AJUNTAMENT DE LA
BARONAL VILA DE SANT JOAN
DE LES ABADESSES
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 11
D´OCTUBRE DE 2013.
Identificació de la sessió:
Legislatura: 2011-2015
Sessió número: 7
Caràcter: ordinària
Dia: 11/10/2013
Lloc: Sala de Plens
Hora: 21:00
Llista d'Assitents
SR. RAMON ROQUÉ I RIU, PRESIDENT
SRA. MONTSERRAT TALLANT I DESCAMPS, VOCAL
SRA. ANNA RUANO I ROMERO , VOCAL
SR. JORDI CAPARRÓS I MARCÉ, VOCAL
SRA. SILVIA CARREIRA I LLENDERROZAS, VOCAL
SRA. MAGDA MANZANAL I SAURET, VOCAL
SR. ENRIC PALAU I HOMS, VOCAL
SR. EUSEBI PUIGDEMUNT I PUIG, VOCAL
SRA. CONCEPCIÓ FORMATGÉ I MARCER, VOCAL
SR. SERGI ALBRICH I VIÑAS, VOCAL
SRA. Mª LLUÏSA PÈREZ CASTRO, VOCAL
Sra. Raquel Costa Iglesias, Secretària-interventora que en dóna fe.

S’obre la sessió per la Presidència a les 21:00 hores i comprovada per la Secretària la
existència del quòrum suficient perquè pugui ser iniciada la sessió en primera
convocatòria, es procedeix a conèixer els assumptes inclosos en l’ordre del dia.
ORDRE DEL DIA:
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DE DATA 26 DE JULIOL DE
2013
2.- ANUL.LACIÓ DRETS I OBLIGACIONS PENDENTS DE COBRAR I PAGAR
D'EXERCICIS TANCATS I DE L'EXERCICI 2013
3.- APROVACIÓ ORDENANCES FISCALS PER L´EXERCICI 2014
4.- APROVACIÓ ACORD IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS
ESPECIALS PER LES OBRES DEL CARRER ABAT DE VELMANYA INCLOSES
DINS LES OBRES D´AMPLIACIÓ DEL PARC DE LA MURALLA
5.- APROVACIÓ FESTES LOCALS ANY 2014
6.- MOCIÓ PER L´ATURADA DEFINITIVA I DESMANTELLAMENT DEL PROJECTE
CASTOR
7.- DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JGL
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8.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D´ALCALDIA
9.- TORN OBERT DE PARAULA

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DE DATA 26 DE JULIOL
DE 2013
Sotmesa l´acta de la sessió anterior a consideració dels seus membres, aquesta
s´aprova per unanimitat.

2.- ANUL.LACIÓ DRETS I OBLIGACIONS PENDENTS DE COBRAR I PAGAR
D'EXERCICIS TANCATS I DE L'EXERCICI 2013
Vist l’informe emès per la intervenció d’aquest ajuntament i, que figura en l’expedient.
Atès que en el mateix es proposa l’anul·lació de drets i d’obligacions d’exercicis
tancats i de l’exercici 2013 com a conseqüencia d’haver-se detectat diferents errors
materials, aritmètics i de fet i, també, per la necessitat de depurar, tot i el temps
transcorregut, aquells drets i obligacions reconeguts i que per circumstàncies alienes a
l’ajuntament, encara figuren com a pendents.
Atès els drets pendents de cobrar d’exercicis tancats i de l’exercici 2013 que s’han
d’anul.lar i que es relacionen a l’expedient, per un import total de 189.862,57 euros.
Atès les obligacions pendents de pagar d’exercicis tancats que s’han d’anul.lar i que es
relacionen a l’expedient, per un import total de 3.496,43 euros.

És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar l’anul.lació dels diferents estats comptables de l’ajuntament els
drets pendents de cobrar d’exercicis tancats i de l’exercici 2013 que es relacionen a
l’expedient, per un import total de 189.862,57 euros, i l’anul.lació dels diferents estats
comptables de l’ajuntament les obligacions pendents de pagar d’exercicis tancats que
es relacionen a l’expedient, per un import total de 3.496,43 euros.
SEGON.- Comunicar el present acord a l’àrea comptable d’aquest ajuntament a fi i
efectes oportuns.
El Sr. Alcalde explica que es tracta d’una neteja comptable dels ingressos pendents
que han estat incobrables durant els últims 5 i 6 anys i que en data d’avui, encara no
s’han pogut cobrar. L’alcalde explica que el que es fa és actualitzar la comptabilitat per
no enganyar-nos.
El regidor Sr. Sergi Albrich explica que el seu vot serà d’abstenció ja que entenen que
es tracta d’un pur tràmit administratiu per tal de depurar els conceptes que, pel motiu
que sigui, no s’han pogut recaptar però que, per coherència al vots dels últims
pressupostos municipals, s’abstenen en la votació.
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Sotmesa la proposta d´acord, aquesta s´aprova per 9 vots positius ( 7 del grup polític
municipal del PSC i 2 del grup polític municipal de CiU) i 2 abstencions del grup polític
municipal d´ERC.

3.- APROVACIÓ ORDENANCES FISCALS PER L´EXERCICI 2014.
El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals, estableix en els seus articles 15 a 19, el
procediment per a l’aprovació i modificació de les ordenances fiscals reguladores dels
tributs locals.
En concret, l’art. 16.1 del text legal esmentat anteriorment determina que, els acords
de modificació de les ordenances hauran de contenir la nova redacció de les normes
afectades i les dates de la seva publicació i de l’inici de la seva aplicación
Atès que per a l’exercici econòmic de 2014 es proposa modificar l’ordenança fiscal
número 5, reguladora de l’lmpost sobre l´Increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana, concretament es proposa modificar el redactat del seu article 2.1
d´exempcions.
Per altra banda es proposa modificar l´ordenança fiscal número 22, reguladora de la
taxa pel subministrament d´aigua, concretament, es proposa modificar el seu Annexe
de Tarifes.
També es proposa modificar l´ordenança fiscal número 24, reguladora de la taxa de la
llar d´infants municipal, concretament, el seu article 4.1 regulador de les tarifes.
I finalment es proposa modificar l´ordenança número 28, reguladora del servei
municipal de subministrament d´aigues potables de Sant Joan de les Abadesses,
concretament el seu article 20 i 44.
Vist l’informe favorable de secretaria-intervenció respecte les modificacions de les
ordenances fiscals proposades per a l’exercici 2014.

És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR provisionalment la modificació de les ordenances fiscals
reguladores dels impostos que regiran des de l‘1 de gener del 2014 i que s’han
esmentat a la part expositiva anterior.
SEGON.- EXPOSAR l’expedient al públic mitjançant anunci publicat en el Butlletí
Oficial de la Província, així com també en el tauler d’edictes de l’Ajuntament durant un
termini de 30 dies, per tal que tota persona interessada pugui examinar-lo i presentar
les reclamacions i observacions que consideri oportunes. En cas de no presentar-se
reclamacions durant aquest període d’exposició pública, els acords adoptats es
consideraran definitivament aprovats i entraran en vigor a partir de l‘1 de gener de
2014, una vegada efectuada la seva publicació íntegra en el BOP.
El Sr. Alcalde explica l’equip de govern ha anat en la línea de congelar les taxes i
impostos i a continuació explica les ordenances que es modifiquen:
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-

L’ordenança número 5 de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de
naturalesa urbana. En aquesta s’incorpora una exempció i és pel cas que una
persona, per la raó que sigui, perdi el seu habitatge.

-

L’ordenança número 22 hi ha una reducció del preu de conservació del
comptador passant de 4 euros a 1,40 al trimestre pel proper exercici.

-

L’ordenança número 24 reguladora de la taxa de la llar d’infants que es congela
la taxa del menjador.

El Sr. Alcalde remarca que pràcticament es congelen tots els impostos i les taxes i
destaca, l’Impost de l’IBI, ja que pel 2014 es preveu que baixi a raó que l’ajuntament
es va acollir a una resolució del govern central la qual permetia als ajuntaments que
venien d’una revisió del cadastre recent, rebaixar fins a un 20% el valor cadastral. Per
tant, en el nostre municipi, el proper exercici 2014 baixaran un 20% els valors
cadastrals, tot i que com que estem en fase d’actualització dels valors i aquesta obliga
a un increment del 10% anual, a la pràctica s’abaixaran els valors cadastrals un 10%.
Assenyala que és un fet importat que ja tindrà un efecte real sobre el rebut de l’IBI per
al proper exercici amb una disminució del rebut d’un 15% , una mica amunt o una mica
avall, ja que dependrà de l’actualització del valor. Calcula que pot anar entre un 12 i un
20%.
El Sr. alcalde cedeix la paraula a la regidora Sra. Concepció Formatgé, que comenta
que donaran suport a les ordenances municipals i molt especialment pel que fa a
l’ordenança número 5 de sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa
urbana i a l’aplicació de l’exempció d’aquest impost en cas que una persona perdi
l’habitatge. Considera també interessant que es posi orde en el tema dels comptadors
de consum domèstic o comercial.
El regidor Sr. Sergi Albrich, explica que votaran en contra malgrat que estan d’acord
amb la modificació de l’ordenança de la plusvàlua. No veuen bé que la resta de les
ordenances només es congelin i per aquest motiu no votaran a favor de l’aprovació de
les ordenances. Creuen que hi ha impostos i taxes molt elevades que s’allunyen de la
realitat econòmica del ciutadà i creuen que s’haurien de rebaixar, com han reclamat
des de fa anys, com per exemple l´impost de vehicles, que és dels més alts de la
comarca i l’ajuntament té marge per rebaixar-lo. Altres que també es podrien abaixar
són la taxa dels casaments al Palau de l’Abadia, ja que els 450 € i 50 € de gestió, són
excessivament elevats, ja que ni el saló del Consell de Cent de l’Ajuntament de
Barcelona es cobra tant. Pel que fa a la taxa de l’escola bressol, creu que s’hauria de
revisar el tema de les bonificacions, atès que per la seva restricció, tres famílies que
varen demanar la bonificació, no se’ls hi va concedir a cap. També manifesta que no
creu adient la congelació del gravamen de l’IBI, ja que tot i ser veritat que s’abaixarà el
rebut, si es reduís el gravamen, encara es podria reduir més el rebut. Creu que estem
en una època econòmica complicada.
El Sr. Alcalde contesta al Sr. Albrich, recordant-li que la quota de la llar d’infants ja està
finançada en un 50% per les aportacions de la Generalitat i de l’ajuntament i d’aquesta
bonificació en gaudeixen tots els pares. Creu que en moltes ocasions no es dóna
importància als ajuts que any rere any es donen i a l’esforç que suposa que continuïn
venint en una època tan difícil com les que s’està patint. Pel que fa a l’impost sobre
vehicles, li comenta que des que governava el grup d’Esquerra Republicana que no es
toca. En quan a l’IBI li comenta que es va intentar, l’any 2011, de fer una revisió a la
baixa i en aquell moment la Gerència del Cadastre no ho va permetre i si ara s’ha
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pogut fer és perquè l’equip de govern sempre ha estat conscient que els valors
cadastrals que es varen aplicar l’any 2006 eren molt elevats. La primera possibilitat
que hi ha hagut de baixa els valors cadastrals ha estat precisament per aquesta
disposició del govern de l’estat que finalment permetrà una reducció del rebut de l´IBI.
El Sr. Sergi Abrich diu que és evident que quan governava Esquerra Republicana es
va acollir a una revisió cadastral que per altra banda s’obliga a fer cada x anys i, en
aquesta ocasió, els hi va tocar a ells però també han estat ells que en múltiples
ocasions han sol.licitat la rebaixa del tipus de gravamen. Considera que per altra
banda, la revisió va anar molt bé per l’ajuntament perquè de 450.000 € que es
cobrarva d´IBI es va passar a 1.100.000 € i, això vol dir que la rebaixa del tipus de
gravamen ha estat poc agosarada. En referència a l’impost de vehicles de tracció
mecànica, fa anys que està al topall màxim, però considera que aquesta no és excusa
perquè un equip de govern pugui rebaixar-lo.
Sotmesa la proposta d´acord, aquesta s´aprova per 9 vots positius ( 7 del grup polític
municipal del PSC i 2 del grup polític municipal de CiU) i 2 negatius del grup polític
municipal d´ERC.

4.- APROVACIÓ ACORD IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS
ESPECIALS PER LES OBRES DEL CARRER ABAT DE VELMANYA INCLOSES
DINS LES OBRES D´AMPLIACIÓ DEL PARC DE LA MURALLA
Incoat I'expedient per part d'aquest Ajuntament per a la imposició i ordenació de
contribucions especials per les obres del Carrer Abat de Velmanya incloses dins el
projecte “Accés a la Muralla sector Torre Saltant-Triquet“, redactat per l´arquitecte, Sr.
Albert Fageda i Bertran, amb un import per contracta de 49.255,41 € i vistos els
informes emesos pel Servei Tècnic Municipal i per la Secretaria-Interventora d'aquesta
Corporació.

És pel que es proposa al Plenari Municipal, l' adopció deis següents ACORDS:
PRIMER.- La imposició de contribucions especials per al finançament de les obres del
Carrer Abat de Velmanya incloses dins el projecte “Accés a la Muralla sector Torre
Saltant-Triquet“, el fet imposable de la qual esta constituït per I'obtenció d'un benefici o
augment de valor dels béns afectes a la realització de I'obra esmentada.
SEGON.- Procedir a la determinació i ordenació del tribut concret d'acord amb el
següent:
- El cost previst de I'obra es fixa en 49.255,41 euros i el cost suportat per l'Ajuntament
en 24.627,70 euros.
- Fixar la quantitat a repartir entre els beneficiaris en 2.515,86 euros, equivalent al
10,2% del cost suportat. El cost total pressupostat de I'obra tindrà caràcter de mera
previsió. Si el cost real fos major o menor que el previst, s'utilitzarà el cost previst als
efectes del càlcul de les quotes corresponents.
- Aplicar conjuntament com a mòduls de repartiment:
1. Metres lineals de façana de I'immoble: 33,3%.
PLAÇA MAJOR, 3 / 17860 SANT JOAN DE LES ABADESSES / TELÈFON 972 720 100 – FAX 972720894
E-mail : ajuntament@santjoandelesabadesses.com / www.santjoandelesabadesses.cat

AJUNTAMENT DE LA
BARONAL VILA DE SANT JOAN
DE LES ABADESSES
2. Superfície: 33,3%.
3. Volum edificable de I'immoble: 33,3%.
TERCER.- Aprovar la relació dels subjectes que es veuen beneficiats per la realització
de l'obra i establir la quantitat que aquests hauran d'abonar a aquesta Entitat, que
apareix a I'expedient com a Annexos 1.
QUART.- Exposar i publicar l'Acord provisional íntegre al tauler d'anuncis de I'Entitat ial
Butlletí Oficial de la Província, durant trenta dies com a mínim, dins dels quals els
interessats podran examinar I'expedient i presentar les reclamacions que creguin
oportunes.
Durant aquest període els propietaris o titulars afectats es podran constituir en
Associació administrativa de contribuents, segons el que es disposa a I'article 36.2 del
TRLHL.

El Sr. alcalde, explica breument el punt i les obres que s’estan duent a terme
remarcant que només s’apliquen contribucions especials als afectats per les obres del
carrer Abat de Velmanya.
La regidora, Sra. Concepció Formatgé, explica que un cop revisat l’expedient creuen
que el percentatge que han de suportar els veïns, és acceptable i que en cas que hi
hagi al.legacions, tornaran a sospesar la seva votació.
El regidor Sr. Sergi Albrich, explica que s’abstindran en la votació del punt per
desconèixer l’opinió dels veïns amb referència a les obres i l’aplicació de les
contribucions.
El Sr. Alcalde explica que hi ha hagut reunions amb els veïns que veuen la necessitat
de l’intervenció al carrer i en certa manera aplaudeixen que les contribucions especials
aplicades siguin tan baixes donat que, en altres temps no molt llunyans, han hagut de
suportar contribucions especials fins al 30% i en altres punts del poble fins al 75%.
Sotmesa la proposta d´acord, aquesta s´aprova per 9 vots positius ( 7 del grup polític
municipal del PSC i 2 del grup polític municipal de CiU) i 2 abstencions del grup polític
municipal d´ERC.

5.- APROVACIÓ FESTES LOCALS ANY 2014
Atès el que estableix l´article 37.2 de l´Estatut dels Treballadors, el qual indica que de
les catorze festes laborals, dues seran locals.
Atès que per Decret de la Generalitat de Catalunya s´estableix que les dues festes
locals seran fixades per Ordre de la Conselleria d´Empresa i Ocupació, a proposta dels
municipis respectius.
Atès el que determina l´article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol.

És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
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PRIMER.- APROVAR com a festes locals de Sant Joan de les Abadesse per l´any
2014 els dies següents:
. Dilluns dia 15 de setembre de 2014
. Dimarts dia 16 de setembre de 2014
SEGON.- COMUNICAR el present acord al Departament d´Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya, a fi i efectes oportuns.
El Sr. alcalde explica que les dues festes locals coincideixen amb dilluns i dimarts de
la Festa Major.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal,
aquesta s´aprova per unanimitat.

6.- MOCIÓ PER L´ATURADA DEFINITIVA I DESMANTELLAMENT DEL PROJECTE
CASTOR
EL 2 d’agost de 2007, el Ministeri d’Indústria publicava al BOE el projecte Castor
format per tres grans infraestructures: una planta marina davant la costa del delta de
l’Ebre, 20 quilòmetres mar endins davant de la costa del Delta, de la Ràpita, Vinaròs i
Alcanar, que aprofita un jaciment petrolífer esgotat a 1.750 metres de profunditat; un
gasoducte de 30 quilòmetres, 22 dels quals van pel subsòl marí i 8 per terra, al costat
del riu Sénia, i una planta d’operacions terrestre situada al terme municipal de Vinaròs
(8 km), però físicament més propera als nuclis de població catalans d’Ulldecona (6 km)
i Alcanar (4 km).
Al llarg d’aquests anys, aquest projecte ha comptat amb l’oposició de les poblacions
d’Alcanar i de la Ràpita, així com de molts altres municipis de les Terres de l’Ebre i
també d’un forta oposició social encapçalada per la Plataforma en Defensa de les
Terres del Sénia. Des d’aquesta Plataforma, des de l’Ajuntament d’Alcanar i des
d’Esquerra Republicana de Catalunya, s’han presentat diverses denúncies,
al·legacions, queixes i preguntes tant al Parlament de Catalunya i al Congrés de
Diputats com davant la Comissió Europea sobre els dèficits, les mancances i els
dubtes que presentava el projecte. Però en totes les respostes s’assegurava que es
complien els requisits i la normativa vigent.
Aquesta infraestructura s’emmarca dins de la planificació estratègica dels sectors de
l’electricitat i el gas 2008-2016 del Ministeri d’Indústria, com a projecte necessari i
prioritari per ser el reservori subterrani de gas més gran de l’Estat. El primer pas en
posar-la en funcionament ha estat la injecció de gas al subsòl marí (on abans hi havia
hagut un pou petrolífer que ara està ja esgotat) per emmagatzemar-lo i tornar-lo a
recuperar segons les demandes del mercat interior. De fet, s’esperava que pogués
atendre un quart de la demanda de gas natural de l’Estat durant un període aproximat
de 50 dies.
Abans d’emmagatzemar gas natural a l’antic jaciment petrolífer, s’ha d’injectar el gas
matalàs, volum mínim de gas natural que ha de trobar-se en un emmagatzematge
subterrani perquè es pugui extreure el gas útil a la pressió adequada fet que es
produïa el 13 de juny de 2013. Malauradament, el 14 de setembre, l’Institut Geològic
de Catalunya informava que des de feia una setmana havia detectat un increment
notable de l’activitat sísmica davant de la costa del Delta, a uns 20 quilòmetres mar
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endins, amb magnituds màximes de 2,8 graus en l’escala de Ritcher. Des de llavors
fins a dia d’avui, s’han repetit centenars de sismes la magnitud dels quals ha arribat a
4,2 graus en l'escala de Richter, el passat 1 d’octubre. D’aquí que el 26 de setembre el
Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme ordenés el cessament de l’activitat del
magatzem de gas Castor i demana a l’Institut Geogràfic Nacional informació detallada
sobre els moviments sísmics.
En paral·lel, la Plataforma del Sénia recorda que ja va reclamar, sense èxit, que
s’estudiessin aquests efectes geològics en el procés de tramitació. Així ho demanava
en el recurs d’alçada que va presentar l’entitat el 8 d’abril de 2010 davant la Secretaria
Autonòmica de Medi Ambient, en què recordava la necessitat d’incloure a la declaració
d’impacte ambiental del projecte un estudi sismològic sobre el risc per una falla
pròxima a la plataforma marina. També l’Observatori de l’Ebre, el mes d’octubre de
2007, havia alertat l’empresa promotora de la conveniència de controlar oportunament
els canvis sísmics que podria provocar a la zona d’injecció de gas al dipòsit; i
demanava que es fes un seguiment de tots els paràmetres necessaris abans, durant i
després de l’actuació. La Generalitat de Catalunya, en ser aprovada la Declaració
d’Impacte Ambiental del Castor l’octubre de 2009, que no incloïa un apartat per
avaluar els riscos sísmics associats al projecte, va reclamar que el projecte obtingués
una valoració de l’Institut Geològic de Catalunya; cosa que no es va tenir present
Davant la situació d’alarma social provocada entre la població pels constants sismes
originats per la injecció de gas matalàs al magatzem de gas submarí Castor; i de la
manca de transparència i informació tant de l’empresa Escal UGS com de
l’administració espanyola envers la ciutadania i les institucions municipals i nacionals
catalanes, en no considerar-les administrativament afectades.

És pel que es proposa al Plenari Municipal, l´adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Demanar al govern espanyol l’aturada definitiva i permanent del magatzem
de gas submarí Castor, i el seu posterior desmantellament, perquè la seva posada en
funcionament no ofereix cap certesa ni seguretat que no es tornin a reproduir sismes
d’igual magnitud o superior.
SEGON.- Demanar al govern de la Generalitat de Catalunya l’empara i defensa dels
municipis catalans afectats, utilitzant els instruments polítics i jurídics que escaiguin
davant les institucions espanyoles i europees.
TERCER.- Demanar a l’empresa promotora del projecte Castor i al govern espanyol
que considerin part afectada els municipis catalans afectats pel sisme i els ofereixin la
màxima informació i transparència sobre tots els efectes que provoca i pot provocar
diàriament l’activitat del magatzem de gas Castor.
QUART.- Fer arribar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, al
Ministre d’Indústria, a la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia, al comissari
de Medi Ambient de la Unió europea.
CINQUÈ.- Fer arribar aquest acord a les delegacions territorials de la Generalitat de
Catalunya al Tarragonès i a les Terres de l’Ebre per tal de mostrar la solidaritat de
l’ajuntament de Sant Joan de les Abadesses amb els municipis afectats pels
terratrèmols originats per la injecció de gas.
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El regidor Sr. Sergi Albrich pren la paraula per explicar que han presentat la moció
perquè Sant Joan de les Abadesses i la comarca es varen veure afectades per la
possibilitat que el subsòl estigués afectat per l’extracció de gas pel mètode fracking.
En aquell moment, l’ajuntament va votar una moció contrària a aquesta tècnica, moció
que varen aprovar ajuntaments d’arreu de Catalunya fossin o no afectats.
En aquesta ocasió, tot i que Tarragona cau molt lluny, creu que s’ha de donar suport a
un altre punt de Catalunya que també es veu afectat per un intent agressiu d’extracció
d’hidrocarburs.
La moció és aprovada per unanimitat de tots els membres assistents a la sessió.

7.- DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JGL
Es dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de les sessions
compreses entre el 15 de juliol i el 23 de setembre de 2013, ambdós incloses.

8.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D´ALCALDIA
Es dóna copte dels Decret d´alcaldia compresos entre el número 64 i el 84 de 2013,
ambdós inclosos.

9.- TORN OBERT DE PARAULA
El regidor Sr. Eusebi Puigdemunt demana sobre la possibilitat de treure els
aparcaments de davant de l’esglèsia de Sant Pol, ja que d’aquesta manera quedaria
més visible el monument.
El Sr. Alcalde diu que possible ho és però precisament són aparcaments de zona
verda, per tal que se’n puguin beneficiar els comerços del sector i precisament va ser
a petició del comerç que es varen instal.lar aquests aparcaments de zona verda. Li
dóna la raó en l’aspecte que sense aparcament quedaria un entorn molt més digne
per al monument. El Sr. alcalde explica que l’ajuntament ha redactat el projecte de
tractament dels carrers Sant Pol i Berenguer Arnau que precisament anul.la els
aparcaments en qüestió, tot i que no creu possible poder-lo dur a terme durant
aquesta legislatura per qüestions purament econòmiques. Per treure els aparcament
de forma més o menys immediata, se’n ha de parlar i, per tant, convida al Sr.
Puigdemunt a fer-ho per mirar si es troba una solució que no perjudiqui a ningú.
El regidor Sr. Sergi Albrich volia demanar que el plenari fes una sol.licitud a l’Institut
Escola Sant Joan de les Abadesses però com que el regidor Sr. Eusebi Puigdemunt
n´és el seu director, li fa directament a ell la sol.licitud. L’edifici Mestre Andreu té un
màstil on hi havia penjada la senyera i demana sobre la possibilitat de tornar a
col.locar la senyera al màstil que es va instal.lar per aquesta finalitat. Explica que
aquesta sol.licitud prové del grup municipal d’Esquerra Republicana però també de
diversos pares que ho han sol.licitat.
El Sr. Alcalde respon al Sr. Albrich dient que l’equip de govern sempre ha volgut la
senyera i que per això, es va col.locar dues vegades però que pel seu ús continuat
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s’ha degradat de tal manera que s’han hagut de retirar. També dóna compte que en
més d’una ocasió s’ha parlat amb la direcció de l’escola sobre fins quin punt era
necessari deixar la senyera instal.lada o bé posar-la en dies determinats. Explica
també que s’han mirat materials més valents.
El Sr. Puigdemunt corrobora les paraules del Sr. alcalde explicant al Sr. Albrich que
ara s’està en la fase de mirar materials més resistents per tal que la bandera no es
degradi d’una forma tan ràpida.
El Sr. Alcalde diu que un cop es tinguin les característiques dels nous materials, es
tornarà a estudiar la col.locació de la senyera a l’edifici Mestre Andreu.
El regidor Sr. Sergi Albrich, agraeix el fet que l’abocador incontrolat de la Coromina
del Bac finalment s’hagi netejat.
No havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcaldia dóna per acabada la sessió a les
21:40 hores de la qual s’estén la present acta que signa amb mi, la Secretària que
certifico, l’Alcalde-President de la Corporació.

Raquel Costa Iglesias
Secretària-Interventora

Ramon Roqué i Riu
L’Alcalde
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