AJUNTAMENT DE
E LA
BARON
NAL VILA DE
D SANT JOAN
J
DE LES
S ABADESS
SES

ACTA DE LA SESSIÓ
S
DE
EL PLE DE L’AJUNTA
AMENT DE DATA 29 D
DE NOVEM
MBRE
DE 2013.
2
Identtificació de la sessió:
Legisslatura: 201
11-2015
Sesssió número: 8
Carà
àcter: ordinà
ària
Dia: 29/11/2013
3
Lloc: Sala de Plens
Hora
a: 21:00:00

Llista
a d'Assitents
SR. RAMON
R
RO
OQUÉ I RIU
U, PRESIDE
ENT
SRA
A. MONTSERRAT TALL
LANT I DES
SCAMPS, VOCAL
V
SRA
A. ANNA RU
UANO I ROM
MERO , VO
OCAL
SR. JORDI
J
CAP
PARRÓS I MARCÉ,
M
VO
OCAL
SRA
A. MAGDA MANZANAL
M
L I SAURET
T, VOCAL
SR. ENRIC
E
PAL
LAU I HOMS, VOCAL
SR. EUSEBI
E
PU
UIGDEMUN
NT I PUIG, VOCAL
V
SRA
A. CONCEPCIÓ FORM
MATGÉ I MA
ARCER, VO
OCAL
SR. SERGI
S
ALB
BRICH I VIÑ
ÑAS, VOCA
AL
SRA
A. Mª LLUÏSA
A PÈREZ CASTRO,
C
V
VOCAL
Sra. Raquel Cossta Iglesias, Secretària
a-intervento
ora que en dóna
d
fe.
Excu
usa la seva absència:

SRA
A. SILVIA CARREIRA
C
A I LLENDE
ERROZAS
S, VOCAL
S’obre la sessió
ó per la Pressidència a les 21:00 ho
ores i comp
provada per la Secretà
ària la
existtència del quòrum su
uficient perrquè pugui ser inicia
ada la sesssió en priimera
convvocatòria, ess procedeixx a conèixe
er els assum
mptes inclossos en l’ord
dre del dia, si bé
prèviiament el senyor
s
alca
alde disculp
pa la no assistència de la regid
dora, Sra. Sílvia
Carre
eira, la qual no pot asssistir a la se
essió Plenàrria per motiu
us laborals..

1.- APROVACIÓ
A
Ó DE L´ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DE
D DATA 11 D´OCTUBRE
DE 2013
2
2.- APROVACIÓ
A
Ó DEFINITIVA ORDEN
NANCES FISCALS AN
NY 2014
IÓ DEL PRESSUPO
3.- APROVAC
A
P
OST GENE
ERAL PER
R A L´EXE
ERCICI 20
014 I
PLAN
NTILLA DE PERSONA
AL
A
Ó DRETS I OBLIGA
ACIONS PENDENTS
P
DE COBRAR I PA
AGAR
4.- ANUL.LACI
D'EX
XERCICIS TANCATS
T
I DE L'EXER
RCICI 2013
3
5.- ELECCIÓ
E
JU
UTGE DE PAU
P
TITULA
AR I SUPLE
ENT
PLAÇA MAJOR
R, 3 / 17860 SANT JOAN DE LES
L
ABADESSE
ES / TELÈFON 972 720 100 – FAX 972720894
4
E-ma
ail : ajuntament@
@santjoandelessabadesses.com
m / www.santjoa
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6.- MOCIÓ
M
PER
R A RECLA
AMAR LES INVERSIO
ONS ESTAT
TALS NECE
ESSÀRIES PER
AL RIPOLLÈS
R
7.- DONAR
D
CO
OMPTE DE
ELS ACORD
DS ADOPT
TATS PER LA JUNTA
A DE GOV
VERN
LOCAL
8.- DONAR
D
COM
MPTE DELS DECRET
TS D´ALCAL
LDIA
9.- TORN
T
OBER
RT DE PAR
RAULA

1.- APROVACIÓ
A
Ó DE L´ACTA DE LA SESSIÓ PL
LENÀRIA DE
D DATA 11 D´OCTUBRE
DE 2013
2
Sotm
mesa l´acta de la sesssió Plenària
a de data 11
1 d´octubrre de 2013, a conside
eració
dels membres del Ple pre
esents a la
a sessió, aquesta
a
s´a
aprova per unanimitatt dels
assisstents.

2.- APROVACIÓ
A
Ó DEFINITIIVA ORDEN
NANCES FISCALS AN
NY 2014
Atès l´acord ado
optat pel Ple
enari Municcipal en ses
ssió celebra
ada en data 11 d´octub
bre de
2013
3, mitjançan
nt el qual s´aprovà
s
prrovisionalme
ent la mod
dificaicó de les ordena
ances
fiscals reguladores dels impostos i taxxes que regiran a partirr de l´1 de g
gener de 20
014.
Atès que l´esm
mentat expe
edient es va publicarr mitjançan
nt anunci p
publicat al BOP
núme
ero 203, de
e data 22 d´´octubre de 2013, dura
ant un perío
odo de 30 dies hàbils per
p tal
que tota perssona intere
essada po
ogués exa
aminar l´exxpedient i presentarr les
obse
ervacions i al.legacions
a
s oportunes.
Atès que durantt l´esmentatt període s´´han presen
ntat les segü
üents al.leg
gacions:
-

Grup po
olític municipal d´ERC (data de re
egistre d´en
ntrada 21-11-2013), la
a qual
consta a l´expedien
nt.
Grup po
olític municipal de CiU (data de re
egistre d´en
ntrada 26-11-2013), la
a qual
consta a l´expedien
nt.

Atès que duran
nt l´esmenta
at període d´informació
d
ó pública, s´ha detecctat la nece
essitat
de modificar
m
l´ordenança fiiscal núme
ero 22, regu
uladora de la
l taxa pel ssubministra
ament
d´aig
gua, amb la finalitat d´afegir un nou article, con
ncretament, l´article 8è –
Exem
mpcions, am
mb el redacttat següentt:
aran exemp
pts de paga
ar les taxess corresponents per altta d´un com
mptador d´a
aigua,
“Esta
aque
ells habitatg
ges en els quals les persones
p
qu
ue hi conviiuen, tinguin
in en el mo
oment
d´efe
ectuar l´alta
a del com
mptador, un
nes rendes
s inferiors o iguals a
al Salari Mínim
M
Interp
rprofessiona
al “
És pel que es proposa al Plenari
P
Muniicipal, l´ado
opció dels se
egüents AC
CORDS:
PRIM
MER.- DES
SESTIMAR les al.lega
acions pres
sentades pe
er part dels grups po
olítics
muniicipal d´ER
RC i de CiU i APROVAR DEFINITIVAMEN
NT les ord
denances fiiscals
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reguladores dells impostoss i taxes qu
ue regiran des de l‘1 de gener d
del 2014, en
e els
terme
es de l´accord adopttat pel Plen
nari Municipal en sesssió celebra
ada en datta 11
d´octtubre de 20
013, amb exxcepció de les ordenan
nces següen
nts:
-

Ordenan
nça Fiscal número
n
2, reguladora de l´Imposst sobre bé
éns immoble
es: el
tipus de gravamen que s´apro
ova definitiv
vament perr a l´exercicci 2014 pel béns
immoble
es de natura
alesa urban
na és del 0,6
64 i pels bé
éns immoble
es de naturralesa
rústica és
é del 0,54.

-

Ordenan
nça Fiscal número 22, regulado
ora de la taxa pel ssubministra
ament
d´aigua: s´afegeix un
u nou articcle en aque
esta ordena
ança, concre
etament, l´a
article
8è, amb el redactatt esmentat a la part exp
positiva antterior.

GON.- PUBL
LICAR en el Butlletí Oficial de la Provínccia el text íntegre de
e les
SEG
nt que entrraran en vig
modiificacions aprovades definitivame
d
gor a partir de l´1 de gener
de 20
014.
El Sr.
S Alcalde explica qu
ue amb la proposta presentada
a quedaran
n aprovades les
ordenances pe
er al prope
er exercici 2014. Ex
xplica tamb
bé que durant el pe
eríode
d’exp
posició al públic
p
hi ha
a hagut un
na modifica
ació de l’orrdenança n
número 2, sobre
s
l’Imp
post de Béns Immobles, ja que s’ha adop
ptat la deccisió de baixar el tipu
us de
grava
amen a 0,6
64 i a 0,54
4 els de naturalesa rústica.
r
En quan a l’o
ordenança fiscal
núme
ero 22, s’in
ntrodueix un
na bonificacció en l’alta
a de compttadors per habitatges on hi
convvisquin persones amb renda
r
igual o inferior al
a salari mín
nim interpro
ofessional.
El Sr. Alcalde ressalta
r
que la modificació important és de
e l’ordenançça número 2 de
l’IBI, que en el moment de
e la seva ap
provació inicial ja va explicar
e
que
e l’ajuntame
ent es
va accollir a la modificació
m
d la Llei del Cadastre
de
e i, per tantt, per l’any vinent els valors
v
cada
astrals baixaran un 20%, va
alors que fins el 2013 havvien augm
mentat
conssiderableme
ent sense sentit
s
ja que
e, els valors
s immobilia
aris cada ve
egada eren
n mes
baixo
os. El fet de
e baixar el gravamen
g
é degut a la voluntat de l’equip d
és
de govern de
d fer
que els
e rebuts dels
d
contribuents siguin
n inferiors als
a del 2013
3, ja que tott i baixar el tipus
de grravamen, els rebuts pu
ujaven dona
at que els valors cadasstrals també
é ho feien.
La re
egidora Sra
a. Concepcció Formatg
ge recorda que a l’últtima sessió
ó plenària varen
v
votarr a favor de
e les ordena
ances i en canvi
c
ara, hii votaran en
n contra perrquè suposa
a que
hi va
a haver un mal
m entès ja
a que ells varen
v
entendre que, do
onat que ess baixava ell 20%
dels valors cad
dastrals i, com
c
que en
ncara estàv
vem immerssos en l’au
ugment del 10%
anua
al del valor cadastral, el
e rebut de l’IBI baixariia un 10%. Per tant, co
om que tot i que
ara si
s baixarà, però
p
no el que
q es va dir en el ple passat, ara
a no poden votar a favo
or. La
regid
dora fa refe
erència al que es preve
eia pel pres
ssupost del 2013 d’im
mpostos dirrectes
de 1.719.000 eu
uros i pel 20
014, 1.757
7.000€, un import una mica superior i, per tan
nt, es
preve
eu ingressa
ar una mica més. Per aquest
a
motiu, entenen que hi ha u
una mica mé
és de
marg
ge per baixa
ar el tipus de
d gravame
en, motiu pel qual vare
en presenta
ar una al.legació
dema
anant una disminució
d
del gravam
men superio
or. Diu tamb
bé que si no
o es volia baixar
b
més l’IBI es pod
dia haver co
ompensat amb la baixa
a d’altres im
mpostos.
El Srr. Alcalde explica
e
que l’ajuntame
ent preveu recaptar
r
me
enys dinerss el 2014 que
q
al
2013
3 i no com diu
d la regido
ora donat que
q els drets
s reconeguts d’un anyy i l’altre porrten a
aque
est resultat.
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La re
egidora diu que ells ha
an fet els cà
àlculs amb base
b
a les dades
d
que e
ells tenen ja
a que
la liquidació del 2013 enca
ara no està feta.
El se
enyor alcald
de fa referè
ència al com
mentari de la regidora de baixar a
altres impostos i
taxess i li comen
nta que, un
n impost de
epèn de la decisió de l’equip de govern perrò pel
que fa
f a les taxe
es no és aixxí. El preu de
d la taxa es
e basa en el
e cost d’un
n servei i pe
er tant
el marge
m
en le
es taxes no
o hi és. Comenta qu
ue la recap
ptació que es preveu d’IBI
d’aprroximadame
ent un milió
ó d’euros, su
uposa el 33
3% del pressupost de l’’ajuntamentt.
El re
egidor Sr. Se
ergi Albrich
h explica que el seu vo
ot també serrà negatiu d
donat que el
e seu
grup va presenttar un conju
unt de 8 al.legacions a le ordena
ances i cap
p d’elles ha estat
conte
emplada. Enumera less 8 al.legacions i les co
omenta:
-

-

-

-

-

-

-

-

Al.legaciió a l’orden
nança núme
ero 2 de l’IB
BI. Felicita al grup de govern i al grup
de CiU per propossar fer una
a rebaixa del gravame
en que reg
gula l’impos
st. En
l´últim ple
p es va acordar
a
con
ngelar el tipus de grravamen i ara es pro
oposa
rebaixar--lo i Ciu pro
oposta reba
aixar-lo enc
cara més, proposta am
mb la qual ells
e se
senten més
m identificcats. Creue
en que la rec
captació qu
ue es fa de l’IBI des de
e l’any
2006 qu
ue era de 400.000
4
a 1.200.000 als drets reconegutss de l’any 2013,
2
permet ser agosarats en la rebaixa del
d gravame
en. En la seva al.legació
proposavven una re
ebaixa de 6 punts i no de 2, tall i com pro
oposa l’equip de
govern. Tot
T l’exposa
at explica el
e seu vot ne
egatiu.
Al.legaciió a l’ordenança 3 de ITVM.
I
En re
eiterades occasions han
n manifesta
at que
és un de
els imports més alts de
e la comarc
ca i ells proposaven de
e baixar-lo fins
f
a
un 1,8 i no pas deixxar-lo al 2 tal
t i com es
stà. Creuen que desprè
ès de tants anys
de tenir--lo tan alt i de
d les reiterrades vegad
des que ellss han reivin
ndicat la rev
visió a
la baixa de l’ordena
ança. Aquessta és també una altra al.legació d
desestimada.
ó de docum
Al.legaciió a l’orden
nança fiscall número 7 de la taxa d’expedició
ments
administtratius, que bàsicamen
nt es tracta de
d fotocòpie
es que actu
ualment es cobra
c
a 1,55 € i creuen qu
ue l’import és
é elevat.
Al.legaciió a l’ordenança fiscal número 12
2, de recolliida d’escom
mbreries. De
es de
l’any 2010 la taxa està en 10
03,44 € i des
d
de llavvors no es rebaixa la taxa.
Considera que els vilatans
v
dess de l’any 20
005 fan un esforç en lla recollida porta
a porta i,
i per tant, creuen
c
desprès de rec
ciclar quasi un 70% de
els seus res
sidus,
han de tenir
t
una co
ompensació
ó amb una rebaixa del 10% tal i ccom propos
saven
en la sevva al.legació.
Al.legaciió a l’orden
nança fiscal número 15, d’utilització dels eq
quips inform
màtics
de l’ajun
ntament. Acctualment costa
c
1,80 € connecttar-se a intternet al Centre
C
Cívic i a la Biblio
oteca i altre
es dependè
ències mun
nicipals. Creu que ja
a que
pràcticam
ment totho
om de connexió d’intternet a ca
asa seva, creuen qu
ue no
s’hauria de fer paga
ar per utilitzzar els ordin
nadors.
Al.legaciió a l’orden
nança fiscal número 24,
2 de la Llar d’Infantss. Proposen
n una
bonificacció del 25%
% de la qu
uota mensu
ual en el ca
as de famíílies nombrroses,
monoparentals o en
n cas de fam
mílies que hi hagi més d’un germ
mà que assiisteixi
a la llar d’infants i, una bonificcació del 30
0% a les fa
amílies que no arriben a un
percenta
atge concret del salari mínim interrprofessiona
al.
Al.legaciió a l’ordenança fiscal número 26
6. Utilització
ó de sales d
de sessions
s amb
motiu de
e casaments. Creuen que
q els 470
0 € que costta casar-se
e, per exemple al
Palau de
e l’Abadia, es podria re
ebaixar a 250 €.
Al.legaciió a l’orde
enança fisscal número 32, reg
guladora d
de la taxa
a de
clavegue
eram. En ell ple on es va
v aprovar la seva intrroducció ja varen expre
essar
el seu vo
ot negatiu i ara proposaven la sev
va extinció.
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El re
egidor Sr. Albrich
A
explicca que aquestes són les al.legaccions que ha
avien prese
entat i
com es pot com
mprovar am
mb la propo
osta d’aprov
vació definiitiva, no se’n ha tingut en
comp
pte cap, pe
erò ells con
ntinuaran defensant
d
que aqueste
es al.legacions podrien ser
posssibles i pacta
ades.
El Srr. Alcalde exxplica que la
l política de
d l’equip de
e govern de
es de que vvaren entrarr l’any
2007
7, ha estat any rere any,
a
congellar o reduirr els imposstos i les ta
axes. Molts
s dels
valorrs que el Sr.
S Albrich apunta
a
venen de anys
s anteriors i avui enca
ara es man
nte el
mate
eix impost o la mateixa
a taxa. Tal i com ja ha dit abans, no és posssible una rebeixa
gene
eralitzada de
e tots els im
mpostos i ta
axes donat que
q hi ha un
na obligació
ó de manten
nir un
presssupost equ
uilibrat i com
mplir amb el manteniiment dels serveis pú
úblics en orrdre i
presttar els servveis que corrrespon, i sobretot,
s
pa
agar a totho
om. Amb el que ell pro
oposa
no es
e podria fe
er i, per aixxò amb la rebaixa de l’IBI, que és
é l’impost m
més importtant, i
inten
ntant que cap
c
altre any
a
torni a augmenta
ar és pot aconseguirr un pressupost
equillibrat i considera que destinar
d
totss els esforço
os a aconse
eguir-ho serrà benefició
ós per
a toth
hom.
El re
egidor Sr. Albrich està d’acord
d
en que és volu
untat municcipal rebaixa
ar impostos
s i per
aque
est motiu de
es de l’any 2009,
2
aque
est equip mu
unicipal ha proposar re
ebaixar impostos
i taxxes i cap any
a
s’han acceptat i,, per tant, no s’han rebaixat.
r
Sii des de llavors
s’hag
guessin ana
at rebaixan
nt ara no s’’entrarien le
es al.legacions. Insiste
eix en que creu
posssible que es puguin reb
baixar amb voluntat
v
pollítica.
El Srr. Alcalde li recorda qu
ue la taxa d’escombre
d
eries és una
a taxa que paga un se
ervei i
per tant
t
no és la
a voluntat política
p
la que
q decideix
x sinó uns costos.
c
L’Aj
Ajuntament ha
h de
paga
ar uns costo
os que són els que rep
percuteix en
n els seus veïns.
v
Sense
e que s’inte
erpreti
mala
ament, li re
ecorda que el seu gru
up municipa
al en el mo
oment que governava
a i va
impla
antar el nou
u sistema de
e recollida, va prometrre que aque
est nou siste
ema faria que es
rebaixés dràsticcament la ta
axa, però en
n els anys s’ha
s
demosstrar que és un mètode
e molt
bo pe
erò no s’ha pogut reba
aixar tot el que
q es va prrometre. To
ot i això li diu que és un
n dels
poble
es que té la
a taxa d’esccombreries més baixa de la coma
arca. Insiste
eix també en
n que
es co
obra als ve
eïns el que costa el se
ervei i per tant
t
la prop
posta que fa
a de rebaix
xar un
10% la taxa sup
posa que la fa per descconeixemen
nt del que costa el servvei.
El Sr. Albrich celebra
c
que
e l’alcalde reconegui
r
el
e bon servvei de recollida del po
orta a
porta
a, quan el seu
s grup municipal no va estar-hi d’acord. Reitera
R
el seu desacorrd pel
fet que conside
era que tan els imposto
os com les taxes depe
enen de la voluntat po
olítica
augm
mentar-los o rebaixar-lo
os.
Sotm
mesa la pro
oposta d´acord a con
nsideració dels memb
bres del P
Plenari Mun
nicipal
prese
ents a la se
essió, aque
esta s´aprovva per majo
oria absoluta
a mitjançan
nt 6 vots po
ositius
del grup
g
polític municipal del
d PSC i 4 vots negatius (2 del grrup polític m
municipal de
e CiU
i 2 de
el grup políttic municipa
al d´ERC ).

3.- APROVAC
A
IÓ DEL PRESSUPO
P
OST GENE
ERAL PER
R A L´EXE
ERCICI 20
014 I
PLANTILLA DE
E PERSONA
AL.
Vist el Projecte
e de Pressu
upost Gene
eral d’aques
sta .entitat per a l’anyy 2013, ele
evat a
aque
esta Corporració en la forma prevvista per l’a
article 168.4
4 del Reial decret Iegiislatiu
2/200
04, de 5 de març, pe
el qual s’ap
prova el Te
ext refós de
e la Llei re
eguladora de
d les
hisen
ndes locals, junt amb les Plantille
es que com
mprenen els llocs de tre
eball reserv
vats a
funciionaris, perssonal labora
al i eventua
al, el resum del qual pe
er capítols é
és el següen
nt:
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PRESS
SUPOST GENERAL
G
L EXERCICI 2014

INGRE
ESSOS
APÍTOLS
CA

DENOM
MINACIÓ

OPE
ERACIONS CORRENTS
C
1 IMPOSTOS DIRECTES
2 IMPOSTOS INDIRECTE
ES
T
TAXES,
P
PREUS
PÚBLICS
3 INGRESSOS
S
4 TRANSFER
T
ORRENTS
ÈNCIES CO
5 INGRESSOS
S PATRIMONIALS

MPORT
IM
3.599.970,09
1.757.847,28
60.000,00
I

ALTRES
S
935.840,35
824.194,08
22.088,38

OPE
ERACIONS DE
D CAPITAL
L
7 TRANSFER
T
ÈNCIES DE CAPITAL

73.751,26
73.751,26

OPE
ERACIONS FINANCERE
F
ES
9 PASSIUS FINANCERS

55.616,78
55.616,78
3.729.338,13

TOT
TAL INGRES
SSOS

DESP
PESES
APÍTOLS
CA

DENOM
MINACIÓ

MPORT
IM

OPE
ERACIONS CORRENTS
C
1 DESPESES DE PERSONAL
S EN BÉNS I SERVEIS
2 DESPESES CORRENTS
3 DESPESES FINANCERES
T
ORRENTS
4 TRANSFER
ÈNCIES CO

3.254.210,27
1.114.104,66
1.596.004,61
63.709,07
480.391,93

ERACIONS DE
D CAPITAL
L
OPE
6 INVERSIONS REALS

129.368,04
129.368,04

OPE
ERACIONS FINANCERE
F
ES
9 PASSIUS FINANCERS

345.759,82
345.759,82

TOT
TAL DESPES
SES

3.729.338,13

DET
TALL DELS
S PRESSU
UPOSTOS QUE INTE
EGREN EL
L GENERA
AL:
1. PRESSUP
POST
ABA
ADESSES

DE
E

L´AJUN
NTAMENT
T

DE

SA
ANT

JOA
AN

DE

LES

INGRE
ESSOS
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D SANT JOAN
J
BARON
DE LES
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SES
CA
APÍTOLS

DENOM
MINACIÓ

OPE
ERACIONS CORRENTS
C
1 IMPOSTOS DIRECTES
2 IMPOSTOS INDIRECTE
ES
T
TAXES,
P
PREUS
PÚBLICS
3 INGRESSOS
S
ÈNCIES CO
4 TRANSFER
T
ORRENTS
5 INGRESSOS
S PATRIMONIALS

IM
MPORT
3.398.521,10
1.757.847,28
60.000,00
I

ALTRES
S
843.152,55
715.532,89
21.988,38

OPE
ERACIONS DE
D CAPITAL
L
7 TRANSFER
T
ÈNCIES DE CAPITAL

73.751,26
73.751,26

OPE
ERACIONS FINANCERE
F
ES
9 PASSIUS FINANCERS

55.616,78
55.616,78

TOT
TAL INGRES
SSOS

3.527.889,14

DESP
PESES
APÍTOLS
CA

DENOM
MINACIÓ

MPORT
IM

OPE
ERACIONS CORRENTS
C
1 DESPESES DE PERSONAL
S EN BÉNS I SERVEIS
2 DESPESES CORRENTS
3 DESPESES FINANCERES
T
ORRENTS
ÈNCIES CO
4 TRANSFER

3.052.761,28
973.858,75
1.541.401,53
63.109,07
474.391,93

OPE
ERACIONS DE
D CAPITAL
L
6 INVERSIONS REALS

129.368,04
129.368,04

ERACIONS FINANCERE
F
ES
OPE
9 PASSIUS FINANCERS

345.759,82
345.759,82

TOT
TAL DESPES
SES

3.527.889,14

2. PR
RESSUPOS
ST DE L´OR
RGANISME
E AUTÒNOM LLAR D´INFANTS
INGRE
ESSOS

PÍTOLS
CAP

DENOM
MINACIÓ

OPE
ERACIONS CORRENT
TS
AXES,
PR
REUS
PÚBLICS
I
TA
3 INGRESSOS
S
4 TR
RANSFERÈ
ÈNCIES CO
ORRENTS
5 INGRESSOS
S PATRIMO
ONIALS

MPORT
IM
201.448,99
9
ALTRE
ES
92.687,80
0
108.661,19
9
100,00
0
0,00
0
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SES

OPE
ERACIONS DE CAPIT
TAL
TOT
TAL INGRE
ESSOS

201.448,99
9
DESP
PESES

CAP
PÍTOLS

IM
MPORT

DENOM
MINACIÓ

OPE
ERACIONS CORRENT
TS
1 DE
ESPESES DE
D PERSO
ONAL
2 DE
ESPESES CORRENTS
C
S EN BÉNS
S I SERVEIS
S
3 DE
ESPESES FINANCER
F
RES
4 TR
RANSFERÈ
ÈNCIES CO
ORRENTS

201.448,99
9
140.245,91
1
54.603,08
8
600,00
0
6.000,00
0

OPE
ERACIONS DE CAPIT
TAL

0,00
0

TOT
TAL DESPE
ESES

201.448,99
9

PLANTILLA DE
D PERSO
ONAL DE L´AJUNTA
AMENT DE
E SANT J
JOAN DE LES
ABA
ADESSES. EXERCICI
E
2
2014
PLANTILLA
CAR
RRERA

FUNCIO
ONARIS

DE NOM
MBRE
PLA
ACES

MB HABILIT
TACIÓ DE CARÀCTER
C
R NACIONA
AL
I. AM
I.1. SECRETÀRIA-INTERVENCIÓ
A1-A2
II. ES
SCALA D´A
ADMINISTR
RACIÓ GENERAL
II.1. SUB
BESCALA TÈCNICA
T
II.2. SUB
BESCALA ADMINISTR
A
RATIVA
C1
II.3. SUB
BESCALA AUXILIAR
A
C2
II.4. SUB
BESCALA SUBALTER
S
RNA
III. ESCALA D´A
ADMINISTR
RACIÓ ESP
PECIAL
III.1. SUB
BESCALA TÈCNICA
T
III.2. SUB
BESCALA DE
D SERVE
EIS ESPECIALS
III.2.A) POLIICIA LOCAL
L
C2
III.2.B) AUXIILIARS DE POLICIA LOCAL

NOMBR
N
E
V
VACAN
TS

P
PLACE
GRUP
G
S QUE
E
ES
P
PREVE
U
A
AMORT
IT
T-ZAR

1

0

0

4

0

0

0

0

0

2

0

0
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AJUNTAMENT DE
E LA
BARON
NAL VILA DE
D SANT JOAN
J
DE LES
S ABADESS
SES
TOTA
AL PLANTILLA PERS
SONAL FUN
NCIONARI

7

PLANTILLA PE
ERSONAL LABORAL
L

NOMBR
N
E
V
VACAN
TS

NOMBR
E
PLACE
S

I. AD
DMINISTRA
ACIÓ GENE
ERAL
I.1. ADM
MINISTRATIIU/VA
3
C1
6
I.2. AUX
XILIAR ADM
MINISTRATIU/VA
C2
II. AD
DMINISTRA
ACIÓ ESPE
ECIAL
II.1. SER
RVEIS ESPECIALS
II.1.1. PLACES DE COM
MESES ES
SPECIALS
II.1.1.1. DIRECT
TOR EMISS
SORA
1
C2
II.1.1.2. DIRECT
TOR ALBER
RG
1
C1
II.1.1.3. ARXIVE
1
ER
C1
II.1.1.4. VIGILAN
2
NTS
APST
II.1.1.5. VIGILAN
NT ALBERG
G
1
APST
II.1.2
2. PERSONA
AL D´OFICIS
1
II.1.2
2.1. CAP BR
RIGADA
C2
4
II.1.2
2.2. OFICIAL
L 1ª
C2
3
II.1.2
2.3. PEÓ BR
RIGADA
APST
6
II.1.2
2.4. PEÓ NE
ETEJA
APST
II.1.2
2.5. CONSE
ERGE PAVE
ELLÓ
1
APST
1
II.1.2
2.6. PEÓ AL
LBERG
APST
TOTA
AL PLANTILLA PERS
SONAL LAB
BORAL
1
31
NOMBR
E
PLACE
S

NOMBR
N
E
V
VACAN
TS

0

0

P
PLACE
GRUP
G
S QUE
E
ES
P
PREVE
U
A
AMORT
IT
TZAR

1

0

5

0

1

0

1

0

1

0

2

0

1

0

0

0

4

0

0

0

6

0

1

0

1

0

24
0
P
PLACE
S QUE
E
ES
P
PREVE
U
A
AMORT
IT
TZAR
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AJUNTAMENT DE
E LA
BARON
NAL VILA DE
D SANT JOAN
J
DE LES
S ABADESS
SES

TOTA
AL PLANTILLA PERS
SONAL 201
13

38
8

24

0

PLANTILLA DE PERSON
NAL DE L´ORGANIS
L
SME AUTÒ
ÒNOM LLA
AR D´INFA
ANTS
MUN
NICIPAL EL
L MOLÍ PET
TIT. EXERC
CICI 2014
PLANTILLA PE
ERSONAL LABORAL
L

NOMBR
E
PLACE
S

NOMBR
N
E
V
VACAN
TS

II. AD
DMINISTRA
ACIÓ ESPE
ECIAL
II.1. SER
RVEIS ESPECIALS
II.1.1. PLACES DE COM
MESES ES
SPECIALS
I.1. DIRECTOR/
1
D
/A
A2
5
I.2. EDUCADOR
E
R/A
C1
TOTA
6
AL PLANTILLA PERS
SONAL LAB
BORAL

P
PLACE
GRUP
G
S QUE
E
ES
P
PREVE
U
A
AMORT
IT
TZAR

1

0

5

0

6

0

És pel que es proposa al Plenari
P
muniicipal l’adop
pció dels se
egüents ACO
ORDS:
Així mateix i vistes
v
les Bases d´exxecució de
el Pressupo
ost es proposa al Plenari
l’ado
opció deIs següents AC
CORDS:
PRIM
MER.- Aprovvar el Presssupost Gen
neral d´aque
esta entitat per a I’any 2014, junta
ament
amb les Bases d´execució
d
en la forma
a detallada.
SEG
GON.- Aprovvar la Plantilla de perrsonal per a l’exercici de 2014 q
que comprè
èn les
place
es reservad
des a funcio
onaris, perssonal laborral i eventua
al amb el ccontingut i detall
que s’assenyala
s
a en la partt expositiva del presen
nt acord i, fa
acultar a l´a
alcalde-pres
sident
per a l´adaptacció de la relació
r
de llocs de trreball d´aqu
uest Ajunta
ament i del seu
ònom Llar d´infants
d
mu
unicipal El Molí Petit a les plantilles de perrsonal
organisme autò
que s´acaben
s
d´esmentar.
TERCER.- Apro
ovar les retrribucions bà
àsiques i co
omplementà
àries fixes i periòdiques
s que
han de percebre els funccionaris de la corpora
ació durantt l’any 2014
4 en la forrma i
quan
nties individualitzades que
q figuren detalles en
n l’expedien
nt del Pressupost.
ART.- Aprovvar les rem
muneracions, indemnitzacions i assignacio
ons que ha
an de
QUA
perce
ebre el perrsonal laboral fix i tem
mporal, el personal
p
evventual, els membres de la
corpo
oració i elss diferents grups
g
polítics durant l’any 2014, en la form
ma i les qua
anties
indivvidualitzadess que figure
en detallade
es en l’expe
edient del Pressupost.
CINQ
QUÈ.- APRO
OVAR el re
econeixeme
ent de l´exerrcici de les funcions d´´Alcaldia pe
er part
del Sr.
S Ramon Roqué i Riu
R amb un
na dedicació exclusiva
a de 40 ho
ores setman
nals i
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AJUNTAMENT DE
E LA
BARON
NAL VILA DE
D SANT JOAN
J
DE LES
S ABADESS
SES
estab
blir a favor de
d l´Alcalde
e-President una retribu
ució anual bruta
b
de 21..918,40 eurros, la
qual es distribuirà proporcionalment en
e 14 pague
es corresponents a les mensualita
ats de
l´anyy i les dues pagues exttraordinàriess dels meso
os de juny i desembre..
SISÈ
È.- Aprovarr les quantties globalss d´incentiu
us de productivitat i d
de gratifica
acions
previistes per serveis
s
extrraordinaris que figuren
n detallade
es en el Prressupost per
p a
l’exercici de 201
14, i faculta
ar a l’Alcaldia - Presidè
ència per ta
al que pugui individualitzarles i atorgar-les segons less necessitats i/o objectiius a aconsseguir.
SETÈ
È.- Exposar el Pressupost al púb
blic pel term
mini de quin
nze dies hàb
bils, amb anunci
previi en el Butlletí Oficial de
d la Província i pels mitjans
m
habittuals. Considerar-lo ap
provat
defin
nitivament sense
s
nece
essitat d’ado
optar nou acord,
a
si du
urant l´esm
mentat termiini no
s’hi presenten
p
re
eclamacion
ns. Exposar també al públic la plan
ntilla de perrsonal d´aquesta
Corp
poració, durrant un term
mini de 20 dies,
d
a travé
és d’edictess que s’inse
eriran al BO
OP i al
DOG
GC, per ta
al que less personess interessa
ades pugu
uin fer less al.legacio
ons i
recla
amacions que
q
estimin
n pertinentss. En cas de no prresentar-se al.legacion
ns al
respe
ecte l’acord
d esdevindrrà definitiu i eficaç sen
nse necesssitat d´adoptar nou aco
ord al
respe
ecte.
El Srr. Alcalde explica el prressupost general de l’’ajuntamentt per l’exerccici 2014, el qual
asce
endeix a 3.729.338,00
0 € tant pel
p que fa al pressu
upost d’ingressos com
m de
desp
peses. El de
e l’ajuntame
ent ascende
eix a 3.527..889,00 € per
p a ingresssos i despe
eses i
el prressupost de
d la llar d’infants ascendeix
a
a 201.448,0
00 també per ingressos i
desp
peses. Fa un
u resum de
d les partid
des d’ingre
essos i despeses i assenyala les
s que
s’han
n congelatss, com els sous
s
dels tre
eballadors i les indemn
nitzacions d
dels regidorrs per
assisstència a less sessions dels òrganss dels quals
s formen part.
La re
egidora, Srra. Concepció Formattgé, manife
esta que el seu grup municipal no hi
votarrà a favor explicant, pel
p que fa als ingress
so, ques éss per la pa
artida d’impostos
direcctes i pel qu
ue fa al presssupost de despeses,
d
a les inverssions en com
mpra de terrenys
que no saben a que es de
estinaran i la urbanitza
ació dels vo
oltants del C
CAP. Diu que
q el
que sí
s els hi sem
mbla correccte són les inversions que l’ajunta
ament ha du
ut a terme per
p la
millora de l’enlllumenat i agua,
a
ja qu
ue entenen
n que d’aqu
uí uns anyss això es veurà
v
repercutit en un estalvi per l’ajuntamen
nt.
El Srr. Alcalde diiu que ara només
n
hi ha
a prevista una quantita
at al capítol d’inversions
s que
espe
era possible
es convoca
atòries de subvencions
s
s per poder-hi aportarr més. Com
menta
que l’equip de govern, sempre han estat
e
prude
ents a l’horra de planifficar inversiions i
ent ara que els ingresssos per tran
nsferències i les despe
eses pels se
erveis
molt especialme
que l’ajuntamen
nt obté com
m del Consell Comarc
cal, Consorcci de Recaptació etc, cada
any van
i en la gesstió responsable
v augme
entant. Insissteix en l’eq
quilibri del pressupost
p
del mateix.
m
El re
egidor Sr. Sergi
S
Albrich
h intervé ma
anifestant que
q el seu grup
g
tampo
oc donarà suport
s
al prressupost atès
a
que creuen que és
é un docu
ument poc transparent
t
t, ocultista i que
demo
ostra una manca
m
de previsió
p
de l’ajuntamen
nt per al pro
oper exercici 2014. Crreuen
que hi ha temess importantss que no sa
aben si es desencallara
d
an. No sabe
en si tindran
n una
parada de bus més segurra, tampoc si es farà la rehabilittació de Sa
ant Antoni, si es
contiinuarà desp
plegant la Lllei de Barriss, si s’arranjaran més carrers
c
de la
a Vila Vella
a, si hi
haurà arranjaments als ed
dificis escollars i si s’a
acabarà pag
gant el sola
ar del CAP
P, etc.
Com
menta que ta
ampoc sabe
en si hi hau
urà cursos de formació
ó per aturats ja que a Sant
Joan
n hi ha 210
0 persones en aquesta
a situació i que supossa no hi ha
avia de serr amb
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motiu
u dels 250 treballadors
t
s que trobarrien un lloc de treball per
p la instal.lació d’una nova
emprresa, la qua
al cosa ha acabat
a
esse
ent una fal·là
àcia.
El Sr. Albrich també
t
com
menta que la
l inversió que es farrà al 2014 d’adquisició de
terrenys, no sab
ben de quin
n es tracta i a què es destinarà,
d
b
bàsicament
perquè qua
an ho
varen
n demanar el mateix alcalde elss va contestar que no tenia perqu
uè contesta
ar-los.
Dava
ant aquest ocultisme no poden donar sup
port al presssupost dell 2014. Tampoc
pode
en donar su
uport a un pressupost
p
que preveu
u un ingrés per l’IBI igu
ual que l’ex
xercici
2013
3, quan ara es redueix el tipus imp
positiu i el valor
v
cadasstral i, per ta
ant, es dem
mostra
que es podria haver
h
reduïtt més el gra
avamen. Insisteix que no poden donar supo
ort als
presssupostos qu
uan no veue
en il.lusió, i quan ni ells
s mateixos saben quin
n poble vole
en.
El Sr. Alcalde en
e primer llloc, fa referència a l’o
ocultisme del qual parrla el regido
or Sr.
Albrich, dient-li que ells sap
s
on són
n tots els expedients
e
i, per tant, l’ocultism
me no
existteix. El Sr. Alcalde diu
u que ha tre
et projectes
s que potse
er el Sr. Alb
brich no rec
corda
com estan i és bo fer-hi un
n repàs. Pe
el que fa a la parada de bus li reccorda una re
eunió
que varen tenir ara fa prop
p d’un anyss on se’ls va
v ensenyarr un projectte, el qual es
e va
tramitar a tots els
e departa
aments que corresponia com Culltura, Carre
eteres de l’E
Estat,
etc i desprès de
e tot s’ha arrribat a una modificació
ó del projectte bàsicame
ent perquè volen
fer le
es coses bé
é i no volen executar un projecte que
q no acaba resolentt correctame
ent la
nece
essitat que hi ha. La previsió
p
és que al 2014 es farà la parada de bus i el
e seu
finan
nçament difícilment podrà
p
veurre’s reflectit al presssupost perq
què la inv
versió
l’assumiran el Ministerio de Fomentto i el Dep
partament de Territorri i Sosteniibilitat
(Tran
nsports).
Pel que
q fa a Sant Antoni li recorda un quadre d’in
nversions que es va ap
provar al me
es de
juliol on hi havia
a una partid
da important de 350.00
00 €. Explica que en aq
quests mom
ments
el Pla
a Especial de Sant Antoni està ap
provat i que
e ara s´esta
an tramitant els projecte
es. Si
el PU
UOSC es re
esolt favorab
blement, ess podrà inclo
oure una no
ova partida per a les obres.
Pel que
q fa a la Llei de Barrris, el senyyor alcalde li recorda que
q la convvocatòria ja
a està
esgo
otada i que l’ajuntame
ent ja ha ga
astat tots els
e diners previstos
p
i q
que fins i tot
t es
varen
n arribar a triplicar le
es inversions gràcies a altres subvencions
s
s que es varen
v
acon
nseguir. El Palau
P
de l’A
Abadia, el Palmàs
P
i 11 carrers aca
abats li sem
mbla són un
n bon
resulltat, a més de l’amplia
ació del Parc de la Muralla
M
que
e ara s’està
à executantt amb
dinerrs que varen sobrar.
Pel que
q
fa a le
es millores als centress educatius, el senyorr alcalde co
omenta que
e han
estatt continues i que mai han
h estat ab
bandonats ni
n oblidats.
En quant al pag
gament de la
l parcel.la on s’ha construït el no
ou CAP, elll mateix sap
p que
té co
onsignació pressuposttària i, per tant, l’ajuntament està gaudint d
de tenir aquests
dinerrs a caixa que supossa una millo
ora de tres
soreria perr l’ajuntame
ent. En cap
p cas
l’ajun
ntament ha deixat de preveure el
e seu paga
ament i he està apunt quan Incas
sòl el
recla
ami.
Amb referència a Toralles, l’alcalde recorda
r
que
e es va fer una modificcació del POUM
P
per convertir l’Estació en
n un equipa
ament pen
nsat per de
esenvolupar-hi un pro
ojecte
turísttic lligat am
mb les mines i la mateixa
m
esttació. Actua
alment s’està en fas
se de
tramitació dels projectes. Destaca
D
que
e en cap ca
as durant el
e 2014 es ffarà una inv
versió
en aquest
a
equiipament, ja
a que aque
est exercici només se
erà per fer tots els trràmits
pertin
nents.
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Pel que
q
fa a la
a formació dels atura
ats, el Sr. alcalde
a
exp
plica que des de fa te
emps
l’ajun
ntament esttà treballantt amb el Co
onsell Coma
arcal, Ripolllès Desenvo
olupament, Àrea
de Benestar
B
Social i am
mb diferentts programes de les 7 Comarques, progra
ames
d’inserció en elss quals hi ha
h formació
ó i on s’està
à incidint ta
an com es pot, en aqu
uelles
perso
ones que es troben en
n situació d’a
atur.
En quan
q
als terrrenys que l’ajuntamen
nt vol adquirir, en prin
ncipi noméss es tracta d’una
d
previisió, per tan
nt, fins que no es vagi formalitzant l’acord d’a
adquisició n
no creu que
e sigui
nece
essari anar més
m enllà.
El Srr.alcalde co
omenta en relació
r
a la manca d’ill.lusió a la qual
q
a fet rreferència el
e Sr.
Albrich, que pre
ecisament l’’equip de govern és to
ot el contrarri i precisam
ment per aix
xò ha
volgu
ut fer les coses
c
amb prudència i previsió,, la qual co
osa en altrres èpoque
es no
passsava. Li reco
orda que s’està
s
a pun
nt d’inaugurrar un nou consultori
c
m
mèdic, que s’està
s
redactant un pro
ojecte del futur
f
institutt escola. Ins
sisteix en que
q està content de la feina
que s’ha
s
fet i co
om s’ha fet, que la il.lu
usió hi és i que,
q
tot i te
enir molts prrojectes sob
bre la
taula
a, davant la situació econòmica de
el moment, les coses han
h de segu
uir un altre ritme.
r
El re
egidor Sr. Sergi
S
Albrich
h, celebra que
q
l’alcade
e estigui co
ontent i il.lu
usionat però
ò veu
que el quadre d’inversion
ns pel 201
14 és un quadre
q
dep
pressiu. L’a
adquisició d’uns
terrenys que no saben perq
què seran i cap inversiió per a obrres importan
nts.
L’alccalde insiste
eixen que inversions
i
sí però am
mb fiançame
ent consolid
dat que pe
ermeti
conssolidar bé l’’obra. L’Esttat, la Gene
eralitat, la Diputació tenen problemes per poder
p
ajuda
ar als ajunttaments perr tal que pu
uguin fer inversions. Creu
C
que S
Sant Joan de
d les
Abad
desses és l’’únic poble de la coma
arca que esttà fent inverrsions i que
e n’ha fet de
e molt
impo
ortants.
El re
egidor Sr. Eu
usebi Puigd
demut, amb
b referència
a al comenttari del Sr. A
Albrich sobre les
inverrsions als edificis educcatius, manifesta com ja ho ha fet en altres ocasions que
e mai
s´ha deixat d´acctuar en aquest edificiss per part de
d l´ajuntam
ment i agrae
eix les inverrsions
que de forma continuada
c
està fent. Per
P altra ba
anda, conviida a l’alcalde o regidora a
assisstir al clausstre per exxplicar com
m està el procès
p
de construcció
c
ó del nou edifici
e
esco
olar, atès qu
ue la situacció de fred, degut al mal
m aïllamen
nt de l’edifici ha supos
sat fa
pocss dies haverr de suspen
ndre unes cllasses.
nta que en són consccients i explica que el projecte ess va adjudicar a
L’alccalde comen
mitja
ans del mess passat i des d’aque
ell moment l’ajuntament ha dema
anat a tote
es les
partss implicade
es la urgèn
ncia de l’exxecució de
el projecte i sobretot que inform
min a
l’ajun
ntament de com està. Estan a l’esspera d’una
a reunió am
mb l’equip re
edactor.
Sotm
mesa la pro
oposta d´acord a con
nsideració dels memb
bres del P
Plenari Mun
nicipal
prese
ents a la se
essió, aque
esta s´aprovva per majo
oria absoluta
a mitjançan
nt 6 vots po
ositius
del grup
g
polític municipal del
d PSC i 4 vots negatius (2 del grrup polític m
municipal de
e CiU
i 2 de
el grup políttic municipa
al d´ERC ).

A
IÓ DRETS
S I OBLIGA
ACIONS PENDENTS
P
S DE COBRAR I PA
AGAR
4.- ANUL.LAC
D'EX
XERCICIS TANCATS
T
I DE L'EXE
ERCICI 2013
3
Vist l’informe
l
em
mès per la in
ntervenció d’aquest
d
aju
untament i, que figura en l’expedie
ent.

PLAÇA MAJOR
R, 3 / 17860 SANT JOAN DE LES
L
ABADESSE
ES / TELÈFON 972 720 100 – FAX 972720894
4
E-ma
ail : ajuntament@
@santjoandelessabadesses.com
m / www.santjoa
andelesabadessses.cat

E LA
AJUNTAMENT DE
NAL VILA DE
D SANT JOAN
J
BARON
DE LES
S ABADESS
SES
Atès que en el
e mateix es
e proposa l’anul·lació
ó de drets i d’obligaccions d’exe
ercicis
tanca
ats i de l’e
exercici 201
13 com a conseqüenc
c
cia d’haver-sse detectatt diferents errors
e
mate
erials, aritm
mètics i de fet i, tamb
bé, per la necessitat
n
d depurarr, tot i el te
de
emps
transscorregut, aquells
a
dretss i obligacio
ons reconeg
guts i que per
p circumsttàncies alienes a
l’Ajun
ntament, en
ncara figure
en com a pe
endents.
Atès els drets pendents
p
d cobrar d’exercicis tancats
de
t
i de
e l’exercici 2013 que s’han
d’anu
ul.lar i que es
e relacione
en a l’exped
dient, per un
n import total de 94.70
06,75 euros..
Atès les obligaccions pende
ents de paga
ar d’exercic
cis tancats que
q s’han d’anul.lar i que es
relaccionen a l’exxpedient, pe
er un importt total de 50
00,60 euross.
És pel que es proposa al Plenari
P
muniicipal l’adop
pció dels se
egüents ACO
ORDS:
PRIM
MER.- Apro
ovar l’anul.llació dels diferents
d
es
stats comp
ptables de l’ajuntamen
nt els
dretss pendents de cobrar d’exercicis tancats i de
d l’exercici 2013 que es relacion
nen a
l’expedient, per un import total de 94
4.706,75 eu
uros, i l’anu
ul.lació dels diferents estats
e
comp
ptables de l’ajuntamen
nt les obliga
acions pend
dents de pa
agar d’exerccicis tancats
s que
es re
elacionen a l’expedientt, per un imp
port total de
e 500,60 eu
uros.
SEG
GON.- Comu
unicar el prresent acorrd a l’àrea comptable d’aquest a
ajuntament a fi i
efecttes oportuns.
e procedirrà a anul.larr els drets i obligacionss que per motius
m
El Srr. Alcalde explica que es
diverrsos com errors,
e
dupliicitats, etc, han estat comptabilitzzats i ara ccal esmena
ar per
tenir la comptab
bilitat correccta i no enga
anyar-nos amb
a
previsions que no
o es complirran.
Sotm
mesa la pro
oposta d´acord a con
nsideració dels memb
bres del P
Plenari mun
nicipal
prese
ents a la se
essió, aquessta s´aprovva per 8 vots
s positius ( 6 del grup polític mun
nicipal
del PSC
P
i 2 del grup d´ERC
C ) i 2 abste
encions del grup políticc municipal d
de CiU.

5.- ELECCIÓ
E
JU
UTGE DE PAU
P
TITULA
AR I SUPLENT
Atesa la necesssitat de nom
menar jutge de pau titular i suplent del municcipi de Sant Joan
de le
es Abadessses per haver expirat el
e termini de
e 4 anys pe
el qual vare
en ser nome
enats
les persones
p
qu
ue fins aque
est momen
nt han desenvolupat le
es funcions de jutge de
e pau
titula
ar i suplent.
Atès que corre
espon al Plenari
P
Mun
nicipal esco
ollir a les persones
p
q
que han de
e ser
nome
enades jutg
ge de pau titular i su
uplent del municipi, de
d conformitat amb el que
dispo
osen els arrts. 99 a 10
03 de la Lle
ei Orgànica 6/1985, de
e 1 de julio
ol i el Regla
ament
3/199
95, de 7 de juny.
Atès que s´ha obert un tràmit
t
d´infformació pú
ública de 15
1 dies, m
mitjançant anunci
publiicat en el BOP,
B
en els taulers d´e
edictes de l´Ajuntamen
nt, en el tau
uler d´edicte
es del
Jutja
at de Primerra Instància
a i Instrucció
ó de Ripoll i en el tauler d´edictess de l´Agrupació
núm.. 23 de Seccretaries de
e Jutjats de Pau de Sant Joan de les Abadessses, per ta
al que
durant aquest te
ermini les persones
p
in
nteressades
s en desevo
olupar les ttasques de jutge
de pa
au presente
essin la sevva sol.licitud
d.
Atès que els interessats co
ompleixen amb
a
tots i ca
adascun de
els requisitss que la marca la
llei per a desenvvolupar les funcions prròpies del càrrec de juttge titular i ssuplent.
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És pel que es proposa al Plenari
P
muniicipal l’adop
pció dels se
egüents ACO
ORDS:
PRIM
ant Joan de
MER.- NOM
MENAR com
m a jutge de
d pau titular del mun
nicipi de Sa
d les
Abad
desses al Sr. Francisco
o Anglada i Mercader.
SEG
GON.- NOMENAR com
m a jutge de
e pau substitut del mu
unicipi de S
Sant Joan de
d les
Abad
desses al Sr. Ramon Escamez
E
i Garcia.
G
TERCER.- COM
MUNICAR el
e present acord
a
al Jutjjat de Prime
era Instància i Instrucc
ció de
Ripoll, al Tribun
nal Superio
or de Justíccia de Cata
alunya i a le
es parts intteressades a fi i
efecttes oportuns.
El Srr. alcalde exxplica la necessitat de tornar a no
omenar el cà
àrrec de juttge de pau titular
t
i jutg
ge de pau suplent,
s
atès que els càrrecs
c
ja han expirat. Explica el procès que
e s’ha
dut a terme per arribar al nomenamen
nt dels propo
osats.
Sotm
mesa la pro
oposta d´acord a consideració de
el Plenari Municipal,
M
aquesta s´ap
prova
per unanimitat
u
d
dels
assistents a la sesssió.

6.- MOCIÓ
M
PER
R A RECLA
AMAR LES INVERSIO
ONS ESTAT
TALS NECE
ESSÀRIES PER
AL RIPOLLÈS
R
Els pressuposto
p
os de l’Estatt per al 2014 han posa
at de manife
est ,de nou, la poca voluntat
per a invertir en
n el territori català, un situació
s
que
e es repeteix cada anyy i que dem
mostra
la po
oca sensibiliitat dels govverns centra
als.
El prressupost estatal
e
per les comarq
ques gironin
nes va supo
osar el 201
13 una caiiguda
d’un 60% resp
pecte l’exerrcici anterio
or. El press
supost de 2014 conttinua i con
nfirma
aque
esta tendèn
ncia i , de nou, la invversió a le
es comarqu
ues gironine
es cau un 62%
respe
ecte l’any anterior,
a
que
edant-se tan
n sols en 43
3 milions d’e
euros.
La siituació per a la nostra comarca
c
éss encara pitjjor.
ès es lim
miten a 15
5.000 euro
os en partides
Les inversionss estatals al Ripollè
presssupostàriess testimonia
als per a trams
t
de la
a N-152 i a l’estudi iinformatiu de la
carre
etera Olot-R
Ripoll.
De nou
n
no apa
areix cap im
mpuls presssupostari pe
er a inversiions tan prrioritàries co
om la
perilllosa N-260,, l’efectiva realització
r
d les varia
de
ants de la C-152,
C
el re
eclamat tún
nel de
Tossses o el dessdoblament de la línia de
d ferrocarrril de Barcellona a Puigcerdà.
Totess aquestes inversions no hem de
e considera
ar-les necesssàries, hem
m de consid
derarPrioritàries per a les correctes comunicacio
les prioritàries.
p
c
ons i per de
esenvolupa
ament
de la
a nostra co
omarca i la
a seva gentt, atenent la
l considerració que le
es particula
aritats
geog
gràfiques del Ripollèss l’han con
nvertit en un
u territori amb dèficcits i handicaps
espe
ecífics que, per sentit comú,
c
necesssiten d’un tractament prioritari en
n inversions
s.
I d’aq
questa conssideració prrioritària que
e mai ha tin
ngut el gove
ern central e
en depèn ell futur
d’una
a comarca com
c
el Ripo
ollès.
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És pel que es proposa al Plenari
P
muniicipal l’adop
pció dels se
egüents ACO
ORDS:
PRIM
MER.- Reite
erar la reivvindicació les inversio
ons impresccindibles q
que necessita el
Ripollès: les varriants de la N-152, l’exxecució de les inversio
ons en la N-260, el tún
nel de
Tossses i el de desdoblame
d
ent de la via de ferrocarrril de Barce
elona a Puigcerdà.
SEG
GON.- Recla
amar al Go
overn estata
al que en el
e tràmit parlamentari d
d’aprovació
ó dels
presssupostos per
p
al 2014 inclogui partides específiques
e
s d’inversió
ó per aquestes
prioritats territorrials del Rip
pollès i es pllanifiqui d’una vegada per totes la
a seva exec
cució.
TERCER.- Trasslladar aque
est acord a tots els partits políticcs represen
ntats al Con
ngrés
dels Diputats i al
a Senat.
El re
egido, Sr. Sergi
S
Albricch, explica que la mo
oció es va presentar des d’Esq
querra
Repu
ublicana de
e Catalunya
a del Ripollè
ès, al Cons
sell Comarccal i a la ressta de mun
nicipis
de la
a comarca, bàsicamentt per reclam
mar a l’estatt espanyol les
l inversions la a carrretera
N-26
60 que el se
eu grup mu
unicipal ja havia
h
prese
entat a l’ aju
untament e
el passat jun
ny de
2012
2 i que, mala
auradamen
nt, només va
a comptar amb
a
el supo
ort dels grup
ps municipa
als de
CiU i ERC. Tam
mbé propose
en demana
ar el túnel de Toses i le
es millores a la línia de
e tren
de Barcelona
B
a Puigcerdà
à. Saben que
q
son inv
versions im
mportants p
per la coma
arca i
creue
en que són
n molt bene
eficioses per a la coma
arca i que s´han
s
de re
eivindicar pe
erquè
siguin una realittat.
Sotm
mesa la pro
oposta d´acord a consideració de
el Plenari Municipal,
M
aquesta s´ap
prova
per unanimitat
u
d
dels
assistents a la sesssió.

7.- DONAR
D
CO
OMPTE DE
ELS ACORD
DS ADOPT
TATS PER LA JUNTA
A DE GOV
VERN
LOC
CAL
El Plenari Municipal es dó
óna per asssebentat dels acords adoptats p
per la Junta
a de
Gove
ern Local pel
p període comprès entre
e
el 30 de setemb
bre i l´11 de novembre de
2013
3.

D
COMPTE DEL
LS DECRET
TS D´ALCA
ALDIA
8.- DONAR
ebentat dells decrets d´alcaldia
d
co
ompresos entre
e
El Pllenari Municipal es dóna per asse
el nú
úmero 85 al 101 de 201
13, ambdóss inclosos.

RT DE PAR
RAULA
9.- TORN OBER
L´Alccalde-Presid
dent cedeixx el torn de paraula a la
a regidora, Sra. Conce
epció Forma
atgé,
la qu
ual comenta
a un retall de premsa que fa refferència a la recollida d’escombre
eries
porta
a a porta on
n es publica
a que, algun
ns municipis d’Osona on
o també e
es fa la reco
ollida
porta
a a porta i que
q
tenen un número d’habitants
s quasi igua
al a la nosttra població
ó, es
reciccla un perce
entatge més elevat. Per tant, si comparem
c
amb aquessts municipiis, el
resulltat de San
nt Joan es podria millorar. Per aquest mo
otiu deman
na si l’equip
p de
gove
ern ha detecctar aquesta
a possible millora
m
i si té
é prevista alguna
a
actua
ació. Fa esm
ment
tamb
bé que cada vegada augmenta
a
m el núm
més
mero de bossses d’esco
ombreries a les
pape
ereres.
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El Srr. alcalde dó
óna la raó a la Sra. Fo
ormatgé i explica que l’equip de g
govern quas
si bé
cada
a any ha fet
f una campanya de
e sensibilitz
zació, ha editat
e
tríptics explican
nt al
impo
ortància de reciclar etcc, però tam
mbé són co
onscients que és un ssistema que
e no
totho
om compartteix i que hi
h ha gent que
q
el rebu
utja i no ten
nen volunta
at de fer-ho
o bé.
Fins fa un pare
ell d’anys, hi
h havia uns educadorrs que expllicaven a la
a mateixa porta
p
com s’havia de fer, obssequiant-loss amb rec
cipients, bo
osses, etc. Per un tema
t
presssupostari del
d Consell Comarca
al i dels recursos
r
diisponibles que prove
enien
majo
oritàriament de subvencions de la Generalitat, aquests dos
d últims a
anys no n´ hi
h ha
hagu
ut i aquestes persone
es eren cla
aus per ta
al que el sistema
s
no degenerés
s. Si
l’ajun
ntament deccidís fer-se’n càrrec, provableme
p
nt seria un cost afegit a la taxa. Creu
C
que el sistema és bo però no perfe
ecte i que,, és necessari anar-h
hi treballantt per
acon
nseguir nove
es millores.
La Sra.
S
Formatgé demana
a si s’acaba
arà algun dia
d la finestra que dóna a la sala de
sessions de l’aju
untament.
L’Alccalde explica que precisament va ser l’arquite
ecte de l’edifici, veí de Sant Joan,, que
va preveure
p
un
n disseny especial
e
pe
er a la fine
estra amb el compro
omís d’ajudar a
col.lo
ocar el que finalment hi
h ha d’anar. Creu que
e per raonss diverses i per poc intterès
que en
e altres moments es va mostrar per acabarr la finestra, ha anat pa
assat el tem
mps i
ha qu
uedat tal i com
c
està. L’equip
L
de govern
g
es va
a posar en contacte am
mb ell i ara esta
acab
bant les arca
ades que prrobablemen
nt es col.loc
caran a principis d’any.. Assenyala
a que
és un
na finestra gòtica.
g
El regidor Sr. Eu
usebi Puigd
demunt dem
mana pel ma
al estat de la
l Font de C
Covilar i el difícil
d
accé
és que hi ha
a per a les persones in
nteressades
s en visitar--la. Demana
a si està prrevist
fer-hi algun acccés més fàccil que fa te
emps ja se’n
n havia parrlat, per tal de no have
er de
passsar pel camíí privat de la
a finca.
El Sr. Alcalde diu
d que só
ón conscien
nts de la dificultat d’anar a la fo
ont, tot i qu
ue el
propietari ha ma
anifestat la facilitat d’a
autoritzar el pas si es demana.
d
El POUM pre
eveu
un camí
c
d’accé
és però s’h
hauria de dur a terme
e la corresp
ponent exp
propiació. El
E Sr.
Alcallde recomana que via propietat o a través de
e l’ajuntame
ent, es dema
ani autoritza
ació.
El re
egidor Sr. Sergi
S
Albrich es volen sumar a la
a reclamaciió de més campanyes
s per
afavo
orir el reciclatge, la qu
ual cosa ja han
h demanat en diversses ocasion
ns. El quan
n a la
sol.licitud del Sr. Puigdemunt d’arranjjament de l’accés a la
a Font, tam
mbé la volen fer
nsiva ala re
esta de fontts del muniicipi. Entitatts com el Grup
G
Esplai Somnis du
urant
exten
els mesos
m
d’esttiu han arra
anjar diferen
nts fonts pe
erò han trob
bat a faltar el mantenim
ment
poste
erior de les mateixes, un
u cop recu
uperades.
El Srr. Albrich re
eitera la so
ol.licitud que han fet en
e més d’un
na ocasió d
de l’edició d’uns
d
fullettons expliccatius per la utilitzacció dels de
esfibril·lado
ors. Creuen
n que amb la
insta
al.lació d’un nou desfib
bril·lador a la Ruta del Ferro, San
nt Joan està
à ben prote
egit a
nivell cardiològiic però cre
eu necessa
ari una cam
mpanya de sensibilitza
ació i situa
ació i
funciionament de
els aparellss.
La regidora,
r
Sra. Anna Ruano,
R
exp
plica que cada
c
vegad
da que s’h
ha instal.lar un
desfiibril.lador s’ha
s
explica
at perquè servia,
s
s’ha
an fet camp
panyes am
mb Ripollès.Cor,
s’han
n muntar ca
arpes i esta
ands per exxplicar el fu
uncionamen
nt i on esta
aven situats
s. No
entén
n com enca
ara hi ha gent que dem
manin on són
n quan s’ha
a explicat ta
antes vegades.
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El Srr. Albric diu
u que mentre hi hagi gent
g
que tin
ngui dubtess ell continu
uarà insistin
nt en
l’edicció del fullettó per tal qu
ue arribi a cada
c
casa.
El Srr. Alcalde diu que el fulletó existeix i que es va
v repartir a les cases des de Dips
salut
que és el ressponsable de la insttal.lació de
els aparellss. Comenta
a que des
s de
Ripollès.Cor s’h
ha fet un im
mportant esfforç en fer arribar
a
aque
esta informa
ació a totho
om i
preciisament en la inaugura
ació del dessfibril.lador de la Ruta l’hi varen co
omentar qu
ue en
les sessions
s
infformatives no
n hi assissteix prou gent.
g
Sap que
q
Ripollèss.Cor i Dips
salut
contiinuen amb les campan
nyes d’inforrmació però
ò els apare
ells estan preparats pe
er tal
que puguin serr utilitzadess sense ca
ap mena d’informació prèvia De totes man
neres
trasllladaran la seva
s
preocu
upació als re
esponsable
es.
Amb referència al manteniment de less fonts, l’alc
calde diu qu
ue s’ha fet a
any rere any
y i hi
nvertit dinerss i temps no
o només pe
er les mateix
xes font sin
nó també pe
el seu entorrn.
ha in
No havent-hi
h
m
més
assump
ptes a tracttar, l’Alcald
dia dóna pe
er acabada la sessió a les
22:00
0 hores de
e la qual s’e
estén la pre
esent acta que signa amb mi, la
a Secretària
a que
certiffico, l’Alcald
de-Presiden
nt de la Corp
poració.

Raqu
uel Costa Ig
glesias
Secrretària-Intervventora

Ramon Roqué
R
i Riu
L’Alcalde
e
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