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ACTA DE LA SESSIÓ
S
OR
RDINÀRIA CELEBRAD
C
DA PEL PL
LE DE L’AJUNTAMEN
NT DE
DATA 28 DE MARÇ DE 20
014

Identtificació de la sessió:
Legisslatura: 201
11-2015
Sesssió número: 11
Carà
àcter: ordinà
ària
Lloc: Sala de Ple
Data
a: 28/03/201
14
Hora
a: 20:00:00
Llista
a d´assisten
nts:
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, VOC
CAL
SR. JORDI
J
CAP
PARRÓS I MARCÉ,
M
VO
OCAL
SRA
A. SÍLVIA CA
ARREIRA I LLENDERR
ROZAS, VO
OCAL
SRA
A. MAGDA MANZANAL
M
L I SAURET
T, VOCAL
SR. ENRIC
E
PAL
LAU I HOMS, VOCAL
SRA
A. CONCEPCIÓ FORM
MATGÉ I MA
ARCER, VO
OCAL
SR. EUSEBI
E
PU
UIGDEMUN
NT I PUIG, VOCAL
V
SR. SERGI
S
ALB
BRICH I VIÑ
ÑAS, VOCA
AL
SRA
A. Mª LLUÏSA
A PÉREZ I CASTRO, VOCAL

Sra. Raquel Cossta Iglesias, Secretària
a-intervento
ora que en dóna
d
fe.

S’obre la sessió
ó per la Presidència a les 21:00 hores i comp
provada perr la Secretà
ària la
existtència del quòrum su
uficient perrquè pugui ser inicia
ada la sesssió en priimera
convvocatòria, ess procedeixx a conèixerr els assumptes incloso
os en l’ordre
e del dia.

1.- APROVACIÓ
A
Ó DE LES ACTES
A
DE
E LES SESS
SIONS PLE
ENÀRIES D
DE DATA 31
1 DE
GEN
NER I 24 DE
E FEBRER DE 2014.
IÒ ANUL.L
2.- APROVAC
A
LACIÓ DR
RETS PEN
NDENTS DE
D COBRA
AR EXERC
CICIS
TANCATS
3.- DONAR
D
CO
OMPTE DE
E L´INFOR
RME D´AVA
ALUACIÓ DEL
D
COMP
PLIMENT DELS
D
OBJE
ECTIUS DE LA LLE
EI ORGÀNICA 2/2012
2, DE 27 D´ABRIL, D´ESTABIL
LITAT
PRESSUPOSTÀ
ÀRIA I SOS
STENIBILIT
TAT FINANC
CERA
4.- DONAR
D
COMPTE DE LA
L LIQUIDA
ACIÓ DEL PRESSUPO
OST DE L´A
AJUNTAME
ENT I
DEL SEU ORGANISME
O
E AUTÒN
NOM LLAR
R D´INFA
ANTS EL MOLÍ PETIT,
COR
RRESPONE
ENT A L´EX
XERCICI DE
E 2013
5.- APROVACIÓ
A
Ó MODIFIC
CACIÓ PRE
ESSUPOST NÚMERO 1/2014, DE
E MODIFICA
ACIÓ
DEL QUADRE D´
D INVERSIONS EXER
RCICI 2014
4
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6.- MOCIONS
M
G
GRUPS
POLÍTICS MUNICIPALS:
6.1.- MO
OCIÓ DE SU
UPORT A LA
L CANDID
DATURA PE
ER A LA DE
ECLARACIÓ
Ó DE
PATR
RIMONI MU
UNDIAL DE
E LA UNES
SCO DE LA
A PORTAL
LADA DEL MONESTIR
R DE
SANTA MARIA DE RIPOLL
L
7.- DONAR
D
COM
MPTE DELS ACORDS
S ADOPTAT
TS PER LA
A JGL
8.- DONAR
D
COM
MPTE DELS DECRET
TS D´ALCAL
LDIA
9.- TORN
T
OBER
RT DE PAR
RAULA

1.- APROVACIÓ
A
Ó DE LES ACTES
A
DE
E LES SESS
SIONS PLE
ENÀRIES D
DE DATA 31
1 DE
GEN
NER I 24 DE
E FEBRER DE 2014.
meses les actes
a
de less sessions plenàries de
d data 31 de gener i 24 de febrrer de
Sotm
2014
4 a conside
eració dels membres del
d plenari presents a la sessió, ambdues actes
d´aproven per unanimitat.
u

A
RETS PEN
NDENTS DE
D COBRA
AR EXERC
CICIS
2.- APROVAC
IÒ ANUL.LACIÓ DR
TANCATS
Vist l’informe
l
em
mès per la in
ntervenció d’aquest
d
aju
untament i, que figura en l’expedie
ent.
Atès que en el mateix ess proposa l’anul·lació de drets d’exercicis
d
tancats co
om a
consseqüencia d’haver-se
d
d
detectat
dife
erents errors
s materials,, aritmètics i de fet i, ta
ambé,
per la necessita
at de depurar, tot i el temps tran
nscorregut, aquells dre
ets reconeg
guts i
que per
p circumsstàncies alie
enes a l’Ajuntament, en
ncara figure
en com a pe
endents.
Atès els drets pendents de
d cobrar d’exercicis
d
tancats
t
que
e s’han d’a
anul.lar i qu
ue es
relaccionen a l’exxpedient, pe
er un importt total de 62
2.736,04 eu
uros.

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 qu
ue es relaciionen a l’exxpedient, per un
impo
ort total de 62.736,04
6
e
euros.
SEG
GON.- Comu
unicar el prresent acorrd a l’àrea comptable d’aquest a
ajuntament a fi i
efecttes oportuns.
El Sr.
S Alcalde explica que
q
amb la
a voluntat de tenir la comptab
bilitat el màxim
m
d’acttualitzada possible,
p
e procedeix a l’anul.lació de drets
es
d
pend
dents de cobrar
c
d’exe
ercicis tanccats. Bàsica
ament són contribucio
ons especia
als i imposstos diverso
os de
perso
ones difunte
es o insolve
ents i també
é per algun error comp
ptable.
La re
egidors, Srra. Concepció Formattgé, explica
a que hi vo
otaran en ccontra tot i que
enten
nen que éss un proced
diment que s’ha de fer per posar la comptab
bilitat al dia, però
que hi ha cosess que no s’han gestionat bé des de l’ajunta
ament i possa d’exemple les
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contrribucions esspecials de l’any 2003.. Per altra banda,
b
expliica que han
n estat repassant
nomss de person
nes que no
o han pagatt impostos del segonss trimestre del 2013 i, creu
que no és suficiient fer les notificacion
ns i si no pa
agues proce
edir a l’anul.lació dels drets.
d
Creu
u que es po
ot fer més per
p intentar cobrar i posa com exe
emple, la ta
axa del cem
mentiri
que prop de 120
0 persones no han pag
gat i, en mo
olts del caso
os per falta
a de dades. Creu
que no es revissen suficien
ntment els padrons ja que ho ha
a vist en algun altre padró.
p
Entenen que l’a
ajuntament té una fein
na a fer de revisió dels padrons i no simple
ement
anul--lar els rebu
uts pendentts.
El Srr. alcalde exxplica que tot
t i que hi ha
h rebuts del 2013, en
n Consorci d
de Recapta
ació ja
ha fe
et una feina
a anterior perquè
p
la manca
m
de dades
d
no ve
v del passsat exercicii sinó
d’antteriors, ja que
q
no viue
en al municcipi, manca de dades provinent d
d’anys ante
eriors,
etc. Entén
E
que si
s el Consorci recoman
na anul.lar els
e rebuts és
é que ja s’h
ha fet una gestió
g
i seg
guiment qu
ue ha porta
at a no po
oder fer res més. To
ot i això, l’alcalde diu
u que
posssiblement hi hagi algun error i s’ha
agi de revisa
ar la llista de deutors.
La re
egidora no es
e referia a la feina fetta pel Consorci sinó qu
ue ella mate
eixa repassa
ant el
llistatt ha vist el nom d’un veí
v seu que
e és mort des de fa 30
0 anys, sen
nse fills i en
ncara
surt al
a padró del cementiri any rere an
ny.
El Srr. alcalde li diu que hi ha feines que
q es fan de
d forma orrdinària i prrecisament quan
hi ha
a un equip de govern que es prreocupa de posar les coses al sseu lloc és quan
aflore
en aquest tipus d’erro
ors. Precisament no és la primera vegada
a que s’anul.len
rebutts des del Ple
P de l’Ajun
ntament i ess fa amb vo
oluntat de l’e
equip de go
overn de de
epurar
tots els
e problem
mes compta
ables que venen
v
de molts anys enrere
e
i, per tant, no té
é cap
sentiit que l’ajun
ntament ting
gui superàvits ficticis. El
E Sr. alcald
de vol deixa
ar clar que no
n es
fa aq
questa dep
puració amb
b afany reccaptatori sin
nó per depurar la com
mptabilitat i que,
entén
n que potse
er no és el millor
m
mome
ent per fer-ho degut a les dificulta
ats econòmiques
que molta
m
gent passa però per la com
mptabilitat de
e l’ajuntame
ent era moltt necessari.
La Sra.
S
Forma
atgé diu qu
ue ella tam
mpoc s’ho mira
m
amb afany reca
aptatori sinó
ó per
nece
essitat de te
enir les cose
es endreçad
des i no hav
ver d’anul.la
ar rebuts.
El re
egidor Sr. Sergi
S
Albricch manifesta que el seu
s
grup municipal
m
ss’abstindrà en la
votacció de la pro
oposta bàsiicament perr tot el que ha dit el gru
up de Convvergència i Unió
U
i
amb referència a les herèn
ncies, tots els equips de govern se’n han trrobades. Crreuen
untament s’ha de fer una
u bona fe
eina per inttentar depu
urar tots aquests
que des de l’aju
rebutts i encoratjjar-los a continuar fentt aquesta fe
eina.
Sotm
mesa la pro
oposta d´accord a con
nsideració dels
d
memb
bres del Plenari Municipal,
aque
esta s´aprovva per majo
oria absoluta amb 7 vots
v
positiuss del grup polític mun
nicipal
del PSC,
P
2 absstencions del grup pollític municip
pal de CiU i 2 vots ne
egatius del grup
polítiic municipal d´ERC.

3.- DONAR
D
CO
OMPTE DE
E L´INFORME D´AVA
ALUACIÓ DEL
D
COMP
PLIMENT DELS
D
OBJECTIUS DE
D LA LLE
EI ORGÀNICA 2/2012
2, DE 27 D´ABRIL,
D
D
D´ESTABIL
LITAT
PRESSUPOSTÀ
ÀRIA I SOS
STENIBILIT
TAT FINANCERA
Atès que l´estab
bilitat pressu
upostària és la base pe
er a impulsar el creixement i la crreació
d´ocu
upació i la salvaguarda de l´estabilitat presu
upostària, un
u instrument indispensable
aquest obje
per aconseguir
a
ectiu.
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Atès que, la crissi econòmicca va posar de manifes
st de forma molt ràpida
a, la insuficiència
dels mecanism
mes de dissciplina de
e l´anteriorr Llei d´Esstabilitat Pressupostària i,
paral.lelament, en els últim
ms anys, s´han
s
aprov
vat una sèrie d´iniciattives legisla
atives
d´àm
mbit europeu
u orientades a reforçarr les regles fiscals com
munes i a de
esenvolupa
ar una
majo
or supervisió
ó econòmicca i fiscal, la
a qual cosa
a va donar lloc a l´apro
ovació de la
a Llei
Orgà
ànica 2/2012
2, de 27 d´a
abril d´estab
bilitat pressupostària i sostenibilita
at financera
a.
Atès que els objjectius d´aq
questa Llei són:
s
-

Garantir la sosten
nibilitat fina
ancera de totes les administraccions públiques,
entenen per sosten
nibilitat finan
ncera la cap
pacitat per a finançar ccompromiso
os de
despesa
a presents i futurs dins dels límits de dèficit i deute
d
públicc.

-

l confiança
a en l´estab
bilitat de l´ec
conomia espanyola.
Enfortir la

-

Reforçarr el compro
omís d´Esp
panya a la Unió Europ
pea en mattèria d´esta
abilitat
pressupo
ostària.

Atès que de con
nformitat am
mb el que estableix l´arrticle 11 de l´esmentad
da Llei Orgà
ànica,
l´elab
boració, aprovació i exxecució dells pressupo
ostos i altre
es actuacion
ns que afec
ctin a
desp
peses o ingrressos de le
es administracions púb
bliques i altrres entitats que formen
n part
del sector
s
públicc, es sotme
etrà al principi d´estabilitat pressupostària i cap administtració
podrà incórrer en
e dèficit esstructural, entès
e
aquest com dèfficit ajustat del cicle, net
n de
mesu
ures excepccionals i tem
mporals.
Atès el que estableix
e
l´Ordre HA
AP/2105/201
12, d´1 d´octubre, p
per la qua
al es
dese
envolupen les
l
obligaccions de su
ubministram
ment d´inforrmació pre
evistes a la
a Llei
Orgà
ànica 2/201
12, el qual determina
a en el seu article 15.2 que s´´ha de tram
metre
anua
alment aban
ns del 31 de març de l´any següe
ent a l´exerrcici en el q
que es refereixin
les liiquidacions, informació
ó sobre, entre
e
d´altre
es, l´informe
e d´interven
nció d´avaluació
del compliment
c
de l´objectiu d´estabilittat, de la re
egla de la de
espesa i de
el límit del de
eute.
Atès que la inte
erventora municipal ha elaborat l´informe d´avaluació de
el complime
ent de
l´obje
ectiu d´esta
abilitat, de la regla de la despesa
a i del límit del deute, en la forma
a que
conssta a l´expe
edient i s´h
ha tramés al Ministerio de Ha
acienda i A
Administrac
ciones
Públicas dins el termini legalment estipulat ( 21 de
d març de 2014).
2
Atès que de con
nformitat am
mb el que esstableix la Llei
L Orgànicca 2/2012, d
d´aquest infforme
aluació del complimen
nt de l´objectiu d´estab
bilitat, de la
a regla de la despesa i del
d´ava
límit del deute se
s n´ha de donar
d
comp
pte al Plenarri Municipall.

Per tot el que s´acaba éss pel que es proposa
a al Plenarri Municipall, l´adopció
ó dels
segü
üents ACOR
RDS:
PRIM
MER.- DON
NAR COMP
PTE de l´in
nforme d´av
valuació de
el complime
ent de l´ob
bjectiu
d´esttabilitat, de la regla de
e la despessa i del lím
mit del deutte de l`Ajun
ntament de Sant
Joan
n de les Aba
adesses, en
n la forma que
q consta a l´expedien
nt, el qual p
posa de manifest
que es
e compleixxen tots els objectius que
q estableiix la Llei Orgànica 2/20
012.
El Sr.
S alcalde explica bre
eument l’ob
bjectiu de la llei que bàsicamen
nt és garan
ntir la
soste
enibilitat ecconòmica i ressalta l’informe positiu dell Ministeri d’Hisenda que
demo
ostra que l’ajuntamen
l
nt de Sant Joan de le
es Abadessses està m
molt per sotta del
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ende
eutament màxim
m
permé
és del 110%
% ja que a finals del 2014
2
serà de prop del 50%
amb un deute viu a entitatss financeress de 1.739.7
720 €.
El Plenari Municcipal es dón
na per assabentat del present
p
aco
ord.

4.- DONAR
D
CO
OMPTE DE LA LIQUID
DACIÓ DEL
L PRESSUP
POST DE L
L´AJUNTAM
MENT
I DE
EL SEU ORGANISM
ME AUTÒ
ÒNOM LLA
AR D´INFA
ANTS EL MOLÍ PETIT,
COR
RRESPONE
ENT A L´EX
XERCICI DE
E 2013
Es dóna compte
e del Decre
et d´Alcaldia
a de data 25
2 de febrerr de 2014, que es tran
nscriu
litera
alment a con
ntinuació:
CRET D´AL
LCALDIA
“DEC
Vist l´expedientt de la liqu
uidació del pressupost de l´Ajunta
ament de S
Sant Joan de
d les
Abad
desses corrresponent a l´exercici econòmic
e
de
e 20123.
Vist l´informe de la Secrettaria-interve
enció en el qual es fa constar qu
ue el resulta
at del
roma
anent de tre
esoreria pe
er a despesses generals a 31-12-2
2013 ha esstat positiu en la
quan
ntitat de 766
6.570,52 euros
e
i el re
esultat pres
ssupostari ajustat
a
a 31-12-2013 ta
ambé
ha esstat positiu en la quanttitat de 730.751,50 eurros.
Vista
a també la proposta
p
d´iincorporació
ó al Pressupost de 201
14 dels rom
manents de crèdit
que es
e detallen en l´expediient tramitat a l´efecte.
I info
ormada favo
orablement la liquidació del press
supost per la
a secretaria
a-intervento
ora en
acom
mpliment d´a
allò que dissposa l´articcle 191.3 de
el Reial Decret Legisla
atiu 2/2004, de 5
de març,
m
pel qual s´aprova el Text refó
ós de la Lle
ei reguladora
a de les Hissendes Locals.
HE RESOLT:
R
PRIM
MER.- APRO
OVAR la liq
quidació dell Pressupos
st d´aquest Ajuntament correspon
nent a
l´exe
ercici econò
òmic de 201
13, el detall del qual a nivell de Resultat prressupostarri i de
Rom
manent de tresoreria a 31-12-2013
3
, es transcrriu a continu
uació:
RESSUPOSTARI
RESULTAT PR
CON
NCEPTES

DRETS
REC
CONEG
UTS
S NETS

OBLIGACI
ONS
RECONEG
G
UDES
NETES

a.Op
peracions co
orrents
b.
Altres
o
operacions
finan
nceres

3.70
00.917,1
no 9
117
7.197,44

2.885.668,6
6
869.826,47
7

1.
Total
op
peraacions
finan
nceres
(a + b )
2. Acctius finance
ers
3. Pa
assius finan
ncers

no

AJUSTA
A
MENTS
S

RESUL
LTAT
PRESS
SUP
OSTAR
RI

815.24
48,53
-752.62
29,03

62.619,50
3.818.114,6
3

3.755.495,1
3

0,00
-339.65
58,28
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0,00
0
0,00
0
RESULTAT PR
RESSUPOS
STARI 381
18.114,6
DE L´EXERCIC
L
CI
3

0,00
339.658,28
8
4.095.153,4
1

277.03
38,78

AJUS
STOS:
4. Crèdits
C
ga
astats finançats
amb romanent de
d tresoreriia per
a desspeses gen
nerals
5. Desviacions de finança
ament
nega
atiu de l´exe
ercici

621.842
2,
11

447.027
7,
62

6. Desviacions de finança
ament
posittiu de l´exerrcici
61.079,,4
5
RESULTAT PR
RESSUPOS
STARI
AJUS
STAT

730.75
51,50

MANENT DE
E TRESOR
RERIA
ROM
CON
NCEPTES

SUMES
S
PARCIA
ALS

TOTALS

1(+) Fons Líquids

296.472,09
9

2 (+) Drets pendents de cobrament
c
(+) del pressupo
ost corrent
(+) de pressupo
ostos tancatts
(+) d´operacionss no pressu
upostàries
(-) cobraments
c
s realitzatss pendnetss d´aplicac
ció
defin
nitiva

1.921.909,71

3 (+) Obligacions penden
nts de paga
ament
(+) del Pressupo
ost corrent
(+) de Pressupo
ostos tancatts
(+) d´operacionss no pressu
upostàries
(-) pagaments
p
realitzats pendentss d´aplicac
ció
defin
nitiva

1.019.4
441,39
813.996,82
288.471,50
200.000,00
1.049.773,24
964.951,83
0,00
84.821,41
0,00

I. RO
OMANENT DE TRESO
ORERIA TO
OTAL (1+2-3
3)

1.168.608,56

II. Sa
aldos de du
ubtós cobrrament

340.958,59
9

III. Excés de fin
nançamentt afectat

61.079,45

IV. ROMANEN
NT DE TRESORER
RIA PER A

766.570,52
2
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DESPESES GE
ENERALS ( I – II – III )

SEG
GON.- INCO
ORPORAR en el Pressupost de
e 2014 els compromisos d´ingre
essos
conccertats que financien
f
prrojectes de despeses amb
a
finançament afecctat, i que fig
guren
detalllats en l´exxpedient, pe
er un imporrt de 130.80
06,12 euross, sense pe
erjudici d´aq
quells
ajusttaments qu
ue correspo
onguin per haver-se autoritzat
a
ja
a prèviame
ent a la pre
esent
aprovvació, alguna incorporació de ro
omanents de
d crèdit fin
nançats am
mb comprom
misos
d´ing
gressos con
ncertats.
TERCER.- Don
nar compte del resulta
at de la liqu
uidació al Plenari
P
de l´Ajuntament de
confo
ormitat amb
b allò que assenyala
a
l´article 193
3.4 del Reia
al Decret Le
egislatiu 2/2
2004,
de 5 de març, pel qual s´aprova el Text
T
refós de
d la Llei re
eguladora d
de les Hise
endes
Loca
als.
QUA
ART.- Trame
etre còpia de
d dita liquid
dació al Se
ervei de Coo
ordinació am
mb les Hise
endes
Territorials i all Departam
ment de Governació
G
de la Gen
neralitat de
e Cataluny
ya en
comp
pliment d´alllò que dete
ermina l´article 193.5 del Reial Decret Legisla
atiu 2/2004.
Santt Joan de les Abadesse
es, 25 de fe
ebrer de 201
14.
Ho mana
m
i signa
a,
L´alccalde

En dóna fe
La
a Secretària
a

Ram
mon Roqué i Riu

Raquel Costa
a Iglesias “..

SEG
GON.- Es dó
óna compte de la Reso
olució de la Presidènciia de l´Orga
anisme Autò
ònom
Llar d´Infants
d
Ell Molí Petit, de data 10
0 de febrer de
d 2014, qu
ue es transccriu literalm
ment a
contiinuació:
“ RESOLUCIÓ DE
D LA PRE
ESIDÈNCIA
A
Vist l´expedient de la liquid
dació del pressupost de
d l´organissme autòno
om Llar d´In
nfants
El Molí
M Petit de
e Sant Joan
n de les Ab
badesses corresponen
c
nt a l´exerccici econòm
mic de
2013
3.
I info
ormada favo
orablement la liquidació del press
supost per la
a secretaria
a-intervento
ora en
acom
mpliment d´a
allò que dissposa l´articcle 191.3 de
el Reial Decret Legisla
atiu 2/2004, de 5
de març,
m
pel qual s´aprova el Text refó
ós de la Lle
ei reguladora
a de les Hissendes Locals.
HE RESOLT:
R
PRIM
MER.- APR
ROVAR la liquidació del Pressu
upost de l´Organisme
e Autònom
m Llar
d´Inffants El Mollí Petit corre
esponent a l´exercici econòmic
e
d 2013, el detall del qual
de
q
a
nivell de Resulta
at pressupo
ostari i de Romanent
R
de tresoreria
a a 31-12-20
013, es tran
nscriu
a con
ntinuació:
RESULTAT PR
RESSUPOSTARI:
CON
NCEPTES

DRETS
REC
CONE

OBLIGACIO
O
O
NS
N

AJUS
TAME

RESULTA
AT
PRESSUPO
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GUTS
NET
TS
a. Op
peracions corrents
c
b.
Altres
o
operacions
finan
nceres

197
7.698,5
no 7
0,00
0

1.
Total
o
operacions
finan
nceres (a + b )
2. Acctius finance
ers
3. Pa
assius finan
ncers

7.698,5
no 197
7

0,00
0
0,00
0
RESULTAT PR
RESSUPOS
STARI 197
7.698,5
DE L´EXERCIC
L
CI
7

RECONEGU
R
U
DES
D
NETES
S

NTS

STARI

197.598,35
0,00
0

100,22
2
0,00

197.598,35

100,22
2

0,00
0
0,00
0

0,00
0,00

197.598,35

100,22

AJUS
STOS:
4. Crèdits
C
ga
astats finançats
amb romanent de
d tresoreriia per
a desspeses gen
nerals

0,00

5. Desviacions de finança
ament
nega
atiu de l´exe
ercici

0,00

6. Desviacions de finança
ament
posittiu de l´exerrcici

0,00

RESULTAT PR
RESSUPOS
STARI
AJUS
STAT

100,22

ROM
MANENT DE
E TRESOR
RERIA:
CON
NCEPTES

SUMES
S
PARCIA
ALS

TOTALS

1(+) Fons Líquids

45.933,91

45.933,91

2 (+) Drets pendents de cobrament
c
(+) del pressupo
ost corrent
(+) de pressupo
ostos tancatts
(+) d´operacionss no pressu
upostàries
(-) cobraments
c
s realitzatss pendnetss d´aplicac
ció
defin
nitiva

22.066,30
2.068,1
15
-47.680
0,42
0,00

3 (+) Obligacions penden
nts de paga
ament
(+) del Pressupo
ost corrent
(+) de Pressupo
ostos tancatts
(+) d´operacionss no pressu
upostàries
(-) pagaments
p
realitzats pendentss d´aplicac
ció
defin
nitiva

-23.545,97
7

9.294,92
5.926,6
66
0,00
3.368,2
26
0,00
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I. RO
OMANENT DE TRESO
ORERIA TO
OTAL (1+2-3
3)

13.093,02

II. Sa
aldos de du
ubtós cobrrament

0,00

III. Excés de fin
nançamentt afectat

0,00

IV. ROMANEN
NT DE TRESORER
RIA PER A
DESPESES GE
ENERALS ( I – II – III )

13.093,02

TERCER.- Don
nar compte del resulta
at de la liqu
uidació al Plenari
P
de l´Ajuntament de
confo
ormitat amb
b allò que assenyala
a
l´article 193
3.4 del Reia
al Decret Le
egislatiu 2/2
2004,
de 5 de març, pel qual s´aprova el Text
T
refós de
d la Llei re
eguladora d
de les Hise
endes
Loca
als.
QUA
ART.- Trame
etre còpia de
d dita liquid
dació al Se
ervei de Coo
ordinació am
mb les Hise
endes
Territorials i all Departam
ment de Governació
G
de la Gen
neralitat de
e Cataluny
ya en
pliment d´alllò que dete
ermina l´article 193.5 del Reial Decret Legisla
atiu 2/2004.
comp
Santt Joan de les Abadesse
es, 10 de fe
ebrer de 201
14.
Ho mana
m
i signa
a,
La Presidència

En dóna fe
La
a Secretària
a

Ram
mon Roqué i Riu

Raquel Costa
a Iglesias

Santt Joan de les Abadesse
es, 24 de març
m
de 2014
4.

El Srr. Alcalde exxplica que el
e resultat pressuposta
p
ari és aquelll que té en ccompte els drets
i les obligacionss reconegud
des de l’exe
ercici. Per ta
ant és l´equ
uivalent a la
a diferència entre
essos i desp
peses del 2013 i el ressultat és de 73.751,50 € en positiu
u. Deixa cla
ar que
ingre
no ess té en com
mpte finalme
ent com aca
aben els dre
ets ja que to
ot depèn si al final s’ac
caben
paga
ant o no. És simple
ement una dada que
e demostra
a la salut econòmica de
l’ajun
ntament en el sentit de
e poder fer front
f
a determinades despeses de
el pressupo
ost de
2014
4.
Un altre
a
tema són
s
els rom
manents de
e tresoreria que aquesst sí que a
acaben tenint en
comp
pte els sald
dos de dubtós cobram
ment i que es
e resten i en aquest cas s’han restat
r
340.9
958 €, tot i que n´hi ha
a molts méss però en aq
quest cas la
a llei ja esta
ableix uns criteris
per comptabilitz
c
zar aquests saldos de difícil
d
cobrament.
En quant
q
a la llar d’infantts, el resulttat pressup
postari és de
d 100 € i el romanent de
treso
oreria acumulat serien de 13.093 €.
€
El re
egidor, Sr. Sergi Albrich, pren la
a paraula per efectua
ar algunes considerac
cions.
Com
menta que els ha sobtat que les ob
bligacions pendents
p
de
e pagamentt en referèn
ncia a
l’anyy 2012 ja qu
ue quasi só
ón 600.000 euros més i per altra banda dem
mana si entrre les
oblig
gacions pen
ndents de pagament
p
s contem
s’hi
mplen els 26
67.000 € de
e la comprra del
solarr de l’actual consultori mèdic o si es
e preveu finançar
f
am
mb el romanent de treso
oreria
de l’a
any anterior. Li recorda
a que en elgun ple , l’alcalde havvia dit que ll’adquisició no la
paga
arien sinó que
q
ho farie
en mitjança
ant alguna permuta am
mb l’INCA
ASÒL. Veien
nt els
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núme
eros sembla ser que finalment
f
l’a
ajuntament assumirà l’adquisició
l
de la parcel.la i
en ca
anvi amb se
essions plen
naries anteriors havia parlat de pe
ermuta.
Per altra
a
banda, el Sr. Albrrich vol fer una consideració sobrre els drets reconeguts
s que
té pe
endent de rebre l’ajun
ntament que
e és aprox
ximadamentt un milió d
d’euros i qu
ue es
divideix en tress grans gru
ups: taxes, impostos i les subven
ncions que
e encara no
o han
arribat a l’ajuntament. Davvant les difficultats eco
onòmiques que tenen moltes fam
mílies
per fer
f front al pagament
p
d les taxess municipals
de
s, algun aju
untament, ccom per exe
emple
el de
e Sarrià de
e Ter, ha creat
c
una ordenança
o
municipal que
q
preveu
u que puguin fer
treba
alls a la com
munitat per pagar-les.
p
C
Creu
que am
mb la col·laboració dels serveis so
ocials
és una possibilitat que ess podria ten
nir en comp
pte motiu pel
p qual esttenen la mà per
mirarr si podria ser
s efectiu o no a la nostra poblac
ció.
S alcalde explica qu
ue les orde
enances municipals preveuen
p
bonificacions
s per
El Sr.
famíllies amb dificultats pe
er fer front al pagame
ent de les taxes i impostos, perr tant
l’ajun
ntament ja disposa d’un seguit de
d mecanis
smes que a través de
e serveis so
ocials
pode
en ajudar a aquestess persones. Li explica
a també que
q
tot i no estar reg
gulat,
junta
ament amb els serveis socials, s’e
està actuantt en aquest sentit.
El re
egidor Sr. Albrich
A
dema
ana quan una família no
n pot paga
ar, que fa l’ajuntamentt, a la
qual cosa, l’alca
alde li respo
on que l’aju
untament té la capacita
at d’analitza
ar la situació
ó i de
actua
ar com con
nsideri méss oportú en
n cada cas
s. No s’abo
orden tots els casos de la
mate
eixa manera i es tracte
en tot els ca
asos que arriben a travvés de servveis socials..
Pel que
q fa al primer punt que
q ha tracttat el Sr. Alb
brich, l’alcalde li diu qu
ue fa una le
ectura
equivvocada ja que
q l’ajuntament ha de
e comptabilitzar la desspesa de la parcel.la ja
a que
en qualsevol mo
oment l’ajun
ntament ha de poder fer
f front al seu
s pagame
ent si és dó
óna el
cas. Sempre ha
a dit que l’ajuntament intentarà no pagar amb dinerss a Incasòll sinó
mitja
ançant amb una permu
uta. Són dues coses diferents; co
omptabilitzar la despes
sa i la
volun
ntat ( amb l’acord de
e l’Incasòl) de no ferr el pagam
ment amb d
diners sinó amb
perm
muta.
El Srr. Albrich de
emana a la secretària
a de l’ajunta
ament si en
n el momen
nt que s’imp
puten
aque
ests diners com a obliigacions pe
endents en la liquidaciió del 2013
3, vol dir qu
ue en
algun
n moment de
d forma més
m o menyys imminentt s’ha de fer aquest pa
agament o bé, si
es po
ot fer un canvi a posterriori.
La se
ecretària de
e la corporració, Sra. Raquel Cos
sta, explica que, tal i ccom ha dit el Sr.
Alcallde, una cossa és l’asse
entament a nivell comp
ptable amb indiferència
a de si s’arrriba o
no a un acord de permuta i,
i una altra cosa és la sortida
s
de diners.
d
El pa
agament no
o serà
amb diners, en cas que es faci una pe
ermuta, però l’assenta
ament com
mptable confforme
l’ajun
ntament com
mpra aquesst terreny s´´ha de fer i la
l partida ha d´existir.
Aclarrit aquest te
ema, el Sr. Albrich es reitera en la proposta del pagam
ment de les taxes
que ha
h esmenta
at abans i s’’ofereix per estudiar-la conjuntament.
El Plenari Municcipal es dón
na per assabentat del present
p
aco
ord.

A
Ó MODIFIC
CACIÓ PRE
ESSUPOST
T NÚMERO 1/2014, DE
E MODIFICA
ACIÓ
5.- APROVACIÓ
DEL QUADRE D´ INVERS
SIONS EXERCICI 2014
4
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Vist el program
ma i el quad
dre de les inversions a executarr aquest exxercici 2014
4 que
figura
a a l´expedient del pre
essupost d´aquest Ajun
ntament, ap
provat pel P
Plenari Mun
nicipal
en se
essió celebrada en datta 29 de novvembre de 2013.
Atès que amb el
e transcurs de l´any, allguna de les
s inversionss previstes e
en el pressupost
del 2014
2
han co
onsolidat un
n finançame
ent diferentt del previstt en el presssupost apro
ovat i
ha so
orgit la nece
essitat de re
ealitzar novves inversions.
e tracta de
d les inverrsions que a continua
ació es dettallen, les quals
Conccretament es
qued
dent finança
ades de la fo
orma que es
e transcriu a continuacció:
OTES
QUO
ERA
URB
BANÍ
GENE
DIPUTAC STILIIÓ
QUE
TITO
OL OBRA
INVERS
SIÓ TAT
ES
Urb..
Molí Petit- Zon
na
103.9
955,3
habiitatges unifa
am. ailllats
5
103.955
5,35
Urb.. Molí PetitP
Zon
na
habiitatges
unifam
m.
Aparellats edificcats
39.95
55,22
39.955,2
22
Urb.. Molí PetitP
Zon
na
habiitatges
unifam
m.
Aparellats per edificar
e
53.88
84,74
53.884,7
74
Quo
otes 2014
4 Defende
er
briga
ada
10.839,3
36
UA Cotolla
C

68.702,6
66

Parccel.la Vila Vella
V

63.574,5
50

Millo
ora de camins veïnals
Millo
ores
en
le
es
infra
aestructuress
d
de
transsport
Urba
anització espais centrre
salut
Obre
es
millora
Carre
er
Estu
udiants
Actu
uacions
pavelló
mun
nicipal
Actu
uacions en instal.lacion
i
ns
i edificis municipals
Obre
es millora abastamen
nt
de serveis.
s
Fasse 1
Obre
es millora abastamen
nt
de serveis.
s
Fasse 2

12.916,7
75

10.8
839,3
6
68.7
702,6
6
63.5
574,5
0
12.9
916,7
5
13.6
635,0
5
71.9
964,7
2

13.635,0
05
71.964,7
72
1.706,10
0
25.177,5
55

ROM
MAN
ENT
T
TRE
ESOR
ERIA
A

7.000,00

50.376,1
13

10.00
00,0
0

55.217,6
62

21.810
0,92 33.40
06,70

Sant Antoni 1ª Fase

9.533,64 35.64
40,50
204.90
09,3
357.940
0,62 1

Plaçça Barcelona

34.455,5
50

1.70
06,10
18.177,5
5
40.3
376,1
3

45.174,1
14

Millo
ores polígon
ns industrials 13.799,4
40

153..031,
31
34.4
455,5
0
13.7
799,4
0
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TOT
TAL

1.023.27
75,
41

243.25
53,8
795,3 503..179,
197.7
79.04
7
47,20 1
03

És pel que es proposa al Plenari
P
muniicipal l’adop
pció dels se
egüents ACO
ORDS:
PRIM
MER.- APR
ROVAR la modificació
m
del program
ma i del qu
uadre de le
es inversion
ns del
presssupost de l´Ajuntament de Santt Joan de les Abadessses, corresponent a l´any
2014
4, en la form
ma que s´ha
a exposat a la part expo
ositiva ante
erior i que co
onsta a l´an
nnexe
del present
p
acorrd.
SEG
GON.- APRO
OVAR la re
ealització d´inversions per importt de 1.023.275,41 eurros al
llarg de l´exercici pressup
postari de 2014,
2
dels quals 322.3
301,07 eurros provene
en de
subvvencions de
e capital, 197.795,31
1 euros provenen
p
d quotes urbanístiqu
de
ues i
503.179,030 eu
uros proven
nen del rom
mantent líquid de tressoreria de la liquidació del
presssupost de l´´exercici ecconòmic de 2013.
TERCER.- COM
MUNICAR el
e present acord
a
a l´àre
ea comptab
ble d´aquestt Ajunatmen
nt a fi
i efecctes oportun
ns.
El Srr. Alcalde explica
e
que es tracta d’una modificació del quadre d’invversions i qu
ue es
el romanen
fa prrecisament en aquest ple
p perquè s’incorpora
s
nt de tresorreria de l’ex
xercici
2013
3, essent aq
quest el qu
ue servirà per
p finançarr les actuaccions que p
pretenen ferr com
equip
p de govern
n durant l’exxercici 2014
4. S’ha opta
at per una quantitat imp
portant de diners
d
però per altra banda
b
s’optta per molte
es actuacio
ons petites, ja que enttenen que no
n és
mom
ment de gran
ns obres pe
erò en tot ca
as, és important inverssions ja que
e si la població fa
un esforç
e
en complir en els
e seus pa
agaments, aquest es reverteixi e
en inversio
ons al
poble
e. Un milió d’euros en
n moltes invversions pe
etites, de 50
0 o 60 mil e
euros la ma
ajoria
d’elle
es per pode
er actuar en
n molts llocss del poble que es cre
eu importan
nt i urgent poderp
ho fe
er. Millores en
e camins veïnals,
v
en transports, urbanitzacions com pe
er exemple la de
l’espai del volta
ant del centtre de salutt, carrer de
e la Font de
els Estudiants, abasta
ament
d’aig
gües, etc, Són
S
una llista d’inverrsions impo
ortant que algunes d’elles no poden
p
espe
erar més que es facin.
La re
egidora, Sra
a. Concepciió Formatgé
é explica qu
ue el seu vo
ot serà d’abstenció, tot i que
el qu
uadre d’inve
ersions els hi agrada molt
m més qu
ue el que ess va presen
ntar en el ple del
passsat mes de
e novembre
e ja que esstà molt més detallat.. Reconeix l’esforç pe
er fer
aque
estes petitess però impo
ortants actu
uacions, am
mb excepció de la inverrsió que esffarà a
l’ediffici de Sant .Antoni (1a. fase).
El re
egidor, Sr. Sergi Albricch explica que el pas
ssat mes de
e novembre varen titllar el
presssupost griss i trist perrquè no ess veia cap
p on es dirrigia l’equip
p de goverrn de
l’ajun
ntament al llarg
l
de 201
14 i sí que és
é veritat que amb aqu
uest quadre
e d’inversions, el
presssupost agaffa una mica
a de color i sabran quines són less seves prio
oritats al lla
arg de
l’exercici. El seu
u vot serà d’abstenció
ó ja que com
mparteixen algunes de
e les actua
acions
que es
e volen ferr però en hii ha d’altress que no veuen amb bo
ons ulls. La primera fas
se de
Santt Antoni, la
a veuen am
mb bons ulls des del principi quan
q
la Fundació MA
AP va
proposar el projjecte. Tamb
bé estan sa
atisfets que s’arrangi la
a Plaça Ciuttat de Barce
elona
que ells
e ja havie
en demanatt en alguna ocasió, tam
mbé s’agrae
eix que s’accabi legalitza
ant el
pave
elló municip
pal d’esportts. Espera que amb aquesta leg
galització e
es pugui ac
cabar
resollent el prob
blema de la
a sonoritzacció del pave
elló que des de que ss’hi va interv
venir,
els veïns
v
del carrer
c
Berna
at Saulet es
e queixen que senten el soroll des de forra de
l’ediffici.
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El Sr.
S Albrich per altra banda,
b
com
menta que les inverssions que e
es preuen amb
referrència a less parades de
d bus no les veuen bé donat que
q
conside
eren que manca
m
segu
uretat als llocs
l
on es
e proposa ubicar-les
s. Amb refferència a les actua
acions
realittzades perr la Llei de
e Barris, aconseguid
a
a en el seu momen
nt per Esquerra
Repu
ublicana i desplegada
d
a per l’equip
p de govern
n actual, es bo que s’h
hi vagi treba
allant.
Dem
mana al Sr. alcalde quins són els camins veïïnals als qu
uals fa referrència el qu
uadre
d’invversions i ta
ambé els ag
gradaria sa
aber les obrres que es faran al vo
oltant de l’a
actual
conssultori mèdicc i quan es s’iniciaran i reivindica que no s’ob
blidin de ferr la part pos
sterior
de la
a Colònia Espona perq
què aquell espai
e
es po
ot utilitzar per
p part delss residents de la
Fund
dació i ara és
é de molt difícil
d
accés.
El Srr. alcalde comenta
c
que es contin
nua actuantt a la Vila Vella
V
ja que
e s’hi ha ac
ctuant
moltííssim duran
nt aquests últims
ú
anyss i en aquest pressupo
ost hi ha una partida d’uns
63.00
00 € i que
e cada veg
gada hi faltta menys coses
c
a la
a Vila Vella
a, només queda
q
l’arra
anjament de
els carrer que falten tractar tot i que l’aju
untament ja
a té redacttat el
proje
ecte executtiu de tots els carrerss que falten
n de la Vila
a Vella i esspera que en el
presssupost del 2015
2
s’hi pu
ugui incorpo
orar . Pel que fa als ca
amins veïna
als, el Sr. alcalde
explica que la nostra
n
població té mo
olts quilòme
etres de cam
mins rurals els quals, anys
enrere, es podien beneficiar dels ajuts del Depa
artament de
e Territori i Sostenibilitat, a
travé
és del Conssell Comarcal, per pavimentar els camins, pe
erò ara des de fa anys ja no
hi ha
a aquests ajjuts i per tant els municipis s’han de fer càrre
ec de les m
millores d’aquests
camiins i crear alguns
a
acce
essos nous a través de
el riu ja que ara no tene
en l’accessiibilitat
garantida i aque
esta és una
a reivindicacció que els bombers venen
v
fent ffa anys ja que
q hi
ha ca
amins veïna
als que no tenen
t
el dob
ble sentit.
Amb referència al pavelló municipal
m
i la seva leg
galització, co
omenta que
e es tracta d’una
d
prime
era fase am
mb una inve
ersió de 25.000 € la qu
ual no suposarà la lega
alització total del
pave
elló ja que puja
p
un tota
al de 150.00
00 € i, per tant, s’hi ha
aurà de con
ntinuar treballant
en alltres pressu
upostos.
Per la
l resta d’in
nversions celebra
c
que
e els dos grrups municiipals de CiU i ERC, més
m o
menyys, hi estigu
uin d’acord. A continua
ació es refe
ereix a les obres
o
de l’e
entorn del actual
a
centrre de salut i comenta que
q no es re
esoldrà el te
ema que co
omenta el S
Sr. Albrich, ja
a que
es tra
acta el vial de la part posterior
p
de
el centre i no el camí al
a qual es re
efereix ell, ja
a que
aque
est és propi de la Colòn
nia Espona.
El Srr. Albrich li demana qu
ue ja que es
e fa l’actua
ació del centre de salu
ut també es
s faci
aque
est ja que els
e residentss de la Fun
ndació Emm
ma tenen dificultat en ccaminar i alguns
d’ellss van amb caminadors
c
, cadires i altres apare
ells i per tan
nt disposaries de més espai
per poder
p
passe
ejar al voltant del seu centre.
c
Pel que
q fa als camins
c
veïn
nals, creu qu
ue no
els acaba
a
preciisant els ob
bjectius i amb quines partides s’’acabarà de
estinant aquesta
inverrsió. Fa refferència a un acord de la Junta de Govern del dia 10 de març es
e va
aprovvar la consttrucció d’un
ns guals pro
op de cases
s de turisme
e rural del m
municipi amb uns
presssupost tota
al de 12.00
00 € i per tant no saben si aqu
uesta és la suma tota
al per
aque
esta actuaciió concreta o bé els 12
2.000 € ten
nen intenció
ó de repartirr-los en dive
erses
actua
acions.
El Srr. Alcalde li diu que fa una lectura
a errònia i equivocada
e
ja que no e
es fan uns guals
per millorar
m
une
es activitatss econòmiq
ques partic
culars sinó per millora
ar uns acce
essos
deficcitaris que es
e reivindiq
quen des de bombers
s i agents rurals
r
per tal de millorar la
segu
uretat. Aque
ests diners aniran totss a millores
s de caminss i ja estan imputats a una
partid
da del pressupost ordinari.
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Sotm
mesa la pro
oposta d´accord a con
nsideració dels
d
memb
bres del Plenari Municipal,
aque
esta s´aprovva per majo
oria absoluta amb 7 vots
v
positiuss del grup polític mun
nicipal
del PSC
P
i 4 abstencions (2 del gru
up polític municipal
m
de CiU i 2 del grup polític
p
muniicipal d´ERC
C).

6.- MOCIONS
M
G
GRUPS
POLÍTICS MUNICIPALS::
URA PER A LA DE
6.1.- MOCIÓ DE
D SUPOR
RT A LA CANDIDAT
C
ECLARACIÓ
Ó DE
PATRIMONI MU
UNDIAL DE
E LA UNES
SCO DE LA
A PORTAL
LADA DEL MONESTIR
R DE
SANTA MARIA
A DE RIPOL
LL
es culturals més imporrtants
El Monestir de Santa Maria de Ripoll va ser un dels centre
de la
a Catalunya
a de l’època
a del romànic (entre els
s segles X i XII), comp
parable a d’a
altres
mone
estirs i cate
edrals de l’à
àmbit cultural de l’Eurropa del mo
oment. Ja a
al segle XI,, sota
l’aba
adiat d’Oliba
a, va destaccar per la im
mportància de
d la seva església
e
abacial, consttruïda
de nou
n
i dedica
ada el 1032
2, i per la potència de
e la seva biblioteca,
b
q
que sota aq
quest
perso
onatge cab
bdal va dep
passar els dos centen
nars de títo
ols. Malgrat els espolis
s, les
destrruccions i le
es restaura
acions patid
des al llarg del temps,, es pot dirr que Ripoll avui
consserva un ele
ement histò
òric que, per davant de
e tots els altres, contin
nua assegurrant-li
un llo
oc en la histtòria de l’arrt europeu i mundial: la
a seva esplè
èndida porta
alada esculpida.
Però
ò alhora pe
ermet mirar endavant, ja que la portalada de
d Ripoll m
manifesta el
e seu
ressò
ò en les po
ortalades romàniques esculpides
e
que en aqu
uest momen
nto eclosion
naran
en moltes
m
esglé
ésies catala
anes. Alhora, el taller escultòric que
q va treb
ballar a Ripo
oll en
aque
ests mitjanss del segle XII, capaçç de sintetittzar algune
es de les m
més prestig
gioses
produccions esccultòriques del momen
nt -com les de la ciuta
at de Tolosa
a o les de l’àrea
rosse
ellonesa- manifestaria
m
també la seva
s
influèn
ncia més o menys prop
pera en tota
a una
sèrie
e de treballss escultòriccs que tindrrien lloc a Catalunya
C
d
durant
la se
egona meita
at del
segle
e.
Des de la segona meitatt del segle
e XIX i fins
s i tot aba
ans, la qua
alitat estètic
ca, la
comp
plexitat icon
nogràfica i l’impacte esstructural de
e la Portala
ada de Ripo
oll van fer qu
ue es
convvertís en un
n dels joie
ells de la basílica
b
res
staurada pe
er Elies Ro
ogent i el bisbe
Morg
gades el 18
893, i que els estudioso
os de l’art la
a reconeguessin com una obra ca
abdal
de l’e
escultura ro
omànica eurropea. Al lla
arg del segle XX, la pre
esa de conssciència sob
bre el
patrim
moni històrrico-artístic i l’alerta pe
er alguns as
spectes del seu estat material va
an fer
que s’emprengu
s
uessin mesu
ures per garantir-ne la conservaciió.
L'anyy 2013, Ripoll ha estat Capital de la Cultura Catalana
C
i han
h estat diferents els actes
que han posat de
d relleu el valor unive
ersal i excep
pcional de la
l Portalada
a com a ele
ement
singu
ular i únic en
e el món. En efecte, el simposi internacion
nal de 2013
3, organitza
at pel
Depa
artament de
e Cultura de
e la Genera
alitat de Cata
alunya, perr la Diputaciió de Girona
a, per
l'Ajun
ntament de Ripoll, pel Bisbat de Vic
V i pel Ce
entre d'Estudis Comarccals del Rip
pollès,
va po
osar de relleu la impo
ortància de la portalada
a de Ripoll com a objecte posat en el
seu context històrico-artísttic, com a símbol
s
del patrimoni que
q
cal estudiar i prottegir i
com a element clau
c
d’una capitalitat
c
cultural que vol projecta
ar-se al món
n.
Atès que el Monestir de Santa
S
Maria
a de Ripoll amb
a
la Porrtalada com
m a joia reuneix i
comp
pleix totes i cada una de les con
ndicions i de
els requisitss per a ser considerad
da un
valorr universal excepciona
e
l establerts principalme
ent en el do
ocument d'O
Orientacions
s que
han de guiar l'a
aplicació de
e la Conve
enció del Patrimoni Mundial i del Protocol sobre
s
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l'orde
enació delss criteris per
p a la ide
entificació i preparaciió de les ccandidature
es de
Patrimoni Mund
dial i Patrimoni Cultu
ural Immatterial de la
a Humanita
at a Catalunya,
l'Ajun
ntament de
e Ripoll en sessió
s
plen
nària de datta 27 de de
esembre de
e 2011 va iniciar
l'expedient per tal que durrant l'any 2013, en mo
otiu de que
e Ripoll era la Capital de la
Cultu
ura Catalan
na, la Porta
alada del Monestir
M
de Santa Marria de Ripoll fos propo
osada
per ser
s declarad
da Patrimon
ni Mundial de
d la Human
nitat per part de la UNE
ESCO.
Per tot això, és pel que es proposa
a al Plenari Municipa
al, l´adopció
ó dels següents
ACO
ORDS:
PRIM
MER.- Dona
ar suport a la candidattura de la Portalada
P
de
el Monestirr de Santa Maria
M
de Ripoll
R
per tal que sigui declarada Patrimoni Mundial
M
de la Humanitat per part de la
UNE
ESCO.
SEG
GON.- Comu
unicar aque
esta resolucció a l'Ajunta
ament de Ripoll
R
i a la D
Direcció Ge
eneral
del Patrimoni
P
Cu
ultural de la
a Conselleria de Culturra de la Gen
neralitat de Catalunya.
Sotm
mesa la pro
oposta d´accord a con
nsideració dels
d
membres del Ple
enari munic
cipal,
aque
esta s´aprovva per unan
nimitat dels assistents.

D
COMPTE DEL
LS ACORDS
S ADOPTA
ATS PER LA
A JGL
7.- DONAR
Es dóna compte
e dels acorrds adoptat per la Juntta de Gove
ern Local du
urant el perríode
comp
près entre el
e 27 de gen
ner i el 17 de
d març de 2014, ambd
dues inclose
es.

D
COMPTE DEL
LS DECRET
TS D´ALCA
ALDIA
8.- DONAR
Es dóna compte
e dels Decrret d´alcaldia compres
sos entre el número 2 i el 17 de 2014,
2
ambd
dós inclosos.

RT DE PAR
RAULA
9.- TORN OBER
dent, cedeixx el torn de
e paraula al
a regidor, Sr.
S Eusabi Puigdemun
nt, el
L´alccalde-presid
qual exposa qu
ue enguanyy és el 75è
è aniversari de la finallització de la guerra civil
c
i
come
enta que la
a placa de “ Los caido
os por Espa
aña “ encarra és present i, per aq
quest
motiu
u, considera
a que seria un bon mo
oment per ca
anviar-la i que
q la data o
oportuna po
odria
ser el
e 18 de juliol per així poder
p
posar un gra de sorra per la pau. Fa la proposta d’un
text que
q hi podrria anar: “En
n memòria de tots els morts de la
a lluita fratriccida del 193
36 al
1939
9. Pau, repò
òs i perdó”.
El Srr. Puigdemu
unt fa una pregunta
p
re
eferent a l’h
higiene públlica i molt e
especialmen
nt de
les caques
c
de gos
g que hi ha
h als espais del voltan
nt de l‘institu
ut, fet que é
és desagrad
dable
tan pels
p
alumne
es com pel lloc històric..
El Sr. alcalde manifesta
m
q
que
es recull la seva proposta del
d canvi d
de placa ja que
conssidera molt oportú
o
fer-h
ho i que es considerarà
c
à i tractarà el
e text.
Pel que
q fa als excrements
e
de gossoss, el Sr. alca
alde recone
eix que no ss’ha aconse
eguit
que persones que
q fa mal ús
ú de la via
a pública i, per tant s’h
hi ha de treb
ballar més. Veu
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que no
n és suficient, posar-hi dispensa
ador de bosses, fer torn
ns de vigilància per pa
art de
la po
olicia, avisa
ar a les perssones, etc. Considera
a que no és un tema fàcil i confia en
pode
er canviar l’’actitud d’aq
questes pe
ersones, fen
nt-los saberr que aquesstes actuac
cions
no són
s
correcttes. Recon
neix que el
e tema no
o està reso
olt tot i qu
ue s’hi treballa
consstantment.
La re
egidora, Sra
a. Concepcció Formatgé explica que
q algun veí del carre
er Jaume Nunó,
N
els ha
h fet arriba
ar la demand
da d’una pa
aperera ja que
q quan ess surt del C
Centre Cívic
c o el
Palm
màs s’utilitza
a una jardinera com a paperera.
p
El re
egidor Sr. Sergi
S
Albrich
h, manifesta
a que se su
umen a la petició
p
del Sr. Puigdem
munt
amb referència
a als excre
ements de
e gos. El seu grup municipal, ha reivindicat
actua
acions per tal
t de millorar la situacció en molte
es ocasionss i bàsicament l’única cosa
que s’ha
s
fet és baixar
b
el pre
eu de la san
nció a la qu
ual cosa ellss varen vota
ar a favor.
Posa
a de maniffesta que lamenta qu
ue no s’hag
gi aprovat la moció presentada
a per
Esqu
uerra Repub
blicana refe
erent a la política activ
va d’habitatg
ges desocu
upats del no
ostre
muniicipi. Era una moció que
q
tenia per
p objectiu crear un cens
c
d’habitatges vuits
s del
muniicipi i l’altrra establir les mesurres sancion
nadores qu
ue pertoquessin perr las
habittatges que estiguessin
n a mans d’entitats ba
ancàries. La
amenten qu
ue s’hagi tre
et de
l’ordrre del dia la
a seva moció, quan en molts ajunttaments l’ha
an aprovada
a.
El regidor, Sr. Eusebi
E
Puigd
demunt dem
mana si hi ha
h alguna novetat sobrre la casern
na de
la gu
uàrdia civil, a la qual co
osa l’alcalde
e li respon que s’ha de
emanat la ccessió gratu
uïta o
un prreu raonablle per tal qu
ue la casern
na pugui se
er de propie
etat municip
pal, però no s’ha
arribat a un aco
ord. Explica
a que ha anat
a
dues vegades
v
a Madrid amb la finalita
at de
tanca
ar-lo, tot i que
q creu qu
ue s’hi està a prop i qu
ue li agrada
aria es pogu
ués tancar dins
aque
esta legislattura
No havent-hi
h
m
més
assump
ptes a tracttar, l’Alcald
dia dóna pe
er acabada la sessió a les
21:05
5 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

R
i Riu
Ramon Roqué
L’Alcalde
e
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