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

ACTA DE LA SESSIÓ
S
OR
RDINÀRIA DEL
D
PLE DE
D L’AJUNTAMENT D
DE DATA 25
2 DE
JULIIOL DE 201
14.

Identtificació de la sessió:
Legisslatura: 201
11-2015
Sesssió número: 14
Carà
àcter: Ordinà
ària
Lloc: Sala de Plens
Hora
a: 20:00
Llista
a d´assisten
nts:
R
RO
OQUÉ I RIU
U, PRESIDE
ENT
SR. RAMON
SRA
A. MONTSERRAT TALL
LANT I DES
SCAMPS, VOCAL
V
SRA
A. ANNA RU
UANO I ROM
MERA, VOC
CAL
SRA
A. SÍLVIA CA
ARREIRA I LLENDERR
ROZAS, VO
OCAL
SRA
A. MAGDA MANZALA
M
I SAURET, 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,VOCAL
L
SRA
A. MªLLUÏSA
A PÉREZ I CASTRO,
C
V
VOCAL
Excu
usa la seva absència:
SR. JORDI
J
CAP
PARRÓS I MARCÉ,
M
VO
OCAL

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

S’obre la sessió
ó per la Presidència a les 20:00 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 L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DE
D DATA 3
30 DE MAIG
G DE
2014
4
2.- APROVACIÓ
A
Ó PROVISIIONAL MOD
DIFICACIÓ
Ó PLA ESP
PECIAL DEL CATÀLEG
G DE
MAS
SIES I CASE
ES DE PAG
GÈS EN SÒ
ÒL NO URBA
ANITZABLE
E
A
Ó MODIFIC
CACIÓ PRE
ESSUPOST NÚMERO 4/2014, DE
E MODIFICA
ACIÓ
3.- APROVACIÓ
DEL QUADRE D´
D INVERSIONS EXER
RCICI 2014
4
4.- RATIFICACI
R
IÓ ACORD ADOPTAT
T PER LA JU
UNTA DE GOVERN
G
LO
OCAL EN DATA
D
14 DE
D JUNY DE 2014, RE
ELATIU A LA
L MODIFIC
CACIÓ I AP
PROVACIÒ
Ò PROVISIO
ONAL
DE L´ORDENA
L
ANÇA FISCAL REGUL
LADORA DE LA TAXA
A PER L´A
APROFITAM
MENT
ESPECIAL DEL
L DOMINI PÚBLIC A FAVOR D´EMPRES
D
SES EXPLO
OTADORES
S DE
SER
RVEIS DE SUBMINISTR
RAMENTS D´INTERÈS GENERA
AL
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

5.- MOCIONS
M
G
GRUPS
POLÍTICS MUNIPALS:
5.1.- MO
OCIÓ PER DEMANAR
R EL CALEN
NDARI D´IN
NICI DE LE
ES OBRES DEL
FUTU
UR
INST
TITUT-ESC
COLA
I
L´ELIMIN
NACIÓ
D
DE
LES
BARRE
ERES
ARQ
QUITECTÒN
NIQUES DE
ELS ACTUA
ALS CENTR
RES EDUC
CATIUS.
5.2.- MO
OCIÓ PER
R TAL QUE
E L´AJUNT
TAMENT DE
D SANT JOAN DE LES
ABADESSES PENGI
P
LA SENYERA
S
E
ESTELADA
A AL BALCÓ
Ó DE L´AJUNTAMENT DE
FOR
RMA PERM
MANENT FINS QU
UE CATAL
LUNYA ES
SDEVINGU
UI UN ES
STAT
INDE
EPENDENT
T.
6.- DONAR
D
COM
MPTE DELS ACORDS
S ADOPTAT
TS PER LA
A JGL
7.- DONAR
D
COM
MPTE DELS DECRET
TS D’ALCAL
LDIA
8.- TORN
T
OBER
RT DE PAR
RAULA

A
Ó DE L’AC
CTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DE
D DATA 3
30 DE MAIG
G DE
1.- APROVACIÓ
2014
4
Sotm
mesa l´acta de la sessió anterior a conside
eració del Plenari Mu
unicipal, aquesta
s´aprrova per un
nanimitat de
els assistentts.

A
Ó PROVISIONAL MOD
DIFICACIÓ
Ó PLA ESP
PECIAL DEL
L CATÀLEG
G DE
2.- APROVACIÓ
MAS
SIES I CASE
ES DE PAG
GÈS EN SÒ
ÒL NO URB
BANITZABL
LE
Atès l´acord ado
optat ple Pllenari Municipal en sessió celebra
ada en data
a 30 de ma
aig de
2014
4, mitjançan
nt el qual s´aprovà inicialment la modificcació del P
Pla Especia
al del
Catà
àleg de masies i case
es de pagè
ès en sòl no
n urbanitzzable de Sa
ant Joan de les
Abad
desses.
Atès que duran
nt el tràmitt d´informa
ació pública
a de l´esmentat expe
edient, no s´han
s
prese
entat al.lega
acions ni ob
bservacionss de cap tipus.
D’acord amb la disposició addicional novena del Reial Decrret Legislatiu 2/2008, de
d 20
de ju
uny, pel qua
al s’aprova el Text refó
ós de la Lle
ei del sòl, que
q modifica
a l’article 22
2.2 c)
de la
a Llei 7/198
85, de 2 d’a
abril, reguladora de ba
ases de règim local, l’ò
òrgan comp
petent
per a l’aprovació
ó provisiona
al del prese
ent pla espe
ecial és el Ple
P municipa
al.

És pel que es proposa al Plenari
P
Muniicipal, l´ado
opció dels se
egüents AC
CORDS:
PRIM
MER.- APRO
OVAR PRO
OVISIONAL
LMENT la modificació
m
d Pla Espe
del
ecial del Ca
atàleg
de masies
m
i casses de pagè
ès en sòl no
o urbanitzac
ció de Sant Joan de le
es Abadesse
es en
els te
ermes que consta
c
a l´e
expedient.
SEG
GON.- TRAM
METRE la modificació
m
del Pla Es
special del Catàleg de
e masies i cases
c
de pagès
p
en sòl
s no urba
anització de Sant Joa
an de les Abadessess a la com
missió
territorial d'urbanisme de Girona
G
a fi d'aprovar-lo definitivament.
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L´alccalde explicca breumen
nt aquest punt
p
de l´orrdre del dia
a comentan
nt que es tracta
t
d´aprovar provissionalment la modifica
ació del catà
àleg de massies i casess de pagès en la
línia de permetrre que quan
n una cosa de pagès vulgui
v
ampliar un 20% ho pugui fe
er tot i
no te
enir una exxplotació ag
grícola lligad
da a l´habitatge. No s´admetran
s
les amplia
acions
que siguin
s
fruit d´altres am
mpliacions. El
E que s ´ac
caba fent en
n últim term
me és recollir allò
que el
e POUM ja
a contempla
a.
El re
egidor, Sr. Sergi
S
Albricch comenta
a que hi don
naran supo
ort i remarca que quan
n una
casa
a de pagès es
e vulgui am
mpliar, es vetlli
v
per guardar l´espe
erit original de les case
es de
pagè
ès i es salvvaguardi el patrimoni arquitectòn
nic d´aquesstes cases, la qual co
osa el
catàlleg ja conte
empla.
L´alccalde contessta que ja es
e té en co
ompte el qu
ue comenta el regidor passant pe
er tots
els organisme
o
p
públics
que en tenen co
ompetència
a.
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´aprova
a per unanimitat.

A
Ó MODIFIC
CACIÓ PRE
ESSUPOST
T NÚMERO 4/2014, DE
E MODIFICA
ACIÓ
3.- APROVACIÓ
DEL QUADRE D´ INVERS
SIONS EXERCICI 2014
4
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 28 de ma
arç de 2014
4.
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.
Conccretament es
e tracta de
d les inverrsions que a continua
ació es dettallen, les quals
qued
dent finança
ades de la fo
orma que es
e transcriu a continuacció:

TITOL
L OBRA

Urbanització espaiis centre
salut
04.15
55.6110114
Actua
acions en edificis
e
i
equip
paments municipals
01.93
33.6320114

INV
VERSIÓ

S
SUBVENCIÓ

NT
ROMANTEN
TRESORERIA

71.964,72

33.183,00

38.781,,72

83.559,13

10.000,00

73.559,,13

Per tot
t el que s´acaba d´exxposar és pel
p que es proposa al Plenari Mu
unicipal l´adopció
dels següents ACORDS:
A
PRIM
MER.- APR
ROVAR la modificació
m
ma i del qu
uadre de le
es inversion
ns del
del program
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 1.056.458,41 eurros al
llarg de l´exercici pressup
postari de 2014,
2
dels quals 355.4
484,07 eurros provene
en de
subvvencions de
e capital, 197.795,31
1 euros provenen
p
d quotes urbanístiqu
de
ues i
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503.179,03 eurros provene
en del rom
mantent líqu
uid de tresoreria de lla 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.
L´alccalde explicca el contingut de la proposta
p
de
e modificaciió pressupo
ostària i destaca
que la modificació ve dona
ada per havver aconseg
guit una su
ubvenció pe
er l´actuació
ó dels
ais adjacen
nts al nou CAP, la qual
q
cosa ha perméss que l´imp
port obtingu
ut de
espa
subvvenció es pugui desttinar a au
ugmentar la
a partida d´actuacion
ns en edifficis i
equip
paments mu
unicipals.
La re
egidora, Sra
a. Concepcció Formatg
gé, comenta
a que el seu
u grup s´ab
bstindran pe
erquè
tot i que veue
en bé la subvenció
s
a
aconseguid
a, no sabe
er en què consistirán les
inverrsions en ed
dificis i equiipaments municipals.
m
El regidor, Sr. Sergi
S
Albrich
h, explica qu
ue el seu grrup també s´abstindran
s
n tot i que ta
ambé
veue
en bé la su
ubvenció per
p les obre
es de l´enttorn del co
onsultori, però creuen
n que
l´arra
anjament de
e l´entorn del
d consulto
ori hauria d´´anar acompanyat de l´arranjame
ent de
la pa
art posteriorr de la Colò
ònia Espona
a, com esp
pai per ser utilitzar
u
pelss residents de la
Fund
dació Emma. Tampocc els queda
a clar les actuacions en edificiss i equipam
ments
muniicipals.
Sotm
mesa la pro
oposta d´acord a con
nsideració dels memb
bres del P
Plenari Mun
nicipal
prese
ents ala sesssió, aquessta s´aprova
a amb 6 vos
st positius del
d grup políític municipal del
PSC i 4 abstenccions ( 2 del grup de CIU i 2 del grrup d´ERC)).

4.- RATIFICAC
R
CIÓ ACORD
D ADOPTA
AT PER LA
A JUNTA DE GOVERN LOCAL
L EN
DATA 14 DE JUNY DE
E 2014, RE
ELATIU A LA MOD
DIFICACIÓ I APROVA
ACIÒ
PRO
OVISIONAL DE L´OR
RDENANÇA
A FISCAL REGULAD
DORA DE LA TAXA PER
L´AP
PROFITAMENT ESPE
ECIAL DEL
L DOMINI PÚBLIC A FAVOR
R D´EMPRE
ESES
EXPLOTADOR
RES DE SER
RVEIS DE SUBMINIST
S
TRAMENTS
S D´INTERÈ
ÈS GENER
RAL
Atès l´acord ado
optat per la
a Junta de Govern
G
Loc
cal en sessió celebrad
da en data 14
1 de
juny de 2014, relatiu
r
a l´aprovació prrovisional de
d la modificació de l´o
ordenança fiscal
a taxa per l´aprofitame
ent especiall del domini públic a fa
avor d´empreses
reguladora de la
explo
otadores de serveis de submin
nistraments
s d´interès general, i que cons
sta a
l´exp
pedient.

És pel que es proposa al Plenari
P
Muniicipal l´adop
pció dels se
egüents ACORDS:
PRIM
MER.- RAT
TIFICAR l´a
acord adop
ptat per la Junta de Govern L
Local en sessió
s
celeb
brada en data 14 de
d juny de
e 2014 i APROVAR
R PROVISIONALMEN
NT la
modiificació de l´ordenança
l
a fiscal regu
uladora de la taxa perr l´aprofitam
ment especia
al del
domiini públic a favor d´´empreses explotadorres de serrveis de subministram
ments
d´inte
erès genera
al, en els termes que consta
c
a l´ex
xpedient.
SEG
GON.- COM
MUNICAR el
e present acord a le
es parts in
nteressadess a fi i effectes
oporttuns.
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L´alccalde explicca el presen
nt punt desttacant en primer
p
lloc, que en el n
nostre cas, el fet
d´havver d´acata
ar la sentè
ència, no ens afecta
arà a nivvell d´ingressos perqu
uè ja
apliccàvem l´orde
enança que
e a partir d´a
ara tocarà aplicar
a
oblig
gatòriamentt.
Es trractava d un
na proposta
a d´ordenan
nça que va sortir
s
de la Diputació d
de Barcelon
na per
cobra
ar de form
ma més eficcient a less empreses
s explotado
ores de se
erveis per a la
utilitzzació del domini púb
blic, si bé
é aquestes empresess van impugnar aquestes
ordenances ja que
q els toca
ava pagar més
m segons
s aquestes, si bé ara le
es sentèncie
es els
dóna
a la raó a aquestes
a
em
mpreses i els
e ajuntame
ents haurem
m de renun
nciar a tenirr més
ingre
essos provin
nents d´aqu
uestes emprreses.
La regidora, Sra. Conccepció Forrmatgé, co
omenta qu
ue només podran votar
afirm
mativament tot i que co
omparteixen
n que la sen
ntència nom
més demosstra el pode
er que
tenen
n aquestes grans empreses.
El re
egidor, Sr. Sergi
S
Albrich
h comenta que el seu grup s´absstindran de forma crític
ca pel
que ja s´ha dit. Comenta que a l´anyy 2008 es va aprovar una orden
nança fiscall més
justa
a i eficient per
p fer paga
ar una taxa
a a aqueste
es empresess que s´ha comentat, i els
mole
esta la presssió d´aque
estes empre
eses i que arribin a fe
er modificarr una orden
nança
fiscal aprovat pe
er Plenari Municipal.
M
Sotm
mesa la prop
posta a con
nsideració dels
d
membrres del Plen
nari Municip
pal presents
s a la
sessió, aquesta
a s´aprova per
p 8 vots positius
p
( 6 del grup polític municcipal del PS
SC i 2
del grup
g
de CiU) i 2 absten
ncions del grup polític municipal
m
d´´ERC.

M
G
GRUPS
POLÍTICS MUNIPALS:
5.- MOCIONS
5.1.- MOCIÓ PE
ER DEMAN
NAR EL CA
ALENDARI D´INICI DE
E LES OBRES DEL FU
UTUR
INST
TITUT-ESCOLA I L´E
ELIMINACIÓ
Ó DE LES BARRERE
ES ARQUITECTÒNIQ
QUES
DELS
S ACTUAL
LS CENTRE
ES EDUCA
ATIUS
El Co
onsell de Govern
G
de la
a Generalita
at de Catalu
unya va aco
ordar en datta 27 de juliol de
2010
0 la posada
a en marxa
a de l’Institu
ut Escola de
d Sant Joan de les A
Abadesses, que
integ
gra els edificcis de les antigues
a
escoles Mestre Andreu i Abadessa Emma, am
mb un
total de 362 alum
mnes i 33 docents.
d
El Planejament d’Ordenaciió Urbana Municipal
M
de
e Sant Joan
n de les Aba
adesses ap
provat
defin
nitivament en
e data 21 de
d juliol de 2010 per la Comissió
ó Territorial d’Urbanism
me de
Giron
na, contemp
pla ubicar en
e un nou edifici l’institu
ut escola a la Coromin
na d'en Bac.
En data
d
26 d’ab
bril de 2011
1 el plenari de l’ajuntament de Sa
ant Joan de
e les Abade
esses
va fo
ormalitzar la cessió del terrenyy on s’ha d’ubicar el
e nou cen
ntre educattiu al
Depa
artament d’E
Educació de la Genera
alitat de Cattalunya.
En data
d
27 de setembre de
d 2013 GIISA va adju
udicar la re
edacció del projecte bàsic i
execcutiu i poste
erior Direcció d’Obra de
e la primera
a fase de l’Institut Esco
ola de Sant Joan
de le
es Abadesse
es d’una lín
nia de secun
ndària.
En data
d
31 de març de 20
014 el Dep
partament d’Ensenyam
d
ment i l’Ajun
ntament de Sant
Joan
n de les Abadesses
A
s varen prresentar l’a
avantprojeccte executiu per la nova
consstrucció d’un
na línia de secundària
s
i dues aule
es de l’Institut Escola d
de Sant Joa
an de
les Abadesses.
A
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En la
a resposta del
d Govern de la Gene
eralitat de Catalunya
C
d data 27 d
de
de maig de 2014
el De
epartament d’Ensenyament calcula que el co
ost aproxima
at del projecte executiu
u que
està en fase de redacció éss de 2.400.000 euros (IVA
(
Inclòs)).
En la
a resposta del
d Govern de la Gene
eralitat de Catalunya
C
d data 27 d
de
de maig de 2014
el De
epartamentt d’Ensenya
ament no concreta
c
la previsió qu
ue té la titu
ular responsable
vers l’adjudicacció de l’aprrovació de la redacció
ó del proje
ecte bàsic i executiu de la
sego
ona fase (líínia primàrria) del nou
u Institut-es
scola ni l’in
nici de la construcció
ó tant
d’aqu
uesta com de
d la primerra fase (línia secundàrria).
i d’accés a
Els edificis
e
actu
uals pateixe
en greus de
eficiències estructurals
e
als mateixos
s que
impe
edeixen i/o dificulten l’accés a alumnat i do
ocents amb mobilitat rreduïda. Fet que
s’ha traduït en la no asssistència pu
untual i/o te
emporal alss centrespe
er part d’alguns
mnes que ha
an patituna determinad
da pèrdua de mobilitat.
alum
Per tot
t el que s´acaba d´exxposar, és pel que es proposa al Plenari Mu
unicipal l´adopció
dels següents ACORDS:
A
PRIM
MER.- Insta
ar el Deparrtament d’E
Ensenyame
ent de la Generalitat
G
nya a
de Catalun
conccretar una data
d
d’inici de les obrres del futu
ur Institut-Esscola de Sant Joan de
d les
Abad
desses.
SEG
GON.- Instar el Deparrtament d’E
Ensenyament de la Generalitat
G
de Catalun
nya a
explo
orar totes le
es possibilittats per durr a terme una actuació
ó de forma coordinada
a amb
l’Ajun
ntament de
e Sant Joa
an de les Abadesses
A
per soluccionar i red
duir de barrreres
arquitectòniquess dels actu
uals centres educatius
s de l’IE Sant
S
Joan de cara al curs
esco
olar 2014-20
015.
TERCER.- Com
municar elss acords d’aquesta
d
moció
m
al Consell
C
Esccolar, AMP
PA, al
Depa
artament d’E
Ensenyame
ent i al Gove
ern de la Generalitat de Catalunya
a.
L´alccalde, Sr. Ramon Roqu
ué i Riu, ced
deix el torn de paraula al regidor d
d´ERC, Sr. Sergi
Albrich, al haverr estat aque
est grup el que
q ha pres
sentat la pre
esent moció
ó.
A tal efecte el regidor,
r
Sr. Albrich, co
omenta que
e la voluntatt d´aquesta
a moció és la de
supriimir totes aquelles
a
barrreres arquiitectòniques
s que es pu
ugui en elss actuals ed
dificis
degu
ut a la seva antigüitat, ja
j que limite
en l´accés als
a alumness o professo
orat que pa
ateixin
algun
na limitació
ó a la seva mobilitat. El
E que té més
m necesssitats és l´e
edifici del Mestre
M
Andrreu i els currsos que en
n ell s´imparteixen tam
mbé seran els
e que tarda
aran més a tenir
un centre
c
defin
nitiu quan es
e tingui la nova esco
ola. També
é es deman
na que s´in
nsti al
Depa
artament d´´Ensenyament a conccretar la datta d´inici de
e les obress del nou centre
c
educcatiu perquè
è es pugui planificar
p
el grau d´acttuació en els dos centrres actuals per a
la red
ducció de le
es barreres arquitectòn
niques.
El se
enyor alcald
de comenta
a que el De
epartament ja ha progrramat una ssolució defiinitiva
d´aquestes man
ncances que
e comenta el regidor.i s´ha treballlat al màxim
m juntamentt amb
l´esccola per a solventar aquests
a
prroblemes i la solució definitiva arribarà am
mb la
consstrucció del nou edifici de
d l ´institutt-escola.
El De
epartamentt ja ha adjud
dicat la redacció del projecte, la qual
q
cosa ss´ha fet de forma
f
relatiivament ráp
pida en els temps
t
que corren.
Això no treu que la moció estigui carrregada de bones inten
ncions i call donar-hi suport
s
per visualitzar
v
e front comú
el
ú d´aquest ajuntamentt davant el Departamen
D
nt.
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La re
egidora, Srra. Concepcció Formatg
gé, comentta que també hi dona
aran suport però
que consideren
n que és una moció que
q
ara no
o toca. En el seu mo
omento ja es
e va
come
entar al gru
up d´ERC la
a bona ente
esa que hi ha
h entre el Departame
ent i l´ajunta
ament
i, no cal recordar que fa aproximada
a
ament dos anys
a
es va
a fer una re
eunió a l´e
escola
amb el Sr. Euda
ald Casade
esús, al qua
al se li va fer
f la petició
ó de la con
nstrucció de
el nou
edificci. No han passat encara dos anyys i ja es disposa
d
d´un projecte rredactat qu
ue tira
enda
avant.
I pel que fa a l´eliminació
l
de les barrreres arquitectòniques, comenta
a que els consta
ema que s´h
hagi deixat aparcat sin
nó que tan des
d de l´esccola com de
es de
que no és un te
l´ajun
ntament, s´´han fet totts els passsos perquè el Departa
ament inten
ntés buscarr una
solucció al respecte. Destacca que no hi ha hagut deixadesa
d
e aquest te
en
ema.
El re
egidor, Sr. Sergi Albrrich, contessta agraint a la regid
dora que ss´erigeixi co
om a
porta
aveu de l´eq
quip de govvern i comenta que en cap cas accusen a ning
gú de deixa
adesa
i el que
q diuen és
é que si s´ha de demo
orar la cons
strucció dell nou centre
e educatiu, en la
mesu
ura que es pugui, es redueixin aquestes
a
ba
arreres arquitectòniques o les qu
ue es
pugu
ui. Destaca que és cerrt que fa do
os anys es van
v reunir amb
a
el dele
egat del Go
overn,
Sr. Casadesús
C
i que es va
a fer la pettició al dele
egat, si bé com a Plen
nari mai s´h
ha fet
aque
esta petició.
La re
egidora, Sra
a. Concepcció Formatg
gé contesta
a dient que té molt cla
ar que no està
e
a
l´equ
uip de govern però que
e si hi ha co
oses que co
omparteix amb l´equip de govern, no té
cap problema en
e dir-les, ig
gual que sii hi ha cose
es que no comparteixx amb l´equ
uip de
gove
ern, tampoc té cap prob
blema en diir-les.
L´alccalde-presid
dent matisa que sí que
e es va apro
ovar per aco
ord de Ple u
una moció sobre
s
aque
est tema. També
T
dem
mana que la
a moció s´e
enviï al Go
overn de la Generalitatt i no
nomé
és al Departament d´E
Ensenyame
ent. La prop
posta del se
enyor alcald
de és accep
ptada
per tots els regid
dors del ple
enari municiipal.
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´aprova
a per unanimitat.

5.2.- MOCIÓ PER TAL
L QUE L´AJUNTAM
MENT DE SANT JO
OAN DE LES
ABA
ADESSES PENGI
P
LA SENYERA
A ESTELAD
DA AL BALCÓ DE L
L´AJUNTAM
MENT
DE FORMA PERMANEN
P
NT FINS QUE
Q
CATA
ALUNYA ESDEVING
E
GUI UN ES
STAT
INDE
EPENDENT
T
El prroper 11 de
e setembre
e de 2014 es
e commem
mora novam
ment la Dia
ada Nacion
nal de
Cata
alunya. Una
a celebració
ó que va mé
és enllà de la festivitat oficial de Catalunya i que
simb
bolitza la re
eivindicació ciutadana de recupe
eració de les llibertatts nacionals del
nostrre país.
La societat civil i les instittucions cata
alanes, aprrofitant aquesta celebrració, segueixen
recla
amant de forma unànim
me el respeccte als drets
s i les lliberttats naciona
als.
Malg
grat els 150
0 anys de catalanisme
c
e polític, els inconven
nients institu
ucionals i de
d tot
ordre
e que dem
mostra l´esta
at espanyo
ol a través del seu govern
g
central per im
mpedir
l´ave
enç polític, lingüístic i econòmic
e
de
el nostre po
oble segueixxen àmpliam
ment vigents.
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En data
d
25 de novembre de 2011 el
e plenari de
d l´ajuntam
ment de Sa
ant Joan de
d les
Abad
desses va acordar
a
perr unanimitatt la seva ad
dhesió a la plataforma
a Municipis per a
la Ind
dependènciia…
En data
d
28 de setembre de 2012, el
e plenari de
d l´ajuntam
ment de Sa
ant Joan de
d les
Abad
desses va aprovar
a
per unanimitat declarar moralment
m
S
Sant
Joan de
e les Abade
esses
territori lliure i so
obirà.
En data
d
27 de juliol
j
de 2012 i 26 de juliol de 20
013 el plena
ari de l´ajun
ntament de Sant
Joan
n de les Aba
adesses va
a aprovar pe
er unanimita
at penjar la
a Senyera E
Estelada al balcó
de l´a
ajuntament en el marcc de la Diada
a Nacional de Catalunyya.
Per tot
t el que s´acaba d´exxposar, és pel que es proposa al Plenari Mu
unicipal l´adopció
dels següents ACORDS:
A
PRIM
MER.- Col.lo
ocar al balccó de l´ajuntament de Sant Joan de
d les Abad
desses el proper
p
11 de setembre
e de 2014, en el marcc de la Dia
ada Naciona
al de Catalunya i de forma
f
perm
manent fins que Catalu
unya esdevvingui un es
stat indepen
ndent, la Se
enyera Este
elada
com a símbol de
e la volunta
at democràttica de recu
uperar els drets i les llib
bertats del poble
de Catalunya.
C
L´alccalde explica que com a equip de
e govern sempre han manifestat
m
e
el seu acord
d amb
tot alllò que el Govern
G
de la
a Generalita
at ha impuls
sat en el sentit de que Catalunya pugui
troba
ar el seu ca
amí. Manife
esta que s´h
han posat al
a costat de
els pobles q
que treballe
en per
acon
nseguir la in
ndependència de Catalunya i en
n tots els actes
a
públiccs que es podia
maniifestar el po
osicionamen
nt del consiistori o de l´equip de govern,
g
s´ha
a fet; també
é s´ha
dona
at permís pe
er col.locar dues estala
ades a les entrades
e
de
el municipi. Recorda qu
ue, el
regid
dor, Sr. Alb
brich, va de
emanar en l´últim Ple
enari que es
e manifesttés per esc
crit la
volun
ntat de l ´eq
quip de govern a ajuda
ar a fer poss
sible el refe
erèndum del proper 9N i així
s´ha fet. Per tant, s´esstà implicat i comprom
mès amb el
e poble de
e Catalunya
a per
treba
allar per aqu
uesta fita de
el 9N.
La petició que ara
a es fa no es votarà
à a favor pe
erquè l´ajun
ntament rep
presenta a tot el
poble
e i en aque
ests momen
nts, entenen
n que les dues banderres que la g
gran majoriia del
poble
e veuen bé
é són la senyera i la bandera
b
de
e Sant Joan
n de les Ab
badesses, per
p la
qual cosa, aqu
uestes due
es bandere
es seran le
es que continuaran e
en el balc
có de
l´ajun
ntament. Pe
er altra ban
nda, si que tal i com es
e ve fent els
e últims an
nys, el dia 11
1 de
setem
mbre es coll.locarà la bandera
b
estelada en el balcó de l´ajuntamentt.
egidora, Srra. Concepció Formattgé, manifesta que elss sap greu que l´equip de
La re
gove
ern no reco
olzi aquessta moció perquè
p
pod
den estar d´acord
d
am
mb determin
nades
cose
es que ha comentat, si bé desttaca que aquests
a
són
n uns mom
ments histò
òrics i
espe
ecials i, perr tant, veue
en diferentt que l´estelada estig
gui als doss extrems de la
pobla
ació que, estigui
e
a la casa de la
a vila, ja qu
ue si està a l´ajuntam
ment té un sentit
difere
ent.
El regidor, Sr. Sergi
S
Albrich
h manifesta que també
é lamenten el posiciona
ament de l´e
equip
de govern i com
menta que entenen
e
que
e actualment Catalunyya viu un prrocés històrric en
el qu
ual tots hi hem de dona
ar suport. Si
S que és ce
ert que l´acctual equip d
de govern ha
h fet
gesto
os a favor del procéss però tam
mbé és veritat que un gest impo
ortant és que la
band
dera estelada estigui al balcó de
d l´ajuntam
ment com a òrgan de
e màxim suport
s
instittucional.
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Sotm
mes la prop
posta d´accord a conssideració dels
d
membres del Ple
enari Municipal,
aque
esta no s´ap
prova amb els vots negatius del grup
g
polític municipal d
del PSC i amb
a
4
vots positius ( 2 del grup de
e CiU i 2 de
el grup d´ER
RC).

D
COMPTE DEL
LS ACORDS
S ADOPTA
ATS PER LA
A JGL
6.- DONAR
El Plenari Municipal es dóna per asssabentat dels
d
acordss adoptats per la Juntta de
Gove
ern Local durant
d
el pe
eríode comprès entre el 28 d´ab
bril i el 7 de
e juliol de 2014,
2
ambd
dós inclosos.

7.- DONAR
D
COMPTE DEL
LS DECRET
TS D’ALCA
ALDIA
El Pllenari Municipal es dó
óna per assabentat dels Decrets d´alcaldia ccompresos entre
els números
n
37 i 53 de 201
14.

8.- TORN OBER
RT DE PAR
RAULA
L´alccalde-presid
dent, cedeixx el torn de paraula a la
a regidora, Sra. Conce
epció Forma
atgé,
la qu
ual demana
a perquè s´h
ha fet un ap
parcament de motos a la Plana ssi ja hi havia un
aparcament perr a bicicletess i motos.
La re
egidora, Sra
a. Sílvia Carreira conte
esta dient que s´ha fet perquè en tot el recintte de
la Pla
aça està prrohibit aparccar i per aixxò s´ha habilitat aquestta zona perr aparcamen
nt de
moto
os.
La re
egidora, Srra. Concep
pció Formattgé demana
a si es sanciona a q
qui no compleix
l´ordenança de gossos, esspecialment, en el tema
a de les defecacions d
dels gossos
s a la
via pública.
p
A tal efecte el se
enyor alcald
de contesta
a dient que de momentt no s´ha sa
ancionat a ningú
n
i que
e cada any es fan actu
uacions perrquè la gen
nt recordi les obligacions que tene
en si
tenen
n gossos. Posa com exemple el
e que s´ha fet ara, que és l´ediciió d´uns fly
yers i
s´han
n col.locat senyals
s
de prohibició de
d gossos en
e els jardin
ns.
També destaca
a que si bé no s´ha sancionat a ningú,
n
s´ha parlat amb
b molta gent per
avisa
ar i informarr.
La re
egidora, Srra. Sílvia C
Carreira com
menta que s´ha parla
at amb els veterinaris
s del
muniicipi per veure
v
si ess pot treb
ballar conju
untament per
p
informa
ar a la ge
ent i
consscienciar-la.
Segu
uidament ell regidor, Srr. Sergi Alb
brich comen
nta que cele
ebra l´inici d
de la campa
anya
que s´està
s
fent en relació a les defeca
acions dels gossos.
A co
ontinuació comenta
c
que l´entorn de
d la Plaça
a de l´Abad
dia és un entorn perilló
ós ja
a una band
que actualment
a
da del carre
er hi ha un bar i a l´alttra un parc infantil i, ell pas
dels infants d´una banda a l´altra, és perillós pe
els cotxes que hi ha so
ovint aparca
ats a
band
da i banda i pels cotxess que passe
en per aque
esta zona a gran veloccitat. Per aix
xò el
30 de juny van demanar que
q
s´actué
és al respec
cte per reduir la perillositat col.lo
ocant
band
des rogosess, col.locan
nt panells in
ndicatius de
e la velocita
at i controla
ant eficientm
ment
els vehicles
v
qu
ue aparque
en malame
ent en aqu
uesta zona
a. Comenta
a que se´ls
s va
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respo
ondre dientt que ja s´e
estaven fen
nt un seguitt d´actuacio
ons al respe
ecte i, per això,
voldrria saber qu
uè s´ha fet exactament
e
t.
A tall efecte el senyor alca
alde contessta dient qu
ue s´han co
ol.locat les senyalitzac
cions
corre
esponents, s´ha senya
alitzat verticalment el pas de pe
eatons que només es
stava
pinta
at i s´han co
ol.locat els senyals
s
de prohibit
p
apa
arcar en tot aquella zon
na. També a les
esco
oles s´han col.locat
c
elss senyals corresponen
c
nts. Ara el que caldrria demanar als
veïnss i veïnes del
d poble qu
ue passen amb
a
el seu cotxe per aquesta
a
zon
na que hi pa
assin
a velocitats reduïdes, als pares que siguin cons
scients i qu
ue no deixin
n travessar sols
els seus fills.
Desttaca que en
e altres pu
unts del municipi
m
tam
mbé s´ha demanat
d
la
a col.locacio
o de
band
des rogosess i que con
nsideren qu
ue, no s´ha
a de sobredimensiona
ar l´espai públic
amb la col.locació d´artilug
gis diversoss perquè la
a gent que va amb co
otxe hi vagi a la
ue és la ge
ent que s´ha
a de consciienciar i anar a la velo
ocitat
veloccitat que toca. Creu qu
que toca.
t
El re
egidor, Sr. Albrich,
A
com
mparteix el que
q l´alcalde ha comen
ntat que cal conscienc
ciar a
la po
oblació perq
què es vagi a la velocitat que toca
a , que es vigilin
v
els in
nfants, etc. però
desta
aca que en aquest esp
pai és verita
at que es do
onen situaccions de perrill que pots
ser, a
vega
ades, es podrien evittar amb la col.locació
ó de bandes rogosess per ajudar a
dism
minuir la velo
ocitat.
El se
enyor alcalde contestta que pel que fa al tema de le
es bandes rogoses s´han
s
dema
anat també en altres punts
p
del po
oble i no hi ha
h un conse
ens de si éss bo o no po
osarne ja
a que alguns les volen i d´altres no
n per diferrents motiuss ( fan soroll, fan malbé
é els
cotxe
es, ...). Davvant aquest debat de si
s són bones
s o no les bandes
b
rogo
oses, l´equiip de
gove
ern sempre ha actuat amb
a
prudèn
ncia i s´ha prioritzat alltres mesurres com les
s que
s´aca
aben de com
mentar.
A co
ontinuació el regidor, Sr. Sergi Albrich co
omenta que a l´any 2007 ERC
C va
acon
nseguir la Lllei de Barriss, que ha esstat un èxit pel municip
pi igual que ha estat un
n èxit
el se
eu desenvolupament per
p part de l´equip de govern. Acctualment en el pressu
upost
no es contempla cap inverrsió en arra
anjament de
e carrers de
e la vila vella i demane
en si
està prevista alguna modificació de
e pressupo
ost per inclo
oure en el quadre de
e les
inverrsions del 2014, l´arran
njament d´a
algun dels carrers que falten.
f
A ta
al efecte el
e senyor alcalde
a
contesta dien
nt que sem
mpre s´han
n prioritzatt les
actua
acions a la
a vila vella i per això es va reda
actar el pro
ojecte executiu de tots
s els
carre
ers de la vila vella. El que està previst
p
per aquest
a
any 2014 és accabar una sèrie
s
d´obres que s´e
estan execu
utant actualm
ment com són
s les obrres d´amplia
ació del Parrc de
la Muralla, adecentar la parcel.la
p
qu
ue s´ha end
derrocat al C/ Corriolss i fer el carrer
adjaccent a aque
esta parcel.la. Està pre
evist que to
otes aqueste
es obres accabin a la ta
ardor
i per tant, l´execcució d´obre
es en nous carrers es farà
f
l´any 2015.
Finallment el re
egidor, Sr. Sergi
S
Albricch, comenta que engu
uany s´ha celebrat el 75è
anive
ersari de la
a retirada de
d les trop
pes republic
canes i, per
p aquest motiu, vold
drien
home
enatjar alca
aldes i regid
dors que en
n aquell moment varen
n formar parrt del consis
stori,
fent una
u placa amb
a
els seu
us noms.
El Srr. Ramon Roqué
R
i Riu
u, alcalde-p
president, co
ontesta dient que recu
ull la petició
ó del
regid
dor i que s´a
analitzarà.
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No havent-hi
h
m
més
assump
ptes a tracttar, l’Alcald
dia dóna pe
er acabada la sessió a les
20:50
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

R
i Riu
Ramon Roqué
L’Alcalde
e
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