ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 30 DE
GENER DE 2015
Identificació de la sessió:
Legislatura: 2011-2015
Sessió número: 18
Caràcter: ordinària
Lloc: sala Ple
Hora: 20:00
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Llista d’assistents:
Sr. Ramon Roqué i Riu, President
Sra. Montserrat Tallant i Descamps, vocal
Sra. Anna Ruano i Romero, vocal
Sr. Jordi Caparrós i Marcé, vocal
Sra. Magda Manzanal i Sauret, vocal
Sr. Enric Palau i Homs, vocal
Sra. Concepció Formatgé i Marcer, vocal
Sr. Eusebi Puigdemunt i Puig, vocal
Sr. Sergi Albrich i Viñas, vocal
Sra. Mª Lluïsa Pérez i Castro, vocal
Excusa la seva absència:
Sr. Sílvia Carreira Llenderrozas, vocal
Sra. Raquel Costa Iglesias, Secretària-interventora que en dóna fe.

S’obre la sessió per la Presidència a les 20:00 hores i comprovada per la Secretària la
existència del quòrum suficient perquè pugui ser iniciada la sessió en primera
convocatòria, es procedeix a conèixer els assumptes inclosos en l’ordre del dia.
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DE DATA
NOVEMBRE DE 2014

28 DE

2.- RATIFICACIÓ ACORD ADOPTAT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN
SESSIÓ CELEBRADA EN DATA 9 DE DESEMBRE DE 2014 I APROVACIÓ
MODIFICACIÓ ESTATUTS CONSORCI D´ESPAIS D´ INTERÈS NATURAL DEL
RIPOLLÈS
3.- RATIFICACIÓ ACORD ADOPTAT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN
SESSIÓ CELEBRADA EN DATA 7 DE GENER DE 2015 I APROVACIÓ
MODIFICACIÓ ESTATUTS CONSORCI LOCALRET
4.- RATIFICACIÓ DECRET D´ALCALDIA NÚMERO 3 DE 2015 RELATIU A
L´APROVACIÓ DE L´ADHESIÓ AL GRUP D´ACCIÓ LOCAL DE L´ASSOCIACIÓ PER
LA GESTIÓ DEL PROGRAMA LEADER RIPOLLÈS GES BISAURA

5.- APROVACIÓ DECLARACIÓ RUÏNA ECONÒMICA EDIFICIS COLÒNIA LLAUDET
6.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ PRESSUPOST AJUNTAMENT NÚMERO 1/2015,
MITJANÇANT CRÈDITS EXTRAORDINARIS.
7.- APROVACIÓ PRÒRROGA CONCESSIÓ CAFETERIA PALAU ABADIA
8.- DONAR COMPTE DE L´INFORME TRIMESTRAL DE TRESORERIA SOBRE EL
COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS PEL PAGAMENT DE LES
OBLIGACIONS CORRESPONENT AL 4RT TRIMESTRE DE 2014
9.- DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JGL
10.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA
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11.- TORN OBERT DE PARAULA

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DE DATA 28 DE
NOVEMBRE DE 2014
Sotmesa l’acta de la sessió anterior a consideració dels membres del plenari
municipal, aquesta s’aprova per unanimitat.

2.- RATIFICACIÓ ACROD ADOPTAT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN
SESSIÓ CELEBRADA EN DATA 9 DE DESEMBRE DE 2014 I APROVACIÓ
MODIFICACIÓ ESTATUTS CONSORCI D´ESPAIS D´ INTERÈS NATURAL DEL
RIPOLLÈS
Atès l´acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió celebrada en data 9 de
desembre de 2014, mitjançant el qual va aprovar la modificació dels Estatuts del
consorci per a la Protecció i Gestió dels Espais d´Interès Natural del Ripollès (CEINR).
Atès que és necessària la seva ratificació per acord Plenari.

És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- RATIFICAR l´acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió
celebrada en data 9 de desembre de 2014 i APROVAR la modificació dels Estatuts del
Consorci per a la Protecció i Gestió dels Espais d´Interès Natural del Ripollès (CEINR),
en la forma que consta a l´expedient i en l´esmentat acord de Junta de Govern Local.
SEGON.- COMUNICAR el present acord al Consorci per a la Protecció i Gestió dels
Espais d´Interès Natural del Ripollès (CEINR) per al seu coneixement i efectes
oportuns.

Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal
preents a la sessió, aquesta s´aprova per majoria absoluta amb 8 vots positius ( 6 del

grup polític municipal del PSC i 2 del grup polític municipal de CiU) i 2 abstencions del
grup polític municipal d´ERC.

3.- RATIFICACIÓ ACORD ADOPTAT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN
SESSIÓ CELEBRADA EN DATA 7 DE GENER DE 2015 I APROVACIÓ
MODIFICACIÓ ESTATUTS CONSORCI LOCALRET
Atès l´acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió celebrada en data 7 de
gener de 2015, mitjançant el qual va aprovar la modificació dels Estatuts del consorci
Localret.
Atès que és necessària la seva ratificació per acord Plenari.
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És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- RATIFICAR l´acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió
celebrada en data 7 de gener de 2015 i APROVAR la modificació dels Estatuts del
Consorci Localret en la forma que consta a l´expedient i en l´esmentat acord de Junta
de Govern Local.
SEGON.- COMUNICAR el present acord al Consorci Localret per al seu coneixement i
efectes oportuns.

Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal
preents a la sessió, aquesta s´aprova per majoria absoluta amb 8 vots positius ( 6 del
grup polític municipal del PSC i 2 del grup polític municipal de CiU) i 2 abstencions del
grup polític municipal d´ERC.

4.- RATIFICACIÓ DECRET D´ALCALDIA NÚMERO 3 DE 2015 RELATIU A
L´APROVACIÓ DE L´ADHESIÓ AL GRUP D´ACCIÓ LOCAL DE L´ASSOCIACIÓ
PER LA GESTIÓ DEL PROGRAMA LEADER RIPOLLÈS GES BISAURA
Atès el Decret d´Alcaldia número 3, de data 14 de gener de 2015, mitjançant el qual
s´aprova l´adhesió de l´àmbit territorial del municipi de Sant Joan de les Abadesses al
Grup d’Acció Local Associació per la gestió del programa Leader Ripollès Ges Bisaura.
Atès que és necessària la seva ratificació per acord Plenari.

És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- RATIFICAR el Decret d´Alcaldia número 3, de data 14 de gener de 2015i
APROVAR l´adhesió de l´àmbit territorial del municipi de Sant Joan de les Abadesses
al Grup d’Acció Local Associació per la gestió del programa Leader Ripollès Ges
Bisaura.
SEGON.- COMUNICAR el present acord a l´Associació per a la gestió del programa
Leader Ripollès Ges Bisaura.

Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova per unanimitat dels assistents.

5.- APROVACIÓ
LLAUDET

DECLARACIÓ

RUÏNA

ECONÒMICA

EDIFICIS

COLÒNIA

Vist l'expedient incoat a petició de l´INCASOL sobre declaració de ruïna econòmica
dels edificis que s´indiquen a continuació ubicats a la Colònia Llaudet de Sant Joan de
les Abadesses, atès que degut al seu estat de conservació i manteniment és inviable
econòmicament la seva rehabilitació:
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-

Naus 1b situada a la carretera de Camprodon C-26.
Nau vella construïda l´any 1900 situada a la carretera de Camprdon C-26.
Nau parcel.la 1e situada a la carretera de Camprodon C-26

Atès el dictamen emès pels serveis tècnics municipals segons el qual és procedent la
declaració d’estat ruïnós de l'edifici a dalt esmentat, si bé cal destacar que per la seva
condició de béns protegits, en cap cas la ruïna econòmica justificarà i podrà motivar un
possible enderroc de les edificacions i caldrà demanar autorització per a la seva
restauració o reconstrucció a la Direcció General de Patrimoni Cultural.
En compliment del que disposa l'article 198 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i 79 a 94 del Decret 64/2014, de
13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Declarar l’estat de ruïna econòmica dels edificis que s´indiquen a
continuació ubicats a la Colònia Llaudet de Sant Joan de les Abadesses, atès que
degut al seu estat de conservació i manteniment és inviable econòmicament la seva
rehabilitació:
-

Naus 1b situada a la carretera de Camprodon, C-26.
Nau vella construïda l´any 1900 situada a la carretera de Camprdon, C-26.
Nau parcel.la 1e situada a la carretera de Camprodon, C-26

SEGON.- SOL.LICITAR autorització a la Direcció General de Patrimoni Cultural de la
Generalitat de Catalunya al tractar-se d´edificacions incloses dins el Catàleg de Béns
Protegits.
TERCER.- COMUNICAR el present acord a les parts interessades fent-los advertiment
que la present resolució que posa fi a la via administrativa i es pot impugnar exercitant,
de manera optativa i no simultània, un dels següents recursos:
a) Recurs de reposició, que s’interposarà davant el mateix òrgan que ha dictat la
resolució, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a aquell en el què
rebeu la present notificació, amb els requisits de l’article 110 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, i de conformitat amb el que determinen els articles 116 i 117 del mateix

text legal. La resolució d’aquest recurs us haurà de ser notificada en el termini d’un
mes i contra aquesta resolució expressa podreu interposar recurs contenciós
administratiu en el termini de dos mesos a comptar des de la notificació. Cas que no
rebeu notificació de la resolució del recurs de reposició en el termini d’un mes des de
la seva interposició, caldrà entendre’l desestimat per silenci administratiu i, aleshores,
podreu interposar recurs davant la jurisdicció contenciosa administrativa en el termini
de sis mesos.
b) Recurs davant la jurisdicció contenciosa administrativa que s’haurà de formular en
el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la present
notificació davant els Jutjats contenciosos administratius de Girona.
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No obstant això, i amb caràcter alternatiu, podreu interposar qualsevol altre recurs que
cregueu convenient.

Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal
preents a la sessió, aquesta s´aprova per majoria absoluta amb 8 vots positius ( 6 del
grup polític municipal del PSC i 2 del grup polític municipal de CiU) i 2 abstencions del
grup polític municipal d´ERC.

6.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ PRESSUPOST AJUNTAMENT NÚMERO 1/2015,
MITJANÇANT CRÈDITS EXTRAORDINARIS.
Mitjançant Decret de l’Alcaldia de data 26 de gener de 2015 s’inicia l’expedient per a
l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari número 1/2015.
Per poder atendre el pagament de les obligacions que es detallen a continuació, per a
les quals no hi ha en el pressupost ordinari actual consignació pressupostària, s’ha de
tramitar l’expedient de crèdit extraordinari que cal finançar mitjançant nous o majors
ingressos efectivament recaptats sobre els totals previstos en el pressupost de la
corporació, amb subjecció a les disposicions vigents.
Despeses que cal finançar:
Crèdits extraordinaris:
Partida

Nom

01.920.14315

Accions
ocupacionals
i 8.709,30 €
professionals
–
Servei
d´atenció a la gent gran del
barri

Total altes crèdits : 8.709,30 €

Finançament que es proposa:
1/ Nous o majors ingressos efectivament recaptats:

Proposta de consignació

Partida

Nom

Proposta
Consignació

01.45092

Subvenció SOC- 8.709,30 €
Accions
Ocupacionals
i
Professionals –
Servei d´atenció
a la gent gran del
barri

de

Total finançament: 8.709,30 €
Atès que la Secretària-Interventora ha emès els corresponents informes favorables.
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Atès el que estableixen els articles 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i als
articles 34 a 38 del RD 500/1990.

Per tot el que s´acaba d´exposar, és pel que es proposa al Plenari Municipal, l´adopció
dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR l’expedient de crèdit extraordinari número 1/2015, per import de
8.709,30 € que cal finançar mitjançant nous o majors ingressos efectivament
recaptats sobre els totals previstos en el pressupost de la corporació, de conformitat
amb el detall exposat a la part expositiva anterior.
SEGON.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze
dies hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província.
Si no es presenten reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà
del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per
resoldre-les.

Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova per unanimitat dels assistents.

7.- APROVACIÓ PRÒRROGA CONCESSIÓ CAFETERIA PALAU ABADIA
Vista la instància presentada pel Sr. José Mª Alguacil Soriano, concessionari de la
cafeteria del Palau de l´Abadia, en data de registre d´entrada 26 de gener de 2015,
mitjançant la qual sol.licita que li sigui concedida una pròrroga de cinc anys de la
durada del contracte de concessió de la cafeteria del Palau de l´Abadia.
Vist el contracte administratiu de concessió de la cafeteria del Palau de l´Abadia signat
en data 12 de maig de 2015.
Atès que el mencionat contracte estableix en el seu pacte tercer, que la durada del
contracte de concessió és de cinc anys, a comptar des del dia 1 de juny de 2010.

Atès el que estableix la clàusula 8 del plec de clàusules administratives particulars per
a l´adjudicació, mitjançant procediment obert, per concurs públic, de la concessió
demanial d´un local ubicat a la planta baixa de l´edifici del Palau de l´Abadia destinat a
cafeteria, aprovades mitjançat acord adoptat pel Plenari Municipal en sessió
celebrada en data 14 de desembre de 2009.
Atès que segons la mencionada clàusula 8, la concessió tindrà una durada de cinc
anys, comptats a partir de la formalització del contracte i que el termini contractual
podrà prorrogar-se, per mutu acord de les parts, per un període de cinc anys més, bé
sia per períodes anyals, bé d´un sol cop per a la seva totalitat.

És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
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PRIMER.- ATORGAR al Sr. José Mª Alguacil Soriano, concessionari de la cafeteria del
Palau de l´Abadia, una pròrroga de cinc anys a la durada del contracte de concessió,
de manera que aquest finalitzarà la seva vigència el dia 1 de juny de 2020.
SEGON.- COMUNICAR el present acord a les parts interessades a fi i efectes
oportuns.

Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova per unanimitat dels assistents.

8.- DONAR COMPTE DE L´INFORME TRIMESTRAL DE TRESORERIA SOBRE EL
COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS PEL PAGAMENT DE LES
OBLIGACIONS CORRESPONENT AL 4RT TRIMESTRE DE 2014
Es dóna compte de l´informe emès per la Secretària-interventora, sobre el compliment
dels terminis previstos pel pagament de les obligacions, corresponent al 4rt trimestre
de 2014, el qual es transcriu literalment a continuació:
“INFORME D´INTERVENCIÓ
Informe TRIMESTRAL sobre el compliment dels terminis previstos pel pagament de
les obligacions adreçat al Ple de la Corporació i proposta d’acord/dictamen
De conformitat amb el previst a l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials, emeto el següent informe amb
el vistiplau de la tresorera.
Antecedents:
El disposat en el següent informe, és d’aplicació a tots els pagaments efectuats amb
contraprestació en les operacions comercials entre empreses i l’administració
d’aquesta entitat local, de conformitat amb el que es disposa al Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del
sector públic.

La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre,
per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials, ha afegit un nou apartat 4 a l’article 200 de la Llei LCSP, y establert a
l’article 216.4 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei de contractes del sector públic, establint una reducció en els
terminis de pagament de les certificacions d’obres o dels corresponents documents
que acreditin la realització total o parcial del contracte i l’obligatorietat d’abonar al
contractista els interessos de demora per l’incompliment dels següents terminis fixats
per la Llei:
1.- En els contractes administratius:
-
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-

El pagament de les certificacions d´obra i el pagament de la resta de contractes
subjectes als terminis de pagament de la LCSP el període de pagament serà
de 30 dies a partir de l´1 de gener de 2013 ( art. 200.4 LCSP i disposició
transitòria 8ª Llei 15/2010)
El pagament de la certificació final d´obres serà de 2 mesos a partir de
l´expedició de la certificació ( art. 166 RLCAP)
El pagament de les liquidacions d´obra serà de 60 dies des de l´aprovació de la
liquidació ( art. 218.3 LCSP)

2.- Per la resta de contractes:
-

El termini per efectuar el pagament amb caràcter general serà de 60 dies a
comptar des de la data de recepció de les mercaderies o prestació del servei,
no podent ser ampliat aquest termini de pagament per acord entre les parts (
art. 4.1 Llei 3/2004, modificat per Llei 15/2010)

Legislació aplicable:
-

Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la que estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials.

-

Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de contractes del sector públic..

Per tot el que s´acaba d´exposar, s’emet el següent INFORME:
PRIMER.- Que en data 31 de desembre de 2014, el número de factures o documents
justificatius de l´AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES respecte les
quals han transcorregut més de 3 mesos des de la seva anotació en el registre de
factures sense haver-se tramitat els corresponents expedients de reconeixement de
l´obligació és de 0 factures i el seu import total és de 0,00 euros.
SEGON.- Que en data 31 de desembre de 2014, , el número de factures o documents
justificatius de l´ORGANISME AUTÒNOM LLAR D´INFANTS MUNICIPAL EL MOLÍ
PETIT respecte les quals han transcorregut més de 3 mesos des de la seva anotació
en el registre de factures sense haver-se tramitat els corresponents expedients de
reconeixement de l´obligació és de 0 factures i el seu import total és de 0,00 euros.

TERCER.- L´import dels interessos de demora pagats al 4rt trimestre de 2014 ha estat
de:
Ajuntament: 0,00 euros
OO.AA Llar d´Infants Municipal El Molí Petit: 0,00 euros
Sant Joan de les Abadesses, 29 de gener de 2015.
La secretària-interventora
Raquel Costa Iglesias “

9.- DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JGL
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Es dóna compte al Plenari Municipal dels acords adoptats per la Junta de Govern
Local durant el període comprès entre el dia 17 de novembre de 2014 i el dia 19 de
gener de 2015, ambdós inclosos

10.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA
Es dóna compte al Plenari Municipal dels Decrets d’Alcaldia compresos entre els
números 99 a 124 de 2014 i 1 al 5 de 2015.

11.- TORN OBERT DE PARAULA
No havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcaldia dóna per acabada la sessió a les
21:30 hores de la qual s’estén la present acta que signa amb mi, la Secretària que
certifico, l’Alcalde-President de la Corporació.

Raquel Costa Iglesias
Secretària-Interventora

Ramon Roqué i Riu
L’Alcalde

