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

ACTA
A DE LA SESSIÓ
S
OR
RDINÀRIA DEL
D
PLE DE
D L’AJUNT
TAMENT D
DE DATA 28
2 DE
NOV
VEMBRE DE
E 2014
Identtificació de la sessió:
Legisslatura: 201
11-2015
Sesssió número: 17
Carà
àcter: ordinà
ària
Lloc: sala Ple
Hora
a: 20:00
Llista
a d’assisten
nts:
Sr. Ramon
R
Roqué i Riu, Prresident
Sra. Montserrat Tallant i De
escamps, vocal
v
Sra. Anna Ruan
no i Romero
o, vocal
Sr. Sílvia
S
Carreiira Llenderrrozas, vocall
Sr. Jordi Caparrrós i Marcé,, vocal
Sra. Magda Man
nzanal i Sauret, vocal
Sr. Enric
E
Palau i Homs, voccal
Sra. Concepció Formatgé i Marcer, vo
ocal
Sr. Eusebi
E
Puigdemunt i Pu
uig, vocal
Sr. Sergi
S
Albrich
h i Viñas, vo
ocal
Sra. Mª Lluïsa Pérez
P
i Casttro, vocal
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 LES ACTES DE
E LES SESSIONS PLE
ENÀRIES D
DE DATA 22
2 DE
SETE
EMBRE DE
E 2014 I 26 DE SETEM
MBRE DE 2014.
A
Ó DEFINITIVA ORDEN
NANCES FISCALS AN
NY 2015
2.- APROVACIÓ
A
Ó MODIFIC
CACIÓ ORD
DENANÇA FISCAL
F
NÚ
ÚMERO 22, REGULAD
DORA
3.- APROVACIÓ
DE LA
L TAXA PE
EL SUBMIN
NISTRAMEN
NT D´AIGUA
4.- APROVAC
A
IÓ DEL PRESSUPO
P
OST GENE
ERAL PER
R A L´EXE
ERCICI 20
015 I
PLAN
NTILLA DE PERSONA
AL
5.- APROVACI
A
Ó MODIFICACIÓ PR
RESSUPOS
ST AJUNTA
AMENT NÚ
ÚMERO 5/2
2014,
MITJJANÇANT TRANSFER
T
RÈNCIA DE CRÈDITS
6.- APROVACI
A
Ó MODIFICACIÓ PR
RESSUPOS
ST AJUNTA
AMENT NÚ
ÚMERO 6/2
2014,
MITJJANÇANT TRANSFER
T
RÈNCIA DE CRÈDITS
7.- ANUL.LACIÓ
A
Ó DRETS PENDENTS
P
S COBRAR I OBLIGAC
CIONS PEN
NDENTS PA
AGAR
EXERCICIS TA
ANCATS I EXERCICI 2014.
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8.- APROVACIÓ
A
Ó INICIAL MODIFICAC
M
CIÓ PUNTU
UAL DEL POUM
P
2/2014 RELATIVA A
L´AM
MPLIACIÓ DE
D LA PLAÇ
ÇA COMAM
MALA DE LA
A VILA VEL
LLA
9.- APROVACIÓ
A
Ó MODIFIC
CACIÓ DEL PLA ESPE
ECIAL DE SANT ANTO
ONI
10.- APROVAC
CIÓ MODIFICACIÓ CONVENI DE COL..LABORACIÓ ENTRE
E EL
DEPARTAMENT DE POL
LÍTICA TER
RRITORIAL I OBRES PÚBLIQUE
ES (AVUI TES),
T
L´AJUNTAMENT DE SANT
T JOAN DE
E LES ABA
ADESSES I L´INSTITU
UT CATALÀ
À DEL
SÒL (INCASOL
L) PER LA
A VENDA D´UN SOL
LAR DE 27
76 M2, SIT
TUAT A LA
A UA
ESPONA-MARA
AGALL-RAM
MON D´U
URG, I EXTINCIÓ DEL CON
NVENI EN
NTRE
L´AJUNTAMENT DE SAN
NT JOAN DE
D LES ABA
ADESSES I L´INCASO
OL DE CESSIÓ
TEMPORAL I GRATUÏTA
G
DE L´ÚS D´UN
D
LOCA
AL COM A SALA DE V
VETLLA, PER A
REG
GULARITZA
AR LES OBL
LIGACIONS
S PENDENT
TS D´EXEC
CUTAR
11.- APROVAC
A
IÓ MODIFIC
CACIÓ EST
TATUS CONSORCI VIES VERDE
ES DE GIRO
ONA
12.APROV
VACIÓ
M
MODIFICAC
CIÓ
DESENVOLUPA
AMENT

ESTA
ATUTS

CONSORC
CI

RIPOLLÈS

13.- APROVAC
CONSELL
CIÓ MODIF
FICACIÓ ESTATUTS
E
L D´INICIAT
TIVES LOC
CALS
PER
R AL MEDI AMBIENT
A
D LES COMARQUES
DE
S DE GIRON
NA (CILMA
A)
14.- APROVAC
CIÓ CARTA
A DE SERV
VEIS I NOR
RMATIVA D´ÚS
D
DE L
LA BIBLIOT
TECA
JOSE
EP PICOLA
A DE SANT
T JOAN DE LES ABADESSES
15.- MOCIÓ GR
RUPS POLÍT
TICS MUNICIPALS:
15.1.- MOCIÓ
M
DE SUPOR
RT A LES
S PERSON
NES EN SITUACIÓ
Ó DE
VULN
NERABILIT
TAT ECONÒ
ÒMICA PER TAL DE GARANTIR
R EL SUBM
MINISTRAM
MENT
ENERGÈTIC BÀ
ÀSIC
15.2.- MOCIÓ DE DECLARAC
D
CIÓ DE RES
SPONSABIL
LITAT PEL 9N
16.- DONAR CO
OMPTE DELS ACORD
DS ADOPTA
ATS PER LA
A JGL
17.- DONAR CO
OMPTE DELS DECRE
ETS D’ALCA
ALDIA
18.- TORN
T
OBE
ERT DE PA
ARAULA

1.- APROVACIÓ
A
Ó DE LES ACTES DE
E LES SESS
SIONS PLE
ENÀRIES D
DE DATA 22
2 DE
SETE
EMBRE DE
E 2014 I 26 DE SETEM
MBRE DE 2014.
2
Sotm
meses les actes
a
de less sessions de 24 de setembre
s
i 26
2 de setembre de 20
014 a
conssideració de
els membre
es del Ple
enari Munic
cipal presen
nts a la sessió, aquestes
s´aprroven per unanimitat.
u

A
Ó DEFINITIIVA ORDEN
NANCES FISCALS AN
NY 2015
2.- APROVACIÓ
Atès l´acord ado
optat pel Plenari Municcipal en ses
ssió celebra
ada en data 26 de sete
embre
de 20
014, mitjançant el qua
al s´aprovà provisionalm
ment la modificaicó de
e les ordena
ances
fiscals reguladores dels impostos i taxxes que regiran a partirr de l´1 de g
gener de 20
015.
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Atès que l´esm
mentat expe
edient es va publicarr mitjançan
nt anunci p
publicat al BOP
núme
ero 192, de
e data 8 d´o
octubre de 2014,
2
duran
nt un períod
do de 30 diies hàbils per
p tal
que tota perssona intere
essada po
ogués exa
aminar l´exxpedient i presentarr les
obse
ervacions i al.legacions
a
s oportunes.
Atès que durantt l´esmentatt període s´´han presen
ntat les segü
üents al.leg
gacions:
-

olític municipal d´ERC (data de re
egistre d´en
ntrada 12-11-2014), la
a qual
Grup po
consta a l´expedien
nt.

És pel que es proposa al Plenari
P
Muniicipal, l´ado
opció dels se
egüents AC
CORDS:
PRIM
MER.- DES
SESTIMAR les al.legacions pre
esentades per part d
del grup polític
muniicipal d´ERC
C següents :
-

-

Al.legaciió a l´orden
nança fisca
al número 2,
2 regulado
ora de l´Imp
post sobre Béns
Immoble
es, pel que fa a la part relativa al
a seu tipuss de gravam
men per a l´any
2015.
A.legació
ó a l´ordena
ança fiscal número 3, reguladora
a de l´Imposst sobre veh
hicles
de tracciió mecánica
a.
Al.legaciió a l´ordenança fisca
al número 12, reguladora de la
a Taxa per a la
recollida
a d´escombrraries.
Al.legaciió a l´orden
nança fisca
al número 24, regulad
dora de la Taxa de la llar
d´infantss municipal

SEG
GON.- DEIXA
AR pendent d´estudi i valoració le
es al.legacio
ons següents:
-

-

Al.legaciió a l´orden
nança fisca
al número 2,
2 regulado
ora de l´Imp
post sobre Béns
Immoble
es, pelq ue fa a la parrt que propo
osa afegir a l´article 5 un punt 7è
è que
reguli l´a
atorgament de subvenccions a la quota de l´im
mpost.
Al.legaciió a l´orde
enança fisccal número
o 26, regulladora de la Taxa per
p
la
utilització
ó privativa de la sala
a de sessio
ons o altress dependèn
ncies munic
cipals
amb mottiu d´un cassament o acctes similars
s.

TERCER.- APR
ROVAR DE
EFINITIVAM
MENT les ordenances
o
s fiscals re
eguladores dels
impo
ostos i taxess que regira
an des de l‘1
l de gene
er del 2015, en els term
mes de l´a
acord
adop
ptat pel Plen
nari Municip
pal en sessiió celebrada
a en data 26 de setembre de 2014
4.
QUA
ART- PUBL
LICAR en el
e Butlletí Oficial de la Provínccia el text íntegre de
e les
nt que entrraran en vig
modiificacions aprovades definitivame
d
gor a partir de l´1 de gener
de 20
015.
El Srr. Alcalde explica que es desestim
men en partt les al.lega
acions prese
entades pell grup
d’Esq
querra Rep
publicana. Es
E proposa deixar perr més endavant i pend
dents de la seva
aprovvació, per tal
t que es puguin deb
batre i valorrar més a fons,
f
l’orden
nança número 2
reguladora delss Béns Imm
mobles, a effectes d’utilitzar aquesst impost pe
er a incentiv
var el
uer d’habita
atges per a joves i ta
ambé, la nú
úmero 26, que regula
a la taxa per
p la
llogu
utilitzzació de la sala de sesssions o alttres depend
dències mu
unicipals per a la celeb
bració
de casaments.
c
Es propossa deixar aq
questes du
ues ordenan
nces pende
ents d’apro
ovació
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atès que l’equip
p de govern
n veu la posssibilitat de
e fer-hi algu
una millora q
que benefic
cii als
veïnss de Sant Joan.
El re
egidor, Sr. Sergi Alb
brich, explicca que el seu vot serà negatiu, atès qu
ue es
dese
estimen parrt de les al.legacions presentade
es pel seu
u grup mun
nicipal, tot i que
celeb
brem que de
d les 5 que
e han prese
entat, com a mínim dues, tinguin la possibilittat de
deba
at per arriba
ar a un pun
nt en comú per arribarr a fer-les realitat.
r
Com
menta breu
ument
les cinc
c
al.legaccions que han
h presenttat. La d’es
scombreriess, per la qua
al demanen
n una
rebaixa de la ta
axa atès que
e Sant Joan
n és en mu
unicipi que més
m recicla de la coma
arca i
en ca
anvi la taxa
a no es mod
difica des del 2010, mo
otiu pel qua
al demanen una rebaix
xa del
10% com a manera de pre
emiar a la població pe
er la seva tasca
t
de reciclatge. Ex
xplica
que la taxa és molt simila
ar a la del municipi de
e Campdevvànol i a la de Ripoll, quan
s’aplica la bonifficació per un correcte
e reciclatge
e. Recorda a l’equip de govern que
q
la
taxa no es mod
difica des de
el 2010 i en
n canvi en la
l seva proposta electtoral del 2011 es
comp
prometien a la rebaixa de la taxa.
Una altra propo
osta que fan
n és la de la
l rebaixa de
d l ‘impostt de vehicle
es ja que aq
quest
impo
ost es regula mitjançan
nt un gravam
men que ap
plica l’ajuntament que actualmentt està
al top
pall màxim que la legislació perm
met i, en una època de
e contenció econòmica
a com
l’actu
ual, seria bo
b que es rebaixés ja
j que inc
cidiria de fo
orma positiiva als vila
atans.
Dem
manen l’esta
abliment d’una bonificació de la tax
xa de la llarr d’infants d
d’un 25 o 30
0%a
favorr de les fam
mílies mono
oparentals, famílies am
mb més d’un fill a la lla
ar d’infants i per
famíllies nombro
oses i tamb
bé per a less famílies que
q
no arrib
bin a un mínim d’ingre
essos
deterrminat. Reccorda que, amb el co
onsens de tots els grrups municcipals , ja es
e va
aprovvar alguna bonificació
ó de la taxa
a per diferents conceptes, però vva resultar que
q a
tots els
e qui ho varen
v
sol.liciitar, se’ls va
a denegar la
a sol.licitud.
Per últim
ú
comenta les due
es al.legacio
ons que queden pendents sobre la taula, co
om la
taxa pels casam
ments que consideren
n desmesurrada ja que
e casar-se a Sant Joa
an val
500 euros o bé
é 400 si alg
gun dels nu
uvis està vinculat a Sant
S
Joan. Ells varen fer la
proposta de 25
50 euros que és igua
al que el que
q
val cassar-se al S
Saló de Cent de
l’Ajun
ntament de Barcelona..
També sol.licite
en un sistem
ma de bonifficacions pe
er a l’imposst de Béns Immobles per a
habittatges que es lloguin a gent jove
e evitant aix
xí que hi ha
agin tants h
habitatges buits
b
i
per altra
a
banda fomentar aquest
a
tipuss de lloguerr per tal que
e sigui méss fàcil per aq
quest
col.le
ectiu emanccipar-se de casa. Resssalta altres municipis que s’ha aplicat aquest tipus
de bo
onificació.
a
referèn
ncia a la ta
axa d’escom
mbreries co
omenta que
e es tracta d’una
d
El Srr. Alcalde amb
taxa que porta implícit un estudi
e
de co
ostos que se
erveix per posar
p
preu a la pròpia taxa i
t
quan es
e parla de la taxa d’e
escombrerie
es i dels cost del serve
ei, s’està pa
arlant
per tant,
del cost
c
que té realment. Durant
D
aque
ests anys no
n hi ha hag
gut marge p
per a rebaix
xar la
taxa perquè el cost de la recollida s’ha anat inc
crementant més l’incre
ement del cànon
c
pel rebuig
r
que la Generalitat increme
enta a l’alç
ça. Comenta
a que el Consell Com
marcal
aplicca un increment del 5%
5 respecte
e l’any ante
erior i que aquest inccrement no
o s’ha
incorrporat a la taxa,
t
tot i que
q es veurrà a final de
e l’exercici la liquidació com acab
ba, ja
que possibleme
ent l’ajuntam
ment hagi de subvenc
cionar part d’aquesta taxa. Creu
u que
qued
da prou justtificada la voluntat
v
de l’equip de govern de mantenir ta
an com pug
gui el
preu de la taxa tot
t i els incrrements dell servei.
En quant a la Llar d’Infantss comenta que
q és verita
at que hi ha
a una sèrie de bonifica
acions
de le
es quals se’n poden be
eneficiar elss pares que compleixin determina
ats requisits
s però
tamb
bé comenta
a que l’ajun
ntament, pe
el curs actual, aporta 1.800 eurros per nen
n i la
Diputació de Girona està previst
p
que hi aporti un
ns 800 euros per alumn
ne; per tantt creu
que és
é un serve
ei molt subvvencionat a tots els alumnes per ig
gual.
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En quant
q
a la proposta que fa el grrup municip
pal d’Esque
erra Republicana sobrre les
bonifficacions de
e l’IBI, creu que es me
ereix un am
mpli debat ja
a que a l’ho
ora de fer el
e seu
planttejament, ho
h fan de forma
f
molt lleugera mirant
m
altres municipiss i no tene
en en
comp
pte que cad
da municipi és totalmen
nt diferent. Comenta ta
ambé que e
el preu de llo
oguer
de l’h
habitatge privat
p
està per
p sota de
el preu de l’’habitatge protegit
p
ja que hi ha hagut
h
una distorsió molt
m
importa
ant del me
ercat de l’h
habitatge i que en aq
quest cas és la
Gene
eralitat qui ha de reg
gularitzar ell preu de lloguer
l
delss habitatge
es protegits
s. Per
aque
est motiu, crreu que la seva
s
propossta mereix una
u gran ate
enció.
Pel que
q
fa al preu
p
dels ca
asaments comenta
c
qu
ue també es tracta d’u
una taxa qu
ue va
lligad
da a tot un seguit
s
de co
ostos que s’han
s
d’anarr revisant en
n el temps i possibleme
ent hi
hagi alguna posssibilitat de rebaixar alg
guna taxa.
El re
egidor Serg
gi Albrich comenta
c
qu
ue el seu grup
g
municcipal no fa les coses a la
lleug
gera ni es dedica
d
a co
opiar el que
e fan altres ajuntaments, sinó que
e quan detecten
ideess que es po
oden aplica
ar a Sant Jo
oan, amb els
e matisos necessariss, creuen qu
ue és
bo pllantejar-ho.
La re
egidora, Sra
a. Concepció Formatgé
é, també ex
xplica que el
e seu vot negatiu. Han
n vist
una bona intencció de l’equip de goverrn per baixa
ar el tipus im
mpositiu però creuen que
q hi
havia
a més marg
ge per baixa
ar-lo ja que la partida d’ingressos
d
s, augmenta
arà més d’u
un 5%
respe
ecte l’any anterior.
a
Pel que fa a la
a rebaixa de l’IBI per als
a propieta
aris de pisos
s que
el llo
oguin a joves, no ho cre
eu adient ja
a que per ajjudar als jovves a eman
ncipar-se no
o s’ha
de fe
er amb la bu
utxaca de to
ots plegats. Pel que fa a l’impost de
d vehicless també com
menta
que és molt alt i que pel que fa a la taxa
t
d’escombreries crreu que es prometen coses
c
que al final no es
e poden complir.
c
Pel que fa a la
a Llar d’Infa
ants estan d’acord am
mb les
bonifficacions qu
ue estiguin relacionade
es al nivell de renda de
d les famílies però en
n cap
cas per
p cap altre
e concepte.
El Srr. Albrich, vol
v deixar constància
c
a proposta de rebaixa
a de l’IBI erra del
que la seva
0,59%
%.
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 votss negatius (2 del grup polític
p
municipal de CiU
U i 2 del gru
up d´ERC).

Ó ORDEN
NANÇA FISCAL
F
3.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ
GULADORA
A DE LA TA
AXA PEL SU
UBMINISTR
RAMENT D´AIGUA
D
REG

22,

NÚMERO

Vista
a la necessitat de modiificar l´ordenança fisca
al número 22, regulado
ora de la tax
xa pel
subm
ministramen
nt d´aigua.
Atès que es pro
oposa modificar l´anne
exe de tarife
es, per tal d´afegir-hi
d
u
una tarifa am
mb el
preu del comptadors d´aiigua amb sistema de
e lectura mòbil
m
per ra
adio freqüè
ència.
Conccretament es
e proposa la introduccció de la seg
güent tarifa:
-

mptadors am
mb sistema de
d lectura mòbil
m
per ra
adio freqüèn
ncia
Com

85
8 €

Atès el que esta
ableixen elss articles 15
5 a 19 del Reial
R
Decret Legislatiu 2/2004, de
e 5 de
marçç, pel qual s’aprova
s
el Text
T
refós de
d la Llei reguladora de
e les Hisend
des Locals.
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És pel que es proposa al Plenari
P
muniicipal l’adop
pció dels se
egüents ACO
ORDS:
PRIM
MER.- APROVAR provvisionalmen
nt la modific
cació de l´ordenança fiiscal númerro 22,
reguladora de la taxa pel subministra
ament d´aig
gua, en els termes exxposats a la
a part
expo
ositiva anterrior.
SEG
GON.- EXPO
OSAR l’exp
pedient al públic mitja
ançant anu
unci publica
at en el Butlletí
Oficial de la Pro
ovíncia, aixíí com també en el tauller d’edictess de l’Ajunta
ament dura
ant un
ersona interessada pu
ugui examin
nar-lo i pres
sentar
termini de 30 diies, per tal que tota pe
les reclamacion
ns i observa
acions que consideri oportunes.
o
En cas de no presenttar-se
recla
amacions durant
d
aque
est període
e d’exposic
ció pública
a, els acorrds adoptatts es
conssideraran definitivame
d
nt aprovatss i l´orden
nança entra
arà en vig
gor una ve
egada
efecttuada la sevva publicació íntegra en
e el BOP.
El Srr. Alcalde exxplica que només
n
es modifica
m
el preu
p
del com
mptador ja que es prettenen
insta
al.lar uns co
omptadors que
q permetiin la seva le
ectura per radiofreqüèn
r
ncia que és
s més
ràpid
da i eficient, cosa que a la llarga re
eduirà el co
ost de la lecctura.
Sotm
mesa la pro
oposta d´acord a con
nsideració dels memb
bres del Plenari Mun
ncipal,
aque
esta s´aprovva per unan
nimitat.

A
IÓ DEL PRESSUPO
P
OST GENE
ERAL PER
R A L´EXE
ERCICI 20
014 I
4.- APROVAC
PLANTILLA DE
E PERSONA
AL
Vist el Projecte
e de Pressu
upost Gene
eral d’aques
sta .entitat per a l’anyy 2015, ele
evat a
aque
esta Corporració en la forma prevvista per l’a
article 168.4
4 del Reial decret Iegiislatiu
2/200
04, de 5 de març, pe
el qual s’ap
prova el Te
ext refós de
e la Llei re
eguladora de
d les
hisen
ndes locals, junt amb les Plantille
es que com
mprenen els llocs de tre
eball reserv
vats a
funciionaris, perssonal labora
al i eventua
al, el resum del qual pe
er capítols é
és el següen
nt:
PRESSUPOST GENERAL
L EXERCIC
CI 2015
INGRESSO
OS
CAP
PÍTOLS

DENOMINA
ACIÓ

IMPORT

ERACIONS CORRENT
TS
3.786.858
8,74
OPE
1
IMPOSTOS
S DIRECTE
ES
1.852.477
7,02
2
IMPOSTOS
S INDIRECT
TES
40.000,00
0
T
TAXES,
P
PREUS
PÚBLICS I ALTRES
S
3
988.953,2
INGRESSO
OS
29
4
T
TRANSFER
RÈNCIES CORRENTS
C
S
882.962,2
27
5
INGRESSO
OS PATRIM
MONIALS
22.466,16
6
OPE
ERACIONS DE CAPITA
AL
7
T
TRANSFER
RÈNCIES DE
D CAPITAL

129.183,0
00
129.183,0
00

OPE
ERACIONS FINANCER
RES
9
PASSIUS FINANCERS
F
S

302.817,0
00
302.817,0
00
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4.218.858
8,74

TOT
TAL INGRESSOS
DESPESES
S
PÍTOLS
CAP

DENOMINA
ACIÓ

OPE
ERACIONS CORRENT
TS
1
DESPESES
S DE PERS
SONAL
DESPESES
S CORRE
ENTS EN BÉNS
2
S
SERVEIS
S FINANCE
ERES
3
DESPESES
4
T
TRANSFER
RÈNCIES CORRENTS
C
S

IMPORT
3.424.819
9,04
1.149.388
8,15
I
1.735.497
7,06
72.390,83
3
467.537,0
00

OPE
ERACIONS DE CAPITA
AL
6
INVERSION
NS REALS

432.000,0
00
432.000,0
00

OPE
ERACIONS FINANCER
RES
9
PASSIUS FINANCERS
F
S

362.039,7
70
362.039,7
70

TOT
TAL DESPE
ESES

4.218.858
8,74

DETA
ALL DELS PRESSUPO
OSTOS QU
UE INTEGR
REN EL GEN
NERAL:
1. PR
RESSUPOS
ST DE L´AJJUNTAMEN
NT DE SANT
T JOAN DE
E LES ABAD
DESSES
INGRESSO
OS
CAP
PÍTOLS

DENOMINA
ACIÓ

IMPORT

OPE
ERACIONS CORRENT
TS
3.572.295
5,01
1
IMPOSTOS
S DIRECTE
ES
1.852.477
7,02
2
IMPOSTOS
S INDIRECT
TES
40.000,00
0
T
TAXES,
P
PREUS
PÚBLICS I ALTRES
S
3
895.824,1
INGRESSO
OS
19
4
T
TRANSFER
RÈNCIES CORRENTS
C
S
761.627,6
64
5
INGRESSO
OS PATRIM
MONIALS
22.366,16
6
OPE
ERACIONS DE CAPITA
AL
7
T
TRANSFER
RÈNCIES DE
D CAPITAL

129.183,0
00
129.183,0
00

OPE
ERACIONS FINANCER
RES
9
PASSIUS FINANCERS
F
S

302.817,0
00
302.817,0
00

TOT
TAL INGRESSOS

4.004.295
5,01

DESPESES
S
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CAP
PÍTOLS

DENOMINA
ACIÓ

IMPORT

OPE
ERACIONS CORRENT
TS
1
DESPESES
S DE PERS
SONAL
DESPESES
S CORRE
ENTS EN BÉNS
2
S
SERVEIS
3
DESPESES
S FINANCE
ERES
4
T
TRANSFER
RÈNCIES CORRENTS
C
S

3.210.255
5,31
996.917,5
50
I
1.680.003
3,98
71.796,63
3
461.537,0
00

OPE
ERACIONS DE CAPITA
AL
6
INVERSION
NS REALS

432.000,0
00
432.000,0
00

OPE
ERACIONS FINANCER
RES
9
PASSIUS FINANCERS
F
S

362.039,7
70
362.039,7
70

TOT
TAL DESPE
ESES

4.004.295
5,01

2. PR
RESSUPOS
ST DE L´OR
RGANISME
E AUTÒNOM
M LLAR D´INFANTS
INGRESSOS
S

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

RT
IMPOR
214.563
3,73
ALTRE
ES
93.129,,10
121.334
4,63
100,00

OPE
ERACIONS DE CAPITA
AL

0,00

TOT
TAL INGRESSOS

214.563
3,73

DE
ESPESES
PÍTOLS DE
ENOMINAC
CIÓ
CAP

RT
IMPOR

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

214.563
3,73
152.470
0,65
55.493,,08
600,00
00
6.000,0

ERACIONS DE CAPITA
AL
OPE

0,00

TOT
TAL DESPE
ESES

214.563
3,73l
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PLAN
NTILLA DE
E PERSONAL DE L´AJUNTA
AMENT DE
E SANT JJOAN DE LES
ABADESSES. EXERCICI
E
2
2015
PLAN
NTILLA FUNCIONARIS DE CARR
RERA

NOMBR
E
PLACE
S

I. AM
MB HABILIT
TACIÓ DE CARÀCTER
C
R NACIONA
AL
I.1. SECRETÀRIA-INTERVENCIÓ
A1-A2
II. ES
SCALA D´A
ADMINISTR
RACIÓ GENERAL
II.1. SUB
BESCALA TÈCNICA
T
II.2. SUB
BESCALA ADMINISTR
A
RATIVA
C1
0
II.3. SUB
BESCALA AUXILIAR
A
II.4. SUB
BESCALA SUBALTER
S
RNA
III. ESCALA D´A
ADMINISTR
RACIÓ ESP
PECIAL
III.1. SUB
BESCALA TÈCNICA
T
III.2. SUB
BESCALA DE
D SERVE
EIS ESPECIALS
III.2.A) POLIICIA LOCAL
L
C2
III.2.B) AUXIILIARS DE POLICIA LOCAL
TOTA
AL PLANTILLA PERSONAL FUN
NCIONARI

PLAN
NTILLA PERSONAL LABORAL

I. AD
DMINISTRA
ACIÓ GENE
ERAL
I.1. ADM
MINISTRATIIU/VA
C1
I.2. AUX
XILIAR ADM
MINISTRATIU/VA

NOMBR
E
PLACE
S

NOMBR
N
E
V
VACAN
TS

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

1

0

0

4

0

0

0

2
C2

2

0

0

7

0

0

0

NOMBR
N
E
V
VACAN
TS

3
6

II. AD
DMINISTRA
ACIÓ ESPE
ECIAL
II.1. SER
RVEIS ESPECIALS
II.1.1. PLACES DE COM
MESES ES
SPECIALS
II.1.1.1. DIRECT
TOR EMISS
SORA
1
C2
II.1.1.2. DIRECT
TOR ALBER
RG
1
C1

5

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

1

0

0

C2
2

1

0

1

0
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II.1.1.3. ARXIVE
ER
1
II.1.1.4. VIGILAN
2
NTS
II.1.1.5. VIGILAN
NT ALBERG
G1

0
0
0

C1
1
AP
PST
AP
PST

0

0

3

0
3

C2
2
0

II.1.2
2.4. PEÓ NE
ETEJA

5

5

0

II.1.2
2.5. CONSE
ERGE PAVE
ELLÓ

1

1

0

II.1.2
2.6. PEÓ AL
LBERG
APST
TOTA
AL PLANTILLA PERSONAL LABORAL
0

1

1

0

TOTA
AL PLANTILLA PERSONAL 2014
4

37
7

II.1.2. PERS
SONAL D´O
OFICIS
II.1.2
2.1. CAP BR
RIGADA

1
2
1

1

C2
II.1.2
2.2. OFICIAL
L 1ª
II.1.2
2.3. PEÓ BR
RIGADA

4

4

APST
APST
APST

26
6

30

26

0

PLAN
NTILLA DE
E PERSON
NAL DE L´ORGANIS
L
SME AUTÒ
ÒNOM LLA
AR D´INFA
ANTS
MUN
NICIPAL EL MOLÍ PET
TIT. EXERC
CICI 2015
PLAN
NTILLA PERSONAL LABORAL

NOMBR
E
PLACE
S

NOMBR
N
E
V
VACAN
TS

II. AD
DMINISTRA
ACIÓ ESPE
ECIAL
II.1. SER
RVEIS ESPECIALS
II.1.1. PLACES DE COM
MESES ES
SPECIAL
I.1. DIRECTOR/
D
/A
1
A2
6
I.2. EDUCADOR
E
R/A
TOTA
AL PLANTILLA PERSONAL LABORAL
0

6
7

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

1

0

0

C1
1
7

Així mateix i vistes
v
les Bases d´exxecució de
el Pressupo
ost es proposa al Plenari
l’ado
opció deIs següents AC
CORDS:
PRIM
MER.- Aprovvar el Presssupost Gen
neral d´aque
esta entitat per a I’any 2015, junta
ament
amb les Bases d´execució
d
en la forma
a detallada.
SEG
GON.- Aprovvar la Plantilla de perrsonal per a l’exercici de 2015 q
que comprè
èn les
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J
BARON
DE LES
S ABADESS
SES
place
es reservad
des a funcio
onaris, perssonal laborral i eventua
al amb el ccontingut i detall
que s’assenyala
s
a en la partt expositiva del presen
nt acord i, fa
acultar a l´a
alcalde-pres
sident
per a l´adaptacció de la relació
r
de llocs de trreball d´aqu
uest Ajunta
ament i del seu
organisme autò
ònom Llar d´infants
d
mu
unicipal El Molí Petit a les plantilles de perrsonal
que s´acaben
s
d´esmentar.
TERCER.- Apro
ovar les retrribucions bà
àsiques i co
omplementà
àries fixes i periòdiques
s que
han de percebre els funccionaris de la corpora
ació durantt l’any 2015
5 en la forrma i
quan
nties individualitzades que
q figuren detalles en
n l’expedien
nt del Pressupost.
QUA
ART.- Aprovvar les rem
muneracions, indemnitzacions i assignacio
ons que ha
an de
perce
ebre el perrsonal laboral fix i tem
mporal, el personal
p
evventual, els membres de la
corpo
oració i elss diferents grups
g
polítics durant l’any 2015, en la form
ma i les qua
anties
indivvidualitzadess que figure
en detallade
es en l’expe
edient del Pressupost.
CINQ
QUÈ.- APRO
OVAR el re
econeixeme
ent de l´exerrcici de les funcions d´´Alcaldia pe
er part
del Sr.
S Ramon Roqué i Riu
R amb un
na dedicació exclusiva
a de 40 ho
ores setman
nals i
estab
blir a favor de
d l´Alcalde
e-President una retribu
ució anual bruta
b
de 21..918,40 eurros, la
qual es distribuirà proporcionalment en
e 14 pague
es corresponents a les mensualita
ats de
l´anyy i les dues pagues exttraordinàriess dels meso
os de juny i desembre..
SISÈ
È.- Aprovarr les quanties globalss d´indentiu
us de productivitat i d
de gratifica
acions
previistes per serveis
s
extrraordinaris que figuren
n detallade
es en el Prressupost per
p a
l’exercici de 201
15, i faculta
ar a l’Alcaldia - Presidè
ència per ta
al que pugui individualitzarles i atorgar-les segons less necessitats i/o objectiius a aconsseguir.
SETÈ
È.- Exposa
ar al públic pel termini de quinze
e dies hàbils, amb anunci previ en el
Butlle
etí Oficial de
d la Provvíncia i pelss mitjans habituals,
h
e Pressupo
el
ost i la Pla
antilla.
Conssiderar-lo aprovat
a
definitivament sense nece
essitat d’ad
doptar nou acord, si durant
d
l´esm
mentat term
mini no s’hi presenten
n reclamac
cions. Expo
osar també al públic la la
planttilla de perrsonal d´aquesta Corp
poració, durant un terrmini de 20
0 dies, a través
d’ediictes que s’inseriran
s
a BOP i al DOGC, per
al
p tal que les person
nes interess
sades
pugu
uin fer les al.legacion
ns i reclam
macions que estimin pertinents. En cas de
d no
prese
entar-se al.legacions al respeccte l’acord esdevindrà
à definitiu i eficaç sense
s
nece
essitat d´ado
optar nou acord al resp
pecte.
o
això, el Plenari Municipal acordarà
a
alllò que cregu
ui més adie
ent.
No obstant
e
que
e el pressupost generral de l’ajun
ntament desstacant que
e, les
El Sr. Alcalde explica
remu
uneracions del persona
al s’han con
ngelat respe
ecte l’any anterior
a
i en el capítol 2 s’ha
fet un gran esfo
orç de conttenció de despeses.
d
Les
L indemnitzacions als grup polítics i
d’asssistència a les session
ns també s’han congelat respecte
e al 2014. D
Detalla breu
ument
les diferents
d
parrtides dels pressuposto
p
os d’ingress
sos i despesses. Comen
nta que es tracta
t
d’un pressupost continuistta elaborat tenint moltt en compte els ingre
essos de qu
ue es
dispo
osaran i tam
mbé de les despeses
d
q s’aniran
que
n generant durant
d
l’exercici anterio
or.
La re
egidora, Sra
a. Concepcció Formatg
gé, explica que votaran en contra
a del pressupost
per diferents
d
motius: pel que
q
fa al qu
uadre d’inv
versions, ten
nen clara la
a ubicació de la
parada de buso
os que va direcció
d
Cam
mprodon, però
p
no la de
d direcció Ripoll i perr altra
band
da alguns de
els projecte
e possiblement no l’hag
guessin dut a terme.
Pel que
q fa a la despesa de personal,, creien que
e algun dels treballado
ors del Pala
au de
l’Aba
adia, l’agafa
aria Transve
ersal ja que
e a canvi de
e gestionar Terra
T
de Co
omtes i Aba
ats es
faria càrrec d’alg
guna despe
esa. Tampo
oc acaben de
d veure cla
ar els paque
ets que oferreixen
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Terra
a de Comte
es i Abats per
p a les escoles ja que
q entenen
n que podriien treure’n
n més
profitt, com per exemple,
e
m pernocttacions a l’a
més
alberg, la qu
ual cosa tam
mbé els aju
udaria
ja qu
ue les finan
nces de l’alb
berg haurie
en de millorrar perquè hi
h ha hagutt una disminució
de le
es pernoctaccions d’un 23%
2
respeccte el 2008. Tot i això ressalta
r
la b
bona gestió de la
direccció de l’Alb
berg.
El Srr. Alcalde matisa
m
la gesstió d’un projecte que afecta més d’un municcipi com és el de
Terra
a de Comte
es i que ess fa a travvés d’una empresa.
e
L’’empresa é
és una eina
a que
utilitzzen els ajun
ntaments a través dell Consorci Ripollès De
esenvolupament. Finalment
tenen
n uns objectius a asssolir amb uns
u
criteris i unes pau
utes que accaben fixan
nt els
propis ajuntame
ents implicats. Poden contribuir
c
a que hi hagi més allotja
aments a l’a
alberg
però també als altres municipis implicats. L’alberrg és compe
etència mun
nicipal. Creu
u que
no s’’està en elss millors mo
oments i qu
ue totes les
s activitats se’n
s
ressenten a l’igua
al que
les sortides que
e fan les esccoles.
Pel que
q
respeccta al quadrre d’inversio
ons, el Sr. Alcalde, co
omenta que
e cada equ
uip de
gove
ern faria invversions differents i co
om que ells
s estan govvernant i viu
uen el dia a dia
veue
en més les necessitatss del poble
e i, per tantt, el quadre
e és fruit de la volunttat de
cobriir aquestes necessitatss.
La re
egidora, Srra. Concepcció Formatgé, no enté
én la reticè
ència a possar al paqu
uet la
posssibilitat de pernoctar
p
a l’alberg. Co
onsidera qu
ue és la empresa la qu
ue entén a l’hora
de fe
er els paque
ets però si l’ajuntamen
nt és qui pa
aga hauria de
d fer una m
mica el que
e se li
dema
ana. Creu que
q s’ha d’a
anar a picarr a la porta de
d les esco
oles i oferir a
aquest prod
ducte.
El Srr. Alcalde in
nsisteix en que és un projecte su
upramunicip
pal i que ha de vetllarr pels
intere
essos priva
ats tot i que
e entén a l’a
alberg com
m un elemen
nt més que
e competeix
x amb
les altres
a
oferte
es. Finalmen
nt és la perrsona que visita
v
la com
marca a tra
avés de Terrra de
Com
mtes qui acaba decidint on es vol allotjar.
a
La re
egidora com
menta que l’alberg tamb
bé dóna lloc
cs de treballl.
El re
egidor, Sr. Sergi
S
Albrich, agafa el fil del tema
a de l’alberg
g només pe
er comenta
ar que
l’albe
erg és un element
e
mollt importantt per Sant Joan
J
i s’ha d’intentar a
acostar a la
a gent
que va a l’alberrg, al poble, ja que en hi ha moltta gent que hi dorm pe
erò no fa viida al
poble
e. També comparteixe
c
en l’opinió del grup municipal
m
de
e Convergè
ència i Unió
ó i la
relacció de l’alberg amb el
e projecte Terra de Comtes.
C
Ja
a en la ultiima reunió amb
l’emp
presa Transsversal se’lss hi va posa
ar de manife
est aquest interès.
El re
egidor, Sr. Sergi Albricch pel que fa al pressupost, com
menta que el seu vot serà
nega
atiu atès que
e considere
en que és un pressupo
ost que va a cavall de d
dues legisla
atures
i, perr tant, no sa
aben quins grups muniicipals configuraran l’ajjuntament i per tant ha
agués
ja que hi podrien haver canvis.. Tampoc estan
estatt bo conse
ensuar el pressupost
p
e
d’aco
ord amb el pressupost de 70.000 euros per unes
u
parade
es de bus ja
a que ells ta
ambé
tenen
n clara la parada en diirecció Cam
mprodon, pe
erò descone
eixen la de sentit Ripoll. Tot
i això
ò considere
en que hi ha
a partides d’inversions
d
s correctes, com per e
exemple, la de la
Plaça
a Comamala. En el qu
uadre d’inve
ersions trob
ben a faltar l’arranjame
ent d’alguns
s dels
carre
ers que enccara falten de
d la Vila Vella
V
i recorrda que el Sr.
S Alcalde a l’últim Co
omité
de la
a Llei de Ba
arris, es va compromet
c
tre a arranja
ar un carrerr per any du
urant els pro
opers
anyss i en canvi en aquesst pressupost no n´ hi ha cap. Troben
T
a fa
altar alguna altra
inverrsió a Sant Antoni ja que les obre
es que es fa
an actualme
ent ja estave
en al pressupost
del 2014.
2
Consideren ad
dient les millores
m
al pavelló i del
d sistema
a de calefa
acció.
Com
menta que seria bo que
q
l’ajunta
ament come
encés a pensar amb
b el sistem
ma de
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biom
massa pels equipamen
nts públics.. Recorda que Sant Joan
J
ha lid
derat en alguna
ocassió temes mediambient
m
tals a nivell comarcal com
c
per exxemple el Porta a Porta
a i en
canvvi amb el te
ema de les calderes de
e biomassa
a es va end
darrerit. Veie
ent les obre
es de
millora del pave
elló, creu qu
ue seria d’interès iniciar el tràmit per a al co
oncessió de
el bar
tal i com s’ha fe
et en d’altre
es equipam
ments públic
cs i evitar la situació a
actual ja qu
ue de
forma
a altruista ho
h ha un re
egidor de l’a
ajuntament. Comenta que estan d’acord en totes
les altres
a
inversions.
omenta que
e el quadre d’inversion
ns preveu aq
quelles obre
es que s’ha
aurien
El Srr. Alcalde co
de dur
d a terme
e o engega
ar dins el primer
p
seme
estre de l’a
any 2015 i per tant es
e pot
amplliar al llarg de l’any. Pel
P que fa als
a carrer de
e la Vila Ve
ella, és cerrt que va dir que
voldrria fer un ca
arrer cada any
a i que en
n aquest 20
015 ja hi ha
a una obra o
oberta com és el
carre
er Abat de Vellmanyà
V
i l’espai púb
blic nou de la Plaça Co
omamala i com que en
ncara
qued
den alguness setmaness d’obres, considera
c
que
q
no és el momentt d’incorporrar-ne
cap altra.
a
Come
enta que hi ha subven
ncions lligad
des a la Villa Vella i pe
er tant haurà de
ser l’Ajuntamen
nt qui decid
deixi la disp
ponibilitat econòmica
e
que té perr a poder dur
d a
terme
e alguna actuació
a
en concret en
n base als diners que
e tingui. Pe
el que fa a Sant
Antoni comenta
a que és el mateix cas; s’hi està fent
f
una invversió de 35
50.000 euro
os i al
llarg del 2015 es
e veurà qu
uina possibilitat hi ha de
d fer-ne alguna altra depenent de
d les
subvvencions qu
ue es pugu
uin aconseg
guir. Les ob
bres al pavvelló són l’inici d’un seguit
s
d’obrres que cre
eu s’hauran d’anar fet de forma re
egular, per tal de mantenir l’edific
ci que
ja co
ompta amb
b algun anyy. Pel que fa a les calderes
c
de
e biomassa
a, el Sr. Alcalde
come
enta que ca
ada vegada
a que s’ha fe
et un canvi de caldera o de sistem
ma de caleffacció
s’ha fet un estu
udi econòm
mic per sabe
er si la col.locació d’u
una caldera
a de biomassa li
sortirria a comptte i ha de dir
d que en el
e cas de l’a
ajuntament no ha esta
at així. Que
edaria
conssiderar si un
n tema med
diambiental és suficien
nt per a deccidir un canvvi de sistem
ma de
caleffacció que surt
s
més ca
ar a l’ajunta
ament. Es el
e cas del pavellló s’esstà estudian
nt tot i
que amb
a
els números que es tenen, de
d moment no és masssa recoman
nable. En to
ot cas
es po
ot parlar en
n una reunió
ó amb els tècnics,
t
i aix
xí els conviida a fer-ho
o. Espera qu
ue es
pugu
uin incorporar altres ob
bres al llarg de l’any.
El re
egidor, Sr. Sergi Albrich, pel qu
ue fa al tem
ma de la biomassa,
b
e
està d’acorrd en
manttenir una re
eunió per arrribar a un consens
c
no
o només pe
el pavelló sinó per a tots els
edificcis municipa
als. Li reco
orda que al seu progra
ama electorral aquests eren els ca
arrers
que prometia
p
arrranjar i precisament só
ón els que no
n s’han fett.
mesa la pro
oposta d´accord a con
nsideració dels
d
memb
bres del Plenari Municipal,
Sotm
aque
esta s´aprovva per majo
oria absoluta amb 7 vots
v
positiuss del grup polític mun
nicipal
del PSC
P
i 4 votss negatius (2 del grup polític
p
municipal de CiU
U i 2 del gru
up d´ERC).

Ó MODIFICACIÓ PR
A
RESSUPOS
ST AJUNTA
AMENT NÚ
ÚMERO 5/2
2014,
5.- APROVACI
MITJ
JANÇANT TRANSFER
T
RÈNCIA DE
E CRÈDITS
S
Mitja
ançant Decrret de l’Alca
aldia de datta 30 d´octu
ubre de 201
14 s’inicia l’expedient per a
l’apro
ovació de la modifica
ació de crè
èdit mitjanç
çant transfe
erència de crèdits nú
úmero
5/2014.
Per poder
p
atend
dre el pagament de less obligacion
ns que es detallen
d
a co
ontinuació, per a
les quals
q
no hi ha
h en el pre
essupost orrdinari actua
al consigna
ació pressup
postària, s’h
ha de
tramitar l’expedient de tran
nsferència de
d crèdits entre
e
partid
des de desp
pesa de different
vincu
ulació jurídicca que cal finançat
f
mittjançant baixa de partides de desspesa que poden
p
mino
orar-se, amb
b subjecció a les dispo
osicions vige
ents.
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Incre
ement en pa
artides de despeses:
d
05.43
32.20200

Lloguer edificis
construcccions

05.43
32.21200

Manteniment i con
nservació 1.500,00
1
€
edificis

05.43
32.21300

Manteniment maquinària i
instal.laccions
3
3.500,00
€

05.43
32.22100

Energia elèctrica

1
10.000,00
€

05.43
32.22637

Promoció turística

2
2.000,00
€

i

altres 1.213,93
1
€

Total altes crèdiits : 18.213
3,93 €
eixen:
Partides de despeses que es disminue
NOM

PR
ROPOSTA
CO
ONSIGNACIIÓ

DE
E

PAR
RTIDA
01.011.31001

Interesso
os
tresoreria
a

pò
òlisses 18
8.213,93 €

Total finançame
ent: 18.213,93 €

Atès que la Seccretària-Interventora ha
a emès els correspone
c
nts informe
es favorables.
Atès el que estableixen els
e articles 177 del Re
eial decret legislatiu 2
2/2004, de 5 de
marçç, pel qual s’aprova el
e Text refó
ós de la Lle
ei regulado
ora de les hisendes lo
ocals,
articlles 34 a 38 del RD 500
0/1990 i article 11 de le
es bases d´execució de
el pressupo
ost.

És pel que es proposa al Plenari
P
muniicipal l’adop
pció dels se
egüents ACO
ORDS:
PRIM
MER.- APRO
OVAR l’exp
pedient de transferenc
cia de crèditt número 5/2014, per im
mport
de 18.213,93 € que cal finançar mitjançant
m
la baixa de
e partides d
de despesa
a que
en minorar-sse, de confo
ormitat amb
b el detall ex
xposat a la part expositiva anterio
or.
pode
SEG
GON.- Expossar al públicc aquest exxpedient, du
urant el term
mini reglam
mentari de quinze
dies hàbils, mitjançant un edicte al ta
auler d’anun
ncis i al Buttlletí Oficial de la Prov
víncia.
Si no
o es presen
nten reclam
macions, l’accord serà fe
erm. En cas contrari, el Ple dispo
osarà
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del te
ermini d’un mes, comp
ptat des de la finalitzac
ció del perío
ode d’expossició pública
a, per
resolldre-les.
El Srr. Alcalde explica que es tracta d''un movime
ent de crèditt en aquestt cas de partides
per un
u major ing
grés o d’una
a partida qu
ue encara no
n està esgo
otada perqu
uè no s'ha hagut
h
d'utilitzar i així és dóna po
ossibilitat de comptabiilitzar altress factures. Són facture
es de
mantteniment i conservacció d'edificiss, manteniment de maquinària
m
i instal.lac
cions,
prom
moció turística, etc i, pe
er tant, no es tracta de generar una
u major d
despesa sin
nó de
reaju
ustos de parrtides per poder compttabilitzar tottes les factu
ures.
Sotm
mesa la pro
oposta d´acord a con
nsideració dels memb
bres del Plenari Mun
ncipal,
aque
esta s´aprovva per unan
nimitat.

A
Ó MODIFICACIÓ PR
RESSUPOS
ST AJUNTA
AMENT NÚ
ÚMERO 6/2
2014,
6.- APROVACI
MITJ
JANÇANT TRANSFER
T
RÈNCIA DE
E CRÈDITS
S
Mitja
ançant Decrret de l’Alca
aldia de data
a 19 de nov
vembre de 2014
2
s’inicia
a l’expedien
nt per
a l’aprovació de
e la modificcació de crrèdit mitjan
nçant transfferència de
e crèdits nú
úmero
6/2014.
Per poder
p
atend
dre el pagament de less obligacion
ns que es detallen
d
a co
ontinuació, per a
les quals
q
no hi ha
h en el pre
essupost orrdinari actua
al consigna
ació pressup
postària, s’h
ha de
tramitar l’expedient de tran
nsferència de
d crèdits entre
e
partid
des de desp
pesa de different
vincu
ulació jurídica i de dife
erents grupss de funció
ó, que cal finançar mitjjançant baix
xa de
partid
des de desp
pesa que poden minorrar-se, amb subjecció a les dispossicions vigents.
ement en pa
artides de despeses:
d
Incre
Nom

Propossta
Consig
gnació

05.16
69.22200

Comuniccacions tele
efòniques

600,00
0

05.16
69.22100

Energia elèctrica
e

1.400,00

05.16
69.22110

Producte
es de neteja
a i acondicio
onament

1.300,00

05.16
69.21300

Mantenim
ment de ma
aquinària i in
nstal.lacions

500,00
0

05.16
69.22105

Producte
es alimentarris

6.000,00

Partida

de

Total altes crèdiits : 9.800,0
00 €

eixen:
Partides de despeses que es disminue
Partida

Nom

Proposta
Consig
gnació
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01.15
51.21300

Reparacció, mante
eniment i conserva
ació 4.000,,00 €
maquinà
ària, instal.la
acions i útils
s

01.15
51.21500

Reparacció, manten
niment i co
onservació de 5.800,,00 €
mobiliari urbà

Total finançame
ent: 9.800,00 €
Atès que la Seccretària-Interventora ha
a emèselsco
orresponentts informes favorables.
Atès el que esttableixenelssarticles 179
9 i 180 del Reialdecre
etlegislatiu 2/2004, de 5 de
marçç, pelquals’’aprova el Text refóss de la Lle
ei regulado
ora de les hisendeslo
ocals,
articlles34 a 38 del
d RD 500//1990 i articcle 11 de les bases d´e
execució de
el pressupos
st.

Per tot
t el que s´´acaba d´exxposar, és pel
p que es proposa
p
al Plenari Mun
nicipal, l´adopció
dels següents ACORDS:
A
PRIM
MER.- APRO
OVAR l’exp
pedient de transferenc
cia de crèditt número 6/2014, per im
mport
de 9.800,00 €que cal finan
nçar mitjanççant la baix
xa de partid
des de desp
pesa que poden
p
mino
orar-se, de conformitat
c
amb el deta
all exposat a la part exxpositiva anterior.
SEG
GON.- Expossar al públicc aquest exxpedient, du
urant el term
mini reglam
mentari de quinze
dies hàbils, mitjançant un edicte al ta
auler d’anun
ncis i al Buttlletí Oficial de la Prov
víncia.
Si no
o es presen
nten reclam
macions, l’acord seràfe
erm. En cass contrari, e
el Ple dispo
osarà
del te
ermini d’un mes, comp
ptat des de la finalitzac
ció del perío
ode d’expossició pública
a, per
resolldre-les.

El se
enyor Alcald
de comenta
a que es tra
acta d´un expedient
e
de
e modificacció de crèdiit que
en aquest
a
cas, correspon al pressup
post de l'alb
berg. Es tra
acta d'una transferènc
cia de
partid
des i aquests dinerss s'utilitzen
n per a altres
a
desp
peses com, per exemple,
mantteniment de
d maquinà
ària, instal··lacions, prroductes alimentaris, comunicac
cions,
netejja, etc.
mesa la pro
oposta d´acord a con
nsideració dels memb
bres del Plenari Mun
ncipal,
Sotm
aque
esta s´aprovva per unan
nimitat.

7.- ANUL.LAC
A
CIÓ DRETS
S PENDEN
NTS COBR
RAR I OB
BLIGACION
NS PENDE
ENTS
PAG
GAR EXERC
CICIS TANC
CATS I EXE
ERCICI 201
14.
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
m
es proposa
p
l’an
nul·lació de drets i d’ob
bligacions de l’exercici 2014
i d’exxercicis tanccats com a conseqüen
ncia d’haverr-se detecta
at diferents errors mate
erials,
aritm
mètics i de fet
f i, també
é, per la necessitat de depurar, to
ot i el temp
ps transcorrregut,
aque
ells drets i obligacio
ons recone
egudes i que per circumstàn
ncies aliene
es a
l’Ajun
ntament, en
ncara figure
en com a pe
endents.
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Atès els drets pendents
p
d cobrar d’exercicis tancats
de
t
i de
e l’exercici 2014 que s’han
d’anu
ul.lar i que es
e relacione
en a l’exped
dient, per un
n import total de 97.02
22,77 euros..
Atès les obligaccions pende
ents de paga
ar d’exercic
cis tancats que
q s’han d’anul.lar i que es
relaccionen a l’exxpedient, pe
er un importt total de 3.004,02 euro
os.
És pel que es proposa al Plenari
P
muniicipal l’adop
pció dels se
egüents ACO
ORDS:
PRIM
MER.- Apro
ovar l’anul.llació dels diferents
d
es
stats comp
ptables de l’ajuntamen
nt els
dretss pendents de cobrar d’exercicis tancats i de
d l’exercici 2014 que es relacion
nen a
l’expedient, per un import total
t
de 97.0
022,77 euro
os i les obligacions pendents de pagar
p
d’exe
ercicis tanca
ats que es relacionen
r
a l’expedien
nt, per un im
mport de 3.0
004,02 euro
os.
GON.- Comu
unicar el prresent acorrd a l’àrea comptable d’aquest a
ajuntament a fi i
SEG
efecttes oportuns.
El Sr.
S Alcalde explica qu
ue es tracta de taxe
es incobrab
bles. En m
molts casos
s són
, etc. Tot i així és una
bonifficacions, exempcions
e
a partida important ja q
que puja mé
és de
70.00
00 € però, per altra banda, és ne
ecessari ferr-ho per tal de depurarr la compta
abilitat
muniicipal. No es pot pen
nsar en un
ns ingresso
os i en rea
alitat no te
enir-los. Aquesta
anul..lació és ne
ecessaria fe
er-la a fina
al de l’any per tal que
e no afecti la liquidaciió del
presssupost.
La re
egidora, Srra. Concepcció Formatg
gé explica el seu vot negatiu ja que han re
evisat
l’expedient i cre
euen que ess podria treballar una mica
m
més per
p cobrar-h
ho. No vol entrar
e
en detall peròco
onsideren que
q tots els vilatans só
ón iguals i posa
p
en dubte que aquesta
afirm
mació sigui vàlida
v
si no s’acaben de
d mirar tot aquest tema.
L’Alccalde li dóna
a part de ra
aó ja que hi ha algunes
s anul.lacion
ns que són per insolvè
ència i
que es tracta de personess que ja esttan declarades com in
nsolvents i a l’hora de voler
cobra
ar hi ha un problema afegit que és el legal i, per tant, hi ha una
a sèrie de diners
d
que son imposssible cobrarr-los. Destaca que altre
es anul.laciions són pe
er bonificacions i
errorrs, però que
e la majoria són d’insolvents.
El regidor, Sr. Albrich
A
explica que s’ab
bstindran en
n la votació..
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 votts negatius del grup polític
p
munic
cipal de CiU
U i 2 abste
encions del grup
polítiic municipal d´ERC.

A
Ó INICIAL MODIFICAC
M
CIÓ PUNTU
UAL DEL POUM
P
2/201
14 RELATIVA A
8.- APROVACIÓ
L´AM
MPLIACIÓ DE
D LA PLA
AÇA COMA
AMALA DE LA VILA VELLA
V
Atès el vigent Pla
P d´Orden
nació Urban
nística Municipal de Sa
ant Joan de
e les Abade
esses,
aprovvat definitivvament per la Comissió Territorial d’Urbanism
me de Giro
ona en data 2 de
juny de 2010.
Atesa la necesssitat de du
ur a terme la modifica
ació puntua
al del POU
UM 2/2014, amb
l´obje
ectiu de de
efinir una allineació de l´edificació
ó que propo
orcioni majo
or dimensió
ó a la
Plaça
a Comamala i rectifiqu
ui les alinea
acions dels dos carrerss, Abat de V
Velmanya i Pere
Roca
a, en el sen
ntit de donarr major amp
plitud al tra
am de cadascun d´aqu
uests dos ca
arrers
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més proper a la
a confluènciia amb la nova plaça, mantenint, pel costat d
del primer carrer
c
el pa
aral.lelisme respecte la
a façana de
e l´altre costat de carrrer i, pel segon, manttenint
l´alin
neació recta
a que define
eix l´edifici contigu.
c
D´´aquesta manera s´aco
onsegueix donar
d
majo
or amplitud a la plaça
a i millors condicions d´entorn urbà
u
als ha
abitatges que hi
confrronten. El terreny que
e es destin
narà a nou espai públic, s´incorporarà a la plaça
Com
mamala, la qual queda
arà configu
urada per dos
d
espaiss situats de
e manera quasi
simè
ètrica a cad
da costat del carrer Corriols,
C
tot mantenint l´esctructurra històrica
a dels
carre
ers de la Vila Vella.
Atès el que esta
ableixen elss articles 78
8, 83 i següe
ents del De
ecret Legisla
atiu 1/2010,, de 3
d’ago
ost, pel qu
ual s’aprovva el Text refós de la Llei d’urbanisme; art. 117.3
3 del
Reglament de la
a Llei d´Urb
banisme, ap
provat mitjan
nçant Decre
et 305/2006
6, de 18 de juliol.
j

És pel que es proposa al Plenari
P
muniicipal l’adop
pció dels se
egüents ACO
ORDS:
PRIM
MER.- APRO
OVAR INIC
CIALMENT la modificac
ció puntual del POUM número 2/2
2014,
relatiiva a l´ampliació de la plaça Com
mamala de la Vila Vella
a, en els terrmes que co
onsta
a l´exxpedient.
SEG
GON.- Obrirr un període d´informa
ació pública
a durant un termini d
de quaranta
a-cinc
dies, mitjançantt anunci pub
blicat en el Diari Oficia
al de la Gen
neralitat de Catalunya, en el
Butlle
etí Oficial de
d la Provín
ncia de Giro
ona i en el diari
d
El Ripo
ollès i en ell tauler d´ed
dictes
de l´ajuntamentt. Durant aq
quest perío
ode l´expedient restarà
à a disposicció de quallsevol
perso
ona que el vulgui exam
minar per ta
al de presen
ntar les al.le
egacions qu
ue es considerin
oporttunes.
TERCER.- Sim
multàniamen
nt al tràmit d'informac
ció pública,, sol·licitar un informe als
organismes afectats per ra
aó de llurs competènci
c
ies sectoria
als, els qualls l'han d'em
metre
en ell termini d'u
un mes, llevat que una disposició n'autoritzi
n
u de més llarg.
un
QUA
ART.- Dona
ar publicitat per mitja
ans telemà
àtics de la convocatò
òria d'inform
mació
públiica en els procediment
p
ts de planejjament i dels acords d'aprovació q
que s'adopttin en
llur tramitació, els quals podran consultar-se
c
e a la we
eb oficial d
de l’ajuntam
ment:
www
w.santjoande
elesabadessses.com

El Srr. Alcalde explica
e
que es tracta d’una modificació puntu
ual del Pla General i ta
ambé
del pla
p especial de la Vila Vella
V
que fa
a referència
a a un espa
ai que està jjust davant de la
Plaça
a Comamala. Hi havia
a una finca que amb el
e pas dels anys ha prresentat un estat
ruïnó
ós fins que l'Ajuntamen
nt, de forma
a subsidiària
a, va prendrre la iniciativa d’ enderrrocar
l'ediffici. Al veure
e que la parrcel·la era prou
p
gran, va
v fer la pro
oposta la pro
opietat d'ad
dquirir
part de la propie
etat per a destinar-la a espai públic ja que d’aquesta ma
anera es gu
uanya
amb presència i sobretott guanya la
l Vila Vella i els veïns directtament afectats.
L'Aju
untament ha
a aprofitat aquesta
a
op
portunitat pe
er l'esponja
ament de la
a Vila Vella amb
l'enderroc d'aqu
uesta edificci i d’aquessta manera
a ha suma
at una actu
uació més a les
previistes al Pla Especials redactat
r
ara
a fa uns quinze anys.
El se
enyor, Sergii Albrich ma
anifesta que
e qualsevol actuació que
q es faci a la Vila Ve
ella es
veu amb
a
bons ulls
u ja que de forma evident
e
la Vila
V Vella i tots
t
els veïns de l'ento
orn hi
guan
nyen i, per tant donen suport
s
a la proposta.
p
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El se
enyor alcald
de explica que
q totes les despeses
s que supossa l’adequa
ació de l'esp
pai de
la pla
aça estan consignades
c
s en el pressupost el 2015.
Sotm
mesa la pro
oposta d´acord a con
nsideració dels memb
bres del Plenari Mun
ncipal,
aque
esta s´aprovva per unan
nimitat.

9.- APROVACIÓ
A
Ó MODIFIC
CACIÓ DEL
L PLA ESPE
ECIAL DE SANT
S
ANTONI
Atès que el pla especial de
d Sant Anttoni vigent actualmentt fou aprova
at definitiva
ament
per la
l Comissió
ó Territoria
al d´Urbanissme de Girona en se
essió celeb
brada en da
ata 9
d´octtubre de 20
013.
Atesa la necesssitat de mod
dificar el mencionat pla especial amb l´objecctiu de mod
dificar
dos aspectes
a
pu
untuals de la seva mem
mòria com són
s els que
e s´indiquen a continua
ació:
-

El sostre
e màxim ed
dificable de
e les edifica
acions desttinades a ú
ús hoteler fins
f
a
l´esgotam
ment de le
es possibilitats d´amp
pliacio de les edifica
acions existtents,
atorgade
es pel Pla Especial
E
de
e Masies i Cases Rura
als i pel PO
OUM; i al sostre
s
per a usos auxiliarss de turisme
e rural.

-

Al proce
ediment en la tramitació de les llic
cències urb
banístiques per a l´exe
ecució
de les actuacions
a
p
previstes
en
n el pla esp
pecial, al punt 1 de l´a
article 16 de
d les
Normes Urbanístiqu
ues del pla.

Atès el que esta
ableix la leg
gislació espe
ecífica aplic
cable formada pel Textt Refós de la Llei
d’Urb
banisme de
e Catalunya
a 1/2010, de
e 3 d’agostt i el Decret 305/2006, de 18 de juliol,
pel qual
q
s'aprovva el Reglam
ment de la Llei d'urban
nisme, així com el Texxt refós de la Llei
Muniicipal i de Règim
R
Locall de Catalun
nya, aprova
ada pel Deccret 2/2003, de 28 d’abril.

És pel que es proposa al Plenari
P
muniicipal l’adop
pció dels se
egüents ACO
ORDS:
PRIM
MER.- APRO
OVAR INIC
CIALMENT la modificac
ció del Pla Especial de
e Sant Anto
oni de
Santt Joan de le
es Abadessses, redacttat per l´arq
quitecte, Sr. Ramon Fo
ortet i Bru, en la
forma
a que constta a l´exped
dient.
SEG
GON.- Sotmetre'l a info
ormació púb
blica pel terrmini d'un mes
m mitjanççant anunci en el
Butlle
etí Oficial de
d la Provín
ncia i un dels diaris de més divulg
gació en l'àmbit municipal o
supra
amunicipal al qual es refereix el projecte en
n tramitació
ó a fi que q
qualsevol qu
ue ho
desittgi pugui exxaminar-lo i presentar, durant el te
ermini esme
entat, totess les al·lega
acions
o obsservacions que consideri oportune
es.

El Srr. Alcalde exxplica que es
e tracta de
e dues modificacions molt
m petites, una d'elles
s té a
veure
e amb el so
ostre màxim
m edificable
e. El propi Pla
P General ja preveu els casos en
e els
que es vulgui transformar el sòl rústic i si en el
e cas d’una
a casa pairral, com és Sant
Antoni, sí l’ús final
f
és el d’un posisb
ble hotel ja
a es preveu
u una ampliació del sostre
s
edificcable fins a un 50%. La
L única co
osa que s’e
està fent éss permetre el sostre màxim
m
edificcable aque
esta futura construcció
ó i activitat. Per altra banda, es tracta d’una
d
modiificació de la normativva en el sentit de que les diferen
nts fases de
e les actua
acions
que es
e portin a terme Santta Antoni ja
a que no req
querirà cap altre inform
me dels dife
erents
que podrà donar les lllicències d'o
depa
artaments i, per tant se
erà el propi ajuntament
a
obres
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enten
nent que el
e projecte ja
j encaixarrà directam
ment en el Pla especia
al i la Com
missió
d'urb
banisme ja no
n hi tindrà res més a dir.
d
El re
egidor, Sr. Sergi Albrrich vol ferr un seguitt de consid
deracions i manifesta
a que
dona
aran suport a la propossta però si que els hi ha sobtat un
u seguit de
e coses que ara
vol comentar.
c
A la comisssió informatiiva va explicar que es tractaria d
d’una modifiicació
senzzilla que nom
més afecta al sostre edificable
e
de
els altells i golfes. Finss aquí semblaria
que és una mo
odificació éss petita perrò quan es mira bé ess veu una modificació
ó molt
j que l´aug
gment del sostre
s
edific
cable respecte a l'anterior Pla Esp
pecial
més important, ja
que acaba creixxent de forrma considerable, uns
s 500 m². El
E catàleg d
de masies és el
màxiim que prevveu es pugu
ui ampliar. Es dóna la casualitat que
q el com
mplex està fo
ormat
per tres
t
estructures una que és l'Erm
mita, el cobert i la pròp
pia casa i e
el que prev
veu la
norm
mativa és el
e màxim qu
ue es pot ampliar entre el conju
unt de les 3 edificaciions i
d’aqu
uesta mane
era es conccentra tota l’ampliació a la casa. Tot i estarr d’acord am
mb la
proposta, diu que
q
els ha
a sobtat qu
ue a la co
omissió info
ormativa no
o es donés
s la
impo
ortància que
e té.
També els ha sobtat
s
que a la planta soterrani es
e preveu de més de 190 m² ,qu
ue un
princcipi eren pe
er àmbit tèccnic com pe
er exemple la bugaderria etc, ara es destinin prop
de 80
8 m² a una
a zona d'sp
pa. No ho ve
euen malam
ment però to
orna a insisttir en que era
e un
canvvi prou impo
ortant com per parlar--ne més a la
l comissió
ó informativa
a. Demana
a si la
plantta semi sotterrani que hi ha a Sa
ant Antoni i que ocupa
arà la zona
a posterior de la
casa
a permetrà l’accés als veïns
v
del municipi
m
o si serà una zona
z
tancad
da per l'hote
el. No
és un
na crítica siinó un dubtte. També veuen
v
que l’àmbit que
e ocuparà S
Sant Antoni parla
del camí
c
que va
a els turonss de la zona
a posterior de
d la casa i demana ssi serà públic i la
gent hi podrà accedir igua
alment. Li se
embla que la zona que acaba esssent edifica
able i
ocup
parà l'espai que ara ocupa
o
aque
est camí i per
p tant no
o serà acce
essible al públic.
p
Dem
manen una reunió en els propers dies pe
er tornar a veure el projecte ja
a que
rema
arquen que
e, els hi donen suportt, però no tenen prou informació de tot el que
acab
barà essent el projecte
e de Sant Antoni.
A
Volen
n fer seguim
ment del projecte i perr tant
el vo
olen sobre la
l taula i te
enir la màxima informa
ació de tote
es les modifficacions qu
ue es
pugu
uin fer.
El se
enyor alcald
de explica que
q el Pla Especial
E
inicial no contemplava la
a possibilita
at que
es pogués utilittzar el sosttre màxim edificable
e
perquè
p
la proposta d'a
aquells mom
ments
del projecte,
p
qu
ue s'estava desenvolupant, no se
emblava qu
ue es necesssites tot aquest
sostrre màxim edificable
e
qu
ue permet el Pla espe
ecial en aq
quest cas cconcret. Des
sprés
d'ava
ançar es va
a veure que
e l’establime
ent necessitava més sostre.
s
El prropi Pla Ge
eneral
ja pe
ermet més sostre edificable per tant, el que s'ha volgut amb aque
esta modific
cació,
és po
osar el màxxim de sostrre edificable
e perquè fin
nalment enccaixi el projecte i no es
s vegi
restringit per un
n Pla Especcial. Explica
a també qu
ue encara s’està
s
acab
bant de defiinir el
proje
ecte i que això pot suposar encara
e
algu
un increme
ent. Posa per exemp
ple la
impo
ortància d’una sala de reunions de
d 100 ó 200
2
metres quadrats i el que aix
xò pot
supo
osar per al benefici
b
de l’activitat.
l
El Srr. Sergi Albrich, insiste
eix en que estan
e
d’aco
ord amb la proposta
p
pe
erò demana
a més
inform
mació a la Comissió
C
In
nformativa. Els agradarria ser partíícips del pro
ojecte.
El Srr. Alcalde li respon que
e es tracta de
d la modificació del Pla Especial i no del pro
ojecte
consstructiu i, pe
er tant considera que no
n tocava fe
er-ne esmen
nt ja que el projecte en
ncara
pateiix modificaccions.
El Srr. Sergi Albrrich demana
a una reunió per aques
st tema.
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Sotm
mesa la pro
oposta d´acord a con
nsideració dels memb
bres del Plenari Mun
ncipal,
aque
esta s´aprovva per unan
nimitat.

CIÓ MODIFICACIÓ CONVENI DE COL.LABORAC
CIÓ ENTRE
E EL
10.- APROVAC
NT DE POL
LÍTICA TER
RRITORIAL
L I OBRES PÚBLIQUE
ES (AVUI TES),
T
DEPARTAMEN
L´AJ
JUNTAMEN
NT DE SAN
NT JOAN DE LES ABADESSE
A
ES I L´INST
TITUT CAT
TALÀ
DEL SÒL (INCA
ASOL) PER
R LA VEND
DA D´UN SOLAR DE 276 M2, SIITUAT A LA
A UA
ESPONA-MARA
AGALL-RA
AMON D´U
URG, I EXTINCIÓ
E
DEL CON
NVENI EN
NTRE
L´AJ
JUNTAMEN
NT DE SAN
NT JOAN DE
D LES ABADESSES I L´INCASOL DE CESSIÓ
TEM
MPORAL I GRATUÏTA
G
DE L´ÚS D´UN
D
LOCA
AL COM A SALA
S
DE V
VETLLA, PER A
REG
GULARITZA
AR LES OB
BLIGACIONS PENDEN
NTS D´EXECUTAR
Atès la necessittat de regularitzar les obligacions
o
ues i patrimonials deriv
vades
econòmiqu
del conveni
c
sig
gnat entre el Departa
ament de Política
P
Terrritorial i O
Obres Públiq
ques,
l´Ajuntament de
e Sant Joan
n de les Abadesses i l´INCASOL per la vend
da d´un solar de
276 m2 situat a la UA Espona-Maraga
all-Ramon d´Urg
d
de da
ata 26 de m
març de 200
09 i la
seva
a addenda de
d 14 de jun
ny de 2013.
Atès també la necessitat
n
d regularitzzar el conve
de
eni signat entre
e
l´Ajuntament de Sant
Joan
n de les Aba
adesses i l´INCASOL en
e data 15 de juliol de
e 2010, de ccessió temp
poral i
gratu
uïta d´un loccal com a sala de vetlla
a.
Atesa la propo
osta de con
nveni de col.laboració
c
ó a signar entre el D
Departamen
nt de
Territori i Soste
enibilitat de la Generalitat de Cattalunya, l´IN
NCASOL i l´Ajuntament de
Santt Joan de le
es Abadessses, que co
onsta a l´expedient i qu
ue en relacció al conve
eni de
data 26 de marçç de 2009 (amb
(
la sevva addenda
a de 14 de juny
j
de 201
13) té efecte
es de
modiificació i exxtinció i, pel que es reffereix al con
nveni signa
at el 15 de juliol de 201
10, té
efecttes d´extincció.

És pel que es proposa al Plenari
P
muniicipal l’adop
pció dels se
egüents ACO
ORDS:
PRIM
t de Territori i
MER.- APR
ROVAR el conveni a signar entre
e
el Departamen
D
Sostenibilitat de
e la Genera
alitat de Ca
atalunya, l´IN
NCASOL i l´Ajuntament de Sant Joan
de le
es Abadesse
es, en els te
ermes que consta a l´e
expedient.
SEG
GON.- Imputtar les desp
peses derivvades dels compromissos assumitts en el conveni
esme
entat a l´ap
partat anteriior a les pa
artides press
supostàriess següents: 01.160.609
9001,
01.16
60.6090013
3 i 01.151.6
6320115.
TERCER.- FAC
CULTAR a l´alcalde-pre
esident, Sr.. Ramon Ro
oqué i Riu, tan àmplia
ament
com en dret forra menesterr, per a la signatura
s
de
e tots els documents n
necessaris per a
l´efecctivitat del present
p
aco
ord.
QUA
ART.- COM
MUNICAR el
e present acord a le
es parts in
nteressadess a fi i effectes
oporttuns.
El Sr. Alcalde explica
e
que
e és un acord amb el qual han arribat el Departament de
Territori i Sosten
nibilitat i l’Aj
Ajuntament amb
a
referèn
ncia al deutte que té l’a
ajuntament per
p la
comp
pra del sola
ar on ara hi ha el Cen
ntre de Salu
ut. El conve
eni permet q
que l’ajunta
ament
inverrteixi aquessts diners en
e la rehab
bilitació de l’edifici del carrer Manigosta perr a la
creacció de 4 habitatges. Això
A
supossa reinvertirr diners de
el poble al poble i que els
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indusstrials del poble
p
tingu
uin una opo
ortunitat mé
és de treba
allar. Els qu
uatre habita
atges
seran
n de lloguerr. Amb aque
ests acord es
e tanca el cercle del pagament
p
d
del solar.
La re
egidora, Srra. Concepcció Formatg
gé, comenta
a que el seu
u vot serà fa
avorable pe
er dos
motiu
us: hi haurà
à quatre ha
abitatges més
m i perquè
è els industrials de Sa
ant Joan po
odran
particcipar a l’obrra.
El Srr. Sergi Alb
brich, diu qu
ue el seu vo
ot també se
erà favorablle tot i que hi ha el pu
unt de
l’adq
quisició de la parcel.la del nou cen
ntre de salu
ut que no comparteixe
en. Celebren
n que
es ta
anqui el tem
ma i que els diners es reinverteiixin a Santt Joan i que
e hi hagi quatre
q
habittatges més. Demana que fins qu
ue no hi ha
agi un altre
e tanatori, e
es pugui fer una
mica
a de neteja de
d cara al que
q ara hi ha a l’edifici en qüestió..
e
que gràcies a la
l parcel.la que varen adquirir i q
que ells no hi ha
El Srr. Alcalde explica
estatt mai a favo
or, ara hi ha
a un nou ce
entre de salut i ara properament e
es disposara
an de
quatrre habitatge
es amb lloguer assequ
uible. Consid
dera que ha
a aportat prrou a Sant Joan,
J
l’adq
quisició del solar. Com
menta tamb
bé que ja tenien
t
prevvist fer obre
es de millo
ora al
tanattori aprofitant les obress de reforma de l’edific
ci.
El Srr. Sergi Albrrich diu que
e l’edifici con
ntinua esse
ent propietatt de l’Incasò
òl.
Sotm
mesa la pro
oposta d´acord a con
nsideració dels memb
bres del Plenari Mun
ncipal,
aque
esta s´aprovva per unan
nimitat.

A
CIÓ MODIFICACIÓ EST
TATUS CO
ONSORCI VIES
V
VERDE
ES DE GIR
RONA
11.- APROVAC
El Consorci de les Vies Verdes
V
de Girona
G
(en endavant el
e Consorci), ens públlic de
caràccter associatiu, està subjecte
s
al règim juríd
dic establerrt als seus Estatuts, que
q
li
atribu
ueix caràcte
er local i de
etermina que el funcion
nament i l'acctuació del mateix es regirà
r
pels Estatuts de
el Consorci i per la norm
mativa de rè
ègim local.
Atesa l'entrada en vigor la Llei 27//2013 de 27
2 de dese
embre, de racionalitza
ació i
soste
enibilitat de
e l'Administtració Local (LERSAL
L), es considera necessari proce
edir a
modiificar determ
minats aspe
ectes dels estatuts, qu
ue hauran d'adaptar-s
d
e a l'esmen
ntada
norm
mativa, determinant l'Ad
dministració
ó Pública on
n quedin ad
dscrits així ccom el seu règim
r
orgànic, econòm
mic i financcer, d'acord
d amb la diisposició ad
ddicional vintena de la
a Llei
30/19
992, de 26 de novembre, de règ
gim jurídic de
d les Adm
ministracionss públiques
s i del
proce
ediment administratiu comú,
c
introduïda per la
a LRSAL.
D'altrra banda el
e Consorci de les Vie
es Verdes de Girona com a enttitat vincula
ada o
depe
endent de la
a Diputació de Girona, ha quedat classificada
a per acord del ple de 23
2 de
setem
mbre de 2014, segonss les previsio
ons de la Disposició
D
Ad
ddicional Dotzena de la Llei
7/198
85, de 2 d'a
abril, regula
adora de less bases del règim loca
al, redactad
da conforme
e a la
LRSA
AL, als effectes de determinarr el nombrre màxim de membres del co
onsell
d'adm
ministració i òrgans superiors de govern
g
o ad
dministració
ó.
Atès que aquesst Consorci ha queda
at classifica
at en el gru
up 1 que determina que el
nomb
bre màxim dels memb
bres del Con
nsell executiu és de 15
5, caldrà també fer aquesta
previisió en els estatuts.
e
Vist que
q el Conssorci de less Vies Verde
es de Giron
na ha aprova
at inicialme
ent la modifiicació
dels Estatuts de
el Consorcii i ha aprovvat la tramittació de l'expedient de
e modificac
ció de
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mane
era centralittzada.
Vist el Decret de
d l´Alcaldia
a d´aquest Ajuntament número 83
8 de data 15 d´octubre de
2014
4.

És pel que es proposa al Plenari
P
muniicipal l’adop
pció dels se
egüents ACO
ORDS:
PRIM
MER.- RATIIFICAR el Decret
D
d´Alccaldia núme
ero 83, de data
d
15 d´octubre de 2014
2
i
APR
ROVAR INIC
CIALMENT la modificacció dels Esttatuts del Consorci
C
de les Vies Ve
erdes
de Girona
G
en els
e articles 3 naturalesa, 8 consell executiu, 10 gerència, 32 sepa
aració
del Consorci
C
i 33 dissolució
ó, que qued
den redactats com segu
ueix:
A
3. Na
aturalesa
" Article
1.. El Consorrci de les Viies Verdes de Girona, que té la consideració
c
ó d'ens loca
al i
esstà adscrita
a a la Dipu
utació de Girona
G
als efectes
e
de la Disposicció Addicion
nal
vintena de la
a llei 30/199
92, de 26 de
d novembre, introduïda per la L
LRSAL, és de
ca
aràcter volu
untari, de na
aturalesa administrativ
va i gaudeixx de person
nalitat jurídica
prròpia i de plena capacitat jurídica i d'obrar per crea
ar i gestionar serveis
s i
acctivitats d'interès loca
al o comú
ú, dintre de
d l'àmbit de les se
eves finalita
ats
esstatutàriame
ent definide
es. Amb aqu
uest efecte pot realitza
ar actes d'a
administració i
de
e disposicció de bé
éns, forma
alitzar con
ntractes, defensar ju
udicialment i
exxtrajudicialm
ment els seus
s
drets i, en general, dur a terme to
ots els acttes
ne
ecessaris per
p assolir, d'acord am
mb la legislació aplica
able a cada
a supòsit, els
e
ob
bjectius esta
ablerts en els
e presentss Estatuts i pot emprarr qualsevol de les formes
de
e gestió de serveis que
e preveu la legislació de
d règim loccal.
Arrticle 8. Con
nsell Executiu
1.. El Consell Executiu està integrat per la Presidència
a (amb un vot ponderat
eq
quivalent a tres vots) i els/les vo
ocals, amb un mínim de deu i u
un màxim de
ca
atorze vocals.
Dintre del míínim de vocals s'hi prevveuen:
- cinc diputats o diputad
des, design
nats pel Ple
e de la Diputació, a proposta de la
Prresidència (amb
(
un vot ponderat cadascun
c
d'ells
d
equiva
alent a tres vvots).
- cinc
c
membrres en repre
esentació de les diferents zones d'actuació.
d
2.. Si un dipu
utat o una diputada
d
passa a ocup
par la Presid
dència per delegació del
d
se
eu titular, un
u altre diputat o dipu
utada de l'A
Assemblea General ha
a d'ocupar la
se
eva plaça al Consell Exxecutiu.
3.. Els memb
bres de less zones ab
bans esme
entades han
n de ser d
designats per
p
l'A
Assemblea General a proposta
p
de
els represen
ntants de ca
ada zona.
4.. També fo
ormen partt del Conssell Executiu, amb ve
eu però se
ense vot, les
pe
ersones que
e ocupin elss càrrecs de
e Gerència,, Secretaria
a i Intervencció.
5.. Si per qua
alsevol motiiu cessa alg
gun membrre de les zo
ones d'actua
ació durant la
vigència del seu mand
dat, l'Assem
mblea Gen
neral ha d'e
escollir el que hagi de
su
ubstituir-lo, a proposta dels i les representan
r
nts de les zones
z
corressponents i ha
d'exercir el càrrec per co
ompletar el període de
e temps que
e li falti al se
eu antecess
sor
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o antecessorra.
Arrticle 10. Ge
erència, Se
ecretaria i In
ntervenció
1.. El gerent serà escollit d'acord amb els crriteris d'idoneïtat, mèrrit i capacittat,
m
mitjançant
un
n procedime
ent que respecti la pub
blicitat i la concurrència
c
a. En cas que
en el càrre
la persona designada
d
ec no tingu
ui la condicció de funccionari/ària de
ca
arrera, se so
otmetrà a la
a relació lab
boral de carràcter especcial d'alta direcció.
2.. El Consorcci ha de ten
nir una Secretaria i una
a Intervenció de fons, els titulars de
les quals elss ha de no
omenar el Consell
C
Exe
ecutiu d'enttre els funccionaris o les
fu
uncionàries amb habilittació nacion
nal que exerceixin llur càrrec
c
en algun o alguns
de
els ens loca
als consorciats.
Arrticle 31. Se
eparació de
el Consorci i efectes de
e la separacció
1.. Cadascun dels ens consorciats
c
pot separar-se del Co
onsorci, sem
mpre que do
oni
un
n preavís al
a mateix Consorci
C
am
mb un mín
nim de sis mesos d'a
antelació, que
esstigui al corrrent en el compliment
c
de les oblig
gacions i elss compromisos anterio
ors
i que
q en gara
anteixi el co
ompliment dels pendents.
2.. Quan un municipi
m
de
eixi de presttar un servei, d'acord amb la Llei 27/2013, de
27
7 de desem
mbre, i aque
est servei sigui
s
un dels
s prestats pel
p Consorcci, el munic
cipi
po
odrà separa
ar-se'n.
3.. El dret de separació s'haurà d'exercitar per escrit notificat a l'Assemblea
General del Consorci.
C
4.. L'exercici del dret de
e separació
ó produeix la dissolucció del Conssorci excep
pte
qu
ue la resta
a dels seus membres acordin
n la seva continuïtatt i segueix
xin
pe
ertanyent al
a Consorcci, al menyys dues administraci
a
ons o due
es entitats o
orrganismes públics
p
vincculats o que
e depenguin
n de més d'u
una Adminisstració.
5.. Quan l'exe
ercici del drret de separració no comporti la dissolució de
el Consorci, la
qu
uota de sep
paració es calcularà
c
pe
er part de la Intervencció del Conssorci, atene
ent
els mateixos criteris a aplicar
a
en el
e cas de liq
quidació. En
n el cas que el Conso
orci
agi de proce
edir a la red
ducció de la
a plantilla de
e personal, motivat per la separac
ció
ha
d'un o varis membres,
m
s
s'estarà
al que disposi la legislació
ó laboral, asssumint en tot
as el mem
mbre o membres
m
qu
ue se sep
parin els efectes indemnitzato
oris
ca
co
orresponentts.
6.. S'acordarà
à per part del Consorrci la forma
a i condicio
ons en què tindrà lloc el
pa
agament de
e la quota de
d separació, en el supòsit que sigui
s
positiva
a, així com la
fo
orma i condiicions de pa
agament de
el deute que
e correspon
ngui a qui exxercita el dret
de
e separació
ó si la quota
a és negativa.
Arrticle 33. Dissolució
1.. El Consorcci es pot disssoldre per les causes següents:
a)) Per compliment de la seva finalittat
b)) Per acord unànime de
els ens con
nsorciats
c)) Per impossibilitat de continuar
c
en
n funcionam
ment
d)) Per separa
ació d'un o diversos en
ns consorcia
ats, si amb això esdevvé inoperantt
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e)) Per incompliment de l'objecte
f) Per transfo
ormació del Consorci en
e un altre ens
e
g)) Per expira
ació del term
mini inicial o de pròrrog
ga de duració del Conssorci
2.. La dissolu
ució del Con
nsorci requ
uereix l'acorrd de l'Asse
emblea Gen
neral, adoptat
am
mb el vot fa
avorable de les dues te
erceres partts del nomb
bre de fet, i en tot cas de
la majoria ab
bsoluta i de
el nombre legal de me
embres i la ratificació per part de
els
òrrgans com
Si no s'assoleixen
mpetents de
els ens consorciats.
c
s
n els acorrds
essmentats, cada
c
ens co
onsorciat co
onserva el seu dret de
e separació
ó d'acord am
mb
l'a
article anterrior.
3.. L'acord de l'Assem
mblea Gen
neral sobre
e la disso
olució del Consorci ha
d'especificar la forma de
d liquidaciió del seu actiu i passsiu i reverttiment de les
eves obres i instal·lacions a les administrac
a
cions conso
orciades, d'a
se
acord amb la
po
onderació dels
d
criteriss de preservvació de l'interès públlic i d'equita
at respecte
e a
les aportacio
ons que hag
gi efectuat cada ens consorciat
c
a llarg de la durada del
al
d
Consorci.
4.. En el no previst en
n aquests Estatuts
E
pe
el que resp
pecta a la liquidació del
d
Consorci, ressultarà d'aplicació el qu
ue disposa l'article 14 de
d la Llei 15
5/2014, de 16
de
e setembre
e, de racion
nalització del Sector Públic
P
i altrres mesure
es de reform
ma
ad
dministrativa."
SEG
GON.- En el
e supòsit que
q
durant el termini d'informaciió pública no es pres
sentin
al·leg
gacions i/o reclamacion
ns l'acord esdevindrà
e
definitiu.
d
TERCER.- Sotm
metre l’expe
edient a infformació pú
ública enca
arregant al Consorci de
d les
Vies Verdes de
e Girona la realització
ó, en nom de
d l’Ajuntam
ment de Sa
ant Joan de
d les
Abad
desses, delss tràmits d’iinformació pública
p
de l’acord
l
de modificació
m
dels estatuts i la
seva
a publicació una vegad
da aprovatss definitivam
ment, amb la
l finalitat d
de centralitz
zar el
proce
ediment ha
abilitant i fa
acultant exp
pressamentt al Consorrci per a la
a signatura
a dels
docu
uments que siguin nece
essaris.
QUA
ART.- Faculttar, tan àmp
pliament com
m en dret fo
ora meneste
er a l´Alcald
de-Presiden
nt, Sr.
Ram
mon Roqué i Riu, per a la signatura de quan
nts documents siguin n
necessaris per a
l´exe
ecució del present acorrd.
El Srr. Alcalde proposa tracctar els tres punts segü
üents conjuntament ja que es trac
cta de
la modificació d’estatuts
d
o
obligats
perr la LRSAL
L tenint en compte que la modifiicació
més important és
é que els trres ens han
n de formar part d’un ens
e consorciat.
El Srr. Sergi Alb
brich, explicca que totes les modifficacions re
eferides a la
a LRSAL el
e que
prete
enen és treu
ure competències als ajuntaments
a
s i per aque
est motiu, ells s’abstin
ndran
en la
a votació de
e les proposstes, en sen
nyal de rebu
uig.
Sotm
mesa la pro
oposta d´acord a con
nsideració dels memb
bres del Plenari Mun
ncipal,
aque
esta s´aprovva amb elss vots favorables dels
s 7 memeb
bres del gru
up municipa
al del
PSC i 2 de CiU i 2 d’absten
nció del grup municipal d’ERC.

12.APROV
VACIÓ
M
MODIFICAC
CIÓ
DESENVOLUPA
AMENT

ESTA
ATUTS

CONSORC
CI

RIPOL
LLÈS
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El Co
onsorci Rip
pollès Desen
nvolupamen
nt SL es va
a crear el 19
993 en un m
moment de crisi
a la comarca de
el Ripollès amb
a
l’objecctiu de crea
ar teixit emp
presarial. A finals del 2000,
2
es va constituirr com a co
onsorci a fi d’aconseg
guir una ma
ajor implica
ació de tots
s els
actorrs socioeco
onòmics de
e la comarcca i ampliar la seva actuació
a
a tots els àmbits
productius.
Amb l’entrada en
e vigor de
e la Llei 27
7/2013, de 27 de desembre, de racionalitza
ació i
soste
enibilitat de
e l'administració local (LRSAL), i com a co
onseqüència del canv
vi del
conte
ext social i econòmic de
d la comarrca, es fa necessària la
a revisió i a
actualització
ó dels
estattuts de l’enttitat, així co
om del Pla d’acció,
d
perr adequar-lo
os al nou co
ontext norm
matiu,
econ
nòmic i soccial. Fruit d’’aquesta re
evisió, es proposa
p
que
e el Conso
orci passi a ser
deno
ominat Agèn
ncia de Dessenvolupam
ment del Rip
pollès com a ens aglu
utinador de totes
les in
niciatives público-priva
ades en ma
atèria de din
namització econòmica
a de la com
marca,
tenin
nt en comp
pte les senssibilitats i necessitats
n
ntitats i less institucion
ns del
de les en
territori.
Per altra banda, l’entrada
a en vigorr de la Lle
ei 27/2013, de 27 de
e desembre
e, de
racio
onalització i sostenibilittat de l’adm
ministració local (LRSA
AL) obliga a una adap
ptació
estattutària que cal adopttar dins d’aquest exe
ercici i que
e comporta
a, entre altres,
a
l’adscripció del Consorci a un dels en
ns que en fo
ormen part (DA 20 Lle
ei 30/1992 en la
redacció donada
a per la LRS
SAL) essen
nt inicialmen
nt el Conselll Comarca
al del Ripollè
ès.
La DT
D 6a. de la LRSAL tam
mbé preveu un règim trransitori d’a
adaptació d’un any i dis
sposa
que el
e nou règim
m pressupo
ostari, comp
ptable o de control
c
serà
à aplicable a partir de l’1 de
gene
er de 2015.
Amb
b la modificació estatutària per adaptació a la LRS
SAL, s’ha proposat ta
ambé
l’ada
aptació delss estatuts re
especte d’a
altres actualitzacions le
egals, de m
modificació en el
règim
m, organitza
ació i funcio
onament inte
ern, ensems a qüestion
ns menys re
ellevants.
Atès que la Jun
nta de Gove
ern del Con
nsorci Ripolllès Desenvvolupament que va tenir lloc
el passat 16 d’octubre es
e va aco
ordar aques
sta modificcació estattutària i ell seu
sotm
metiment a informació
ó pública preceptiva
p
per un pe
eríode de 30 dies, si
s bé
prèviiament, s’h
havia traslladat la prroposta de modificaciió d’estatutts tant als
s ens
conssorciats com
m a l’ens d’adscripció
d
ó i a fi de recollir, abans de la seva aprov
vació,
sugg
geriments o aportacio
ons al textt proposat sense que, en essè
ència, s’ha
agués
modiificat finalm
ment. Per tant, correspo
on ara la ra
atificació de
e la modificcació per pa
art de
tots els
e ens consorciats.
Atesa la propo
osta d´estatuts de l´A
Agència de Desenvolu
upament d
del Ripollès
s que
conssten a l´expe
edient.
Atès el que esttableix l´artticle 87, de
e la Llei 7/1
1985, de 2 d´abril, re
eguladora de
d les
base
es de règim local (LRB
BRL); article
es 269 i seg
güents del Decret
D
legisslatiu 2/200
03, de
28 d’abril,
d
pel qual
q
s’apro
ova el Text refós de la Llei mun
nicipal i dell règim loc
cal de
Cata
alunya (TRL
LMRLC); arrticles 312 a 324 del Reglament
R
d’obres, acctivitats i se
erveis
dels ens locals,, aprovat pe
el Decret 179/1995 de
e 13 de juny (ROAS); article 6.5 de la
Llei 30/1992,
3
de
e 26 de novvembre de règim juríd
dic de les administraccions públiq
ques i
del procedimen
p
t administra
atiu comú i la Disposic
ció addicion
nal 20a. de la Llei 27/2
2013,
de 27
7 de desem
mbre, de raccionalització
ó i sostenibilitat de l’adm
ministració local.

És pel que es proposa al Plenari
P
muniicipal l’adop
pció dels se
egüents ACO
ORDS:
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PRIM
MER.- APRO
OVAR INIC
CIALMENT la
l modificac
ció dels Esttatuts del C
Consorci Rip
pollès
Dese
envolupame
ent en la forrma que con
nsten a l´ex
xpedient.
SEG
GON.- Sotmetre l’exped
dient a info
ormació púb
blica encarrregant al C
Consorci Rip
pollès
Dese
envolupame
ent la reallització, en
n nom de l’Ajuntame
ent de San
nt Joan de
e les
Abad
desses, delss tràmits d’iinformació pública
p
de l’acord
l
de modificació
m
dels estatuts i la
seva
a publicació una vegad
da aprovatss definitivam
ment, amb la
l finalitat d
de centralitz
zar el
proce
ediment ha
abilitant i fa
acultant exp
pressamentt al Consorrci per a la
a signatura
a dels
docu
uments que siguin nece
essaris.
TERCER.- En el supòsit que durantt el termini d'informacció pública no es pres
sentin
al·leg
gacions i/o reclamacion
ns l'acord esdevindrà
e
definitiu.
d
ART.- Faculttar, tan àmp
pliament com
m en dret fo
ora meneste
er a l´Alcald
de-Presiden
nt, Sr.
QUA
Ram
mon Roqué i Riu, per a la signatura de quan
nts documents siguin n
necessaris per a
l´exe
ecució del present acorrd.
Sotm
mesa la pro
oposta d´acord a con
nsideració dels memb
bres del Plenari Mun
ncipal,
aque
esta s´aprovva amb elss vots favorables dels
s 7 memeb
bres del gru
up municipa
al del
PSC i 2 de CiU i 2 d’absten
nció del grup municipal d’ERC.

CIÓ MODIF
FICACIÓ ESTATUTS CONSELL
L D´INICIAT
TIVES LOC
CALS
13.- APROVAC
PER
R AL MEDI AMBIENT
A
D LES CO
DE
OMARQUES
S DE GIRO
ONA (CILMA
A)
L'aprrovació de la
l Llei 27/20
013, de 27 de desemb
bre, de racio
onalització i sostenibilittat de
l'Adm
ministració Local
L
(LRS
SAL), ha suposat l'obligació que les entitats que integrren el
secto
or públic lo
ocal, com és
é el cas del
d CILMA, quedin cllassificadess en tres grups,
g
atene
ent a una sèrie
s
de ca
aracterístiqu
ues (nombrre de treballadors, neccessitat o no
n de
finaççament públic, volum d'inversió,
d
característiques del secctor, etc), cllassificació de la
que s'en derive
en diversess determina
acions, entrre elles, pe
el que afeccta al CILM
MA, el
nomb
bre màxim de membre
es del seu òrgan
ò
de govern.
La Diputació
D
d Girona, Administra
de
ació territorrial a la qual
q
el CIL
LMA ha qu
uedat
vincu
ulada, ha adoptat
a
un acord en el que cla
assifica el CILMA
C
en el Grup 1 dels
anterriorment essmentats, i ha
h fixat que
e el nombre
e màxim de membres d
del seu òrga
an de
gove
ern ha de se
er de 15 perrsones.
m sigui que el CILMA preveu en els seus Estatuts qu
ue la Junta
a Executiva està
Com
forma
ada per 18 membres, i que l'esm
mentada LR
RSAL dóna un termini d'adaptació
ó dels
Estattuts fins al 31 de dese
embre de 2014,
2
resulta
a necessarri iniciar el p
procés per dur a
terme
e les modifiicacions necessàries en
e aquest aspecte.
Tanm
mateix, l'obertura d'un
n procés de modificac
ció dels Esstatuts ofereix l'oportunitat
d'aprrofitar l'oca
asió per ca
anviar algu
uns punts de caire més
m
opera
atiu, en ba
ase a
l'experiència de
els anys de
d funciona
ament de l'Associació
ó, en els q
que determ
minats
aspe
ectes s'han observat co
om a inconvvenients o simplement
s
susceptible
es de millora
a.
En virtut de l'anterior, es prroposa mod
dificar els Estatuts
E
no sols
s
pel que
e fa al màxim de
perso
ones que poden
p
form
mar la Junta
a Executiva
a, sinó tam
mbé a qüesttions relativ
ves a
l'apro
ovació de les
l
actes, al
a quòrum de constitu
ució de Jun
nta Executiiva i Assem
mblea
Gene
eral, al quòrum d'aprrovació en cas de modificació
m
d'estatuts i altres acords
d'esp
pecial trasccendència, a la possibilitat de delegació
ó del vot per a ses
ssions
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conccretes, i al re
epartiment de facultatss entre Asse
emblea, Jun
nta Executivva i Preside
ent.
Atès el que esttableix l´artticle 87, de
e la Llei 7/1
1985, de 2 d´abril, re
eguladora de
d les
base
es de règim local (LRB
BRL); article
es 269 i seg
güents del Decret
D
legisslatiu 2/200
03, de
28 d’abril,
d
pel qual
q
s’apro
ova el Text refós de la Llei mun
nicipal i dell règim loc
cal de
Cata
alunya (TRL
LMRLC); arrticles 312 a 324 del Reglament
R
d’obres, acctivitats i se
erveis
dels ens locals,, aprovat pe
el Decret 179/1995 de
e 13 de juny (ROAS); article 6.5 de la
Llei 30/1992,
3
de
e 26 de novvembre de règim juríd
dic de les administraccions públiq
ques i
del procedimen
p
t administra
atiu comú i la Disposic
ció addicion
nal 20a. de la Llei 27/2
2013,
de 27
7 de desem
mbre, de raccionalització
ó i sostenibilitat de l’adm
ministració local.

És pel que es proposa al Plenari
P
muniicipal l’adop
pció dels se
egüents ACO
ORDS:
PRIM
MER.- APR
ROVAR IN
NICIALMENT la mod
dificació de
els Estatuts del Co
onsell
d´Inicciatives Loccals per al Medi Ambient de les comarquess de Girona
a (CILMA), en la
forma
a que constten a l´expe
edient.
SEG
GON.- Sotm
metre l’exp
pedient a informació pública encarregan
e
MA la
t al CILM
realittzació, en nom de l’A
Ajuntament de Sant Joan
J
de le
es Abadessses, dels trràmits
d’info
ormació pública de l’a
acord de modificació
m
dels
d
estatutts i la seva
a publicació
ó una
vega
ada aprovats definitivam
ment, amb la finalitat de
d centralitzzar el procediment hab
bilitant
i facultant expressament al
a Consorci per a la signatura dels
d
docum
ments que siguin
s
nece
essaris.
TERCER.- En el supòsit que durantt el termini d'informacció pública no es pres
sentin
al·leg
gacions i/o reclamacion
ns l'acord esdevindrà
e
definitiu.
d
QUA
ART.- Faculttar, tan àmp
pliament com
m en dret fo
ora meneste
er a l´Alcald
de-Presiden
nt, Sr.
Ram
mon Roqué i Riu, per a la signatura de quan
nts documents siguin n
necessaris per a
l´exe
ecució del present acorrd.
Sotm
mesa la pro
oposta d´acord a con
nsideració dels memb
bres del Plenari Mun
ncipal,
aque
esta s´aprovva amb elss vots favorables dels
s 7 memeb
bres del gru
up municipa
al del
PSC i 2 de CiU i 2 d’absten
nció del grup municipal d’ERC.

CIÓ CARTA
A DE SERV
VEIS I NOR
RMATIVA D´ÚS
D
DE L
LA BIBLIOT
TECA
14.- APROVAC
A DE SANT
T JOAN DE
E LES ABAD
DESSES
JOSEP PICOLA
a la necesssitat de dissposar d´un
na carta de
e serveis i una norma
ativa d´ús de la
Vista
biblio
oteca municcipal Josep Picola.
Vista
a la propostta de carta de serveis i normativa
a d´ús de la
a biblioteca municipal Josep
J
Picolla que conssta a l´exped
dient.
Atès el que disp
posen els articles 60 i següents
s
del Decret 179/1995, de
e 13 de juny, pel
qual s´aprova el Reglamen
nt d´obres, activitats
a
i serveis
s
delss ens locals, així com ta
ambé
l´articcle 178 del Decret Leg
gislatiu 2/20
003, de 28 d´abril, pel qual s´apro
ova el Text refós
de la
a Llei Municcipal i de Règim
R
Local de Catalun
nya i article
e 49 de la L
Llei 7/1985, de 2
d´abril, regulado
ora de les Bases
B
del Règim
R
Local.
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És pel que es proposa al Plenari
P
muniicipal l’adop
pció dels se
egüents ACO
ORDS:
PRIM
MER.- APR
ROVAR provvisionalmen
nt la carta de serveiss i la norma
ativa d´ús de la
biblio
oteca Josep
p Picola de
e Sant Joan de les Abadesses,
A
en la form
ma que consta a
l´exp
pedient.
SEG
GON.- EXPO
OSAR l’exp
pedient al públic mitja
ançant anu
unci publica
at en el Butlletí
Oficial de la Pro
ovíncia, en el Diari Oficial de la Generalitat
G
de Catalun
nya i en el tauler
t
Ajuntament durant un
n termini de
e 30 dies, per tal qu
ue tota perrsona
d’ediictes de l’A
intere
essada pu
ugui examin
nar-lo i prresentar les reclamaccions i ob
bservacions que
conssideri oportu
unes. En ca
as de no presentar-se
p
e reclamaciions durantt aquest pe
eríode
d’exp
posició púb
blica, els acords
a
adop
ptats es co
onsideraran
n definitivam
ment aprov
vats i
l´ordenança enttrarà en vig
gor una veg
gada efectu
uada la sevva publicacció íntegra en el
P.
BOP
El Sr.
S Alcalde explica qu
ue es tractta de l’apro
ovació d’un
na carta de
e serveis de
d la
biblio
oteca Josep Picola, bàsicamentt perquè le
es biblioteq
ques municcipals qued
daran
integ
grades al ca
atàleg i així és una ma
anera de reg
gular la sevva gestió, h
horaris, près
stecs,
etc.
Sotm
mesa la pro
oposta d´acord a con
nsideració dels memb
bres del Plenari Mun
ncipal,
aque
esta s´aprovva per unan
nimitat.

15.- MOCIONS GRUPS PO
OLÍTCS MU
UNICIPALS
S
15.1.- MOCIÓ
M
DE
E SUPOR
RT A LES
S PERSON
NES EN SITUACIÓ
Ó DE
VULNERABILIT
TAT ECONÒMICA PE
ER TAL DE GARANTIR
R EL SUBM
MINISTRAM
MENT
ENERGÈTIC BÀ
ÀSIC
El Govern de la
a Generalitat de Catalunya va aprovar, el passat
p
23 d
de desembre de
2013
3, el Decret Llei 6/2013
3 pel qual es
e modifica
ava la Llei 22/2010,
2
de
e 20 de julio
ol, del
Codi de consu
um de Catalunya, am
mb el qual s’establia que entre
e els meso
os de
nove
embre a ma
arç, les fam
mílies que ho acredites
ssin quedavven protegid
des dels talls de
subm
ministramen
nt dels serve
eis d’electriccitat i gas.
Aque
esta regula
ació respon a la nece
essitat, i co
onvencimen
nt, que les administra
acions
públiiques han de
d vetllar pels
p
drets bàsics
b
de la
a ciutadania, especiallment d’aqu
uelles
perso
ones que pateixen, pe
er circumstà
àncies diverrses, una nivells de ma
ajor vulnera
abilitat
socia
al.
La crrisi econòm
mica ha sacssejat la quo
otidianitat de
e moltes famílies, en m
molts aspec
ctes, i
les dades
d
ens demostren
n que estem davant una proble
emàtica mo
olt importan
nt. Es
calcu
ula que une
es 300.000 famílies ca
atalanes, un 10,9% de
e les llars, tenen dific
cultats
per mantenir
m
ca
asa seva a una temperatura adeq
quada, tene
en probleme
es per paga
ar les
factu
ures de llum
m o gas. La
a Taula d’entitats del Tercer
T
Sector Social d
de Cataluny
ya ha
alerta
at que a l’inici de la crisi aquesst percenta
atge es situ
uava en el 5,4%. Per tant,
aque
esta proble
emàtica s’h
ha accentu
uat amb els darrers anys, mo
otiu pel qu
ual la
preocupació dels ajuntame
ents, que mitjançant
m
els
e serveis socials
s
mun
nicipals afro
onten
les demandes
d
i les situa
acions de dificultats de les fa
amílies que
e es trobe
en en
circu
umstàncies de no poder cobrir le
es seves ne
ecessitats bàsiques
b
de llum i ga
as, és
tamb
bé creixent.
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El Tribunal Con
nstitucional ha suspèss la reform
ma de la lle
ei del Codi de Consum de
Cata
alunya, adm
metent a trà
àmit el recurs presenta
at pel goverrn espanyo
ol, quan s’estava
produint el deba
at sobre el desplegam
ment de l’es
smentat De
ecret Llei. E
El govern de
el PP
al•leg
ga una inva
asió de com
mpetències estatals en matèria de
d regulació
ó energètic
ca. La
realittat, no obsttant, és que
e amb aque
est recurs, lluny
l
de possar solucion
ns a les fam
mílies
més vulnerables, el goverrn espanyoll no actua i impedeix actuar a la
a Generalittat de
Cata
alunya en de
efensa de la
l ciutadaniia que pate
eix pobresa energètica. Mantenintt amb
ferme
esa la volun
ntat d’evitarr que aquessts milers de personess pateixin a casa nostra
a talls
de su
ubministram
ment elèctricc i de gas, especialme
e
nt a les porrtes de l’hive
ern.
La in
nsensibilitat i indiferènccia de l’esta
at espanyol, a més a més,
m
es corrrobora amb el fet
que, per exemp
ple, ha estat incapaç de
d transposa
ar les últimes directive
es europees
s que
aborden aquestta qüestió: ni la directtiva del Merrcat interiorr d’electricittat (2002/91
1/CE)
ni la
a de Direcctiva sobre normes comuns
c
pe
er el merccat interior de l’electtricitat
(2009/72/CE).
Al mateix
m
temps, tots som
m coneixedo
ors que la tarifa elèctrica acumu
ula un deute per
conssums passa
ats de 30.00
00 milions degut
d
a la in
nsostenibilittat del siste
ema, a band
da de
la fiscalitat que s’hi aplica, de manera que tot plegat repercu
uteix en un ssobrecost ta
arifari
que encara acccentua mé
és la dificu
ultat dels sectors mé
és desfavo
orables a l’hora
d’afro
ontar les se
eves obligaccions i paga
ar els subministraments.

És pel que es proposa al Plenari
P
muniicipal l’adop
pció dels se
egüents ACO
ORDS:
PRIM
MER.- Manifestar el re
ebuig al reccurs d’incon
nstitucionalitat aprovatt pel Conse
ell de
Minisstres del Govern
G
espa
anyol el 26
6 de setem
mbre d’engu
uany i adm
mès a tràmit pel
Tribu
unal Constittucional el passat 22 d’octubre, que paralitzza el desen
nvolupamen
nt del
Decrret Llei 6/20
013 que ve
etlla per a què
q
les fam
mílies vulne
erables no pateixin tallls de
subm
ministramen
nt dels serve
eis d’electriccitat i gas.
SEG
GON.- Instarr al Govern
n de la Gen
neralitat a acordar amb
b les entitatts municipa
alistes
un nou
n
Decret contra la pobresa en
nergètica on els serve
eis socials dels ens locals
pugu
uin informarr preceptiva
ament aban
ns de produ
uir-se talls de
d subministrament. No
N es
podrà realitzar cap tall energètic se
ense què l’Ajuntamen
nt, prèvies diligencies amb
l’ope
erador priva
at si fou el cas, faci un informe
e preceptiu.. S’iniciaran
n urgentme
ent la
modiificació delss reglamen
nts i protoco
ols oportun
ns amb les distribuïdo
ores perquè
è això
sigui possible
TERCER.- Garrantir que l'ajuntamen
nt de Sant Joan de les Abadessses destin
ni els
recurrsos necesssaris i empri les mesures oportun
nes acord amb
a
els servveis socials
s i les
entita
ats del terccer sector per
p evitar la
a situació de vulnerabiililitat energ
gètica en qu
uè es
trobe
en algunes famílies
f
dell municipi.
QUA
ART.- Maniffestar el sup
port al conjunt d’actua
acions de le
es diferents administra
acions
catallanes amb l’objectiu de facilitarr un subm
ministramentt energètic suficient a les
perso
ones en situ
uació de vu
ulnerabilitat econòmica, energètica
a o tempora
al.
CINQ
QUÈ.- Man
nifestar, la necessitat de seguirr treballant per vertebrar un co
onjunt
d’acccions què permetin
p
l’ap
plaçament del
d pagame
ent de la desspesa bàsicca energètic
ca de
les llars, i si s’esscau la condonació o l’’exempció de
d pagamen
nt.
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SISÈ
È.- Instar le
es adminisstracions a donar suport al desenvolupa
ament del Banc
d’Energia per ta
al de fer fron
nt als subm
ministramentts bàsics d’aquelles famílies en risc de
vulne
erabilitat qu
ue ho acrediitin.
SETÈ
È.- Fer arribar aquest acord al Consell
C
Com
marcal del Ripollès,
R
al Departame
ent de
Bene
estar Social i Família de
d la Gene
eralitat de Catalunya,
C
a grups p
als
parlamentaris del
Parla
ament de Catalunya,
C
a la Taula d’entitats del Tercer Se
ector Social de Catalun
nya, a
l’Asssociació Ca
atalana de Municipis i Comarqu
ues, a la federació
f
d
de Municipis de
Cata
alunya i a la Presidència del Govern espanyol.
El Srr. Alcalde, creu
c
que s’h
ha d’estar d’acord
d
amb
b la moció tot i que lamenta que no hi
hagi més polítiq
ques activess en la línia
a de solucio
onar de form
ma definitivva els proble
emes
ocassionats per la
l crisi actual.
El re
egidor, Sr. Sergi Albrich, explica
a que vare
en presenta
ar la moció
ó per mostrrar la
vergo
onya que un
u parlamen
nt aprovi un decret pe
er intentar minvar
m
aquestes situa
acions
de pobreses
p
e
energètiques
s i que tin
nguem un govern espanyol pre
esenti un recurs
d’incconstituciona
alitat i en ca
anvi no es preocupin
p
si
s els ciutadans tenen lllum o caleffacció
a cassa seva. Crreu important que des de l’ajuntam
ment es garanteixin aq
quests serv
veis ja
que des
d d’altress administra
acions més importants no es fa.
Sotm
mesa la pro
oposta d´accord a con
nsideració dels
d
memb
bres del Plenari Municipal,
aque
esta s´aprovva per unan
nimitat.

15.2.- MOCIÓ DE DECLARAC
D
CIÓ DE RES
SPONSABIILITAT PEL
L 9N
Els dies
d
previs a la celebració de la jornada de
el 9N, orga
anitzacions d’ultradreta
a van
interp
posar querrelles contra
a el presid
dent de la Generalitatt, la Mesa del Parlam
ment i
algun
ns membres del govern.
Iguallment, el Fiscal Ge
eneral de l’Estat, Eduardo
E
T
Torres-Dulce
e, en dive
erses
decla
aracions va
a manifestarr la intenció
ó d’interpos
sar una que
erella contra
a el preside
ent de
la Generalitat
G
i alguns membres
m
d Govern
del
n de la Generalitat
G
si no s’atu
urava
l’orga
anització de
el 9N, tot i que,
q
finalme
ent, no la va
a interposarr.
G
ha
a pressiona
at la Fiscalia de
Passsat el 9N i en la matteixa línia, el Fiscal General
Cata
alunya perqu
uè interposé
és una querella
Enmig de tot aixxò, la presid
denta del PP a Catalun
nya, en une
es declaraciions difoses
s pels
mitja
ans de comu
unicació, va
a donar a entendre que
e la fiscalia actuava al seu dictat, cosa
que posa
p
en enttredit la neccessària i ob
bligada sep
paració de poders
p
en un estat de dret.
d
A tott això, en una
u reunió celebrada
c
e 18 de no
el
ovembre elss Fiscals de
e Catalunya
a van
decid
dir, per una
animitat, no
o interposar aquesta querella atè
ès que enttenia que no
n es
dona
aven les rao
ons jurídique
es que ho motivessin.
m
Llunyy de renun
nciar a la seves
s
prete
ensions, el Fiscal Gen
neral va reu
unir la Junta de
decisió, i ac
Fisca
als de Sala, òrgan con
nsultiu de la
a Fiscalia, per
p a justificcar la seva d
cabar
interp
posant una
a querella contra el president Mas, la vicepresiden
v
nta Ortega
a i la
conssellera Rigau per la
a presump
pta comiss
sió de de
elictes de desobediè
ència,
preva
aricació, ma
alversació i usurpació de funcions
s
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És evident que ens trobem
m davant d’u
una clara persecució
p
p
política
per part del Go
overn
de l’Estat, a tra
avés del se
eu braç exe
ecutor, en aquesta
a
ca
as la Fiscalia, en una clara
instru
umentalitza
ació de l’esta
at de Dret, al marge de
e qualsevol raó jurídica
a.
La jo
ornada de participació
ó del dia 9N
9 va ser possible gràcies als més de 40
0.000
volun
ntaris que van
v destina
ar unes hore
es del seu temps a ferr-la possible i per tantt l’èxit
es de
eu a la ciuttadania, que com en anteriors
a
oc
casions s’ha
a mobilitzatt en favor de
d les
lliberrtats dels pa
aís.
També va ser possible
p
grà
àcies a la co
ol•laboració
ó d’alcaldes i regidors q
que van des
stinar
tamb
bé aqueste
es hores, i amb la
a seva co
omplicitat va
v ser po
ossible disp
posar
d’infrraestructure
es tècniquess que fessin
n possible la
a jornada de participacció del dia 9N
9
q
con
ntra els me
embres del Govern és
s una querrella repressentativa, ja
a que
La querella
dava
ant la impossibilitat, i la irraciona
alitat, de presentar un
na querella
a contra totts els
volun
ntaris, la Fiscalia Gene
eral es dirig
geix contra membres del Govern
n. A la vista
a dels
fets doncs, i pe
er aclarir qui
q són elss autèntics responsables de la ccelebració de la
jorna
ada, cal que
e aquests siiguin coneg
guts a través
s de la seva
a declaració
ó en seu jud
dicial.

És pel que es proposa al Plenari
P
muniicipal l’adop
pció dels se
egüents ACO
ORDS:
PRIM
MER.- Que
e els regido
ors que votem a favo
or de la pre
esent moció
ó vam partticipar
activvament en la celebració de la jornada de
el 9N, i pe
er tant asssumim totes les
respo
onsabilitats que se’n puguin
p
deriivar i adme
etem ser co
oautors de les accions
s que
s’imp
putin al Pre
esident de la Generalitat i altres
s membress del Govern derivade
es de
l’orga
anització i execució
e
de
el citat procé
és democrà
àtic.
SEG
GON.- Com
municar aq
quest acorrd a la Fiscalia
F
de
e Catalunyya als effectes
corre
esponents, i al Govern de la Gene
eralitat de Catalunya
C
El Srr. Alcalde explica
e
que la present moció ha arribat
a
per altres vies i no només
s per
part d’Esquerra Republican
na però com
m que ja s’h
havia accep
ptat la seva
a i totes esta
aven
dins la mateixa línia, es pro
oposa aprovvat aquesta
a.
Sotm
mesa la pro
oposta d´acord a con
nsideració dels memb
bres del Plenari Mun
ncipal,
aque
esta s´aprovva per unan
nimitat.

16.- DONAR CO
OMPTE DE
ELS ACORD
DS ADOPTA
ATS PER LA
L JGL
Es dóna
d
comptte al Plena
ari Municipa
al dels acords adoptatts per la Junta de Go
overn
Loca
al durant el període co
omprès enttre el dia 8 de setembre al 10 d
de novembre de
2014
4, ambdós in
nclosos.

OMPTE DE
ELS DECRE
ETS D’ALCA
ALDIA
17.- DONAR CO
Es dóna
d
comp
pte al Plenari Municip
pal dels de
ecrets d´alccaldia compresos enttre el
núme
ero 73 i el 98
9 de 2014, ambdós in
nclosos.

T
OBE
ERT DE PA
ARAULA
18.- TORN
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egidor Sr. Eusebi Puigd
demunt dón
na les gràcie
es per have
er posat less plaques amb el
El re
nom del cementti i de la pla
aca en hono
or a tots els caiguts perr la guerra.
El re
egidor, Sr. Sergi Albrich comentta que fa quinze
q
diess es va ce
elebrar la última
ú
Com
missió de la Llei de Barrris, a la qu
ual ells no varen
v
poderr assistir i p
per aquest motiu
es va
aren excusa
ar, però no obstant esttan al cas del que es va tractar i d
de les actua
acions
gràciies a la info
ormació dell coordinador del proje
ecte. Tenen
n us dubtess els quals volen
expo
osar i no ta
ant perquè no els con
nsiderin importants sin
nó perquè consideren
n que
afectten a tota la
a població i en canvi s’han imputa
at a la Llei de
d Barris, co
om per exemple:
el pu
unt d’assesssorament de la dona, el pla de
d participa
ació ciutad
dana, el so
ou de
l’adm
ministrativa del la gesstió del pro
ojecte que és l’admin
nistrativa d
d’urbanisme
e, el
mono
ogràfics dels comerço
os de la Vila
a Vella. Són
n aproximadament unss 100.000 euros
e
que no són dub
btosos en quant
q
a despesa sinó a la seva im
mputació a la Llei de Barris
B
quan
n han estat actuacions que han be
eneficiat a tota
t
la pobla
ació en gen
neral. Els ha
agués
agradat més qu
ue els 100.000 euros s’haguessin invertit en la seva ttotalitat a la
a Vila
Vella
a.
El Sr. Alcalde explica
e
que
e l’actuació del Pla de
e Barris ha sobrepasssat els 6 milions
m
d’eurros i, per ta
ant, està pa
arlant d’una
a quantitat molt
m petita si parlem d
del conjunt de la
inverrsió. Per alttra banda matisa
m
que la pròpia Lle
ei de Barris preveu un 4% de l’inv
versió
total per a les despeses
d
de
e gestió dell projecte. Els
E projecte
es que s’han
n dut a term
me en
l’àmb
bit de la don
na s’han du
ut a terme des d’un equ
uipament pú
úblic situat a la Vila.
El Sr. Sergi Albrich manifesta que és cert que es tracta
a d’una quantitat petitta en
comp
paració amb tot el projjecte però per
p exemple el de parrticipació ciu
utadana que era
el d’informació del
d porta a porta
p
afecta
ava a tota la
a vila.
El Srr. Alcalde co
omenta que
e caldria ma
atisar com es
e va fer la informació del porta a porta
a la Vila Vella. En tot cas es podria discutir
d
si uns haguesssin fet una ccosa o una
a altre
però el que es va
v fer, és totalment justificable al projecte.
p
El Srr. Albrich fe
elicita al Sr. Carles Basssaganya i Elisabet Re
egué que en
n el seu mo
oment
varen
n aconsegu
uir la Llei de
e Barris i evvidentment a l’actual alccalde per haver dut a terme
t
el prrojecte que
e a l’igual que
q
la rehabilitació de Sant Antoni hauran
n transform
mat el
muniicipi. Creuen que ha esstat un proje
ecte ben ex
xecutat i, pe
er tant, els ffelicita.
El Sr.
S Sergi Allbrich dema
ana si es contempla l’opció d’e
establir les bases perr a la
conccessió del bar del pave
elló ja que creuen que aquesta
a
és la manera més transp
parent
de fe
er-ho i en cas que no
o es presen
ntés ningú, mirar quin
na és la millor manera
a per
gestiionar aquesst àmbit.
El Srr. Alcalde li respon que
e avui han aprovat
a
un quadre d’inversions am
mb una proposta
de re
eformes al pavelló i per
p tant en
n aquest moment s’esstà decidintt quines só
ón les
prioritats. Aniran madurant la idea i dependrà si
s es prioritzen les ob
bres del ba
ar per
sabe
er que es farà .
El Srr. Albrich ho
o demana perquè
p
veu que el bar està
e
obert i que desprè
ès de la jub
bilació
del trreballador que
q fins ara
a ho portavva, ara ho gestiona
g
un regidor. Un
n altre tema
a que
posa
a sobre la taula
t
és to
ot un seguitt d’enverina
ament d’an
nimals dom
mèstics que
e han
hagu
ut de ser ate
esos pel vetterinari. Dem
mana si en tenen cone
eixement.

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
El Sr. Alcalde lil diu que sí
s n’estan al
a cas i que
e s’està fen
nt un seguiment per veure
v
queh
ha passat i que
q quan es tingui méss informació
ó, se’ls hi fa
arà saber.
No havent-hi
h
m
més
assump
ptes a tracttar, l’Alcald
dia dóna pe
er acabada la sessió a les
21:00
0 hores de
e la qual s’e
estén la pre
esent acta que signa amb mi, la
a Secretària
a que
certiffico, l’Alcald
de-Presiden
nt de la Corp
poració.

Raqu
uel Costa Ig
glesias
Secrretària-Intervventora

R
i Riu
Ramon Roqué
L’Alcalde
e
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