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

ACTA DE LA SESSIÓ
S
OR
RDINÀRIA DEL
D
PLE DE
D L’AJUNTAMENT D
DE DATA 31
3 DE
GEN
NER DE 201
14.

Identtificació de la sessió:
11-2015
Legisslatura: 201
Sesssió número: 9
Carà
àcter: ordinà
ària
Data
a: 31/01/201
14
Lloc: Sala de Plens
a: 21:00
Hora
Llista
a d'Assitents
SR. RAMON
R
RO
OQUÉ I RIU
U, PRESIDE
ENT
SRA
A. MONTSERRAT TALL
LANT I DES
SCAMPS, VOCAL
V
SRA
A. ANNA RU
UANO I ROM
MERO , VO
OCAL
SR. JORDI
J
CAP
PARRÓS I MARCÉ,
M
VO
OCAL
SRA
A. MAGDA MANZANAL
M
L I SAURET
T, VOCAL
SR. ENRIC
E
PAL
LAU I HOMS, VOCAL
SR. EUSEBI
E
PU
UIGDEMUN
NT I PUIG, VOCAL
V
SRA
A. CONCEPCIÓ FORM
MATGÉ I MA
ARCER, VO
OCAL
SR. SERGI
S
ALB
BRICH I VIÑ
ÑAS, VOCA
AL
SRA
A. Mª LLUÏSA
A PÈREZ CASTRO,
C
V
VOCAL
Excu
usa la seva absència:
SRA
A. SÍLVIA CA
ARREIRA I LLENDERR
ROZAS
Sra. Raquel Cossta Iglesias, Secretària
a-intervento
ora que en dóna
d
fe.

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

1.- APROVAC
A
IÓ DE L´A
ACTA DE LA SESS
SIÓ PLEN
NÀRIA DE DATA 29
9 DE
NOV
VEMBRE DE
E 2013.
2.- APROVACIÓ
A
Ó INICIAL MODIFICAC
M
CIÓ PUNTU
UAL DEL POUM
P
1/2014 RELATIVA A
L´AM
MPLIACIÓ DE L´ALINEACIÓ VIÀRIA
V
DE
E LA FINC
CA NÚME
ERO 6 DE
E LA
CAR
RRETERA DE
D CAMPRO
ODON
3.- APROVACIÓ
A
Ó MODIFIC
CACIÓ ORD
DENANÇA FISCAL
F
NÚ
ÚMERO 22, REGULAD
DORA
DE LA
L TAXA PE
EL SUBMIN
NISTRAMEN
NT D´AIGUA
IMPOSICIÓ
4.- APROVAC
CIÓ DEFINITIVA ACORD
A
Ó I ORDENACIÓ DE
CON
NTRIBUCIO
ONS ESPEC
CIALS PER
R LES OBRES D´AMPLIACIÓ DE
EL PARC DE
D LA
MUR
RALLA DE LA
L VILA VE
ELLA
PLAÇA MAJOR
R, 3 / 17860 SANT JOAN DE LES
L
ABADESSE
ES / TELÈFON 972 720 100 – FAX 972720894
4
E-ma
ail : ajuntament@
@santjoandelessabadesses.com
m / www.santjoa
andelesabadessses.cat

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

5.- APROVACIÓ
A
Ó MODIFIC
CACIÓ ESTA
ATUTS RE
EGULADOR
RS DEL CONSORCI PER A
LA PROTECCIÓ
P
Ó I LA GES
STIÓ DELS ESPAIS D´´INTERÈS NATURAL
N
D
DEL RIPOL
LLÈS
6.- NOMENAM
N
ENT NOUS
S VOLUNT
TARIS PRO
OTECCIÓ CIVIL
C
DE S
SANT JOAN
N DE
LES ABADESSES
7.- APROVACIÓ
A
Ó CANVI NO
OMENCLAT
TURA CAR
RRER ABAT
T DE VELM
MANYA
8.- MOCIONS
M
G
GRUPS
POLÍTICS MUNICIPALS:
8.1.- DE
ECLARACIÓ INSTITU
UCIONAL PER A LA
L CELEB
BRACIÓ D´UNA
CON
NSULTA PER
P
TAL DECIDIR
D
SII LA NACIÓ
Ó CATALA
ANA VOL E
ESDEVENIR
R UN
ESTA
AT INDEPE
ENDENT
8.2.- MO
OCIÓ DE SUPORT
S
AL
L REFERÈN
NDUM SOB
BRE LA INDEPENDÈNCIA
DE CATALUNY
C
YA
8.3.- MO
OCIÓ EN DEFENSA DEL
D
DRET DE LES DONES A D
DECIDIR SO
OBRE
LA IN
NTERRUPC
CIÓ VOLUN
NTÀRIA DEL SEU EMB
BARÀS
8.4.- MO
OCIÓ EN CO
ONTRA DE LA REFOR
RMA DE LA
A LLEI D´AV
VORTAMEN
NT
8.5.- MO
OCIÓ PER A UNA POLÍTICA ACTIVA
A
EN
NVERS ELS
S HABITAT
TGES
DESOCUPATS DEL MUNIICIPI DE SA
ANT JOAN DE LES AB
BADESSES
S
8.6.- MOCIÓ PER
R LA SAN
NCIÓ DEL
LS IMMOB
BLES PER
RMANENTM
MENT
DESOCUPATS PROPIET
TAT D'ENT
TITATS FIN
NANCERES
S, GRANS EMPRES
SES I
ALTR
RES
9.- DONAR
D
COM
MPTES DE
ELS ACORD
DS ADOPTA
ATS PER LA
L JGL
10.- DONAR CO
OMPTE DELS DECRE
ETS D´ALCA
ALDIA
11.- TORN
T
OBE
ERT DE PA
ARAULA

A
IÓ DE L´A
ACTA DE LA SESS
SIÓ PLEN
NÀRIA DE DATA 29
9 DE
1.- APROVAC
NOV
VEMBRE DE
E 2013.
Sotm
mesa l´acta del Plenari Municipal de 29 de novembre
n
de 2013 a consideració
ó dels
mem
mbres presents a la sesssió aquesta
a s´aprova per unanim
mitat dels assistents.

2.- APROVACIÓ
A
Ó INICIAL MODIFICAC
M
CIÓ PUNTU
UAL DEL POUM
P
1/201
14 RELATIVA A
L´AM
MPLIACIÓ DE L´ALIINEACIÓ VIÀRIA
V
DE
E LA FINCA NÚME
ERO 6 DE
E LA
CAR
RRETERA DE
D CAMPR
RODON
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.
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AJUNTAMENT DE
E LA
BARON
NAL VILA DE
D SANT JOAN
J
DE LES
S ABADESS
SES
Atesa la necesssitat de dur a terme la modificació
ó puntual de
el POUM 1//2014, per tal
t de
modiificar les alineacions
de la vialitat de la finca núme
a
ero 6 de la Carreterra de
Cam
mprodon am
mb la finalitat de pode
er ubicar en aquest llloc, una pa
arada d´auttobús
interu
urbà atès que
q
en breu
u, l´ús actual de l´ediffici ubicat en aquesta parcel.la (CAP)
serà traslladat al
a carrer Joa
an Maragalll amb Ramo
on d´Urg.
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 1/2
2014,
relatiiva a l´amp
pliació de l´alineació viària
v
de la
a finca núm
mero 6 de la Carreterra de
Cam
mprodon, en els termes que consta
a a l´expedient.
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 Província de Girona i en el diari
d
El Ripo
ollès1 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 la modifica
ació proposa
ada es corrrespon amb
b les alinea
acions
de la
a finca de la carretera
a de Camp
prodon, 6, propietat de l’ajuntam
ment on hi havia
insta
al.lat el conssultori mèdiic municipal. La modifiicació té la finalitat de destinar pa
art de
l’espai que deixi lliure l’ediffici, un cop enderrocat, per a ubiccar-hi una pa
arada de bu
us. El
A
posa
a de manife
est que el te
ema de la parada d’auttobusos ha estat prese
ent en
Sr. Alcalde
molte
es ocasionss en el ple de
d l’Ajuntam
ment. Considera que ell transport p
públic a la nostra
n
vila és
é intens ja
a que diària
ament hi ha
a una quara
antena de parades
p
d’a
autobusos en
e un
lloc que
q
no es pot conside
erar adequa
at, motiu pe
el qual aqu
uest equip d
de govern es
e va
comp
prometre en
n trobar una
a solució, per
p tal que els
e autobuso
os puguin p
parar a la N-260,
N
però amb condicions.
Amb la modifica
ació d’aque
esta alineacció es preté
én fer un queixal a la parcel.la per
p tal
que el bus que va en direccció Camprrodon pugu
ui fer parada
a. Fa esme
ent que tam
mbé hi
ha previst
p
que el queixal es faci a la banda co
ontrària i, per
p tant, hi hauria parrades
simè
ètriques.

1

En virtut
v
de l´articcle 23.4 del Decret
D
305/200
06, de 18 deju
uliol, pel qual s´aprova el R
Reglament de la Llei
d´Urbanisme, el terrmini d´informa
ació pública es computa des de la última publicació ob
bligatòria.
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El Sr.
S alcalde cedeix la paraula a la regidora
a, Sra. Con
ncepció Fo
ormatgé, la qual
maniifesta que s’abstindran
s
n en la votacció donat qu
ue no veuen clara l’acttuació perqu
uè en
èpocca de goverrn d’Esquerrra Republicana se’ls va fer veurre que era indispensab
ble la
consstrucció del vial de Can
n Crehuet, que
q va costtar uns 182.000 €, per tal que sorrtissin
els autobusos.
a
D
Després
es va fer un canvi
c
a la ca
arretera, mé
és tard se’lss va explica
ar que
s’esttava redacttant un pro
ojecte a la
a zona de Sant Pol i després per la premsa
s’asssabenten qu
ue la parada aniria al solar
s
on hi l’antic el CA
AP. Tot i enttenent la prressió
a qu
ue està sotmès l’equip
p de goverrn en aque
est tema, s’’han mirat el projecte
e i no
acab
ben de tenirr clar que a la banda de
d la fruiteria hi hagi su
uficient esp
pai per enca
abir-hi
la pa
arada del bu
us i, per aqu
uest motiu, s’abstindran en la vota
ació.
El Sr. alcalde lii diu que la
a modificacció puntual del POUM només té a veure am
mb la
parada que es faria
f
en dire
ecció Camprodon. El projecte executiu és el q
que asseny
yalarà
amb més preccisió on pa
araran els autobusos
s. Explica que va se
er a petició
ó del
Depa
artament de
e Transportss de la Gen
neralitat el canvi
c
de less parades de
e Can Creh
huet a
la carretera
c
amb la volluntat que les parad
des fossin ràpides i no perd
dessin
comp
petitivitat. Explica
E
tamb
bé que tan el Departam
ment de Ca
arreteres co
om la Dema
aració
de Carreteras
C
del Estado han
h donat el vist i plau a l’avanç de
el projecte
El re
egidor, Sr. Sergi
S
Albrich
h, i per al.lu
usions de la
a Sra. Form
matgé, explica que es va
v fer
el via
al de Can Crehuet pe
erquè es crreia que era
a dels millo
ors punts p
per fer la pa
arada
d’auttobusos i per tant, el vial
v ajudava
a a que els
s autobusoss sortissin d
directament a la
carre
etera sense
e cap mena
a de perill ni entrar pel mig de la població. E
El Sr. Albric
ch per
altra banda, ma
anifesta que
e s’abstindrran en la vo
otació de la
a proposta per tres motius:
per poc
p respectte institucion
nal a la manera que s’ha fet pública la decissió del traslllat de
la pa
arada de l’e
entorn de Sa
ant Pol, on havien dit primer, a l’e
entorn del cconsultori mèdic.
m
No veuen
v
amb
b bons ulls que s’hag
gi d’enderro
ocar l’actua
al consultorri mèdic, ja
a que
supo
osa una dissminució de
e l’edificabilitat del so
olar a més de perdre un equipam
ment.
Conssideren que
e la planifica
ació dels eq
quipament no
n és bona i detalla el cost que su
uposa
l’end
derroc de l’edifici del centre mèd
dic (40.000
0 €) el de construcció
ó del nou edifici
e
(1.50
00.000), el cost de la parcel.la del
d nou ediffici ( 267.000 €), que encara no
o està
paga
at i també crreu que, s’h
hi podria sumar el que va costar l’edifici del ccentre mèdic que
ara es
e preten enderrocar
e
( 200.000 €)
€ i que es va inaugura
ar tot just fa 14 anys. Creu
que el canvi d’e
equipamentt només fa que la població pagui. L’enderrocc creuen qu
ue és
un error i, per ta
ant, propose
en que es rehabiliti
r
i s’hi encabeixxi la reivind
dicada biblio
oteca.
El tercer motiu d’abstenció
ó és tècnic i amb referè
ència a la parada
p
del bus; creuen
n que
els calaixos
c
que
e es proposen al costtat de la fru
uiteria són excessivam
ment justos i per
tant, els autocars continuaran ocupan
nt la via púb
blica, a méss que l’alçad
da dels autocars
m propera
a a la prime
era planta dels
d
edificis. Com que creuen que
e la propos
sta de
és molt
les parades
p
de
el bus con
ntinuen mo
ostrant una perillositat, proposen
n un estud
di de
perilllositat de la
a proposta de les para
ades i, per aquest motiu, també proposen deixar
d
sobre
e la taula la
a proposta de modifica
ació del PO
OUM fins te
enir l’estudi. Demana poder
p
conssensuar el projecte
p
am
mb els grupss municipals
s i si és neccessari, cre
ear una com
missió
de se
eguiment pe
er debatre tots
t
aquest punts.
El Srr. alcalde crreu que ha parlat de molts
m
temes que no ten
nen res a ve
eure amb ell punt
que es tracta i, per tant, entén
e
que s’hauria
s
de posposar el
e debat en
n el moment que
corre
espongui. En
E quant all poc respe
ecte instituc
cional al qu
ual ha fet rreferència el
e Sr.
Albrich, li diu qu
ue el seu eq
quip de govvern no acostuma a ve
endre fum ni intentar ve
endre
més del que co
orrespon, i li posa de
e manifest que no és cert que e
els membre
es de
l’equ
uip de govern no estigu
uessin inforrmats dona
at que fa alg
gun mes qu
ue inclús s’havia
inform
mat als pre
esident de les
l comunittats de veïn
ns afectade
es per valorrar i sospes
sar la
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AJUNTAMENT DE
E LA
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NAL VILA DE
D SANT JOAN
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SES
proposta i, per tant,
t
es po
ot donar perr suposat qu
ue els mem
mbres de l’e
equip de gov
vern i
els mateixos
m
tèccnics, n’eren
n coneixedo
ors.
Pel que
q fa al no
ou edifici de
el consultorri local, el Sr.
S Albrich diu
d que el és propi equ
uip de
gove
ern qui pren
n la decisió de fer-lo i el Sr. alca
alde torna a insistir en què és el propi
Depa
artament de
e Salut qui acaba planificant
p
i decidint quan
q
es ne
ecessita un
n nou
equip
pament asssistencial i en aquest cas, va se
er el Departament qu
ui va deman
nar a
l’Ajun
ntament una ubicació millor
m
per co
onstruir un nou centre..
Pel que
q
fa a la
a modificació del POU
UM, l’alcalde explica que
q
només es tracta d’una
aprovvació inicia
al i tot justt s’està tre
eballant en el projecte
e de les p
parades, el qual
deterrminarà el seu emplaççament i, pe
er tant, pot fer seguiment del projjecte i fer arribar
a
als tè
ècnics municipals les seves
s
preoccupacions i inquietuds.
El Sr. Albrich li retreu al Sr. Alcalde
e no haverr fet una re
eunió prèvia a la com
missió
inform
mativa, perr tal de consensuar qu
ualsevol asp
pecte que fos
f referentt a la parad
da del
bus. Per altra banda
b
li diu que digui el que digu
ui el Sr. alccalde, el cass és que a Sant
Joan
n de les Aba
adesses, s’’hauran ting
gut dos con
nsultoris en 14 anys qu
ue hauran tingut
t
un co
ost total de 2 milions d’euros.
El Srr. alcalde co
ontesta dient que no entén
e
com pot pretend
dre fer creure a la gen
nt que
l’Ajun
ntament ha pagat el co
onsultori municipal quan tothom sap
s que el consultori és
é de
titula
aritat del De
epartament de Salut, que mitjanç
çant GISA s’ha fet càrrec del co
ost de
l’obra
a. Li deman
na que deixxi de dir que
e el cost d’a
aquesta obrra recau so
obre els veïn
ns de
Santt Joan. Sap
p que entre tots els ciu
utadans es fan càrrec de tots elss serveis pú
úblics
però no cal barrrejar-ho tot i voler confo
ondre a la gent.
g
El Sr. Albrich diu
d que de la seva bo
oca no ha sortit
s
que l’’ajuntamentt hagi paga
at 1,5
milions d’euros, a la qual cosa
c
el Sr. alcalde
a
diu que en tot cas
c així s’ha
a entès.
Sotm
mesa la pro
oposta d´acord a consideració de
el Plenari Municipal,
M
aquesta s´ap
prova
per 6 vots posiitius del gru
up polític municipal
m
de
el PSC i 4 abstencion
ns ( 2 del grup
polítiic municipal de CiU i 2 del grup po
olític municiipal d´ERC ).

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

NÚMERO

22,

a la necessitat de modiificar l´ordenança fisca
al número 22, regulado
ora de la tax
xa pel
Vista
subm
ministramen
nt d´aigua.
Atès que es prroposa mod
dificar l´ann
nexe de tarrifes, per ta
al d´afegir e
el preu perr a la
insta
al.lació d´una sèrie de bateries
b
de comptadorrs, concreta
ament, els q
que s´indiqu
uen a
contiinuació:
•
•
•
•
•
•

c
s 14 pletines
s
Instal.lacció bateria comptadors
Instal.lacció bateria comptadors
c
s 16 pletines
s
Instal.lacció bateria comptadors
c
s 18 pletines
s
Instal.lacció bateria comptadors
c
s 20 pletines
s
Instal.lacció escomessa 2 ½”
Instal.lacció escomessa 3”

562,6
68 €
683,3
34 €
717,17 €
74 €
759,7
843,2
25 €
952,8
82 €
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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.
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
ositiva anterrior.
expo
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
termini de 30 diies, per tal que tota pe
ersona interessada pu
ugui examin
nar-lo i pres
sentar
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.
Sotm
mesa la pro
oposta d´accord a con
nsideració dels
d
memb
bres del Plenari Municipal,
aque
esta s´aprovva per unan
nimitat.

4.- APROVAC
CIÓ DEFINITIVA ACORD IMPOSICIÓ
Ó I ORDENACIÓ DE
CON
NTRIBUCIO
ONS ESPEC
CIALS PER
R LES OBRES D´AMPLIACIÓ DE
EL PARC DE
D LA
MUR
RALLA DE LA VILA VE
ELLA
El Plle de la Co
orporació en
n sessió ce
elebrada el dia 11 d´octubre de 2
2013 va ap
provar
proviisionalmentt la imposició i ordenacció de contrribucions esspecials com conseqüència
de l’e
execució de
e les obres d´ampliació
ó del Parc de
d la Muralla
a de la Vila Vella.
Es va
v publicar al BOP número 208, de data 30
0 d´octubre de 2013, el correspo
onent
anun
nci d’aprova
ació provisional per ta
al que, dins
s del termin
ni de trenta dies hàbils
s, les
perso
ones interessades pog
guessin con
nsultar l’expedient i form
mular reclam
macions.
Conttra l’acord d’aprovació
d
inicial d’imp
posició i ord
denació de contribucio
ons especials per
les obres
o
esmen
ntades, s’ha
an presenta
at les següe
ents reclam
macions: Srr. Manuel Mulero
M
Lópe
ez ( registre d´entrada número 158
88, de 13-11-2013 ).
Vist l´informe
l
em
mès per la Secretària-I
S
nterventora
a i que conssta a l´expedient.
És pel que es proposa al Plenari
P
muniicipal l’adop
pció dels se
egüents ACO
ORDS:
PRIM
MER.- APR
ROVAR l´in
nforme em
mès per la Secretària
a-Intervento
ora i ESTIIMAR
l´al.le
egació pressentada pel Sr. Manuel Mulero Ló
ópez, per tall de modificcar les propietats
dels habitatges de l´immob
ble ubicat all Carrer Aba
at de Velma
anya 2 i 4, e
en la forma
a que
es tra
anscriu a co
ontinuació:
Abatt de Velmanya 2 :

PROPIE
ETARI

PIS

Manuel Mulero
M
López

Planta baixa

PERCETATG
GE PROPIE
ETAT
34%
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Manuel Mulero
M
López
Herederss de Maria Moreno

1r.
2n.

33%
33%

Abatt de Velamanya 4
PROPIE
ETARI

PIS

Manuel Gómez
G
Marrtínez
Juana Arcos Gómezz
Manuel Gómez
G
Marrtínez
Manuel Gómez
G
Marrtínez

Planta baixa
1r.
2n.
3r.

PERCETATG
GE PROPIE
ETAT
25%
25%
25%
25%

SEG
GON.- Aprovvar definitiva
ament la im
mposició i la simultània ordenació de contribucions
espe
ecials per a l’execució de les obrres d´Ampliació del Pa
arc de la M
Muralla de la
a Vila
Vella
a.
TERCER.- Pub
blicar el pre
esent acord
d mitjançan
nt anunci en
e el Butlle
etí Oficial de la
Provvíncia.
QUA
ART.- Notificcar el prese
ent acord a les persone
es interessa
ades amb e
el següent règim
r
de re
ecursos:
Recu
urs de repo
osició, que caldrà interposar dava
ant del mateix òrgan que ha dic
ctat la
resollució, en el termini d’un mes co
omptat a pa
artir del dia
a següent a aquell en
n què
hagu
ueu rebut la
a present no
otificació, de
e conformittat amb l’artticle 14 del RDL 2/200
04, de
5 de març, Tex refós de la Llei regulad
dora d’hisendes localss, amb els re
equisits exigits a
l’articcle 110 de la Llei 30//1992, de 26
2 de nove
embre, i de
e conformita
at amb allò
ò que
deterrmina l’articcle 117 del mateix
m
text legal.
La re
esolució d’a
aquest recurs us haurà
à de ser nottificada en el
e termini d’’un mes, i contra
c
la cittada resolu
ució expresssa, podreu interposar recurs con
ntenciós administratiu en el
termini de dos mesos
m
a co
omptar des de
d la notific
cació. En el cas de no rebre notifiicació
de la
a resolució
ó del recurrs de repo
osició en el
e termini d’un
d
mes d
des de la seva
interp
posició, caldrà entend
dre’l desestimat per silenci
s
adm
ministratiu i, en aquest cas
podreu interpossar recurs davant
d
la ju
urisdicció co
ontenciosa administrativa en el te
ermini
de siis mesos.
El Srr. alcalde exxplica breum
ment el contingut de l’a
al.legació qu
ue s’ha estimat.
La re
egidora, Srra. Concepció Formattgé, explica
a el seu vo
ot afirmatiu i el regido
or Sr.
Albrich, explica que en la votació
v
del mes d’octubre es vare
en abstenir en la votac
ció de
la im
mposició de
d contribu
ucions esp
pecials a l’espera de veure lles al.lega
acions
prese
entades i, atès
a
que només se’n ha presentatt una per ta
al de resoldrre els coefic
cients
de propietat
p
atorgats, el vot del seu
u grup municipal serà
à favorable
e. El Sr. Albrich
A
dema
ana que no
o s’abandon
ni la Llei de Barris i que
e es continu
uï treballantt per la Vila Vella
i pelss carrer que
e encara fa
alten. Sap que
q els pres
ssupostos són
s els que
e són i que costa
tenir finançamen
nt per fer aq
questes obrres però s’h
ha de contin
nuar per tal de continua
ar les
millores d’aquessts últims an
nys.
Sotm
mesa la pro
oposta d´accord a con
nsideració dels
d
memb
bres del Plenari Municipal,
aque
esta s´aprovva per unan
nimitat.
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5.- APROVACIÓ
A
Ó MODIFIC
CACIÓ EST
TATUTS REGULADO
ORS DEL C
CONSORCI PER
A LA
A PROTEC
CCIÓ I LA
A GESTIÓ DELS ES
SPAIS D´INTERÈS N
NATURAL DEL
RIPO
OLLÈS
Vist l´acord ado
optat pel Co
onsell Plena
ari del Cons
sorci per a la
l Protecció
ó i la Gestió
ó dels
Espa
ais d´Interè
ès Natural del Ripollè
ès celebrad
da el dia 18
1 de sete
embre de 2013,
2
mitja
ançant el qual
q
s´aprovva inicialment la mod
dificació de
els estatutss reguladorrs del
Conssorci per a la
l Protecció
ó i la Gestió dels Espais d´Interès Natural dell Ripollès.
Vist que en l´exxpedient hi consta la documenta
ació necesssària per a dur a term
me na
modiificació del es estatatutts reguladors del Cons
sorci.
Atès el que esstableix l´arrticle 322, del Decrett 179/1995, de 13 de
e juny, pel qual
glament d´O
Obres, activvitats i serv
veis dels en
ns locals, el qual deterrmina
s´aprrova el Reg
que, la modifica
ació dels esstatuts de co
onsorci, am
mb l´acord previ
p
del seu
u òrgan sup
perior
de govern,
g
ha de ser ratificada pels ens, les
s administra
acions i les altres en
ntitats
conssorciades i acordada
a
am
mb les mate
eixes forma
alitats per a l´aprovació
ó.
És pel que es proposa al Plenari
P
muniicipal l’adop
pció dels se
egüents ACO
ORDS:
PRIM
MER.- RAT
TIFICAR l´a
acord adop
ptat pel Co
onsell Plenari del Co
onsorci per a la
Prote
ecció i la Gestió dels Espais d´Interès Natural
N
dell Ripollès i APROVA
AR la
modiificació delss estatuts re
eguladors de
d l´esmenttat Consorcci, en la form
ma que con
nsta a
l´exp
pedient.
SEG
GON.- COMUNICAR el present accord al Cons
sorci per a la Protecció
ó i la Gestió
ó dels
Espa
ais d´Interèss Natural de
el Ripollès, a fi i efectes oportuns.
El Sr.
S alcalde explica qu
ue a peticiió del CEIN es prop
posa l’aprovació d’aquesta
modiificació com
m a associat. La únicca modifica
ació és inco
orporar les figures de
e dos
vicep
presidents per
p tal que
e puguin se
er ocupades
s per un membre
m
de la Vall del Ter i
l’altre
e de la Vall del Freser i així hi hau
urà represen
ntació de to
ot el Ripollèss.
La re
egidora, Sra
a. Concepciió Formatgé
é, comenta el seu vot d’abstenció
d
ó ja que no tenen
t
clar que
q s’hagin
n de crear més
m càrreccs i la raó que
q es dóna
a no és sufficient. Creu
u que
seria
a suficient una sola perrsona que re
epresentés tot el Ripolllès.
El Srr. alcalde exxplica que és
é una deccisió política
a però que va
v en la línea que ning
gú de
la co
omarca es pugui
p
sentirr despenjat d’un ens comarcal.
c
R
Remarca
qu
ue no són càrrec
c
remu
unerats sinó
ó representa
atius.
Sotm
mesa la pro
oposta d´acord a consideració de
el Plenari Municipal,
M
aquesta s´ap
prova
per 8 vots posittius ( 6 del grup políticc municipal del PSC i 2 del grup polític mun
nicipal
d´ER
RC) i 2 abste
encions dell grup políticc municipal de CiU.

6.- NOMENAM
N
ENT NOUS
S VOLUNT
TARIS PRO
OTECCIÓ CIVIL
C
DE S
SANT JOAN
N DE
LES ABADESS
SES
Atesa la necesssitat de no
omenar les persones que s´indiq
quen a con
ntinuació co
om a
volun
ntaris de l´A
Associació de
d Protecció
ó Civil de Sant Joan de
e les Abade
esses:
-

Raul Morillo Bussquets, amb
b DNI núme
ero 4363218
81P
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-

Ivan Rodríguez Prat, amb DNI
D número
o 45595488
8N
Antonio Garcia Luque, amb
b DNI núme
ero 4060120
04V
Gera
ard Molas Sànchez, am
mb DNI núm
mero 436315
596B

Atès que és l’A
Ajuntament qui fa el nomenamen
n
nt dels Volu
untaris de P
Protecció Civil
C
a
proposta de l’Asssociació i sempre
s
i qu
uant comple
eixin els req
quisits que ffixa la norm
mativa
vigen
nt respecta a l’article 15 del Decre
et 27/2001 i disposicion
ns concorda
ants.
Atès que la vin
nculació de
els Volunta
aris amb l’A
Ajuntament no te carà
àcter de re
elació
laborral o admin
nistrativa, sinó tan sols de col·lab
boració voluntària perr la prestac
ció de
serve
eis de mane
era gratuïta
a i altruista.
Atès que les pe
ersones que
e es propossa nomenar, han superrat satisfacttòriament el curs
F
Bà
àsica per a Voluntaris de Protecc
ció Civil org
ganitzat perr el Departa
ament
de Formació
de Catalunyya.
d’Inte
erior de la Generalitat
G
És pel que es proposa al Plenari
P
muniicipal l’adop
pció dels se
egüents ACO
ORDS:
PRIM
MER.- NOM
MENAR I RE
ECONÈIXER les perso
ones que s´indiquen a continuació
ó com
a Voluntaris de Protecció Civil
C de Sant Joan de le
es Abadessses:
Raul Morillo Bussquets, amb
b DNI núme
ero 4363218
81P
Ivan Rodríguez Prat, amb DNI
D número
o 45595488
8N
Antonio Garcia Luque, amb
b DNI núme
ero 4060120
04V
Gerarrd Molas Sà
ànchez, am
mb DNI número 436315
596B
GON.- DONA
AR DE BAIXA de l´Associació de
e Voluntariss de Proteccció Civil de Sant
SEG
Joan
n de les Ab
badesses all Sr. Alfonsso Martínez
z Reche, am
mb DNI núm
mero 78021228,
per defunció.
d
TERCER.- NOT
TIFICAR el present aco
ord a l’Asso
ociació de Voluntaris
V
de Protecció
ó Civil
de Sant
S
Joan de
e les Abade
esses i a la Direcció General
G
de Protecció
P
C
Civil, a fi i effectes
oporttuns.
El Srr. alcalde explica
e
que és el Ple de
d l’Ajuntam
ment el que
e nomena e
els voluntarris de
prote
ecció civil. Ressalta
R
qu
ue és un cos que fa un
na gran labo
or en el nosstre municip
pi i és
d’agrrair que sig
gui un cos amb perma
anent dinam
misme. Exp
plica que és un cos on
o els
seuss membres han de reu
unit una sè
èrie de requisits per fo
ormar-ne p
part que dó
óna el
propi Departament d’Interio
or amb les diferents
d
co
onvocatòriess dels curso
os de forma
ació.
El regidor Sr. Se
ergi Albrich es suma a les mostre
es d’agraïme
ent que ha fet el Sr. alcalde
i els encoratja a continuar fent
f
la feina
a que estan fent.
Sotm
mesa la pro
oposta d´acord a consideració de
el Plenari Municipal,
M
aquesta s´ap
prova
per unanimitat.
u

A
Ó CANVI NOMENCLA
ATURA CAR
RRER ABA
AT DE VELM
MANYA
7.- APROVACIÓ
Atesa la necesssitat d´adaptar i normallitzar a la grrafia i a la normativa
n
viigent, és a dir,
d la
que determina l´Institut d´´Estudis Ca
atalans o, en
e el seu defecte,
d
el nomenclàto
or de
topon
nimia aprovvat per l´In
nstitut Carttogràfic de Catalunya pel que ffa al carrerr que
actua
alment deno
ominem Ca
arrer Abat de Velmanya
a.
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Atès que el topò
ònim geogrà
àfic és “ Vallmanya” de
e pronúncia plana.
És pel que es proposa al Plenari
P
muniicipal l’adop
pció dels se
egüents ACO
ORDS:
PRIM
MER.- MOD
DIFICAR el nom del Carrer
C
Abat de Velmanya per Carrrer Abat Ra
amon
de Vallmanya.
V
GON.- PUBL
LICAR el present acorrd en el Bu
utlletí Oficia
al de la Provincia i al tauler
t
SEG
d´edictes de l´ajjuntament.
TERCER.- NOT
TIFICAR el present acord a l´Ofic
cina del Cad
dastre i a l´´Institut Nac
cional
d´Estadística pe
er tal que procedeixin a efectuar el
e canvi de denominacció de l´esm
mentat
carre
er.
El Sr. alcalde explica
e
que
e es tracta d’una recttificació dell nom del carrer ja que la
deno
ominació de
e Vallmanya
a del nome
enclator de l’any 1922
2 proposat p
per l’arxiver Mn.
Masd
deu. Agraeix al veí qu
ue ha fet sa
aber l’error ja
j que a pa
artir d’ara e
el nom del carrer
c
estarrà ben escrit.
Sotm
mesa la pro
oposta d´acord a consideració de
el Plenari Municipal,
M
aquesta s´ap
prova
per unanimitat.
u

8.- MOCIONS
M
G
GRUPS
POLÍTICS MUNICIPALS

8.1.- DE
ECLARACIÓ INSTITU
UCIONAL PER A LA
L CELEB
BRACIÓ D´UNA
CON
NSULTA PER
P
TAL DECIDIR
D
SI LA NACIÓ
Ó CATALA
ANA VOL E
ESDEVENIR
R UN
ESTA
AT INDEPE
ENDENT
El Srr. alcalde exxplica que es
e tracta d’u
unes mocions agrupades per temà
àtiques i pe
er tant
hi ha
a dues mociions que ess votaran pe
er separat.
Dava
ant l´anunci de la convocatòria d´u
una consultta per tal de
e decidir si la nació catalana
vol esdevenir
e
un
n Estat inde
ependent.
És pel que es proposa al Plenari
P
muniicipal l’adop
pció dels se
egüents ACO
ORDS:
PRIM
MER.- Maniifestar la sa
atisfacció pe
er l´acord entre
e
la majjoria de forces polítiqu
ues al
Parla
ament que
e farà possible la cele
ebració d´un
na consulta
a on el pob
ble de Catalunya
decid
dirà, de man
nera lliure i democràticca, el seu fu
utur col.lectiiu.
SEG
GON.- El com
mpromís am
mb la Gene
eralitat i el Parlament
P
d Catalunyya, represen
de
ntants
legítiims del pob
ble català, per tal que aquesta
a
con
nsulta sigui una realitatt.
TERCER.- Fer una crida a la ciutadan
nia a que participi
p
de manera
m
activa, pacífica
a i en
lliberrtat en aque
est acte dem
mocràtic, de
ecidint el seu destí.
El Sr. alcalde cedeix
c
la paraula
p
al regidor
r
Sr. Sergi Albrich explica que la CU
UP ha
prese
entat una proposta
p
i ells
e una altra
a i que don
naran suporrt a les duess mocions. Creu
que s’està
s
en un moment molt importtant de la història de Catalunya
C
i davant una
a data
on la
a població catalana
c
tindrà l’oportu
unitat de de
ecidir si vol un estat ind
dependent o no,
és bo
o que des de
d l’ajuntam
ment es donii suport a le
es mocions..
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Sotm
mesa la pro
oposta d´acord a consideració de
el Plenari Municipal,
M
aquesta s´ap
prova
per unanimitat.
u

OCIÓ DE SUPORT AL
L REFERÈN
NDUM SOB
BRE LA INDEPENDÈNCIA
8.2.- MO
DE CATALUNY
C
YA
El prroper 9 de novembre els
e catalanss i les cata
alanes exercciran el dre
et a decidir en el
referrèndum sob
bre la indep
pendència que
q tant ha estat reivin
ndicant la so
ocietat cata
alana.
Una reivindicació històrica però que pren
p
força després
d
de les consulttes iniciade
es per
part de la societtat a Arenyss de Munt i després a 553
5 municip
pis catalanss.
La manifestació
m
ó de l’11 de setembre de
d 2012 i la cadena hu
umana de la
a Diada de 2013,
2
impu
ulsades perr l'ANC, ha
an servit pe
er reforçar aquest sentiment i a
aquesta voluntat
d’exe
ercir el dret a decidir de
el nostre po
oble.
El món municipa
al té molt a dir en el prrocés cap a la plena llib
bertat de la nació completa,
els Països
P
Cata
alans. Com a administrració més propera
p
a la ciutadania i primera garant
g
de la
a prestació de
d serveis a les person
nes i de l’orrdenació de
el territori, els municipis
s i les
regid
dores s’han
n d’implicar en el prrocés políttic perquè el poble català dec
cideixi
lliure
ement el seu futur, aixíí com en la
a definició d’un
d
futur Esstat català que pugui sorgir
s
com a resultat d’aquest
d
procés i que contempli la
l incorpora
ació de la resta de territoris
del marc
m
nacion
nal dels Païssos Catalan
ns.
Aque
est referènd
dum esdevindrà un de
els fets cabd
dals de la història
h
de la nostra nació i
és pe
er això que els càrrecss electes i le
es institucio
ons hem d’e
estar a l’alççada del mo
oment
i a l’a
alçada del nostre poble. En aque
esta línia, la
a institució local i les regidores que
q la
repre
esenten, co
om a dipositàries de la
a sobirania popular, só
ón cridadess a respond
dre al
clam
m de la ciuttadania am
mb iniciative
es que pos
ssibilitin la celebració del referèn
ndum
d’auttodetermina
ació com a forma d’a
avenç cap a un Estatt independent, tal com és
aque
esta la voluntat majorittària del po
oble català, demostrad
da abastam
ment al carre
er i a
les urnes.
u
Valorem, així mateix,
m
que la resposta
a de l’Estatt espanyol, expressada
a en nombroses
ocassions a travé
és dels porrtaveus del Govern i dels principa
als partits e
estatals, és la de
nega
ar el Dret a l’Autodeterrminació de
el poble cattalà. Aquest Dret es re
ecull en la Carta
Fund
dacional de les Nacion
ns Unides i en els Pac
ctes Interna
acionals dels Drets Humans
del 1966, aprovats a l’Asse
emblea Gen
neral de les Nacions Un
nides.
Per aquesta
a
raó
ó cal donar un suport to
otal a un ac
cte absoluta
ament demo
ocràtic com és la
celeb
bració d’aq
quest referè
èndum i posar
p
tots els mitjanss al nostre
e abast pe
erquè
s’esd
devingui am
mb normalita
at, malgrat els
e intents antidemocrà
a
àtics que pu
uguin esdev
venirse.
Conssiderant aquesta nega
ativa i que el
e poble ca
atalà ha de ser consulltat sobre el
e seu
futur polític per tal
t de sincro
onitzar l’exe
ercici institu
ucional amb
b la voluntatt popular.
És pel que es proposa al Plenari
P
muniicipal l’adop
pció dels se
egüents ACO
ORDS:
PRIM
MER.- Dona
ar tot el suport a la cele
ebració d’aq
questa conssulta.
SEG
GON.- Posarr a disposicció de l’orga
anització de
el referèndu
um tots els m
mitjans requerits
perquè aquest esdevingui
e
u èxit i aco
un
onseguir la màxima pa
articipació.
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TERCER.- Insta
ar al Govern
n de la Gen
neralitat i al Parlamentt de Catalun
nya a realitz
zar el
nostrre referèndum d'independència amb
a
acord o sense accord de l'esttat espanyo
ol. En
aque
est sentit, la
l Vila de Sant Joan
n de les Abadesses
A
els recolza
arà per pod
der-la
realittzar.
El Srr. alcalde exposa
e
que l’equip de govern vottarà en contra d’aquessta moció ja
a que
entén
n que aque
esta moció va una mica més en
nllà del que
e actualmen
nt està en debat
d
Creu
u que les ad
dministracio
ons s’han de
e comprome
etre a fer po
ossible que les persones es
pugu
uin manifestar democrràticament i participar en el referèndum. La
a CUP parla del
referrèndum d’independènccia, de si hi ha acord o no i, de terrmes que po
orten a un debat
d
que creu que ara
a no és el
e moment de
d fer-lo ja que pot co
ontaminar lla sintonia de la
ciuta
adania amb les adminisstracions, en el sentit que
q tots hem
m de treballlar conjunta
ament
per aquest
a
referrèndum perr tal que la gent
g
pugui votar
v
lliurem
ment.
Sotm
mesa la proposta a con
nsideració dels
d
membrres del Plen
nari Municipal, aquestta no
s´aprrova amb els
e vots neg
gatius del grup polític municipal
m
d PSC , le
del
es 2 absten
ncions
del grup
g
polític municipal
m
de CiU i els 2 vots a fav
vor del grup
p polític mun
nicipal d´ER
RC.

8.3.- MO
OCIÓ EN DE
EFENSA DEL
D
DRET DE LES DONES A DECIDIR SO
OBRE
LA IN
NTERRUPC
CIÓ VOLUN
NTÀRIA DE
EL SEU EM
MBARÀS
La in
nterrupció Voluntària
V
de l'embaràss ha estat i és un fet controvertit
c
en molts àmbits
socia
als atès els diferents asspectes èticcs, sanitaris
s i legals qu
ue es posen
n en qüestió
ó amb
la se
eva pràctica.
La lle
ei Orgànica
a 2/2010 de Salut Sexu
ual i Reprod
ductiva i de la Interrupcció Voluntàrria de
l'Emb
baràs, que entrà en viigor l'1 de juny del 2010 permet la Interrupcció Voluntàrria de
l'Emb
baràs (IVE) sense ca
ausa justificcada fins la
a 14a setm
mana de ge
estació. Un
n pas
enda
avant en el dret de les dones a de
ecidir sobre
e el propi co
os, dret reco
onegut a l'a
article
41 de
e l'Estatut d'Autonomia
d
a de Catalunya. Aques
sta llei serà es basa en
n terminis i no
n en
supò
òsits com l'a
anterior aprrovada l'anyy 1985 (perill per a la
a vida o la ssalut de la dona
emba
arassada, presumpció
p
de defectes del fetus i violació)
El ministre
m
de Justícia
J
dell Govern Espanyol, Allberto Ruiz--Gallardón, va presentar el
dese
embre passsat l'esborra
any de la Llei
L d'avorta
ament. Aqu
uest docum
ment suposa
a una
retalllada i una agressió
a
en
nvers els drrets de les dones a de
ecidir sobre
e el propi co
os. El
minisstre, juntam
ment amb els sector més ultra
aconservado
ors pretene
en banalitz
zar la
decissió d'una dona
d
que decideix
d
intterrompre el
e seu emb
baràs. Una
a decisió difícil i
mediitada. Aque
ests mateixos, pretene
en decidir sobre
s
el coss de les do
ones i coarrtar la
seva
a llibertat de
e decisió.
Entenem que el dret a la materniitat no pott passar a ser una obligació. Hem
d'asssegurar que
e aquelles que
q no vulg
guin o pugu
uin, per dive
ersos motiu
us, ser mare
es en
aque
ell moment de
d la seva vida,
v
tinguin
n la llibertat de decisió,, perquè el cos és seu..
Una modificació
ó de la llei, en els termes que ha avançat el Ministre de Justícia
a, per
restringir l'accé
és de la dona
d
a l'IV
VE fomenta
arà els avvortaments clandestin
ns en
cond
dicions preccàries que posaran el
e risc de la salut de les doness i afavorirrà les
desig
gualtats soccials ja que
e els viatge
es a països
s on perme
etin l'IVE a terminis, no
omés
se’ls podran perrmetre aque
elles dones que puguin
n assumir-n
ne la despessa econòmica.
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El drret al propi cos ha de
e prevaldre jurídicament envers els
e dictat m
morals ideollògics
impu
ulsats pels sectors
s
ultra
aconservadors.
És pel que es proposa al Plenari
P
muniicipal l’adop
pció dels se
egüents ACO
ORDS:
PRIM
MER.- Insta
ar al Minissteri de Ju
ustícia la retirada
r
de l'avantpro
ojecte de la llei
d'avo
ortament ja
a que supossa una regre
essió en els
s drets de le
es dones.
GON.- Demanar la de
espenalitzacció de l'av
vortament voluntari
v
qu
ue a dia d'avui
d
SEG
contiinua tipificada dins el Codi
C
Penal.
TERCER.- Sol•licitar la re
educció de l'IVA dels mètodes an
nticonceptiu
us al 4% com a
mesu
ura de pre
evenció d’e
embarassoss no desitjats i de prevenció
p
d
de malaltie
es de
transsmissió sexual.
QUA
ART.- Instarr la implantació d'un programa específic d’acompany
d
yament i attenció
integ
gral a les do
ones que ha
an pres la decisió
d
d'intterrompre l'e
embaràs.
CINQ
QUÈ.- Insta
ar als grup
ps parlamentaris del Parlament de Catalunya a iniciar el
procé
és, amb la major celerritat possiblle, de l'elab
boració de la Llei sexu
ual i reprodu
uctiva
pròpia de Catalu
unya.
SISÈ
È.- Fer arrib
bar aquest acord a la
a Presidènc
cia del Parrlament de Catalunya,, a la
Presidència del Congrès de
els Diputatss i al Ministrre de Justíccia.
El re
egidor Sr. Sergi
S
Albricch explica que la pro
oposta ha estat prese
entada pel grup
muniicipal d’ERC
C i, per tan
nt, voraran favorablem
ment a la moció
m
ja que
e creuen que
q
el
partitt de goverrna l’estat espanyol té una acttitud retròg
grada en m
molt aspecttes i,
espe
ecialment en
n aquest de
el tema sob
bre l’avortam
ment, ja que
e creuen qu
ue són les dónes
d
que tenen
t
el dre
et a decidir sobre aque
est tema.
Sotm
mesa la pro
oposta d´acord a consideració de
el Plenari Municipal,
M
aquesta s´ap
prova
per unanimitat.
u

8.4.- MO
OCIÓ EN CO
ONTRA DE
E LA REFOR
RMA DE LA
A LLEI D´A
AVORTAME
ENT
EXPOSICIÓ DE
E MOTIUS
El passat
p
dia 20 de de
esembre, el
e Consell de Ministtres espan
nyol va ap
provar
l’avantprojecte d’una llei de
d l’avortam
ment que no
n té supo
ort social i que empitjjorarà
enca
ara més la situació
s
soccial, econòm
mica i de sa
alut de les dones.
d
Sota
a el nom de
e “Llei
de Protecció
P
de
e la Vida del
d Concebu
ut”, aquesta
a reforma ens
e situa a
al marc normatiu
postffranquista del
d 1985, destruint trenta anys de
e lluita fem
minista per l’assolimentt d’un
pel conjuntt de les don
dret fonamental
f
nes als Païs
sos Catalan
ns.
Des de la Cand
didatura d’U
Unitat Popular volem mostrar
m
la nostra
n
profu
unda indignació i
ràbia
a a la pèrdu
ua de nou aquest
a
drett tan fonamental, l’avortament. De
esprés de trenta
t
anyss d’haver de
espenalitzatt l’avortame
ent, amb la llei
l del 2010
0, el PP ha restringit de
e nou
la llib
bertat de le
es dones a decidir sob
bre si volem
m o no ser mares. Una
a reforma de
d llei
que pretén
p
incapacitar-nos ara com a subjectes decisoris
d
de
els nostres ccossos i úte
ers.
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En primer
p
lloc, volem deixxar clar qu
ue la CUP ens oposem frontalment a l’aplicació
d’aqu
uesta reform
ma que con
nverteix el que
q era una
a llei de term
minis en una
a llei que no
omés
perm
met l'avortam
ment en tre
es supòsits extremada
ament restrictius i que
e deixa en mans
d'un conjunt d’e
especialiste
es mèdics la decisió de
d si una dona
d
pot o no avortar.. Una
decissió que té el
e risc de se
er totalmentt arbitrària i basada en criteris ide
eològics i mo
orals.
Això ens porta a valorar qu
ue aquesta llei en cap cas respon
n a una milllora de la llei del
2010
0, sinó que només sattisfà els po
ostulats ideo
ològics i morals del P
PP i dels se
ectors
més conservado
ors. És a dir,
d que les dones ens veiem avo
ocades a la reproducciió i al
er de maress i cuidadore
es.
pape
En aquest
a
sen
ntit, volem remarcar la importtància que l’avortame
ent té a nivell
intern
nacional co
om a indicad
dor de qualitat, igualta
at i benesta
ar per a les dones. Perr això
ens hem de fixxar en els índexs de
e benestar de les dones en aquells païso
os on
ues d’educa
ació sexua
al i per a la salut estan
l’avortament éss legal i les polítiqu
conssolidades. Països
P
on es
e tenen en compte el conjunt de
e circumstàn
ncies que poden
p
porta
ar a una don
na a avortar. Situacion
ns de les do
ones que va
an més enllà
à del risc fís
sic i/o
psico
ològic de la
a dona, les violacions o la inviabiilitat de la vida
v
del fetu
us. Si les dones
d
avortten és perq
què simplem
ment no volen ser marres, i aquessta és una d
decisió totalment
legítiima, vàlida i reflexionada per qui així
a ho decideix.
Per últim,
ú
la novva llei no in
nclourà l’avo
ortament en
n el codi pe
enal en el ca
as de les dones,
però sí en el ca
as dels i less profession
nals sanitarris i conjunt d’especialistes que avalin
a
un avortament
a
t fora delss tres sup
pòsits que
e contempla la llei. Això té unes
consseqüències personals i socials irreversibles cap
c a les dones,
d
ja qu
ue ens trob
barem
amb moltes travves a l’hora de poder avortar
a
per les vies lega
als imposad
des. Com ja
a s’ha
adve
ertit des del feminisme, aquesta re
eforma pot obligar de nou a molte
es dones o bé a
avorttar en d’altrres països, o bé a praccticar avorta
aments de risc
r
i insegu
urs per a la salut
en ell cas d'aque
elles dones que no ting
guin recurso
os per marxxar a fora.
Entenem, doncss, que l’avo
ortament ha
a de ser lliure i gratuït. Lliure perq
què la Llei ha
h de
perm
metre que ca
ada dona es
e faci responsable de
el seu propi cos i preng
gui les deciisions
que consideri, tant
t
per a ser
s mare co
om per a no ser-ho. Gratuït
G
perq
què el paga
ament
supo
osa que les dones de la
a classe tre
eballadora no
n puguin accedir-hi.
a
A
Avortar ha de
d ser
un drret i no un privilegi
p
per a les qui s’’ho puguin permetre.
p
Per això assum
mim com a pròpies les reivind
dicacions del
d feminisme organittzat i
comb
batiu i continuarem deffensant:
d a decid
dir sobre el propi
p
cos, sense
s
supòs
sits, sense indicacions, sense tute
eles.
- El dret
- Una
a educació sexual i afe
ectiva igualitària, lliure, sana i sense prejudicis.
- Antticonceptiuss gratuïts, no agressiuss amb el cos i a l'abastt de tothom..
- El suport enttre dones i professio
onals i la creació
c
de les caixess de resisttència
econ
nòmica per a les doness que vulguiin avortar.

És pel que es proposa al Plenari
P
Muniicipal l´adop
pció dels se
egüents ACORDS:
PRIM
MER.- Manifestar i ferr arribar al Consell de Ministress i al Cong
grés de Dip
putats
espa
anyol el rebu
uig d'aquesst Ajuntament a l’esmen
ntada reform
ma.
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SEG
GON.- Instarr el Parlame
ent de Catalunya perqu
uè acceleri els treballs per aprova
ar una
llei pròpia de dre
ets i salut sexual repro
oductiva.
TERCER.- Crear un serve
ei de Doness per assessorament i informació a les dones
s que
vulgu
uin avortar sobre
s
les diverses posssibilitats ex
xistents, vettllant per la salut, bene
estar i
segu
uretat de less dones i do
onar-les sup
port, sigui quina sigui la
a seva edatt.
QUA
ART.- Inclou
ure informa
ació sobre l'actual refo
orma de la
a llei de l'avortament a les
activvitats de se
ensibilització
ó i educació sexual que
q
du a te
erme Planifficació familiar o
demé
és centres de
d salut am
mb competències per fe
er-ho.
CINQ
QUÈ.- Impa
artir campanyes a esccoles i insttituts on ess promourà la capacitat de
decissió de la dona
d
sobre el seu cos, oferint una
u
educacció efectivo-sexual obe
erta i
sensse prejudiciss.
SISÈ
È.- Denunciar les situa
acions injusstes i perillo
oses derivad
des d’aque
esta reforma
a que
pateiixin les dones santjoan
nines.
SETÈ
È.- Oferir suport legal als i les prrofessionals
s de la med
dicina que vvulguin com
mbatre
aque
esta reforma
a en la seva
a pràctica diària.
VUIT
TÈ.- Donar suport a les accionss que difere
ents entitats municipa
als puguin dur
d a
terme
e en contra
a d'aquesta reforma de la llei de l'a
avortament..

Sotm
mesa la pro
oposta d´acord a consideració de
el Plenari Municipal,
M
aquesta s´ap
prova
per unanimitat.
u

8.5.- MO
OCIÓ PER A UNA PO
OLÍTICA ACTIVA
A
EN
NVERS ELS
S HABITAT
TGES
DESOCUPATS DEL MUNICIPI DE SA
ANT JOAN
N DE LES ABADESSE
A
ES

L´alccalde-presid
dent, Sr. Ra
amon Roqu
ueé i Riu efectua la proposta de deixar sob
bre la
taula
a aquesta moció.
m
mesa la proposta a vottació, aquessta s´aprov
va per unan
nimitat dels assistents i, per
Sotm
conssegüent, es deixa sobre
e la taula.
El re
egidor Sr. Albrich veu bé
b consensuar una pro
oposta entre
e tots els grups però ta
ambé
vol fe
er constar que
q han tin
ngut tota un
na setmana per intenta
ar buscar un
n consens per a
les mocions.
m
El Srr. alcalde li respon que
e el tema re
equereix mé
és de 3 o 4 dies i que n
necessita que es
faci un
u seguime
ent del tema
a i veure com actuen altres administracions p
per tal d’arriibar a
un co
onsens amb
b sentit.

8.6.- MOCIÓ PER LA SANCIIÓ DELS IMMOBL
LES PER
RMANENTM
MENT
DESOCUPATS PROPIET
TAT D'ENT
TITATS FIN
NANCERES
S, GRANS
S EMPRES
SES I
ALTR
RES
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El Prresident efe
ectua la pro
oposta de deixar
d
sobre
e la taula aquesta
a
mo
oció i sotme
esa la
proposta a vota
ació, aquestta s´aprova per unanim
mitat dels asssistents i, per conseg
güent,
es de
eixa sobre la
l taula.

D
COMPTES DE
ELS ACORD
DS ADOPT
TATS PER LA
L JGL
9.- DONAR
Es dóna compte
e al Plenarii Municipal els acords adoptats per la JGL d
durant el pe
eríode
comp
près entre el
e 02/12/13 i el 20/01/14.

OMPTE DE
ELS DECRE
ETS D´ALCALDIA
10.- DONAR CO
e al Plenarii Municipal dels Decre
ets d´Alcaldiia compreso
os entre el 102 i
Es dóna compte
el 118 de 2013 i l´1 de 2014.

T
OBE
ERT DE PA
ARAULA
11.- TORN
La re
egidora, Srra. Concepcció Formatg
gé, explica diferents queixes
q
que
e els hi han fet
arribar referentss a manteniment que, tot i que no
n sap si só
ón totes de
e l’ajuntame
ent sí
que segur
s
hi podrà fer algu
una cosa. Una
U és referrent a la Ru
uta del Ferro
o, concretam
ment
en ell tram de Stt. Joan - To
oralles on hi ha una ba
arana i algun
n desprenim
ment que no
o fan
segu
ur aquest tra
am.
El Srr. Alcalde explica
e
que tot i que la ruta és una cessió d’A
ADIF als ajuntament, és
é el
Conssorci de less Vies Verde
es qui es fa
a càrrec del manteniment i, fins fa
a poc tamb
bé de
té dificultatts per fer-se
la co
onservació, però que actualment
a
e càrrec de
e la conserv
vació
de to
ots els kilòm
metres de via
v verda qu
ue hi ha a la província
a de Girona, motiu pel qual
darre
erament són els ajunttaments qui es fan cà
àrrec de less reparacions. Diu que
e la
queixxa es traslladarà al consorci
c
tott i que possiblement ja s’hagi fet ja que moltes
perso
ones que utilitzen
u
la ruta
r
ens ho
o fan saber i de forma
a immediata
a es trasllad
da al
conssorci. Si aqu
uest veu qu
ue no ho po
ot resoldre es
e posa en contacte am
mb l’ajuntam
ment
que intenta
i
reso
oldre-ho am
mb la màxim
ma celeritat possible.
p
Un altre
a
tema que
q la regid
dora comen
nta és el de
e la barana de la Plaça
a Clavé però ja
han vist
v que s’havien dema
anat pressu
upostos i, pe
er tant, ente
enen que s’a
arranjarà. El
E Sr.
alcalde li respon
n afirmativament i li exp
plica el proc
cediment qu
ue s’ha dut a terme.
La re
egidora tam
mbé demana
a el procéss de neteja dels emborrnals a la V
Vila Vella ja
a que
en hi ha molts plens
p
de brrutícia. El Sr.
S Alcalde diu
d que la neteja
n
es fa
a periòdica però
que en
e temps de caiguda de
d fulles sem
mpre es veu
u més brut.
que es va
Per altra
a
banda
a, fa referèn
ncia al cale
endari del contribuent
c
a passar pe
er les
case
es i als cobrraments de
els rebuts d’’aigua de l’últim semestre de l’an
ny que es cobra
c
molt junt amb el
e primer trim
mestre i s’hauria de mirar de sepa
arar una mic amés els
s dos
paga
aments.
El Srr. alcalde lii explica qu
ue es va de
emanar al Consorci fe
er un quart cobramentt per
enca
abir-hi el reb
but de l’aigua i, per tant, poder fer-ho
f
trime
estralment p
però el consorci
nomé
és obre tress períodes de cobram
ment i la única cosa que s’ha acon
nseguit és, dins
el ma
ateix períod
de de cobrament, sepa
arar quasi do
os mesos els
e cobrame
ents.
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AJUNTAMENT DE
E LA
BARON
NAL VILA DE
D SANT JOAN
J
DE LES
S ABADESS
SES
El re
egidor, Sr. Eusebi
E
Puig
gdemunt, am
mb referènc
cia als nom
ms dels carrrers, diu que un
dels abats més importants a la nostra
a vila va serr l’Abat de Bianya
B
a qu
ui antigamen
nt es
va dedicar el Passeig
P
Com
mte Guifré tot i que de
esprés s’ha
an anat can
nviant els noms
n
fins a obtenir l’a
actual. Deixa
a la idea de
el nom de l’A
Abat de Bia
anya per alg
gun dia ded
dicarli algun carrer.
El Sr. Puigdem
munt també demana a l’ajuntame
ent sobre la
a possibilita
at de fer alg
guna
activvitat per als nombrososs joves que
e no estudie
en ni treballen que ess concentren en
troba
ades al secctor de la Coromina del
d Bac. És
É conscien
nt que és m
molt difícil però
s’hau
uria d’intenttar de fer alguna cosa.
El Srr. alcalde diu que s’ha
a mantingut alguna reu
unió amb pa
ares i tècnics però no s’ha
acab
bat resolent massa rés i reconeix que
q és un te
ema que s’h
ha de continuar treballant.
egidor, Sr. Puigdemunt
P
t, tot i que és conscie
ent que s’esstà en un m
moment difíc
cil, a
El re
l’escola es fa una activitatt lectora que està func
cionant i pe
er tant es trroba a falta
ar un
espa
ai on hi hag
gi una biblioteca que estigui en un espai adequat.
a
Pe
er aquest motiu
m
dema
ana si hi ha
a la possibilitat de trob
bar un espa
ai adequat tot
t i que, re
epeteix, sap
p que
és un
n moment difícil.
d
El Srr. alcalde li diu que esstà d’acord en el que diu el Sr. Puigdemunt
P
t i en la me
esura
que es pugui i que
q hi hagii algun ediffici que es pugui
p
destinar a aquest equipam
ment i
les condicions
c
e
econòmique
es ho perme
etin s’intenttarà fer. Esttà segur que
e el dia arriibarà
i que
e es podrà comptar
c
am
mb aquest esspai.
El re
egidor Sr. Sergi
S
Albrich
h torna a insistir en qu
ue un bon lloc per aquest equipam
ment
seria
a l’edifici on hi ha l’actu
ual CAP, pe
erò que és una
u decisió
ó que ha de prendre l’e
equip
de govern. El Sr.
S Albrich en
e referència a les polítiques actiives per a lla desocupació,
dema
ana consen
nsuar una moció per tal de poder-la apro
ovar en la propera se
essió
plenà
ària. Diu qu
ue en cas de no arrib
bar a un co
onsens, torn
naran a pre
esentar la seva
mociió.
El Srr. alcalde li diu que posssiblement no l’hagi en
ntès, ja que la seva inte
enció era de
eixar
clar que
q no li ag
grada aprovvar mocionss per aprov
var-les sinó que aquella que finalm
ment
es pugui conse
ensuar, pug
gui contribuir a que fin
nalment ting
gui una inccidència i pugui
p
contrribuir a que
e finalment aquest tem
ma i així es fa si la legiislació, els municipis.... tots
plega
ats fan que
e es puguin trobar eine
es i vies qu
ue facin milllor la gestió de l’habittatge
priva
at o públic. Creu que no
n és un tem
ma de cons
sensuar en el termini d
de 2 mesos
s una
mociió i que aqu
uesta sigui estèril,
e
sinó
ó que ha de tenir un co
ontingut realista i contra
astat
amb actuacionss d’altres administraci
a
acions que hagis pog
gut dur a te
erme
ons i actua
altress poblacion
ns i ciutats.
El Srr. Albrich diiu que potser qui no l’e
entén és ell, ja que només li parrla de conse
ens i
creu que en doss mesos hi pot
p haver-h
hi la mostra d’aquesta voluntat.
v
Per altra
a
banda
a li exposa que
q hi ha uns
u veïns preocupats pel
p parallam
mps que hi ha a
l’ediffici del nou consultori ja
a que l’edifici és molt més
m baix qu
ue els edificcis dels volttants
i don
nat que no és normal que un parrallamps es
stigui situat en un lloc més baix, és
é el
que els
e ha dut a aquesta preocupació.
El Sr. alcalde lii explica qu
ueixa li havvia comenta
at a ell que
e l’ajuntame
ent havia parlat
p
amb veïns i que
e donat que
e les obres no les havia contracta
at l’ajuntame
ent, s’inform
maria
per donar
d
respo
osta a les seves preoccupacions. Desprès
D
de
e rebre la informació síí que
li pott confirmar que el parallamps éss obligatori a l’edifici i els càlculs que s’han fet
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justiffiquen la se
eva instal.lacció. Per altrra banda sí que la sevva instal.lació es farà en
e un
lloc on
o no perjud
diqui més un
u edifici que l’altre perrò que comp
pleixi les se
eves funcion
ns.
El Srr. Albrich demana si varen
v
veure
e com estav
ven les pap
pereres el d
dia 6 de ge
ener,
tarda
a Reis. Com
menta que hi havia un excés de
e brossa a les papere
eres. Creu que
seria
a convenien
nt fer una ca
ampanya de
e sensibilitz
zació sobre aquest tem
ma ja que si mal
no re
ecorda l’ultim
ma que es va
v dur a terrme amb fullletons va ser
s l’any 201
11.
empre s’inte
enta sensibilitzar i creu que és una
a feina que s’ha
El Srr. alcalde li diu que se
de fe
er dia a dia i molt espe
ecialment quan es dete
ecten problemes amb veïns conc
crets,
amb cartes que
e s’envien a les llars en
n èpoques especials. Explica que
e fa uns any
ys hi
havia
a diners per a dur a te
erme campa
anyes amb fulletons, amb
a
un tècnic que visitava
les llars, però en
n aquests últims
ú
anys això no ha estat possiible i per tan
nt s’intervé més
onalment o en èpoque
es més conccretes.
perso
El Srr. Albrich in
nsisteix en que
q es pod
dria fer una altra remesa de fullettons informatius
però el Sr. alcallde li diu qu
ue pràcticam
ment tothom
m està senssibilitzat sob
bre aquest tema
t
i que
e qui no ho està, amb fulletons, no
n el farem
m canviar, motiu
m
pel qu
ual creu que
e les
tècniiques més efectives
e
só
ón les que es
e puguin fe
er a nivell pe
ersonal.
El Srr. Albrich, per
p acabar, comenta que per la premsa
p
es va
v assabentar que es volia
fer una endreça
a a l’entorn de l’edifici del nou CA
AP amb une
es obres qu
ue ascende
eixen
aproxximadamen
nt a uns 60.000
6
€. Creu
C
que en
n aquesta actuació
a
s’h
hauria de mirar
m
d’arranjar el ca
amí de la part
p
posterior de la Colònia
C
Esp
pona ja que
e hi ha gra
ava i
dificu
ulta la circu
ulació dels veïns i que
e també per proximitatt amb la Fu
undació Em
mma,
s’hau
uria de mira
ar de donar--hi una solu
ució.
El Srr. alcalde li explica en que
q consisttirà l’actuació que es pretén fer en
n aquest sec
ctor i
que el que dem
mana el Sr. Albrich
A
fina
alment pot quedar
q
reso
olt mitjançan
nt l’accés per
p la
part central de la Colònia Espona.
E
No
o obstant aix
xò no desca
arta del tot fer-ho, tot i que
segu
urament hi ha
h altres acttuacions prioritàries en
n el mateix sentit.
s
El Srr. Albrich manifesta
m
qu
ue es tracta
a de donar un
u altra esp
pai més de passeig prroper
per als
a avis de la Fundació
ó Emma.
No havent-hi
h
m
més
assump
ptes a tracttar, l’Alcald
dia dóna pe
er acabada la sessió a les
22:10
0 hores de
e la qual s’e
estén la pre
esent acta que signa amb mi, la
a Secretària
a que
certiffico, l’Alcald
de-Presiden
nt de la Corp
poració.

Raqu
uel Costa Ig
glesias
Secrretària-Intervventora

Ramon Roqué
R
i Riu
L’Alcalde
e
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