ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 27 DE
GENER DE 2012.
Identificació de la sessió:
Legislatura: 2011-2015
Sessió número: 6
Caràcter: ordinària
Lloc: 27/01/2012
Hora: 19:00
Llista d'Assitents
SR. RAMON ROQUÉ I RIU, PRESIDENT
SRA. CONCEPCIÓ FORMATGÉ I MARCER, VOCAL
SRA. Mª LLUÏSA PÈREZ CASTRO, VOCAL
SR. ENRIC PALAU I HOMS, VOCAL
SRA. MAGDA MANZANAL I SAURET, VOCAL
SRA. SILVIA CARREIRA I LLENDERROZAS, VOCAL
SRA. ANNA RUANO I ROMERO , VOCAL
SRA. MONTSERRAT TALLANT I DESCAMPS, VOCAL
SR. JORDI CAPARRÓS I MARCÉ, VOCAL
SR. SERGI ALBRICH I VIÑAS, VOCAL
SR. RAIMON TRAVER I BURNIOL, VOCAL
Sra. Raquel Costa Iglesias, Secretària-interventora que en dóna fe.

ORDRE DEL DIA:
1.- APROVACIÓ DE L´ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DE DATA 25 DE
NOVEMBRE DE 2011.
2.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ BASES PER A L´ADJUDICACIÓ HABITATGES AMB
PROTECCIÓ OFICIAL EN RÈGIM DE LLOGUER A L´IMMOBLE DE LA COLÒNIA
ESPONA
3.- APROVACIÓ AMPLIACIÓ TERMINI CONCESSIÓ COLÒNIA ESPONA
4.- APROVACIÓ SUSPENSIÓ APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ PLA DE
MILLORA URBANA COLÒNIA LLAUDET
5.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 22, REGULADORA
DE LA TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D´AIGUA
6.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ ESTATUTS DE L´ORGANISME AUTÒNOM LLAR
D´INFANTS MUNICIPAL EL MOLÍ PETIT
7.- APROVACIÓ
INDEPENDÈNCIA.

ESTATUTS

ASSOCIACIÓ

DE

8.- ADHESIÓ AL PACTE D’ ALCALDES I ALCALDESSES

MUNICIPIS

PER

LA

9.- APROVACIÓ RELACIÓ LLOCS DE TREBALL AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE
LES ABADESSES I DE L’ ORGANISME AUTÒNOM LLAR D’ INFANTS EL MOLÍ
PETIT
10.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ PRESSUPOST AJUNTAMENT NÚMERO 1/2012,
MITJANÇANT CRÈDITS EXTRAORDINARIS
11.- APROVACIÓ MOCIÓ PRESENTADA PER L´AMPA DE L´INSTITUT ESCOLA
SANT JOAN DE LES ABADESSES PER A LA CONSTRUCCIÓ DE LA NOVA
ESCOLA
12.- DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL
13.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D´ALCALDIA
14.- TORN OBERT DE PARAULA
S’obre la sessió per la Presidència a les 19:00 hores i comprovada per la Secretària la
existència del quòrum suficient perquè pugui ser iniciada la sessió en primera
convocatòria, es procedeix a conèixer els assumptes inclosos en l’ordre del dia.
1.- APROVACIÓ DE L´ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DE DATA 25 DE
NOVEMBRE DE 2011.
Sotmesa l´acta de la darrera sessió Plenària a consideració dels membres del Plenari
Municipal, aquesta s´aprova per unanimitat.
2.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ BASES PER A L´ADJUDICACIÓ HABITATGES AMB
PROTECCIÓ OFICIAL EN RÈGIM DE LLOGUER A L´IMMOBLE DE LA COLÒNIA
ESPONA
Vist l´acord adoptat pel Plenari Municipal en sessió celebrada en data 25 de març de
2011, mitjançant el qual, va aprovar les bases per a l´adjudicació de 16 habitatges amb
protecció oficial en règim de lloguer a l´immoble de la Colònia Espona.
Atesa la necessitat de modificar aquestes bases amb la finalitat de poder efectuar
noves adjudicacions d´habitatges davant qualsevol vacant que es produeixi en els 25
habitatges que formen la Colònia Espona.
És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR la modificació de les bases per a l´adjudicació dels habitatges
amb protecció oficial en règim de lloguer a l´immoble de la Colònia Espona, en els
termes que consten a l´expedient.
SEGON.- EXPOSAR l’expedient al públic mitjançant anunci publicat en el Butlletí
Oficial de la Província, així com també en el tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament
durant un termini de 30 dies, per tal que tota persona interessada pugui examinar-lo i
presentar les reclamacions i observacions que consideri oportunes. En cas de no
presentar-se reclamacions durant aquest període d’exposició pública, els acords
adoptats es consideraran definitivament aprovats.

El Sr. Alcalde explica que la present proposta pretén agilitzar els tràmits d’adjudicar els
pisos vacants de la Colònia Espona amb els sol.licitants que hi ha al registre únic al
Departament d’Habitatge del Consell Comarcal, tot i seguint els criteris d’adjudicació.
Les dues modificacions de les bases són: la reducció l’empadronament de 5 a 2 anys i
també es permet el reagrupament familiar amb els fills, si estan empadronats a Sant
Joan.
El regidor Sr. Sergi Albrich explica que el seu vot serà favorable tot i que exposa la
defensa del seu grup municipal en que els pisos de la Colònia Espona estiguessin
vinculats a la Fundació Emma, de manera que les persones grans que hi visquessin
en un futur, quan ho necessitessin, poguessin ser tractades per els especialistes de la
Fundació. Ara veuen que no hi ha cap vincle i, per tant, demanen que en un futur
aquest vincle sigui possible.
El Sr. Alcalde manifesta que és un vincle difícil de formalitzar ja que són dues coses
molt diferents i amb criteris d’accés diferents i els habitatges es regeixen per la
normativa d’habitatge protegit i, per tant, qualsevol acord d’accés a la Fundació,
trencaria la normalitat. Destaca que hi ha persones que viuen a la Colònia Espona que
utilitzen els serveis de la Fundació i d’altres que hi són voluntàries. Qualsevol altre
tipus de vincle acabaria desvirtuant els criteris objectius que hi ha per entrar a la
Fundació i als habitatges.
El Sr. Sergi Albrich comenta que el vincle no hauria d’afectar a tots els pisos però sí a
uns quants.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova per unanimitat.
3.- APROVACIÓ AMPLIACIÓ TERMINI CONCESSIÓ COLÒNIA ESPONA
Vist l´acord adoptat pel Plenari Municipal en sessió celebrada en data 27 de març de
2009, mitjançant el qual s´aprovà l´adjudicació definitiva del concurs convocat per a la
concessió d´obra pública sobre sòl municipal de domini públic destinat a la promoció i
explotació d´habitatges dotacionals en règim de cessió d´us a l´immoble de la Colònia
Espona a favor de l´empresa CEVASA PROYECTOS IMMOBILIARIOS, SLU.
Atès el que estableix la clàusula 6 del plec de clàusules administratives particulars
aplicables al contracte de concessió d´obra pública esmentat en l´apartat anterior, així
com també, el contracte administratiu signat entre aquest Ajuntament i l´empresa
adjudicatària, en data 30 de març de 2009, concretament el seu pacte sisè, el qual
determina que la durada d´aquest contracte és de quaranta anys a comptar des de la
data d´atorgament de la corresponent llicència municipal d´obres i, que aquest termini
només podrà ser prorrogat per les causes previstes a l´article 225 i 241.3 de la Llei
30/2007, de 30 d´octubre, de contractes del sector públic (LCSP), actualment
modificada per la LLei 34/2010, de 5 d´agost.
Atès que de conformitat amb el que estableix l´article 241 de la Llei 30/2007,
modificada per Llei 34/2010, el contracte de concesssió d´obra pública ha de mantenir
el seu equilibri ecomòmic en els termes considerats per a la seva adjudicació, tenint en
compte l´interès general i l´interès del concessionari.
Atès els motius al.legats per part de l´empresa adjudicatària que han alterat l´equilibri
econòmic de la concessió i que justifiquen l´ampliació del termini de vigència de la
mateixa.

Atès que de conformitat amb el que estableix l´article 241.2.b) de la Llei esmentada
anteriorment, l´administració haurà de restablir l´equilibri econòmic del contracte en
benefici de la part que correspongui, entre d´altres, quan a conseqüència d´actuacions
de l´Administració es determini de forma directa la ruptura substancial de l´economia
de la concessió. En aquest supòsit l´apartat 3 de l´article mencionat anteriorment,
determina que, es podrà prorrogar el termini de concessió per un període que no
excedeixi d´un 15% de la seva durada inicial, això és, es podrà prorrogar per un
període màxim de 6 anys.
Vist l´informe emès per la Secretària-Interventora.
És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR l´informe emès per la Secretària-Interventora i APROVAR
l´ampliació del termini del contracte de concessió d´obra pública sobre sòl municipal de
domini públic destinat a la promoció i explotació d´habitatges dotacionals en règim de
cessió d´us a l´immoble de la Colònia Espona a favor de l´empresa CEVASA
PROYECTOS IMMOBILIARIOS, SLU, per un període de 6 anys, de manera que
aquest finalitzarà el 3 de novembre de 2055.
SEGON.- COMUNICAR el present acord a l´empresa CEVASA PROYECTOS
IMMOBILIARIOS, SLU i citar-la per a la signatura de l´addenda al contracte signat en
data 27 de març de 2009, amb la finalitat d´ampliar el seu de termini de vigència fins el
3 de novembre de 2055.
El Sr. Alcalde explica que s’aprova una ampliació del termini de concessió que en un
principi era de 40 anys i ara, per motius de desequilibri financer motivat bàsicament pel
retard en el cobrament de les subvencions per part de la Generalitat i per la quantia
inferior de la concessió de crèdit i la no aplicació del preu màxim de lloguer permès.
Tot això ha suposat un desequilibri quantificat per l’empresa en 500.000 € que es
veuria compensat amb una ampliació de 6 anys més de concessió.
El regidor Sr. Raimon Traver explica el seu vot d’abstenció bàsicament per donar un
toc d’atenció ja que suposa que els números que es varen fer en un inici no quadren i
l’Ajuntament ja ha tingut males experiències amb altres concessions.
El Sr. Alcalde contesta que els números que inicialment estan previstos no s’han pogut
complir bàsicament per unes demores alienes a l’empresa concessionària. Cevasa és
una empresa sòlida especialitzada en habitatges de lloguer i és una de les empreses
pioneres al nostre país i, per tant, això ja mereix una certa confiança en que la
concessió es portarà de forma correcta. Entén que es un acte de bona voluntat per
part de l’Ajuntament ampliar el termini però l’empresa també el va fer quan en plena
crisi va apostar pel projecte a Sant Joan. Insisteix en la seva total confiança a
l’empresa.
El Sr. Sergi Albrich explica que el vot del seu grup municipal serà negatiu perquè
entenen que amb 40 anys de concessió és suficient per recuperar la inversió inicial.
Creuen que els beneficis de l’empresa amb 40 anys ja estaran assolits i que la única
cosa que es fa amb ampliar la concessió 6 anys més és treure oportunitat d’ingressos
per l’Ajuntament.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova per 7 vots positius del grup polític municipal del
PSC, 2 vots negatius del grup polític municipal d´ERC i 2 abstencions del grup polític
municipal de CiU.

4.- APROVACIÓ SUSPENSIÓ APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ PLA DE
MILLORA URBANA COLÒNIA LLAUDET
Atès el Pla Especial de Millora Urbana de la Colònia Llaudet de Sant Joan de les
Abadesses, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d´Urbanisme en sessió
celebrada en data 14 d´abril de 2010 i publicat al DOGC número 5.663 de data 5 de
juliol de 2010, preveu l´ordenació detallada i completa dels terrenys inclosos en el seu
àmbit territorial i el seu desenvolupament.
Atès l´acord adoptat pel Plenari Municipal en sessió celebrada en data 25 de
novembre de 2011, mitjançant el qual va aprovar inicialment la modificació del Pla de
Millora Urbana de la Colònia Llaudet.
Atès que el corresponent expedient administratiu ha estat exposat al públic mitjançant
anunci publicat al BOP número 239 de data 16 de desembre de 2011, al DOGC
número 6020 de data 7 de desembre de 2011 i en el diari El Ripollès de data 15 de
desembre de 2011, durant un període d´un mes, el qual va finalitzar el dia 16 de gener
de 2012.
Atès que no disposem dels informes preceptius sol.licitats als diferents organismes
públics afectats per raó de les seves competències sectorials.
Atès el que estableix l´article 89.5 del Text refós de la Llei d´Urbanisme, aprovat pel
decret legislatiu 1/2010, de 3 d´agost, el qual determina que, l´acord d´aprovació
provisional d´un pla urbanístic derivat com és el cas d´un Pla de millora urbana, s´ha
d´adoptar en el termini de 2 mesos des de l´acabament del període d´informació
pública establert per l´article 85.4.
Atès que el proper Plenari Municipal es celebrarà el 30 de març de 2012.
És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- SUSPENDRE l´aprovació provisional del Pla de Millora Urbana de la
Colònia Llaudet fins que no es disposin dels informes dels organismes públics afectats
per raó de les seves competències sectorials i s´hagin resolt les al.legacions
presentades dins el tràmit d´informació pública.
SEGON.- COMUNICAR el present acord a les parts interessades a fi i efectes
oportuns.
El Sr. Alcalde en referència a la present proposta dóna compte que amb la voluntat
d’aprovar provisionalment la Modificació del Pla de Millora Urbana de la Colònia
Llaudet en el proper ple ordinari del mes de març i atès que encara no es disposen de
tots els informes sol.licitats pels quals hi ha dos mesos de termini per a la seva
emissió, és el motiu pel qual es proposa la suspensió de l’aprovació provisional fins el
proper mes de març.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova per unanimitat.
5.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 22, REGULADORA
DE LA TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D´AIGUA

Vista la necessitat de modificar l´ordenança fiscal número 22, reguladora de la taxa pel
subministrament d´aigua.
Atès que es proposa modificar l´annexe de tarifes, per tal d´afegir-hi una tarifa pel
consum industrial d´aigua, de manera que els trams de consum d´aigua quedin de la
forma següent:
-Fins a 36 m3/semestre
-De 36 a 120 m3/semestre
-De 120 a 1.500 m3/semestre
- A partir de 1.500 m3/semestre

0,3765 euros
0,5020 euros
0,7531 euros
0,4518 euros

Atès el que estableixen els articles 15 a 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR provisionalment la modificació de l´ordenança fiscal número 22,
reguladora de la taxa pel subministrament d´aigua, en els termes exposats a la part
expositiva anterior.
SEGON.- EXPOSAR l’expedient al públic mitjançant anunci publicat en el Butlletí
Oficial de la Província, així com també en el tauler d’edictes de l’Ajuntament durant un
termini de 30 dies, per tal que tota persona interessada pugui examinar-lo i presentar
les reclamacions i observacions que consideri oportunes. En cas de no presentar-se
reclamacions durant aquest període d’exposició pública, els acords adoptats es
consideraran definitivament aprovats i l´ordenança entrarà en vigor una vegada
efectuada la seva publicació íntegra en el BOP.
El Sr. Alcalde explica que la modificació de l’ordenança és bàsicament per incloure
una taxa diferent per al gran consum d’aigua que ara l’ajuntament pot facilitar atès que
les seves instal.lacions actuals ho fan possible i a més es pot oferir un preu competitiu.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova per unanimitat.
6.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ ESTATUTS DE L´ORGANISME AUTÒNOM LLAR
D´INFANTS MUNICIPAL EL MOLÍ PETIT
Atesa la necessitat de modificar els estatuts de l´organime autònom Llar d´infants
municipal El Molí Petit, concretament el seu article 7, el qual regula la composició de
la Junta General de Govern de l´esmentat organisme, amb la finalitat que tots els
regidors de l´ajuntament a l´oposició en puguin formar part.
Atès l´acord adoptat per la Junta General de Govern en sessió celebrada en data 17
de novembre de 2011.
És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- MODIFICAR l´article 7 dels estatuts de l´organimes autònom Llar d´infants
municipal El Molí Petit, per tal que aquest quedi redactat de la forma que es transcriu
literalment a continuació:
“La Junta General de Govern està formada per:

a) L´alcalde-president de l´ajuntament que presidirà la Junta.
b) Els vocals següents:
-

El regidor /a d´Ensenyament
Un regidor de cada grup polític municipal a l´oposició, dels quals un d´ells
tindrà dret a veu i vot i la resta dret a veu
El/la directora/a del Centre
Sis representants dels pares i mares, dels quals dos tindran dret a veu i vot i la
resta dret a veu. En el cas dels pares amb dret a veu i vot, es designarà a més
d´aquest, un suplent que el substituirà en cas d´absència.

El President de la Junta podrà convidar a assistir a les reunions quan sigui
necessari pels temes a tractar, a les persones que cregui oportú com:
-

Un representant d´atenció a l´infant o persona en qui delegui
Un assistent social

Actua com a secretari o secretària qui ho sigui de la corporació o el funcionari o la
funcionària en qui delegui, el qual només tindrà dret a veu“.
SEGON.- SOTMETRE el present expedient a informació pública durant un termini de
30 dies mitjançant anunci publicat al BOP i al tauler d´edictes de l´ajuntament, per tal
que tota persona interessada pugui examinar-lo i presentar les al.legacions i
observacions que consideri oportunes. Transcorregut l´esmentat termini sense que
s´hagin presentat al.legacions o observacions de cap tipus, l´esmentat acord
esdevindrà definitiu sense necessitat d´adopció d´un nou acord plenari i es procedirà a
publicar íntegrament el text dels estatuts al BOP i s´inserirà una referència d´aquesta
publicació al DOGC.
El Sr. Alcalde exposa que la nova composició de la Junta de la Llar d’Infants ja va ser
discutida i aprovada per la pròpia Junta i, per tant, ara es ratifica l’acord.
El regidor Sr. Raimon Traver manifesta que la cessió del vot del seu grup municipal és
un acte de confiança cap a l’equip de govern i espera sigui correspost.
El Sr. Sergi Albrich explica el vot negatiu del seu grup municipal ja que tot i que és
important que a la Junta d´aquest organisme hi tinguin cabuda representants del tots
els grup municipals, el fet que no hi tinguin vot de forma individual, ho considera injust.
Creu que d’aquí a uns anys aquesta situació s’haurà de modificar. Fins que no hi
tinguin vot seran contraris als estatus.
El Sr. Alcalde explica que quan ell era a l’oposició havia reivindicat en moltíssimes
ocasions la presència de tots els grups municipals a tots els organismes de
l’ajuntament i creu que aquesta modificació és important.
El Sr. Sergi Albrich, creu que s’ha avançat però no suficientment.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal,
aquesta s´aprova per 9 vots positius ( 7 del grup polític municipal del PSC i 2 del grup
polític municipal de CiU) i 2 vots negatius del grup polític municipal d´ERC.
7.- APROVACIÓ
INDEPENDÈNCIA.

ESTATUTS

ASSOCIACIÓ

DE

MUNICIPIS

PER

LA

Vist l´acord adoptat pel Plenari Municipal en sessió celebrada en data 25 de novembre
de 2011.
Vist el contingut de l’acta de constitució de l’Associació de Municipis per la
Independència i el text dels seus Estatuts que consten a l´expedient.
És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Adherir-se a l’Associació de Municipis per la Independència constituïda a
Vic en data 14 de desembre de 2011.
SEGON.- Aprovar els Estatuts que regulen l’Associació, en la forma que consten a
l´expedient.
TERCER.- Facultar el Sr. Alcalde per signar els documents necessaris per a
l’efectivitat dels precedents acords.
QUART.- Delegar en l’Alcalde, Sr. Ramon Roqué i Riu, per representar aquest
Ajuntament davant l’Associació amb totes les facultats previstes en els Estatuts.
CINQUÈ.- Remetre certificat de l’acord a la presidència de l’Associació de Municipis
per la Independència domiciliada al C. Ciutat, 1, 08500 Vic.
El Sr. Alcalde explica que el Consisotir ja havia pres l’acord d’aherir-se a l’Associació
de Municipis per la Independència però en aquel moment no hi havia estatuts i per tant
ara aprovats per la pròpia associació, es proposa aprovar-los.
El regidor Sr. Sergi Albrich, en nom dels representant de sant Joan Decideix, de
Convergència i del seu grup municipal d’Esquerra i dels companys de la CUP, li fa la
proposta de que quan el Sr. Alcalde vagi a les reunions demani que un dels quatre el
pugui acompanyar.
El Sr. Alcalde diu que no té cap inconvenient i que s’ha de veure con es configuraran
les comissions i les reunions ja que tot és molt recent. Recull la seva demanda i
manifesta que pot ser interessant que hi puguin intervenir.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova per unanimitat.
8.- ADHESIÓ AL PACTE D’ ALCALDES I ALCALDESSES
La Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat “Pacte d’Alcaldes i
Alcaldesses”, una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de participació
de la ciutadania en la lluita contra l’escalfament de la Terra. El pacte ha nascut
després d’un procés no formal de consultes amb moltes ciutats europees.
El Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin
d’aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant
actuacions d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts d’energia renovables.
El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament global,
integrat, a llarg termini i, sobretot, basat en la participació de la ciutadania. És per això
que s’ha considerat que les ciutats han de liderar l’aplicació de polítiques energètiques
sostenibles i cal recolzar els seus esforços.

L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadessesté la voluntat d'avançar cap a
l'establiment de polítiques eficaces per reduir la contaminació que ocasiona
l'escalfament global mitjançant l'adopció de programes d'eficiència energètica en
àmbits com el transport urbà i l'edificació, a més de la promoció de fonts d'energies
renovables en les àrees urbanes. Concretament, fa seves les propostes de la UE
(març 2007) que es compromet a reduir les seves emissions de CO2 en un 20% fins
l'any 2020, incrementar en un 20% l'eficiència energètica i aconseguir que un 20% del
subministrament energètic procedeixi de fonts renovables.
És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- L’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses fa seus els objectius de la
Unió Europea per l’any 2020 i adopta el compromís de reduir les emissions de CO2 en
el seu territori en més del 20 per cent per a 2020 mitjançant a la creació de plans
d’acció en favor de les fonts d’energies renovables.
SEGON.- L’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses es compromet a elaborar un
Pla d’Acció d’Energia Sostenible en un termini màxim d’un any des de la data
d’Adhesió al Pacte. L’abast del document respondrà a les directrius que s’estableixin
per part de la Comissió de Transport i Energia de la Unió Europea i inclourà una
estimació de les emissions i una proposta de les accions a seguir per aconseguir els
objectius plantejats. Per la realització d’aquestes tasques es comptarà amb el suport
de la Diputació de Girona, Coordinadora Territorial del Pacte a les Comarques
Gironines.
TERCER.- L’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses es compromet també a
elaborar un informe bianual per l’avaluació, control i verificació dels objectius, a
organitzar el Dia de l’Energia, a informar de les fites obtingudes en acompliment de Pla
d’Acció i a participar (en els termes que consideri oportú) en la Conferència d’Alcaldes
i Alcaldesses per l’Energia sostenible a Europa.
QUART.- Facultar l'alcalde/alcaldessa per a que signi el formulari d'adhesió al Pacte.
CINQUÈ.- Comunicar els presents acords al Comissari de Transports i Energia de la
Unió Europea (en els termes del model establert ), a l'Oficina del Pacte de Brusel·les
(COMO) i a la Diputació de Girona per fer possible les tasques de suport i coordinació
dels municipis de la província que s’hi adhereixin.

El Sr. Alcalde explica que és un pacte entre administracions locals, diputacions,
consells comarcals, organismes estatals per intentar reduir l’emissio del 20% de CO2
l’any 2020. Per aconseguir el repte es concedeixen ajuts via crèdit que gestionarà la
Diputació de Girona.
El regidor Sr. Sergi Albrich manifesta el seu vot favorable però també demana que no
sigui tan sols un pacte de bones intencions sinó que realment serveixi per la seva
finalitat i intentar que els edificis municipals siguin edificis sostenibles.
El Sr. Alcalde explica que la setmana propera ell mateix i l’enginyer de l’ajuntament
participaran en una reunió informativa i de treball a la Diputació de Girona per veure
com avança aquest acord tot i que creu que els ajuts només vindran via crèdit i que
qualsevol actuació que es vulgui fer s’hauran d’aconseguir ajuts d’altres bandes com
s’ha fet fins ara.

Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova per unanimitat.
9.- APROVACIÓ RELACIÓ LLOCS DE TREBALL AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE
LES ABADESSES I DEL SEU ORGANISME AUTÒNOM LLAR D´INFANTS
MUNICIPAL EL MOLÍ PETIT
Atès l´acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió celebrada en data 9 de
juny de 2008, mitjançant el qual va aprovar el pressupost presentat per Xaloc ( Xarxa
Local de Municipis de la Diputació de Girona) per portar a terme l´estudi de la relació
de llocs de treball d´aquest Ajuntament i del seu Organisme Autònom Llar d´infants El
Molí Petit.
Atès l´estudi elaborat a tal efecte per part de Xaloc, el qual conté una relació de tots
els llocs de treball existents a l´Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses i al seu
Organisme Autònom Llar d´Infants El Molí Petit, amb la determinació de les funcions,
atribucions i comeses que ha de realitzar el personal que les ocupa i, es determinen
l´escala, subescala, classe i categoria a què ha de pertànyer la persona que ocupa
cada lloc de treball.
Atès l´organigrama funcional de l´Ajuntament i del seu organisme autònom que consta
a l´expedient.
Atès el manual de valoració de llocs de treball, el Reglament de manteniment de la
valoració de llocs de treball, les fitxes descriptives dels llocs de treball, tan del personal
funcionari com del personal laboral, així com també les taules de punts de cadascun
dels esmentats col.lectius, que consten a l´expedient.
Atès el que estableixen els articles 74, 37, 55 a 62, 69 i 77 de la Llei 7/2007, de 12
d´abril, de l´Estatut Bàsic de l´Empleat Públic; arts. 22.2.i) i 90.2 de la Llei 7/1985, de
2 d´abril, reguladora de les Bases del Règim Local; arts. 15, 16 i 17 de la Llei 30/1984,
de 2 d´agost, de Mesures per a la reforma de la funció pública; arts. 29 a 30, 32, 33 50
i 66 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d´octubre; arts. 29 a 35 i 166 a 170 del Decret
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s´aprova el reglament de personal al servei de les
entitats locals; Reial decret 861/1986, de 25 d´abril i Reial decret 364/1995, de 10 de
març.
És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR la Relació de llocs de treball de l´Ajuntament de Sant Joan de
les Abadesses i del seu Organisme Autònom Llar d´Infants El MolÍ Petit, en la forma
que consta a l´expedient.
SEGON.- EXPOSAR AL PÚBLIC la Relació de llocs de treball pel termini de trenta
dies hàbils mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya i en el tauler d´edictes electrònic de l´Ajuntament.
Considerar-la aprovada definitivament sense necessitat d’adoptar nou acord, si durant
l´esmentat termini no s’hi presenten reclamacions.
TERCER.- TRAMETRE còpia de la Relació de llocs de treball en el termini de trenta
dies a comptar des de la seva aprovació a la Delegació Territorial del Govern a Girona
i al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de
Catalunya.

El Sr. Alcalde explica que l’Ajuntament no tenia una relació de llocs de treball i que
davant l’oportunitat que es va presentar des de la Diputació de Girona, concretament
des de Xaloc, es va dur a terme aquest estudi de l’estructura laboral i de funcions del
personal de l’Ajuntament que hauria de regir el dia a dia de cadascun d’ells. Agraeix la
paciència i comprensió dels treballadors, grups de l’oposició i el mateix equip de
govern.
El regidor Sr. Ramon Traver, com a portaveu del grup municipal de Convergència i
Unió, explica el seu vot d’abstenció que en cap cas és contra la vàlua dels treballadors
sinó que el temps ja justificarà el seu vot, especialment quan la valoració es remeti a
organismes superiors.
El Sr. Sergi Abrich, explica que el seu vot també serà d’abstenció tal com ja han
manifestat en ocasions ja que no s’oposaran en el que acabin decidint l’equip de
govern i els propis treballadors. Creuen que aquesta valoració ha durant
excessivament i que ara que es demana contenció no és el moment d’aprovar-la.
El Sr. Albrich demana a la Secretària de la Corporació, si un cop aprovada
definitivament la valoració, s’haurà de procedir a una modificació del pressupost,
contestant la Sra. Secretària que possiblement no serà necessari atès que la major
part de les despeses ja estan previstes.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració del Plenari Municipal, aquesta s´aprova
per 7 vots positius del grup polític municipal del PSC i 4 abstencions ( 2 del grup polític
municipal de CiU i 2 del grup polític municipal d´ERC).
10.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ PRESSUPOST AJUNTAMENT NÚMERO 1/2012,
MITJANÇANT CRÈDITS EXTRAORDINARIS
Mitjançant Decret de l’Alcaldia de data 23 de gener de 2012 s’inicia l’expedient per a
l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari número 1/2012.
Per poder atendre el pagament de les obligacions que es detallen a continuació, per a
les quals no hi ha en el pressupost ordinari actual consignació pressupostària, s’ha de
tramitar l’expedient de crèdit extraordinari que cal finançar mitjançant nous o majors
ingressos efectivament recaptats sobre els totals previstos en el pressupost de la
corporació, amb subjecció a les disposicions vigents.
Despeses que cal finançar:
Crèdits extraordinaris:
Partida

Nom

01.920.14314

Accions ocupacionals
professionals

Total altes crèdits : 35.132,82 €
Finançament que es proposa:
1/ Nous o majors ingressos efectivament recaptats:

Proposta de consignació
i 35.132,82 €

Partida

Nom

Proposta
de
Consignació

01.45090

Subvenció
35.132,82 €
SOC- Accions
Ocupacionals i
Professionals

Total finançament: 35.132,82 €
Atès que la Secretària-Interventora ha emès els corresponents informes favorables.
Atès el que estableixen els articles 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i als
articles 34 a 38 del RD 500/1990.
És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR l’expedient de crèdit extraordinari número 1/2012, per import de
35.132,82 € que cal finançar mitjançant nous o majors ingressos efectivament
recaptats sobre els totals previstos en el pressupost de la corporació, de conformitat
amb el detall exposat a la part expositiva anterior.
SEGON.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze
dies hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província.
Si no es presenten reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà
del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per
resoldre-les.

El Sr. Alcalde, explica breument la present proposta.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova per unanimitat.
11.- APROVACIÓ MOCIÓ PRESENTADA PER L´AMPA DE L´INSTITUT ESCOLA
SANT JOAN DE LES ABADESSES PER A LA CONSTRUCCIÓ DE LA NOVA
ESCOLA
Atès que des de l´AMPA de l´Institut Escola Sant Joan de les Abadesses ens han
manifestat la seva preocupació per la situació actual de l´ensenyament al municipi.
Atès que actualment tenim l´Institut escola dividit en dos edificis històrics i catalogats,
fet que impedeix encara més, fer-hi qualsevol obra, tot i que tenen moltes mancances,
estructurals i operatives.
Atès que com a centre, la Generalitat de Catalunya facilita els recursos humans i físics,
pensant en un sol edifici, quan en realitat són dos. Així es disposa d´ un únic bidell que
s´ha de repartir entre dos edificis, igual que l´administrativa a mitja jornada, etc.
Atès que cap dels dos edificis estan adaptats i les seves característiques, antiguitat i el
fet que estiguin catalogats no permenten adaptar-los a persones amb mobilitat
reduïda. Incompleixen el codi d´accessibilitat de Catalunya, la qual cosa impossibilita

als nens i nenes amb mobilitat reduïda o qualsevol altra limitació, la utilització normal
dels centre i els limita l´aprenentatge.
Atès que els dos edificis són vells i no han sofert pràcticament cap reforma, en
conseqüència els edificis no estan adaptats a les necessitats reals del dia d´avui, no hi
ha espai per a totes les classes i alumnes i s´han hagut d´habilitar els passadissos per
fer-hi classes.
Atès que tampoc hi ha gimnàs i els alumnes s´han de desplaçar fins al pavelló
municipal situat a 800 metres de l´escola, creuant una via principal del poble.
Atès que constructivament els edificis tenen moltes mancances, no estan ben aïllats ni
tèrmica ni acústicament, i les instal.lacions de calefacció i electricitat són precàries,
cosa que augmenta molt considerablement les despeses per obtener un mínim confort
a l´interior dels edicifis.
Atès que, tot i que el temps actual sembla poc apropiat per demanar inversions, i els
alumnes de moment no estan en barracons, cal que es prengui en consideració que
potser la situació és fins i tot pitjor, doncs, els edificis actuals, que voregen els 100
anys des de la seva inauguració, provablement, un d´ells, no passaria un estudi de
càrrega i, l’ altra, només en podem disposar uns mesos més ja que no és de propietat
municipal.
Per tots aquests motius és pel que considerem que la nova escola és una necessitat i
que cal valorar si és possible la construcció de la mateixa amb sistemes
industrialitzats, més ràpids i barats, ja que el terrenys és pla i permet una construcció
horitzontal sense dificultats en l´execució.
És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- COMUNICAR al Departament d´Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya la nostra preocupació per la situació actual de l´ensenyament al municipi.
SEGON.- DEMANAR al Departament d´Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
que redactin el projecte executiu per a la construcció de la nova escola al 2012 i que,
valorin la possibilitat de construir aquest nou edifici amb sistemes industrialitzats, més
ràpids i barats, ja que el terreny és pla i permet la construcció horitzontal sense
dificultats en l´execució i pel que fa al finançament necessari per tirar endavant aquest
projecte, que valorin la possibilitat de fer-ho mitjançant un lloguer amb opció de
compra a l´empresa constructora, sistema que ja s´ha fet servir en alguna ocasió per
evitar haver de fer front a tota la inversió en aquests moments.
TERCER.- COMUNICAR el present acord a les parts interessades a fi i efectes
oportuns.
El Sr. Alcalde explica que la present proposta està impulsada per l’AMPA i creu que
aquest document reforça les mancances dels propis edificis, la postura de
l’Ajuntament i la sol.licitud al Departament d’Ensenyament de la urgència en la
construcció de l’edifici. Explica que te coneixement que el departament comparteix la
demanda i necessitat i això és possible gràcies a la disponibilitat del terreny. Agraeix a
l’Ampa que treballin amb els polítics municipals per una causa tan digne i necessària.
El regidor Sr. Raimon Traver només demana que els plantejaments de l’escrit no
siguin cap renúncia a la qualitat i a la funcionalitat de l’edifici i per tant no s’ha de
perdre l’ambició del es necessita.

El Sr. Alcalde diu que l’ambició ja hi va ser en el moment de cedir un terreny amb les
característiques i situació tan privilegiades.
El regidor Sr. Sergi Albrich, en representació del grup municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, manifesta que el seu vot serà positiu entenent que
l’educació és un tema prioritari per Sant Joan però vol aprofitar la votació de la
proposta per demanar que es creï una comissió de treball integrada per tots els grups
polítics de l’ajuntament, ampa i mestres.
El Sr. Alcalde, creu que s’està informant de forma correcta de les actuacions que es
fan des de l’equip de govern com de la resta de grups municipals i creu que no hi ha
cap problema amb continuar com fins ara. Creu que en tot cas, s’ha d’esperar per
veure com avancen les coses.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova per unanimitat.
12.- DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL.
Es dóna compte al Plenari Municipal dels acords adoptats per la Junta de Govern
Local durant el període comprès entre el dia 14 de novembre de 2011 i el dia 2 de
gener de 2012, ambdós inclosos.

13.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D´ALCALDIA
Es dóna compte al Plenari Municipal dels Decrets d´ Alcaldia compresos entre els
número 197 i el 214 de 2011.
14.- TORN OBERT DE PARAULA
El regidor Sr. Sergi Albrich, exposa que actualment fer el trajecte amb el transport
públic des del centre fins al Pla del Roser es paga el mateix com si anés fins a Ripoll i,
per tant, demana que l’Ajuntament faci alguna gestió per tal que el preu es redueixi
atès que hi ha gent que utilitza el servei.
El Sr. Alcalde explica que a l’anterior legislatura ja es va intentar i que des del
Departament de Transports es va contestar que hi ha un import mínim i que sempre
és possible reduir-lo sempre i quan l’Ajuntament es faci càrrec de la resta del bitllet. El
Sr. Alcalde es compromet a tornar-ho a mirar.
No havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcaldia dóna per acabada la sessió a les
20:00 hores de la qual s’estén la present acta que signa amb mi, la Secretària que
certifico, l’Alcalde-President de la Corporació.

Raquel Costa Iglesias
Secretària-Interventora

Ramon Roqué i Riu
L’Alcalde

