ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 27 DE
MARÇ DE 2015

Identificació de la sessió:
Legislatura: 2011-2015
Sessió número: 19
Caràcter: ordinària
Lloc: sala Ple
Hora: 20:00
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Llista d’assistents:
Sr. Ramon Roqué i Riu, President
Sra. Anna Ruano i Romero, vocal
Sr. Sílvia Carreira Llenderrozas, vocal
Sr. Jordi Caparrós i Marcé, vocal
Sra. Magda Manzanal i Sauret, vocal
Sr. Enric Palau i Homs, vocal
Sra. Concepció Formatgé i Marcer, vocal
Sr. Sergi Albrich i Viñas, vocal
Sra. Mª Lluïsa Pérez i Castro, vocal
Excusen la seva absència:
Sra. Montserrat Tallant i Descamps, vocal
Sr. Eusebi Puigdemunt i Puig, vocal
Sra. Raquel Costa Iglesias, Secretària-interventora que en dóna fe.

S’obre la sessió per la Presidència a les 20:00 hores i comprovada per la Secretària la
existència del quòrum suficient perquè pugui ser iniciada la sessió en primera
convocatòria, es procedeix a conèixer els assumptes inclosos en l’ordre del dia.

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DE DATA 30 DE GENER DE
2015
2.- APROVACIÓ DECLARACIÓ RUÏNA ECONÒMICA EDIFICIS COLÒNIA LLAUDET
3.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ PRESSUPOST AJUNTAMENT NÚMERO 3/2015,
MITJANÇANT TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS
4.- RATIFICACIÓ DECRET D´ALCALDIA NÚMERO 16, DE DATA 24 DE FEBRER DE
2015, RELATIU A L´APROVACIÓ DE BAIXES DE DRETS RECONEGUTS
PENDENTS DE COBRAR D´EXERCICIS TANCATS EN SITUACIÓ D´INCOBRABLES

5.- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L´AJUNTAMENT I
DEL SEU ORGANISME AUTÒNOM LLAR D´INFANTS EL MOLÍ PETIT,
CORRESPONENT A L´EXERCICI DE 2014
6.- MOCIONS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS:
6.1.- APROVACIÓ MOCIÓ DE SUPORT AL BANC D´ADN PER LES
IDENTIFICACIONS DELS DESAPAREGUTS A LA GUERRA CIVIL
6.2.- APROVACIO MOCIÓ PER A RECLAMAR AL MINISTERI DE FOMENT
LA INVERSIÓ EN ELS ACCESSOS DEL POLÍGON INDUSTRIAL DE CAL GAT AMB
LA CARRETERA N-260
7.- DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JGL
8.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA
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9.- TORN OBERT DE PARAULA

1. – APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DE DATA 30 DE GENER
DE 2015
Sotmesa l’acta de la sessió anterior a consideració dels membres del plenari
municipal, aquesta s’aprova per unanimitat.

2.- APROVACIÓ
LLAUDET

DECLARACIÓ

RUÏNA

ECONÒMICA

EDIFICIS

COLÒNIA

Vist l´acord adoptat pel Plenari municipal en sessió celebrada en data 30 de gener de
2015, mitjançant la qual va aprovar declarar l´estat de ruïna econòmica dels edificis
que s´indiquen a continuació ubicats a la Colònia Llaudet de Sant Joan de les
Abadesses, atès que degut al seu estat de conservació i manteniment és inviable
econòmicament la seva rehabilitació:
-

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

Atesa l´autorització a la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat de
Catalunya que consta a l´expedient, al tractar-se d´edificacions incloses dins el
Catàleg de Béns Protegits.
Atès el dictamen emès pels serveis tècnics municipals segons el qual és procedent la
declaració d’estat ruïnós de les edificacions anteriorment esmentades.
En compliment del que disposa l'article 198 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i 79 a 94 del Decret 64/2014, de
13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Declarar l’estat de ruïna econòmica dels edificis que s´indiquen a
continuació ubicats a la Colònia Llaudet de Sant Joan de les Abadesses, atès que
degut al seu estat de conservació i manteniment és inviable econòmicament la seva
rehabilitació, destacant que per la condició de béns protegits, en cap cas la ruïna
econòmica justificarà i podrà motivar un possible enderroc de les edificacions.
-

Naus 1b situada a la carretera de Camprodon C-26.
Nau vella construïda l´any 1900 situada a la carretera de Camprdon C-26.
Nau parcel.la 1e situada a la carretera de Camprodon C-26
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SEGON.- COMUNICAR el present acord a les parts interessades significant-li que la
present resolució que posa fi a la via administrativa pot impugnar-la exercint, de
manera optativa i no simultània un dels següents recursos:
a) Recurs de reposició, que s’interposarà davant el mateix òrgan que ha dictat la
resolució, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a aquell en el què
rebeu la present notificació, amb els requisits de l’article 110 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, i de conformitat amb el que determinen els articles 116 i 117 del mateix
text legal.
La resolució d’aquest recurs us haurà de ser notificada en el termini d’un mes i contra
aquesta resolució expressa podreu interposar recurs contenciós administratiu en el
termini de dos mesos a comptar des de la notificació. Cas que no rebeu notificació de
la resolució del recurs de reposició en el termini d’un mes des de la seva interposició,
caldrà entendre’l desestimat per silenci administratiu i, aleshores, podreu interposar
recurs davant la jurisdicció contenciosa administrativa en el termini de sis mesos.
b) Recurs davant la jurisdicció contenciosa administrativa que s’haurà de formular en
el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la present
notificació davant els Jutjats contenciosos administratius de Girona.
No obstant això, i amb caràcter alternatiu, podreu interposar qualsevol altre recurs que
cregueu convenient.
L´alcalde-president, Sr. Ramon Roqué i Riu efectua una breu explicació d´ aquest punt
de l´ordre del dia.
A continuació cedeix el torn de paraula a la regidora, Sra. Concepció Formatgé, la qual
manifesta que hi donaran suport com a primer pas perquè l´INCASOL es pugui vendre
les edificacions industrials de la Colònia Llaudet i això permeti generar noves activitats
econòmiques al municipi i nous llocs de treball.
El regidor, Sr. Sergi Albrich comenta que el seu grup s´abstindrà en la votació d´aquest
punt perquè no saben quin tipus d´activitat s´hi acabarà instal.lant.
L´alcalde contesta dient que l´activitat la portarà l´empresari que decideixi comprar les
edificacions i això, avui per avui, no sé sap. També comenta que no té res a veure això
amb que es declarin en situació de ruïna econòmica les edificacions.

El regidor, Sr. Sergi Albrich es reitera en el que ha dit anteriorment.

Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova per 7 vots positius ( 6 del grup polític municipal
del PSC i 1 del grup de CiU) i 2 abstencions del grup polític municipal d´ERC.

3.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ PRESSUPOST AJUNTAMENT NÚMERO 3/2015,
MITJANÇANT TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS
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Mitjançant Decret de l’Alcaldia de data 17 de març de 2015 s’inicia l’expedient per a
l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant transferència de crèdits número
3/2015.
La present modificació pressupostària es planteja per la necessitat de modificar la
classificació funcional de les partides pressupostàries de despesa de l´alberg de
joventut del pressupost de 2015, amb la finalitat de passar de la classificació funcional
actual, 432, a la classificació funcional 337.
Atès que aquesta modificació fa que sigui obligatori tramitar l’expedient de modificació
de pressupost mitjançant transferències amb càrrec als crèdits inicials del pressupost
de despeses de la classificació 432, sense alterar la quantia total de l´estat de
despeses del pressupost.
Partides de despeses que es generen:
Nom

Proposta
Consignació

05.337.13000

Bàsiques personal alberg

26.800,80

05.337.13002

Complementàries personal alberg

24.425,16

05.337.13002

Pagues extraordinàries personal alberg

7.245,08

05.337.15100

Incentius personal alberg

100,00

05.337.16000

Seguretat social personal alberg

19.880,15

05.337.23020

Dietes personal

100,00

05.337.23120

Locomoció personal

100,00

05.337.16200

Formació i perfeccionament personal alberg

250,00

05.337.20301

Lloguer bicicletes

3.900,00

05.337.21200

Reparació, manteniment i conservació edifici 4.000,00

05.337.21300

Reparació,

Partida

manteniment

i

conver.

de
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Maquinària, instal.lacions i útils

4.000,00

05.337.22121

Renovació mampares banys

3.388,00

05.337.21600

Manteniment equipament informàtic

600,00

05.337.22000

Material oficina no inventariable

1.000,00

05.337.22002

Material informàtic no inventariable

300,00

05.337.22100

Energia elèctrica

7.000,00

05.337.22102

Gas natural

10.000,00

05.337.22104

Vestuari

200,00

05.337.22105

Alimentació

67.000,00

05.337.22108

Productes de neteja

2.000,00

05.337.22200

Comunicacions telefòniques

2.000,00

05.337.22201

Comunicacions postals

100,00

05.337.22602

Difusió alberg

3.000,00

05.337.22742

Treballs bugaderia

6.000,00

05.337.35900

Despeses financeres

1.000,00

05.337.46702

Aportació Consorci Vies Verdes

450,00

05.337.22101

Consum aigua

600,00

05.337.22749

Serveis altres empreses

4.000,00

Total altes crèdits : 199.439,19 €
Partides de despeses que es disminueixen:
05.432.13000

Bàsiques personal alberg

26.800,80

05.432.13002

Complementàries personal alberg

24.425,16

05.432.13002

Pagues extraordinàries personal alberg

7.245,08
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05.432.15100

Incentius personal alberg

100,00

05.432.16000

Seguretat social personal alberg

19.880,15

05.432.23020

Dietes personal

100,00

05.432.23120

Locomoció personal

100,00

05.432.16200

Formació i perfeccionament personal alberg

250,00

05.432.20301

Lloguer bicicletes

3.900,00

05.432.21200

Reparació, manteniment i conservació edifici 4.000,00

05.432.21300

Reparació,manteniment i conver. Maquinària, 4.000,00
instal.lacions i útils

05.432.22121

Renovació mampares banys

3.388,00

05.432.21600

Manteniment equipament informàtic

600,00

05.432.22000

Material oficina no inventariable

1.000,00

05.432.22002

Material informàtic no inventariable

300,00

05.432.22100

Energia elèctrica

7.000,00

05.432.22102

Gas natural

10.000,00

05.432.22104

Vestuari

200,00

05.432.22105

Alimentació

67.000,00

05.432.22108

Productes de neteja

2.000,00

05.432.22200

Comunicacions telefòniques

2.000,00

05.432.22201

Comunicacions postals

100,00

05.432.22602

Difusió alberg

3.000,00

05.432.22742

Treballs bugaderia

6.000,00

05.432.35900

Despeses financeres

1.000,00

05.432.46702

Aportació Consorci Vies Verdes

450,00

05.432.22101

Consum aigua

600,00

05.432.22749

Serveis altres empreses

4.000,00

Total finançament: 199.439,19 €

Atès que la Secretària-Interventora ha emès els corresponents informes favorables.
Atès el que estableixen els articles 179 i 180 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,
articles 34 a 38 del RD 500/1990 i article 11 de les bases d´execució del pressupost.
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És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR l’expedient de transferencia de crèdit número 3/2015, per import
de 119.439,19 €q ue cal finançar mitjançant la baixa de partides de despesa que
poden minorar-se, 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 seràferm. En cas contrari, el Ple disposarà
del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per
resoldre-les.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova per unanimitat dels assistents.
4.- RATIFICACIÓ DECRET D´ALCALDIA NÚMERO 16, DE DATA 24 DE FEBRER
DE 2015, RELATIU A L´APROVACIÓ DE BAIXES DE DRETS RECONEGUTS
PENDENTS
DE
COBRAR
D´EXERCICIS
TANCATS
EN
SITUACIÓ
D´INCOBRABLES
Vist el Decret d´Alcaldia número 16, de data 23 de febrer de 2015, d´aprovació de
baixes de drets reconeguts pendents de cobrar d´exercicis tancats en situació
d´incobrables pels motius que s´hi exposen.

És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- RATIFICAR el Decret d´Alcaldia número 16, de data 23 de febrer de 2015,
en la forma que consta a l´expedient.
SEGON.- APROVAR l´anul.lació dels diferents estats comptables, dels drets
reconeguts pendents de cobrar d´exercicis tancats en situació d´incobrables pels
motius que s´hi exposen, per un import total de 83.649,21 euros.

TERCER.- COMUNICAR el present acord al Consorci Serveis de Recaptació
Cerdanya-Ripollès i a l´àrea comptable d´aquest Ajuntament, a fi i efectes oportuns.
L´alcalde-president, Sr. Ramon Roqué efectua una breu explicació del punt.
A continuació cedeix el torn de paraula a la regidora, Sra. Concepció Formatgé, la qual
manifesta que s´abtindrà en la votació del punt perquè no té clar tot el que es fa des
del Consorci de Recaptació per cobrar els deutes.
El regidor, Sr. Sergi Albrich comenta que el seu grup hi donarà suport però demanen
que en la mesura del possible, s´intenti cobrar el màxim que es pugui tot i que ara, es
donin de baixa.
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La regidora, Sra. Formatgé comenta que els sembla que hi ha drets reconeguts en
aquesta llista que no són realment drets reconeguts pendents de cobrar i que s´hagin
de donar ara de baixa per ser incobrables i pensa que no haurien de sortir en aquesta
llista.

Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal
aquesta s´aprova per majoria absoluta amb 8 vots positius ( 6 del grup polític municipal
del PSC i 2 del grup d´ERC ) i 1 abstenció del grup de CiU.
5.- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L´AJUNTAMENT
I DEL SEU ORGANISME AUTÒNOM LLAR D´INFANTS EL MOLÍ PETIT,
CORRESPONENT A L´EXERCICI DE 2014
Es dóna compte del Decret d´Alcaldia de data 11 de febrer de 2015, que es transcriu
literalment a continuació:
“DECRET D´ALCALDIA
Vist l´expedient de la liquidació del pressupost de l´Ajuntament de Sant Joan de les
Abadesses corresponent a l´exercici econòmic de 2014.
Vist l´informe d´Intrervenció en el qual es fa constar que el resultat del romanent de
tresoreria per a despeses generals a 31-12-2014 ha estat positiu en la quantitat de
1.055.284,58 uros i el resultat pressupostari ajustat a 31-12-2014 també ha estat
positiu en la quantitat de 342.633,80 euros.
Vista també la proposta d´incorporació al Pressupost de 2015 dels romanents de crèdit
que es detallen en l´expedient tramitat a l´efecte.
I informada favorablement la liquidació del pressupost per la secretaria-interventora en
acompliment d´allò que disposa l´article 191.3 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.
HE RESOLT:
PRIMER.- APROVAR la liquidació del Pressupost d´aquest Ajuntament corresponent a
l´exercici econòmic de 2014, el detall del qual a nivell de Resultat pressupostari i de
Romanent de tresoreria a 31-12-2014, es transcriu a continuació:

RESULTAT PRESSUPOSTARI
CONCEPTES

a. Operacions corrents
b. Altres operacions
financeres
1. Total operacions
financeres(a + b )
2. Actius financers
3. Passius financers

no

DRETS
RECONEGUTS
NETS
3.663.081,25
423.537,48

OBLIGACIONS
RECONEGUDES
NETES
2.910.153,23
790.961,34

no

4.086.618,73

3.701.114,57

0,00
55.316,18

0,00
345.759,82
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RESULTAT
PRESSUPOSTARI
DE
L´EXERCICI
AJUSTOS:
4. Crèdits gastats finançats
amb romanent de tresoreria
per a despeses generals
5.
Desviacions
finançament negatiu
l´exercici

de
de

6.
Desviacions
finançament
positiu
l´exercici

de
de

4.141.934,91

AJUSTAMENTS

RESULTAT
PRESSUPOSTARI
752.928,02
-367.423,86

385.504,16
0,00
-290.443,64

4.046.874,39

95.060,52

493.452,46

53.417,56

299.296,74

RESULTAT
PRESSUPOSTARI
AJUSTAT

342.633,80

ROMANENT DE TRESORERIA:
CONCEPTES

SUMES PARCIALS

1(+) Fons Líquids

217.164,84

2 (+) Drets pendents de cobrament
(+) del pressupost corrent
(+) de pressupostos tancats
(+) d´operacions no pressupostàries
(-) cobraments realitzats pendnets d´aplicació definitiva

1.432.370,62
795.043,04
320.967,94
340.000,00

3 (+) Obligacions pendents de pagament
(+) del Pressupost corrent
(+) de Pressupostos tancats
(+) d´operacions no pressupostàries
(-) pagaments realitzats pendents d´aplicació definitiva

TOTALS
217.164,84
2.208.381,60

757.099,86
476.275,33
188.947,76
91.986,12
109,35

I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3)
1.668.446,58
II. Saldos de dubtós cobrament

306.203,37

III. Excés de finançament afectat

306.958,63

IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES
GENERALS ( I – II – III )

1.055.284,58

SEGON.- INCORPORAR en el Pressupost de 2015 els compromisos d´ingressos
concertats que financien projectes de despeses amb finançament afectat, i que figuren
detallats en l´expedient, per un import de 578.472,22 euros, sense perjudici d´aquells

ajustaments que corresponguin per haver-se autoritzat ja prèviament a la present
aprovació, alguna incorporació de romanents de crèdit finançats amb compromisos
d´ingressos concertats.
TERCER.- Donar compte del resultat de la liquidació al Plenari de l´Ajuntament de
conformitat amb allò que assenyala l´article 193.4 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.
QUART.- Trametre còpia de la liquidació al Ministerio de Economia y Hacienda
(www.meh.es) i al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya
(www.eacat.cat) en compliment d´allò que determina l´article 193.5 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004.
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Sant Joan de les Abadesses, 11 de febrer de 2015.
Ho mana i signa,
L´alcalde

En dóna fe
La Secretària

Ramon Roqué i Riu

Raquel Costa Iglesias”

SEGON.- Es dóna compte de la Resolució de la Presidència de l´Organisme Autònom
Llar d´Infants El Molí Petit, de data 10 de febrer de 2014, que es transcriu literalment a
continuació:
“ RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA
Vist l´expedient de la liquidació del pressupost de l´organisme autònom Llar d´Infants
El Molí Petit de Sant Joan de les Abadesses corresponent a l´exercici econòmic de
2014.
I informada favorablement la liquidació del pressupost per la secretaria-interventora en
acompliment d´allò que disposa l´article 191.3 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.
HE RESOLT:
PRIMER.- APROVAR la liquidació del Pressupost de l´Organisme Autònom Llar
d´Infants El Molí Petit corresponent a l´exercici econòmic de 2014, el detall del qual a
nivell de Resultat pressupostari i de Romanent de tresoreria a 31-12-2014, es transcriu
a continuació:
RESULTAT PRESSUPOSTARI
CONCEPTES

a. Operacions corrents
b. Altres operacions
financeres

no

DRETS
RECONEGUTS
NETS
202.322,61
0,00

OBLIGACIONS
RECONEGUDES
NETES
200.338,14
0,00

AJUSTAM
ENTS

RESULTAT
PRESSUPOSTARI
1.984,47
0,00

1. Total operacions
financeres(a + b )
2. Actius financers
3. Passius financers

no

RESULTAT
PRESSUPOSTARI
DE
L´qEXERCICI
AJUSTOS:
4. Crèdits gastats finançats
amb romanent de tresoreria
per a despeses generals
5.
Desviacions
finançament negatiu
l´exercici

de
de

6.
Desviacions
finançament
positiu
l´exercici

de
de

202.322,61

200.338,14

0,00
0,00

0,00
0,00

202.322,61

1.984,47
0,00
0,00

200.338,14

1.984,47

0,00

0,00

0,00
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RESULTAT
PRESSUPOSTARI
AJUSTAT

1.984,47

ROMANENT DE TRESORERIA:
CONCEPTES

SUMES PARCIALS

TOTALS

1(+) Fons Líquids

17.309,44

17.309,44

2 (+) Drets pendents de cobrament
(+) del pressupost corrent
(+) de pressupostos tancats
(+) d´operacions no pressupostàries
(-) cobraments realitzats pendnets d´aplicació definitiva

20.692,62
2.068,15
- 18.000,00
0,00

3 (+) Obligacions pendents de pagament
(+) del Pressupost corrent
(+) de Pressupostos tancats
(+) d´operacions no pressupostàries
(-) pagaments realitzats pendents d´aplicació definitiva

6.548,24
5.601,05
0,00
3.802,87
2.855,68

I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL
(1+2-3)
II. Saldos de dubtós cobrament
III. Excés de finançament afectat
IV. ROMANENT DE TRESORERIA
GENERALS ( I – II – III )

4.760,77

15.521,97
0,00
0,00
PER

A

DESPESES
15.521,97

TERCER.- Donar compte del resultat de la liquidació a la Junta General de l´OO.AA de
la Llar d´Infants municipal el Molí Petit i al Plenari de l´Ajuntament, de conformitat amb
allò que assenyala l´article 193.4 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.
QUART.- Trametre còpia de dita liquidació al Servei de Coordinació amb les Hisendes
Territorials i al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya en
compliment d´allò que determina l´article 193.5 del Reial Decret Legislatiu 2/2004.
Sant Joan de les Abadesses, 5 de febrer de 2015.
Ho mana i signa,
La Presidència

En dóna fe
La Secretària

Ramon Roqué i Riu

Raquel Costa Iglesias “

6.- MOCIONS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS:
6.1.- APROVACIÓ MOCIÓ DE SUPORT AL BANC D´ADN
IDENTIFICACIONS DELS DESAPAREGUTS A LA GUERRA CIVIL

PER

LES
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L'ADN com a eina per la recuperació de la dignitat i la memòria històrica. Una
iniciativaper identificar els desapareguts durant la guerra. Es tracta de recollir ADN pur
dels familiars dels desapareguts, per tal que quan s’obrin fosses i es facin
exhumacions decossos es puguin identificar de forma ràpida i fiable.
El maig de 2010 el Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya presentava a
Barcelona la Llei de Memòria Històrica Catalana i les dues primeres exhumacions de
fosses comunes fetes al país. No hi havia, però, cap pla definit pel que fa a la
identificació de les persones desaparegudes. Aleshores, diversos familiars de
persones desaparegudes van prendre consciència de la urgència de conservar el
testimoni genètic dels familiars encara vius, cada cop més grans i amb risc de
desaparèixer, per assegurar les futures comparatives de l'ADN i mantenir l’esperança
de la identificació dels desapareguts.
El departament de genètica forense de la Universitat de Barcelona van assumir el
repte i es van posar a treballar en la creació d’un protocol rigorós, però senzill i barat
alhora, per fixar les mostres familiars en un banc genètic. Era el juliol de 2012 i
s’iniciava un procés que ja s’estava fent a d’altres països del món que han patit
conflictes similars: http://dom.cat/5br.
El setembre de 2013, amb la inspecció en tota regla que els comissaris de l'ONU per
les Desaparicions Forçades van fer a tot l’estat espanyol, des d’aquesta iniciativa es va
forçar per part del Parlament de Catalunya una moció per posar a l’agenda del Govern
el Banc d'ADN i la modificació de la Llei de Fosses. EI 19 de desembre de 2013 se’n
va aconseguir l’aprovació per una àmplia majoria.
El passat 22 de juny de 2014, el grup que impulsa el Banc d'ADN per als familiars
desapareguts a la Guerra Civil va tancar la recollida de finançament pel projecte a
través de Verkami. Amb el micromecenatge s’ha creat un material audiovisual, en
forma de curt documental interactiu, per ajudar a fer entendre la necessitat d’aquesta
eina genètica per a la identificació de persones.

És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Mostrar el suport institucional de l'Ajuntament de Sant Joan de les
Abadesses a la iniciativa del Banc d'ADN per a la futura identificació dels familiars
desapareguts a la Guerra Civil.
SEGON.- Prendre el compromís de difondre la iniciativa del Banc d'ADN als ciutadans
iciutadanes del municipi de Sant Joan de les Abadesses amb, com a mínim les
mesures:

- Organitzant conferències informatives sobre la iniciativa i divulgar el material
audiovisual i de difusió del Banc d'ADN.
- L'enviament d'una circular informativa sobre la iniciativa a les entitats de tot el
municipi de Sant Joan de les Abadesses.
- La col•locació d'un banner a la web municipal que faci enllaç amb el projecte del
Banc d'ADN i altres relacionades amb les identificacions dels desapareguts.
- La formació i informació dels treballadors i treballadores de l'Oficina d'Atenció al
Ciutadà o que atenguin la ciutadania, en general, per tal que puguin informar
verbalment i en paper d'aquesta iniciativa, i facilitar així que els familiars que tinguin
desapareguts puguin fer-se la prova d'ADN que ha de servir per identificar els cossos
de les fosses o altres que en un futur es puguin exhumar.
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TERCER.- Informar d'aquest acord al departament de Governació de la Generalitat de
Catalunya, als membres de la Comissió d'Afers institucionals del Parlament de
Catalunya, als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, i als impulsors del
Banc d'ADN de Catalunya que gestiona les Desaparicions Forçades del període 1936 1977.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova per unanimitat dels assistents.
6.2.- APROVACIO MOCIÓ PER A RECLAMAR AL MINISTERI DE FOMENT LA
INVERSIÓ EN ELS ACCESSOS DEL POLÍGON INDUSTRIAL DE CAL GAT AMB LA
CARRETERA N-260
El polígon industrial de Cal Gat es troba situat al costat mateix de la carretera N-260 i
s’hi accedeix des de dos accessos a aquesta via principal que no disposen de
rotondes o carrils addicionals que facilitin l’entrada al polígon o la incorporació a la
carretera des d’aquest.
Això suposa un perill per als conductors que accedeixen al polígon i també per aquells
que circulen per la carretera, atès que els primers es poden veure obligats a aturar-se
al mig de la carretera per accedir al polígon en absència de qualsevol carril o reserva
d’espai per a fer aquesta maniobra.
Considerant que per la seguretat dels usuaris de la carretera i del polígon de Cal Gat
cal executar les obres que siguin necessàries per part de l’Administració de la que és
competència la N-260.

És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Demanar al Ministeri de Foment espanyol que, per tal de garantir la
seguretat dels usuaris de la carretera N-260, redacti el projecte i executi amb la
màxima celeritat possible els accessos d’entrada i sortida del polígon industrial de Cal
Gat a aquesta carretera.
SEGON.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès i al Departament
de Territori i Sostenibilitat de l Generalitat de Catalunya.

L´alcalde-president, Sr. Ramon Roqué, comenta que la millora dels accessos a van
molt lligat a la variat del municipi. Diu que no hi ha problema en reclamar la millora
d´aquests accessos si bé és difícil que el Ministerio actuï en aquests sense fer la
variant.
El regidor, Sr. Sergi Albrich comenta que es reclama aquesta millora perquè els
accessos actuals són un perill. La futura variant no sap quan es farà i per això creuen
important reivindicar aquesta obra. Posa com exemple actuacions dutes a terme pel
Ministerio a accessos a polígons industrials a la N-2 i destaca que el context econòmic
actual segur que dificulta que es tirin endavant actuacions com aquestes però que cal
provar-ho ja que els accessos actuals són un perill i cal garantir la seguretat.
El Sr. Ramon Roqué, alcalde-president, contesta dient que el POUM resolt aquests
accessos i això passar per unes afectacions importants, és a dir, que quan s´inici
qualsevol actuació que tingui per objecte resoldre aquests accessos, s´iniciarà un
debat important perquè la sol.lució no és fàcil.
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El regidor, Sr. Albrich diu que es tracta de demanar al Ministerio que actui i, aquesta
actuarà si bonament ho vol.
L´alcalde comenta que qui acabarà decidint que es fa i com es fa serà el Ministerio i la
por que té és que es redacti el corresponent projecte constructiu des de Madrid sense
tenir massa en compte el territori.
El regidor, Sr. Albrich, reitera que cal millorar els accessos actuals per garantir la
seguretat.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova per unanimitat dels assistents.

7.- DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JGL
Es dóna compte al Plenari Municipal dels acords adoptats per la Junta de Govern
Local durant el període comprès entre el dia 26 de gener de 2015 i el dia 16 de març
de 2015, ambdós inclosos

8.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA
Es dóna compte al Plenari Municipal dels Decrets d’Alcaldia compresos entre el
número 6 i el número 22 de 2015, ambdós inclosos.

9.- TORN OBERT DE PARAULA
L´Alcalde-President, Sr. Ramon Roqué i Riu, cedeix el torn de paraula a la regidora,
Sra. Concepció Formatgé, la qual demana en què consisteix la subvenció que s´ha
demanat a la Diputació de Girona per un Centre Obert.

A tal efecte el Sr. Ramon Roqué i Riu, alcalde-president, contesta dient que es tracta
d´un servei que es ve oferint els últims anys com a complement escolar juntament amb
el Consell Comarcal del Ripollès.
La regidora, Sra. Anna Ruano hi afegeix que es tracta d´una activitat que es realitza
fora de l´horari escolar amb nens amb famílies desestructurades. Explica que
actualment utilitzen aquest servei uns 20 nens i nenes i es fa des de anys a l´escola, si
bé aquest estiu passat va ser la primera vegada que es va fer també al mes de juliol.
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El regidor, Sr. Sergi Albrich demana que es col.loqui una barana i un passamà a les
escales que s´han fet a l ´entorn de l´actual CAP.
A tal efecte la regidora, Sra. Sílvia Carreira li contesta dient que ja s´ha encarregat i
que en breu es col.locaran.
Seguidament el regidor, Sr. Albrich comenta que fa mesos que la porta del cementiri
que dóna al riu Ter està oberta sempre i demana que es tanqui igual com es tanca la
porta principal del cementiri.
A tal efecte el Sr. Ramon Roqué, li contesta dient que quan es van fer les obres
d´ampliació del cementiri es va col.locar una porta de ferro massa grossa en aquest
accés que comenta el regidor i ara, cada vegada que s´obre i tanca la porta, s´emporta
un tros de paret. Explica que ja està previst reforçar aquesta paret ja que la porta de
ferro que hi ha pesa massa, si bé la brigada encara no s´hi ha pogut posar en arreglarho.
No havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcaldia dóna per acabada la sessió a les
20:30 hores de la qual s’estén la present acta que signa amb mi, la Secretària que
certifico, l’Alcalde-President de la Corporació.

Raquel Costa Iglesias
Secretària-Interventora

Ramon Roqué i Riu
L’Alcalde

