AJUNTAMENT DE LA
BARONAL VILA DE SANT JOAN
DE LES ABADESSES
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
DATA 30 DE MARÇ DE 2012.
Identificació de la sessió:
Legislatura: 2011-2015
Sessió número: 7
Caràcter: ordinària
Lloc: 30/03/2012
Hora: 21:00
Llista d'Assitents
SR. RAMON ROQUÉ I RIU, PRESIDENT
SRA. MONTSERRAT TALLANT I DESCAMPS, VOCAL
SRA. ANNA RUANO I ROMERO , VOCAL
SR. JORDI CAPARRÓS I MARCÉ, VOCAL
SRA. SILVIA CARREIRA I LLENDERROZAS, VOCAL
SRA. MAGDA MANZANAL I SAURET, VOCAL
SR. ENRIC PALAU I HOMS, VOCAL
SR. RAIMON TRAVER I BURNIOL, VOCAL
SRA. CONCEPCIÓ FORMATGÉ I MARCER, VOCAL
SRA. Mª LLUÏSA PÈREZ CASTRO, VOCAL
SR. SERGI ALBRICH I VIÑAS, VOCAL
Sra. Raquel Costa Iglesias, Secretària-interventora que en dóna fe.
ORDRE DEL DIA
1.- APROVACIÓ DE L´ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE
L´AJUNTAMENT DE DATA 27 DE GENER DE 2012.
2.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ PLA MILLORA URBANA COLÒNIA LLAUDET
3.- APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ PLANEJAMENT 1/2011 RELATIVA A
L´ORDENACIÓ DE LES EDIFICACIONS INDUSTRIALS DINS L´ÀMBIT PMU-1
COLÒNIA LLAUDET.
4.- APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ PLANEJAMENT 2/2011 RELATIVA A
LA INSTAL.LACIÓ D´ASCENSORS EN EDIFICIS EXISTENTS.
5.- APROVACIÓ INICIAL DE L´ EXPEDIENT D´EXPROPIACIÓ FORÇOSA DE
L´ANTIGA ESTACIÓ DE TORALLES
6.- APROVACIÓ DEFINITIVA RELACIÓ LLOCS DE TREBALL AJUNTAMENT DE
SANT JOAN DE LES ABADESSES.
7.- 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 2011.
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8.- DONAR COMPTE DE L´ACORD DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LA SOCIETAT
AIGÜES I SERVEIS DE SANT JOAN DE LES ABADESSES, SL.
9.- MOCIÓ EN CONTRA DE LA REFORMA LABORAL IMPOSADA PEL GOVERN DE
L’ ESTAT
10.- MOCIÓ SOBRE LA INSTAL.LACIÓ D´UNA PLANTA DE BIOMASSA A LA
COLÒNIA LLAUDET.
11.- MOCIÓ EN SUPORT AL MOVIMENT “DIEM PROU” QUE APOSTA PER PAGAR
ELS IMPOSTOS A L´AGÈNCIA CATALANA EN COMPTES D´HISENDA.
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 21:00 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 ORDINÀRIA DEL PLE DE
L´AJUNTAMENT DE DATA 27 DE GENER DE 2012.
Sotmesa l´acta de la darrera sessió Plenària a consideració dels seus membres,
aquesta s´aprova per unanimitat.
2.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ PLA MILLORA URBANA COLÒNIA LLAUDET
Atès l´acord adoptat pel Plenari Municipal en sessió celebrada en data 25 de
novembre de 2011, mitjançant el qual s´aprovà inicialment la modificació del Pla de
Millora Urbana de la Colònia Llaudet.
Atès que l´esmentat expedient ha estat exposat al públic mitjançant anunci publicat en
el BOP número 239, de 16 de desembre de 2011, en el DOGC número 6.020, de 7 de
desembre de 2011, en el diari El Ripollès de data 15 de desembre de 2011 i en el
tauler d´edictes electrònic d´aquest Ajuntament, durant un període d´un mes, haventse presentat durant l´esmentat període les al.legacions següents:
-

Lourdes Danés Garriga i 8 persones més: al.legacions amb registre
d´entrada números 1.965 de 20 de desembre de 2011 i amb registre
d´entrada número 25 de 4 de gener de 2012.
Marta Rufiandis i Soler: al.legació amb registre d´entrada número 65 de 16
de gener de 2012.
Pere Bartrina i Sala: al.legació amb registre d´entrada número 67 de 16 de
gener de 2012.
Honorat Bartrina i Verdaguer: al.legació amb registre d´entrada número 68
de 16 de gener de 2012.

Atès que les al·legacions acabades d´esmentar han estat informades pels serveis
tècnics i jurídics.
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Atès allò que disposen els articles 68 i 85 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, modificats per la Llei 3/2012, de
22 de febrer, i els arts. 90 i 91 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’urbanisme.
És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- ESTIMAR les al·legacions que a continuació s´indiquen partint dels
informes tècnics i jurídics que consten en l'expedient i que es donen per reproduïts en
aquest acord i APROVAR PROVISIONALMENT el Pla de Millora Urbana de la Colònia
Llaudet:
A) En la seva totalitat:
-

Al.legació de Marta Rufiandis (registre d´entrada 65): Cal modificar el límit
de la seva propietat per ajustar-lo a la realitat ja que s´ha comprovat que no
són correctes els límits d´aquesta propietat.

-

Al.legació d´Honorat Bartrina i Verdaguer (registre d´entrada 68): Cal
modificar el límit de la seva propietat per ajustar-lo a la realitat ja que s´ha
comprovat que no són correctes els límits d´aquesta propietat.

B)Parcialment:
-

Al.legació de Lourdes Danés Garriga i 8 més (registre d´entrada 1.965):
s´estimen els següents apartats segons informe emès per l´equip redactor
de la present modificació i pels motius que en aquest s´exposen: 3, 6, 9,
1.1, 1.9.b) 1.11.

-

Al.legació de Lourdes Danés Garriga i 8 Mes ( registre d´entrada 25):
s´estimen els següents apartats segons informe emès per l´equip redactor
de la present modificació i pels motius que en aquest s´exposen: 2.

-

Al.legació de Pere Bartrina i Sala ( registre d´entrada 67), pel que fa al
primer del seus apartats, al admetre´s únicament l´incineració de residus
orgànics vegetals.

SEGON.- DESESTIMAR les al·legacions següents partint dels informes tècnics i
jurídics que consten en l'expedient i que es donen per reproduïts en aquest acord:
1) Al.legació de Pere Bartrina i Sala ( registre d´entrada 67): es desestimen els
apartats segon i tercer d´aquesta al.legació, ja que en aquests moments no es
poden detallar els possibles efectes d´una central tèrmica de biomassa en
l´entorn més proper, ni per altra banda, especificar la integració dels elements
d´una indústria d´aquest tipus en l´entorn, ja que actualment no és un fet segur
que s´acabi instal.lant una indústria d´aquestes característiques en aquest
polígon industrial.
En tot cas, si en un futur s´acabés instal.lant una indústria d´aquestes
característiques s´haurà de sotmetre al corresponent projecte d´activitats i
obtenir la corresponent llicència ambiental i seran aquests processos els que
regularan la integració de tots els elements i la minimització de l´impacte
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visuals dels cossos superiors a 12 metres, així com també, hi hauran les
possibles mesures correctores.
2) Al.legació de Lourdes Danés Garriga i 8 més (registre d´entrada 1.965): es
desestimen els següents apartats segons informe emès per l´equip redactor de
la present modificació i pels motius que en aquest s´exposen: 1, 2, 4 ( si bé es
corregeix una errada material ja que l´amplada del vial ha de ser de 18m), 5, 7,
8, 10, 1.5, 1.8.1).
3) Al.legació de Lourdes Danés Garriga i 8 més (registre d´entrada 25): es
desestimen els següents apartats segons informe emès per l´equip redactor de
la present modificació i pels motius que en aquest s´exposen: 1, 3 atès que es
proposa canviar el sistema d´actuació urbanística per expropiació al sistema
d´actuació urbanística en la modalitat de cooperació, atenent al que estableix
l´article 121.3 del Text Refós de la Llei d´Urbanisme aprovat per Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d´agost.
TERCER.- MODIFICAR el sistema d´actuació urbanística passant del sistema
d´expropiació a la modalitat de cooperació, pels motius exposats als informes tècnics
que consten a l´expedient i que es donen per reproduïts en aquest acord.
QUART.- OBRIR un nou període d´informació pública durant un mes, mitjançant
anunci publicat en el DOGC, en el BOP, en el diari El Ripollès i en el tauler d´edictes
electrònic de l´Ajuntament.
CINQUÈ.- Simultàniament al tràmit d´informació pública, sol.licitar informe vinculant a
la Comissió Territorial d´Urbanisme de Girona.
El Sr. Alcalde explica el motiu de la modificació i que la proposta tracta de l’estimació o
desestimació de les al.legacions presentades a la modificació i que va en línia
d’atendre les sol.licituds de modificacions de límits de propietat per ajustar-los a la
realitat i d’altres petits errors, i les que s’han desestimat tenen les justificacions
tècniques a l’expedient.
El regidor Sr. Sergi Albrich, explica el seu vot positiu manifestant que el seu grup creu
que intentar implantar una futura industria és bo per Sant Joan de les Abadesses, tot i
que manté el dubte de si serà una realitat.
El Sr. Alcalde agraeix el suport del grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya.
El regidor Sr. Raimon Traver en representació del grup municipal de CiU, també
manifesta el seu suport a la modificació tot i que manté el dubte que tot pugui acabar
bé, ja que des d’un principi s’hauria d’haver intentat pactar el projecte per tal que no hi
haguessin al.legacions ja que si es porta a un contenciós pot portar problemes.
Insisteix en que la capacitat de negociació no va ser suficient.
El Sr. Alcalde explica la seva abstenció en la votació atès que l’empresa que ha
redactat la modificació hi treballa, com arquitecta, la seva germana.
El Sr. Sergi Albrich també creu convenient arribar a un acord amb la propietat per tal
d’arribar al final del projecte sense problemes.
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La proposta és aprovada amb sis vots favorables del grup municipal del PSC, 2 vots
favorables del grup municipal d’ERC i 2 vots favorables del grup municipal de CiU i el
vot d’abstenció del Sr. Alcalde.
3.- APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ PLANEJAMENT 1/2011 RELATIVA A
L´ORDENACIÓ DE LES EDIFICACIONS INDUSTRIALS DINS L´ÀMBIT PMU-1
COLÒNIA LLAUDET.
Atès l´acord adoptat pel Plenari Municipal en sessió celebrada en data 25 de
novembre de 2011, relatiu a l´aprovació inicial de la modificació de planejament
anteriorment esmentada.
Atès que l´expedient relatiu a l´esmentada modificació ha estat exposat al públic
durant un termini de 45 dies mitjançant anunci publica en el BOP número 19, de data
27 de gener de 2012, en el DOGC número 6.025, de data 15 de desembre de 2011 i
en el diari El Ripollès de data 8 de desembre de 2011, sense que durant l´esmentat
període s´hagin presentat al.legacions ni observacions de cap tipus.
Atès els informes emesos pels organismes públics afectats per raó de les seves
competències sectorials i que consten a l´expedient.
Atès el que estableix l´article 85 del Text refós de la Llei d´Urbanisme, aprovat pel
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d´agost.
És pel que es proposa al Plenari Municipal, l´adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació puntual del POUM número
1/2011, relativa a l´ordenació de les edificacions industrials dins l´àmbit PMU-1 de la
Colònia Llaudet, en els termes que consta a l´expedient.
SEGON.- COMUNICAR el present acord a la Comissió Territorial d´Urbanisme de
Girona per tal que, si s´escau, l´aprovi definitivament.
El Sr. Alcalde explica breument la proposta i es passa a la seva aprovació.
La proposta és aprovada per unanimitat de tots els membres assistents.
4.- APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ PLANEJAMENT 2/2011 RELATIVA A
LA INSTAL.LACIÓ D´ASCENSORS EN EDIFICIS EXISTENTS.
Atès l´acord adpotat pel Plenari Muncipal en sessió celebrada en data 25 de novembre
de 2011, relatiu a l´aprovació inicial de la modificació de planejament 2/2011, relativa a
la instal.lació d´asecensors en edificis municipals.
Atès que l´esmentat expedient ha estat exposat al públic mitjançant anunci publicat al
BOP número 238, de 15 de desembre de 2011, en el DOGC número 6.025, de 15 de
desembre de 2011 i en el diari El Ripollès de data 8 de desembre de 2011, durant un
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termini de quaranta-cinc dies, sense que durant l´esmentat termini s´hagi presentat
cap al.legació ni observació.
Atès els informes emesos pels organismo públics afectats per raó de les seves
competències sectorials i que consten a l´expedient.
Atès el que estableix l´article 85 del Text refós de la Llei d´urbanisme, aprovat pel
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d´agost.
És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació puntual del POUM número
2/2011, relativa a la instal.lació d´ascensors en edificis existents, en els termes que
consta a l´expedient.
SEGON.- COMUNICAR el present acord a la Comissió Territorial d´Urbanisme per tal
que aquest, si s´escau, aprovi definitivament l´esmentada modificació.
El Sr. Alcalde recorda que el present punt està relacionat en possibilitar la instal.lació
d’ascensors en edificis ja existents.
La proposta és aprovada per unanimitat de tots els assistents.
5.- APROVACIÓ INICIAL DE L´ EXPEDIENT D´EXPROPIACIÓ FORÇOSA DE
L´ANTIGA ESTACIÓ DE TORALLES
Atesa la resolució d´alcaldia de data 21 de febrer de 2012 proposant al Ple de la
corporació la iniciació d´expedient d´expropiació forçosa per a l´execució del que
estableix el Pla d´Ordenació Urbanística Municipal vigent actualment, aprovat el dia 2
de juny de 2010.
Atès que l´aprovació del Pla d´Ordenació Urbanística Municipal porta implícita la
declaració d´utilitat pública i la necessitat d´ocupació dels terrenys i edificis que s´hi
citen a efectes de la seva expropiació forçosa.
Vist el que disposen els arts. 10 a 21 de la Llei d´expropiació forçosa de 16 de
desembre de 1954 i l´art. 3 del seu Reglament de 26 d´abril de 1958; art. 94 del Reial
Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d´abril, pel qual s´aprova el Text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local i art. 8.1.d) de la Llei 8/1987, de
15 d´abril, municipal i de règim local de Catalunya.
És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Constatar el fet de la declaració implícita d´utilitat pública a l´efecte
d´ocupació de la finca que consta en la relació concreta i individualitzada adjunta, per
a l´execució del que estableix el vigent Pla d´Ordenació Urbanística Municipal
(POUM).
SEGON.- DECLARAR la necessitat d´ocupació de la finca que consta en la relació
concreta i individualitzada adjunta, indispendable pel fi de l´expropiació i en la qual es
descriuen els béns i drets necessaris, en tots els seus aspectes material i jurídic, amb
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els noms dels propietaris o dels seus representants, indicació dels seus domicilis i de
tots aquells que resultin titulars d´algun dret o interès indemnitzable, afectats per
l´execució del que estableix el vigent Pla d´Ordenació Urbanística Municipal i, que
s´iniciï expedient d´expropiació forçosa d´aquests béns i drets, en el seu cas.
TERCER.- Aprovar la relació concreta i individualitzada de propietaris formulada a
l´efecte i la descripció de béns i drets afetats per l´expropiació.
QUART.- Obrir un període d´informació pública durant un termini de quinze dies
mitjançant la publicació de l´edicte corresponent en el Butlletí Oficial de la Província,
en un dels diaris de més difusió i al tauler d´anuncis electrònic de l´Ajuntament.
CINQUÈ.- Notificar l´acord individualment als interessats afectats, als efectes que
puguin aportar les dades necessàries que permetin rectificar els possibles errors que
s´estimin comesos en la relació o, si ho consideren oportú oposar-se a l´ocupació dels
béns per motius de forma o fons que han de fonamentar adequadament.
SISÈ.- Facultar a l´alcalde-president, Sr. Ramon Roqué i Riu, perquè subscrigui tots
els documents, públics o privats, que siguin necessàris per al desenvolupament dels
presents acords.
ANNEXE
Relació concreta i individualitzada de béns i drets afectats pel present
procediment d´expropiació forçosa :
Titulars:

ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias)

Emplaçament: Carretera d’Ogassa
Parcel·la 9008, polígon 10, amb referència catastral 17177A010090080000EG.
Naturalesa finca:

Finca situada en sol no urbanitzable

Qualif. urbanística:
Sòl no urbanitzable. Espai de conreu i pastura. (parcel·la)
Catàleg de bens protegits, OC 2.12 (edificació)
Inscripció registral:

No inscrita

Superfície a expropiar: segons catastre 24.639 m2 que queden detallats al
plànol que s´adjunta.
Descripció física :
“ Finca de forma rectangular trapezoïdal en el límit nord de 76 m. aprox. de
mitjana d’amplada de llevant a ponent i 160 m. aprox. de mitjana de llargada de
nord a sud, amb perllongació en forma de franja estreta seguint el curs de la
carretera, amb un tram de 20 m. aprox. de mitjana d’amplada de llevant a ponent
i 310 m. aprox. de mitjana de llargada de nord a sud i un segon tram de 15 m.
aprox. de mitjana d’amplada de llevant a ponent i 475 m. aprox. de mitjana de
llargada de nord a sud.
Llinda a nord i ponent amb les parcel·les 88 i 131 del polígon 10, propietat
segons cadastre, de Gerard Masdeu Jordà; llinda a ponent amb les finques 91,
113 i 112 del polígon 10, propietat segons cadastre de Joan Soler Martín,
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Jaume Solsona Vidal i Joan Rodríguez Hierro respectivament; a sud amb el
traçat de la carretera d’Ogassa i a llevant amb finques 133 i 134 en la zona
d’afectació de carretera de la Diputació de Girona.
Conté en la zona nord una edificació d’un sol cos a dues aigües de 368 m2 en
total, segons cadastre i 380 m2 comprovada, amb planta baixa i primera de 160
m2 respectivament. Conté en la zona sud una caseta destinada a magatzem en
una sola planta de forma rectangular de 72 m2 de superfície “.
El Sr. Alcalde explica que a través d’una expropiació es pretén adquirir a ADIF l’antiga
estació de Toralles. Explica que la inversió a realitzar a l’antiga estació és d’uns
600.000 € per tal de poder fer-ne un bon ús i dur-hi a terme una activitat econòmica.
Per tant l’equip de govern considera que si l’administració hi ha de fer una inversió tan
considerable és del tot necessari que sigui propietat de l’ajuntament. S’ha traslladat el
problema a ADIF, els quals entenen perfectament que abans de dur-hi a terme cap
inversió es vulgui adquirir. Explica que l’ajuntament fa ús de les instal.lacions a través
un contracte de lloguer que es va fer fa uns 7 anys i que ara només en queden 7 més,
temps totalment insuficient per a fer-hi cap inversió.
El Sr. Raimon Traver explica el seu vot negatiu ja que consideren que en aquests
moments no és una prioritat ja que hi ha un contracte de lloguer que per uns quants
anys permet utilitzar les instal.lacions i no creuen adient destinar una partida
pressupostària per a la seva adquisició i més quan veuen que l’equip de govern
tampoc té clar el què s’hi vol fer. També creuen que l’equip de govern no té el mateix
criteri per a tots els edificis municipals ja que es vol incloure aquest edifici al catàleg
municipal i, en canvi, es vol desprendre de l’edifici de Sant Antoni. També manifesta
que si s’adopta la fòrmula de l’expropiació també es podria fer amb l’edifici de l’antiga
caserna de la Guàrdia Civil per a fer-hi pisos de protecció oficial.
El Sr. Alcalde explica que la modalitat d’expropiació forçosa passa per un acord entre
ambdues parts i és la única opció per formalitzar la compra i que administrativament és
de la única manera que ADIF pot vendre la propietat. Pel que fa a la caserna de la
Guàrdia Civil, el Sr. Alcalde explica que les negociacions per arribar a un acord per
l’adquisició d’aquest edifici encara no hi és i, per tant, no es forçarà l’expropiació sinó
hi ha un acord previ. El Sr. Alcalde creu que precisament ara és un bon moment per
comprar ja que el mercat immobiliari és més barat i precisament ara és més bon
moment que fa uns anys. En quant a l’edifici de Sant Antoni, explica que continua
essent de propietat municipal i en canvi l’edifici de Toralles no i, aquest fet impossibilita
que es tregui a concurs l’explotació de l’immoble. També posa de manifest que hi ha
particulars interessats en l’explotació de l’immoble i que també s’ha intentat ampliar la
concessió però que ADIF, per normativa interna, li és impossible allargar el contracte
fins que s’acabi i, per tant, dificílment cap particular si no té una garantia d’un termini
més llarg, no vol fer-hi cap inversió.
El Sr. Traver amb les explicacions del Sr. Alcalde, diu que encara té més dubtes ja que
incloure en el pressupost una partida de 83.000 € per l’adquisició de l’edifici quan
l’activitat serà particular i fer-ho en un exercici quan la falta de líquid de l’ Ajuntament
es palesa encara ho veu més complicat.
El Sr. Alcalde posa de manifest que hi ha iniciatives particulars que no poden tirar
endavant per no haver-hi locals disponibles o finques econòmiques. Posa per exemple
la Colònia Llaudet que si no fos l’Ajuntament qui ho tirés endavant probablement ningú
ho faria. L’equip de govern està decidit a impulsar les iniciatives econòmiques. A
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petició del Sr. Raimon Traver el Sr. Alcalde explica que l’activitat que s’hi vol dur a
terme és hotelera.
El regidor Sr. Sergi Albrich intervé recordant que l’edifici de Toralles és una de les
apostes que l’equip d’Esquerra Republicana de Catalunya havia fet ja que varen ser
ells els responsables del contracte de lloguer que s’acaba al 2035 i per tant encara
queden anys per poder-hi treballar. Creuen que modificar el pressupost del 2012 per
un import de 83.000 € quan encara no se sap com s’assumiran i amb un període
encara llarg de lloguer, no és adequat ni adient. Li recorda que en data d’avui encara
no sap com pagarà la parcel.la del futur CAP que s’ha de fer efectiu abans del 31 de
desembre del 2012. No creu necessari hipotecar més l’ajuntament. El seu vot serà
d’abstenció.
El Sr. Alcalde considera que el temps que queda de contracte és insuficient per
plantejar qualsevol inversió ni per part de cap particular ni del propi Ajuntament.
El Sr. Sergi Albrich diu que, tractant-se d’un edifici que ADIF no utilitza, no creu que
tingui problemes amb allargar el termini de contracte. Considera que l’expropiació no
és una fórmula dolenta, que el projecte és bo però aquest moment no és l’idoni.
El Sr. Alcalde insisteix en que ara és el millor moment i que si hagués tractat amb
ADIF les limitacions que té, entendria el que l’equip de govern proposa.
La proposta és aprovada amb 7 vots positius del grup municipal del Partit dels
Socialistes de Catalunya, dos vots d’abstenció del grup municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya i dos vots negatius del grup municipal de Convergència i
Unió.
6.- APROVACIÓ
DEFINITIVA RELACIÓ LLOCS DE TREBALL AJUNTAMENT DE
SANT JOAN DE LES ABADESSES.
Atès l´acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió celebrada en data 9 de
juny de 2008.
Atès l´estudi elaborat a tal efecte per part de Xaloc.
Atès l´acord adoptat pel Plenari Municipal en sessió celebrada en data 27 de gener de
2012 mitjançant el qual es va aprovar inicialment la Relació de llocs de treball d´aquest
Ajuntament i del seu Organisme Autònom Llar d´Infants Municipal El Molí Petit.
Atès que l´esmentat expedient ha estat exposat al públic mitjançant anunci publicat en
el BOP número 25, de 6 de febrer de 2012, en el DOGC número 6.060 de 6 de febrer
de 2012 i en el tauler d´edictes electrònic de l´Ajuntament durant un període de 30
dies, durant el qual s´han presentat les següents al.legacions:
1) Josep Mª Farrés i Cañada ( Nº registre d´entrada 357, de 6 de març de 2012)
2) Valentí Bonamaisó i Masó ( Nº registre d´entrada 358, de 6 de març de 2012)
3) Josep Freire i Fernàndez (Nº registre d´entrada 359, de 6 de març de 2012)
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,
PLAÇA MAJOR, 3 / 17860 SANT JOAN DE LES ABADESSES / TELÈFON 972 720 100 – FAX 972720894
E-mail : ajuntament@santjoandelesabadesses.com / www.santjoandelesabadesses.cat

AJUNTAMENT DE LA
BARONAL VILA DE SANT JOAN
DE LES ABADESSES
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.- ESTIMAR PARCIALMENT l´al.legació presentada pel Sr. Josep Mª Farrés i
Cañada, concretament pel que fa referència a l´apartat 6.2 (esforç fisic) i
DESESTIMAR la resta de l´al.legació.
SEGON.- DESESTIMAR les al.legacions presentades pels Srs. Valentí Bonamaisó i
Masó i Josep Freire i Fernàndez.
TERCER.- APROVAR DEFINITIVAMENT 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.
QUART.- COMUNICAR el present acord a les parts interessades a fi i efectes
oportuns.
El Sr. Alcalde explica breument la resolució de les al.legacions presentades.
El regidor Sr. Sergi Albrich demana si la resolució de les al.legacions provoca cap més
canvi en el pressupost atès que la valoració ja representada un canvi de prop de
46.000 €.
El Sr. Alcalde respon que no tenen efectes econòmics.
El Sr. Alnrich explica que el vot del seu grup municipal serà d’abstenció ja que el
procès s’havia allargat massa en el temps i que ara s’aprovava en un temps que no
tocava.
La proposta és aprovada amb els set vots favorables del grup municipal del PSC, 2
d’abstenció del grup municipal d’ERC i 2 del grup municipal de CiU.
7.- 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 2011.
Es dóna compte del Decret d´Alcaldia de data 22 de febrer de 2012, 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 2011.
Vist l´informe de la Secretaria-intervenció en el qual es fa constar que el resultat del
romanent de tresoreria per a despeses generals a 31-12-2011 ha estat positiu en la
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quantitat de 1.089.051,33 euros i el resultat pressupostari ajustat a 31 -12-2011 també
ha estat positiu en la quantitat de 45.103,00 euros.
Vista també la proposta d´incorporació al Pressupost de 2012 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 2011, el detall del qual a nivell de Resultat pressupostari i de
Romanent de tresoreria a 31-12-2011, es transcriu a continuació:
RESULTAT PRESSUPOSTARI
CONCEPTES

DRETS
RECONEGUTS
NETS

OBLIGACIONS
RECONEGUDES
NETES

a.Operacions corrents
b. Altres operacions no financeres

3.095.103,83
344.088,75

2.651.994,46
1.511.666,60

443.109,37
-1.167.577,85

3.439.192,58

4.163.661,06

-724.468,48

0,00
120.776,40
3.559.968,98

0,00
401.879,83
4.565.540,89

0,00
-281.103,43
-1.005.571,91

1. Total operaacions no financeres (a +
b)
2. Actius financers
3. Passius financers
RESULTAT PRESSUPOSTARI
L´EXERCICI

DE

AJUSTAM
ENTS

RESULTAT
PRESSUPOSTARI

AJUSTOS:
4. Crèdits gastats finançats amb
romanent de tresoreria per a despeses
generals

269.680,01

5. Desviacions de finançament negatiu
de l´exercici

947.672,26

6. Desviacions de finançament positiu
de l´exercici
RESULTAT
AJUSTAT

166.677,36

PRESSUPOSTARI

45.103,00

ROMANENT DE TRESORERIA:
CONCEPTES

SUMES PARCIALS

1(+) Fons Líquids

TOTALS
240.988,15

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

943.863,73
2.178.502,84
99.047,07
458.158,50

2.763.255,14

3 (+) Obligacions pendents de pagament

1.343.662,59

1.449.443,60
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(+) del Pressupost corrent
(+) de Pressupostos tancats
(+) d´operacions no pressupostàries
(-) pagaments realitzats pendents d´aplicació definitiva

2.385,50
103.395,51
0,00

I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3)

1.554.799,69

II. Saldos de dubtós cobrament

264.715,73

III. Excés de finançament afectat

201.032,63

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

1.089.051,33

SEGON.- INCORPORAR en el Pressupost de 2012 els compromisos d´ingressos
concertats que financien projectes de despeses amb finançament afectat, i que figuren
detallats en l´expedient, per un import de 245.273,31 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 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.
CINQUÈ.- Lliurar així mateix còpia de la liquidació a la Direcció General de Política
Financera i Assegurances, del Departament d´Economia i Finances de la Generalitat
de Catalunya, per tal que puguin fer-ne el seguiment preceptiu del Pla de Sanejament
aprovat per aquesta Corporació.
Sant Joan de les Abadesses, 22 de febrer de 2012.
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 22 de febrer de 2012, 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
2011.
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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 2011, el detall del qual a
nivell de Resultat pressupostari i de Romanent de tresoreria a 31-12-2011, es transcriu
a continuació:
RESULTAT PRESSUPOSTARI
CONCEPTES

DRETS
RECONEGUTS
NETS

OBLIGACIONS
RECONEGUDE
S NETES

a. Operacions corrents
b. Altres operacions no financeres

213.413,95
0,00

213.345,43
0,00

68,52
0,00

1. Total operacions no financeres (a +
b)
2. Actius financers
3. Passius financers

213.413,95

213.345,43

68,52

0,00
0,00

0,00
0,00

RESULTAT PRESSUPOSTARI
L´EXERCICI

DE

213.413,95

AJUSTAMENT
S

RESULTAT
PRESSUPOSTARI

0,00
0,00
213.345,43

68,52

AJUSTOS:
4. Crèdits gastats finançats amb
romanent de tresoreria per a despeses
generals

0,00

5. Desviacions de finançament negatiu
de l´exercici

0,00

6. Desviacions de finançament positiu
de l´exercici

0,00

RESULTAT
AJUSTAT

PRESSUPOSTARI

68,52

ROMANENT DE TRESORERIA:
CONCEPTES
1(+) Fons Líquids

SUMES PARCIALS
1.832,53

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

71.695,70
30.600,00
-55.613,86
0,00

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

36.450,38
0,00
4.071,19
0,00

TOTALS
1.832,53
46.681,84

40.521,57
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I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3)

7.992,80

II. Saldos de dubtós cobrament

0,00

III. Excés de finançament afectat

0,00

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

7.992,80

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 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.
CINQUÈ.- Lliurar així mateix còpia de la liquidació a la Direcció General de Política
Financera i Assegurances, del Departament d´Economia i Finances de la Generalitat
de Catalunya, per tal que puguin fer-ne el seguiment preceptiu del Pla de Sanejament
aprovat per aquesta Corporació.
Sant Joan de les Abadesses, 22 de febrer de 2012
Ho mana i signa,
La Presidència

En dóna fe
La Secretària

Ramon Roqué i Riu

Raquel Costa Iglesias”.

El Sr. Alcalde en referencia a la liquidació del pressupost de l´Ajuntament de Sant
Joan de les Abadesses corresponent a l´exercici econòmic de 2011, explica que s’ha
tancat en positiu de 45.103,00 € i que en aquest moment i ha un romanent de
tresoreria de 1.089.051,00 €. Pel que fa a la liquidació de la llar d’infants explica que
s’ha tancat amb un resultat pressupostari de 68,52 € .
El regidor Sr. Raimon Traver demana la partida on hi ha un saldo de dubtós cobrament
d’un import de 264.000 € que vol saber a què correspon.
El Sr. Alcalde demana a la Secretària de la Corporació que procedeixi a respondre la
pregunta del Sr. Traver.
La Sra. Raquel Costa, Secretària-interventora de la Corporació, explica que totes les
liquidacions de pressupost, si hi ha exercicis tants que tenen drets reconeguts
pendents de cobrar, la Llei d’Hisendes Locals preveu que per cadascun dels exercicis
tancats i en funció de l’antiguitat que tenen, l´apliació un percentatge sobre aquests
drets que disminueixi el seu import, ja que difícilment s´acabaran cobrant en la seva
totalitat, per tal de no falsejar la liquidació. Per tant, tots aquests drets pendents de
cobrar es resten i d´aquesta manera es fa una comptabilitat més realista ja que
dificilment s’acabin cobrant.
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El Sr. Traver, dons, demana si provenen d’impostos que recapta el consorci i la
secretària li respon que majoritàriament sí.
Els membres assistents a la sessió es donen per assabentats.
8.- DONAR COMPTE DE L´ACORD DE DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LA
SOCIETAT AIGÜES I SERVEIS DE SANT JOAN DE LES ABADESSES, SL.
Vist l´acord adoptat per la Junta General d´accionistes de la societat Aigües i Serveis
de Sant Joan de les Abadesses, SL, adoptat en data 26 de març de 2012, mitjançant
el qual s´acorda dissoldre i liquidar l´esmentada societat, així com també cessar el seu
òrgan d´administració, aprovar el seu Balanç final de liquidació i la divisió de l´ahver
social.
És pel que es dóna compte al Plenari Municipal del present acord.
El Sr. Alcalde explica breument el perquè de la dissolució que últimament
representava duplicitat de feina a més de la que suposava gestionar un pressupost a
part en un municipi petit com el nostre. Els serveis es continuen oferint des de
l’Ajuntament.
El regidor Sr. Traver manifesta que des del grup municipal de Convergència i Unió els
hi sembla correcte el pas que es fa, ja que des delprimer dia havien dit que era un
instrument d’endeutament financer.
Els membres assistents a la sessió es donen per assabentats de la dissolució de la
Societat Aigües i Serveis de Sant Joan de les Abadesses, SL.
9.- MOCIÓ EN CONTRA DE LA REFORMA LABORAL IMPOSADA PEL GOVERN DE
L’ ESTAT
El nostre país viu immers en una profunda crisi econòmica que té les seves causes en
la fallida del sistema financer. Una de les conseqüències més dures que té aquista
gravíssima situació que travessa la nostra economia és la destrucció d’ocupació, que
ja ha arribat a cotes històriques a Espanya i a Catalunya. Les polítiques contra el
dèficit que s’imposen des de la Comissió Europea, el Banc Central Europeu i el Fons
Monetari Internacional, estan afectant greument els elements fonamentals del nostre
model d’estat del benestar. L’aplicació de retallades pressupostàries a l’educació i a la
sanitat públiques, així com la reducció radical de la despesa social que dóna
cobertura, principalment, a la població més humil i a aquells que han perdut la seva
feina, està ampliant l’escletxa social, amenaçant seriosament la cohesió social al
nostre país.
En aquest context d’elevadíssima taxa d’atur, retallades de serveis públics i pressió
sobre les condicions de treball en el si de les empreses, el Govern central ha aprovat
per decret la reforma laboral més regressiva de la història democràtica a Espanya.
Una reforma que significa un enorme retrocés en matèria de drets i condicions laborals
en el nostre país. Sota l’excusa de trobar mecanismes per a la reactivació de la
contractació a la nostra economia, el Govern de l’Estat ha imposat una reforma laboral
que instaura de facto l’acomiadament lliure i amb 20 dies d’indemnització. És una
reforma que permet a les empreses impulsar expedients de regulació d’ocupació
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sense l’aprovació de l’Administració pública, com era fins ara. La reforma, bonifica els
empresaris per la contractació de treballadors sense cap mena de seguretat en la seva
continuïtat en el lloc de treball amb un 50% del seva prestació d’atur, amb la qual cosa
els que hagin exhaurit la prestació seran difícilment contractables. Aquesta reforma
imposada també dóna un greu cop la negociació col·lectiva, col·locant el conveni
d’empresa com a principal referència, per sobre dels convenis sectorials i territorials, i
deixant en situació de màxima feblesa els treballadors i les treballadores de les
empreses petites i mitjanes.
En un moment d’inseguretat i manca de confiança en el futur, les mesures que s’han
pres introdueixen encara més incertesa en l’economia precaritzant al límit les relacions
laborals. De res ha servit el fracàs absolut de la reforma laboral del 2010, que fins al
moment ha generat més d’un milió d’aturats nous, ni tampoc la constatació que en
temps de recessió econòmica cal estimular la demanda interna i que això no es fa
precaritzant les condicions del treball, sinó garantint la qualitat en la contractació,
mantenint el poder adquisitiu dels salaris i assegurant l’accés al crèdit de les empreses
i les famílies.
Els ajuntaments, sensors privilegiats de les necessitats i les angoixes dels nostres
ciutadans i ciutadanes; referència principal en matèria de cobertura social d’aquelles
persones que més pateixen la crisi econòmica i les seves conseqüències i altaveus de
les aspiracions fonamentals de les nostres ciutats i viles, demanem al Govern central
que:
És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Interpreti el rebuig social generalitzat que ha provocat l’aprovació de
lareforma laboral que va entrar en vigor dissabte 12 de febrer de 2012 i,
SEGON.- Convoqui la mesa del diàleg social per obrir un procés de negociació ambels
agents socials i econòmics per tal de reorientar la reforma laboral, perquè impulsi la
contractació veritablement estable i de qualitat; per assegurar la incorporació al mercat
laboral de treballadors a l’atur i fer passes en la direcció de transformar el nostre model
competitiu.
TERCER.- Afronti la necessitat d’enfortir el serveis públics com a garants de drets i
cohesió social en uns moments en què gairebé el 30% de la població aturada ja no rep
cap mena de prestació ni subsidi per desocupació.
QUART.- Que d’una vegada es compleixin els compromisos adquirits després de
l’entrada en vigor del nou Estatut de Catalunya entre el Govern de l’Estat i el Govern
de la Generalitat en matèria de finançament, i que permetria evitar l’ofegament de la
capacitat econòmica de les administracions catalanes.
El regidor Sr. Raimon Traver, s’abstindrà en la votació de la moció, entre d’altres coses
perquè es tracta d’un tema molt complexa tot i que considera que la moció planteja
correctament les reflexions sobre l’estat del benestar però no exposa com es pot
mantenir el mateix benestar en la situació econòmica actual.
El regidor Sr. Sergi Albrich explica que votaran a favor de la moció perquè la
comparteixen entenent que la reforma mereixia una aprovació més consensuada.
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El Sr. Traver, manifesta de forma personal que, no som un país de gran corporacions
sinó que el 80% de les empreses tenen menys de 10 treballadors i per tan considera
que la reforma hauria de ser beneficiosa per ambdues parts i compartir esforços.
El Sr. Alcalde diu que comparteix la complexitat del tema però considera que està
d’acord amb la part expositiva de documents i dels acords que s’adopta.
La moció és aprovada amb el set vots del grup municipal del Partit dels Socialistes de
Catalunya i 2 del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya i dos
abstencions dels regidors del grup municipal de Convergència i Unió.
10.- MOCIÓ SOBRE LA INSTAL.LACIÓ D´UNA PLANTA DE BIOMASSA A LA
COLÒNIA LLAUDET.
La Candidatura d’Unitat Popular (CUP) és una organització política assambleària
d'abast nacional, que s' estén arreu dels Països Catalans, socialista i que treballa per
un país independent, socialment, econòmicament i ecològicament sostenible,
territorialment equilibrat i deslligat de les formes de dominació patriarcals. I és en
aquest sentit, que a la CUP de Sant Joan de les Abadesses, la instal·lació d’una
Planta de Biomassa a la nostra vila ens genera dubtes molt seriosos.
Des de finals de l’any 2009 es parla de l’aposta al Ripollès per la implantació de la
Biomassa com a font d’energia, que substitueixi a les derivades de combustibles
fòssils, i produeixi un estalvi energètic que pugui revertir a la comarca com a font
d’altres inversions. A partir d’aquí, es comença a desenvolupar diferents projectes
arreu de la comarca amb petites instal·lacions de calderes de producció d’energia
tèrmica per aigua calenta sanitària i calefacció per ús públic.
El que inicialment es veu com una oportunitat i una mesura ferma d’estalvi energètic,
durant la campanya electoral municipal es fa pública la instal·lació d’una Planta de
Biomassa a la Colònia Llaudet amb l’objectiu de que generés 10 MW d’energia
elèctrica, que comportaria la creació de més de 250 llocs de treball, entre directes i
indirectes. Una dada, aquesta última, atractiva tenint en compte que la nostra vila
superava el nombre de 200 persones aturades.
Després dels debats electorals, ha existit un silenci al respecte, que ens va fer pensar
que el projecte era la típica i tòpica proposta electoral populista, fins que el Ple
Municipal aprova la modificació de les normes urbanístiques, permetent alçades
superiors a 12 metres en el 15% de l'edificabilitat a la Colònia Llaudet. I el passat
divendres 24 de febrer, es publicava a la premsa, que l’Alcalde de la nostra Vila
anunciava que, un cop enllestits els tràmits urbanístics, les obres d’urbanització
començarien el 2013, no descartant les obres de preparació de la construcció de la
Planta.
Trencat el silenci però sense més informació, se’ns generen una sèrie de dubtes
raonables, com esmentàvem anteriorment, envers aquesta instal·lació que
seguidament exposem:
- La màxima eficiència energètica de la Biomassa s’obté amb la producció d’energia
tèrmica que es destina a uns equipaments en concret. Per exemple, aquest seria el
cas de Ribes de Fresser que destinarà aquesta energia per a la calefacció i l'aigua
calenta sanitària de l'escola, la residència, el casal de cultura, el pavelló i l'institut.
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- La transformació d’aquesta energia en electricitat es un procés complex, car i es perd
eficiència (gairebé un 80%) i energia en la pròpia transformació. - La Biomassa no és
una planta que no produeixi CO , el produeix però es considera que a l’utilitzar de
matèria primera materials susceptibles de ser combustibles potencials, té la
consideració de “valorització energètica”. Les veritables energies renovables i netes
són les produïdes mitjançant el sol, el vent, la geotèrmica o la dels salts d’aigua, per
exemple.
- Una Planta de Biomassa, malgrat sigui considerada com “valorització energètica”,
emet contaminants, partícules fines i gasos, que són persistents en el medi i que
poden passar mitjançant l’alimentació als éssers vius. Aquesta contaminació a petites
dosis persistents diàriament podria formar part de les causes de patologies
cardíaques, respiratòries, immunològiques, etc...
- Si existís manca de matèria primera, aquesta s’hauria de transportar d’altres llocs
fora de l’entorn de la Vila i de la comarca. Fet que produirà un augment de trànsit de
camions pel centre de Sant Joan de les Abadesses. Al CO produït per la Planta de
Biomassa caldria sumar-li el del transport massiu per carretera de la matèria primera.
Al que caldria sumar-li també el consum d’aigua, que hauríem de restar del balanç
hídric destinat al consum agrícola i ramader i al consum humà.
- No sabem si la biomassa i els residus agrícoles seran la única i exclusiva matèria
primera de la Planta o existeix la possibilitat de que sigui de cicle combinat, utilitzant
altres matèries primeres com els residus urbans o gas. Fet que constituiria la pèrdua
de la consideració de “valorització energètica” i augmentaria el poder contaminant.
- S’han eliminat totes les ajudes públiques destinades a les instal·lacions de producció
d’energies renovables i no s’ha informat de les inversions públiques que seran
necessàries per portar a terme la Planta de Biomassa, ni si aquestes incrementaran
encara més el deute d’uns comptes municipals prou malmesos.
- Tenint en compte, que una inversió privada, com qualsevol altra, i d’aquesta
magnitud busca el seu benefici econòmic: Quin és el retorn social previst d’aquesta
inversió pública ? I no podem acceptar com a resposta la creació de llocs de treball ja
que qualsevol activitat productiva necessita capital però també la força del treball.
- Segons experiències de Plantes de Biomassa instal·lades i funcionant, d’una
dimensió semblant, la creació de llocs de treball directes no arriben a 50. Cal tenir en
compte, que la construcció i posta en marxa d’aquests tipus d’instal·lacions
sobrepassen normalment els períodes de garantia i que posteriorment es trigarà prou
temps fins que la Planta de Biomassa funcioni a ple rendiment. Per tant, la creació de
llocs de treball depèn de tot aquest procés i de l’organització del treball de les
empreses privades que l’explotin.
- Sant Joan de les Abadesses ha estat històricament i principalment una Vila industrial,
que en aquests últims anys ha viscut la seva desindustrialització, la terciarització
econòmica, l’activitat especulativa immobiliària, la fugida de joves i l’envelliment de la
població. No és forassenyat que aquesta instal·lació de la Planta de Biomassa sigui
considerada una oportunitat.
- Una bona destinació a Sant Joan de les Abadesses per tal d’aprofitar la màxima
eficiència seria l’aportació tèrmica a les activitats ramaderes, de particulars, de les
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dependències municipals, ... i transformar l’excedent en energia elèctrica. A més, de
poder ser un pol d’atracció per a d’altres activitats econòmiques més sostenibles.
- En aquest sentit, la destinació energética térmica a les activitats econòmiques
vinculades al sector agrari i ramader seria un factor de reactivació econòmica, que
amb iniciatives proactives des del Govern municipal seria una veritable política de
desenvolupament de les activitats esmentades i podria convertir la nostra Vila en un
pol d´atracció per construir la base potencial d´un cúster agroalimentari. Això sí que
crearía llocs de treball estables i de qualitat i seria una veritable política per un futur
sostenible econòmicament, socialment i mediambientalment de Sant Joan de les
Abadesses.
-No pretenem que tota aquista exposició de motius s´interpreti com una oposición amb
la intenció de generar un rebuig de la ciutadania de la Vila a la instal.lació d´una Planta
de Biomassa, sinó un argumentari basat en el dubte raonable sobre el projecte i amb
la voluntat que acabi sent rendible i eficient energèticament. Considerem que
l´Ajuntament és el Govern de proximitat de les vilatanes i els vilatans, raó per la que
cal màxima transparencia informativa i que la ciutadania pugui decidir envers un
projecte que pot condicionar el futur de la vila de Sant Joan de les Abadesses.
És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- L´inici d´un procés públic de debat abans de la finalització de l´any en curs
(2012) amb tots els posicionaments, els estudis i els informes al respecte (d´impacte
ambiental, de capacitat generadora de Biomassa a la comarca, etc ) per tal de que la
ciutadania de Sant Joan tingui una visió objectiva d´una qüestió que podria condicionar
el futur de la Vila.
SEGON.- Valorar les diferents propostes, fruit del debat, per buscar el màxim consens
en la matèria.
TERCER.- Que el Govern municipal convoqui posteriorment una CONSULTA
POPULAR al respecte.
El Sr. Alcalde explica que l’equip de govern votarà el contra de la moció atès que no
la comparteixen. Consideren que és cert que hi ha d’haver debat i informació i que
s’han de valorar els beneficis econòmics i socials que poden suposar per Sant Joan
però també consideren que s’ha de fer en el moment adequat i de forma ordenada i el
compromís de l’ajuntament és fer-ho així. L’obligatorietat de convocar una consulta
popular no es correspondria atès que s’hauria de fer en el moment en què el projecte
ja fos madur i que per tant la votació fos amb tota la informació sobre la taula. Explica
també que l’equip de govern es va posar en contacte amb la CUP per tal de poder
consensuar un document més obert per tal de consensuar un document més obert
per tal de poder votar afirmativament però que la CUP va considera que el document
era el correcte.
El regidor Sr. Raimon Traver explica que donaran suport a la moció ja que la moció
recull alguns plantejament que en la campanya electoral ja els varen considerar. El fet
de donar suport a la moció no suposa no donar suport a l’equip de govern si el
projecte s’acaba duent a terme. Consideren que hi ha alguna reflexió de caràcter
tècnic i mediambientals en les quals hi estan d’acord. Per altra banda consideren que
la consulta popular s’hauria de fer abans que es facin les modificacions urbanístiques
que s’estan fent i per tant ja s’ha fet tard.
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El Sr. Alcalde explica que les modificacions urbanístiques s’estan duent a terme per
tal de desenvolupar el polígon industrial de la Colònia Llaudet no només perquè s’hi
pugui instal.lar una planta de biomassa. Insisteix en que la consulta s’ha de fer amb
un projecte madur i per tant no considera que ja sigui tard per fer-la.
El regidor Sr. Sergi Albrich comenta que es desconcerta quan sent a parlar al Sr.
Alcalde ja que per una banda està dient que el projecte de la planta de biomassa no
està madur i en certs moments dubta que pugui ser una realitat i per altra banda i tal i
com diu la moció, ell mateix va dir que l’any 2013 hi hauria una planta de biomassa i
en la campanya electoral va prometre una planta de biomassa. Per tot això considera
que sí és necessari un debat sobre la planta de biomassa ja que els efectes que tot
plegat pot generar és interessant que es debatin sigui en forma de consulta, jornades
o del sistema que cregui convenient i per tant comparteixen la moció.
El Sr. Alcalde diu que s’està treballant en el projecte i que creu que serà una realitat
per Sant Joan. Saben que ell és una persona molt prudent en els projectes i
considera que no són necessaris debats estèrils i sobre tot en determinats moments
com ara. Insisteix en que creu en el projecte.
El regidor Sr. Albrich recorda al Sr. Alcalde que qui va obrir el debat sobre la planta de
biomassa va ser ell mateix en la pre campanya electoral, i en la fira de biomassa de
Vic que va sortir davant el cartell de la planta de biomassa.
El Sr. Alcalde corregeix les paraules del Sr. Albrich ja que ell va dir que al 2013 es
podria començar a treballar pel desenvolupament del polígon industrial de la Colònia
Llaudet i per la implantació de la planta ja que una inversió de 40 milions d’euros no
es prepara en dos mesos ja que tan sols la construcció de l’edifici requerirà com a
mínim 2 anys. Remarca que ell sempre ha parlat d’un projecte de legislatura i ara és
un projecte que camina juntament entre ajuntament i empresa.
El Sr. Albrich insisteix en que la planta de biomassa i els 250 llocs de treballa varen
ser l’eslògan de la seva campanya electoral.
La moció, amb set vots negatius del grup municipal del Partit dels Socialistes de
Catalunya, dos de positius del grup municipal de Convergència i Unió i dos de positius
del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, no és aprovada.
11.- MOCIÓ EN SUPORT AL MOVIMENT “DIEM PROU” QUE APOSTA PER PAGAR
ELS IMPOSTOS A L´AGÈNCIA CATALANA EN COMPTES D´HISENDA.
És un fet que l’espoli fiscal que patim els catalans, sumat al context de crisi
econòmica, provoca que les nostres institucions públiques apliquin retallades en la
despesa en diferents serveis essencials per a la ciutadania, situació que pateixen
especialment les famílies amb menys recursos que ara, més que mai, requereixen de
polítiques socials i ocupació de qualitat.
També és un fet que per sortir de la crisi un país ha de ser capaç de crear ocupació
disposant de recursos suficients per portar a terme polítiques d’ocupació i de creació
de noves activitats econòmiques, que en un marc de finançament just per a Catalunya
es podrien desenvolupar.
Recentment s’ha publicat l’enquesta de població activa –EPA- del quart trimestre del
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2011 i com era d’esperar, Catalunya no ha sortit ben parada, hem assolit uns nivells
rècord de desocupació assolint la xifra de 775.400 aturats i superant una taxa d’atur
del 20%, el nivell més elevat des de l’any 1985.
Catalunya ha de fer un pas endavant si se’n vol sortir, i per aquesta raó, més enllà de
denunciar l’espoli fiscal que pateix el nostre país, cal portar a terme mesures de
pressió per acabar amb una situació que ens ofega fiscalment. La reinvindicació del
concert econòmic ha d’anar més enllà del discurs polític. És un deure moral de les
institucions públiques del nostre país, dels partits polítics catalanistes, donar suport a
les iniciatives que neixen de la societat civil que treballin per aconseguir un Concert
Econòmic que ens acosti a la sobirania fiscal.
Atès que l’estratègia d’ingressar els nostres impostos a l’Agència Tributària Catalana
és una estratègia tècnicament viable com a mesura de pressió per a què Govern de la
Generalitat treballi decididament per un Concert Econòmic que ens acosti a la
independència fiscal.
Atès que hi ha una escletxa legal, d’acord amb el principi de coordinació entre
administracions, que permet que la Generalitat recapti diferents impostos -IVA, IRPFque el contribuent ha de pagar a Hisenda a través de l’Agència Tributària Catalana, ho
pot fer, sempre i quan pagui a temps i n’informi a Hisenda mitjançant el següent
procediment:
1. Emplenar el formulari Model S26, que permet transferir diners a un compte corrent
de la Generalitat en concepte del pagament de l’IVA o l’IRPF. Aquest formulari es pot
trobar
al
web
de
la
Generalitat
de
Catalunya
www.gencat.cat.
2. Una vegada omplert el formulari de l’Agència Tributària de Catalunya, el contribuent
ha d’ingressar al compte de la Generalitat l’import de l’impost indicant el número de
referència i el NIF. Cal conservar el justificant de l’ingrés.
3. Posteriorment el contribuent ha de lliurar a una oficina de l’agència catalana el
justificant de l’ingrés en un termini de set dies.
4. A l’hora de fer la declaració de l’impost a Hisenda, cal indicar que es carregui
l’import al
compte bancari de la Generalitat on prèviament ha ingressat els diners.
5. La decisió d’acceptar el pagament recaurà en el Govern de la Generalitat.
Atès que dues iniciatives del nostre país portaran a terme la insubmissió fiscal; una
empresa de cerveses d’Olost i una parella d’empresaris de Siurana han manifestat que
ingressaran el primer trimestre de l’IVA de l’exercici de 2012 a l’agència tributària
catalana.
Vist que aquesta iniciativa ha cristal·litzat en el moviment civil per la insubmissió fiscal
Diem Prou, que ha recollit el suport de diferents entitats arreu del país, com Ara o Mai,
CADCi, Welcome Mr.President, SiP, Cercle Català de Negocis, Club FNEC, SiJ,
Intersindical CSC o Catalunya Sí, i en la seva plana web més de 4.000 suports.
Vist que diferents formacions polítiques i plataformes civils hem denunciat i denunciem
l’espoli fiscal que està sotmesa la nostra nació i estem d’acord que hauríem d’imposar
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els nostres impostos, regular-los, recaptar-los, gestionar-los i distribuir-los amb plena
sobirania,
En relació als antecedents exposats proposem al ple de l’Ajuntament l’adopció dels
acords següents:
1. Donar recolzament a la campanya iniciada pel moviment ‘Diem Prou’
d’insubmissió fiscal i també a la tasca que Omnium Cultural fa sobre el
procediment a seguir i les conseqüències jurídiques del mateix.
2. Iniciar les iniciatives pertinents a l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
per explorar la possibilitat de liquidar els seus impostos, de forma legal, a
l’Agència Tributaria Catalana.
3. Proposar a tots els ajuntaments del Principat de Catalunya a seguir la línia
iniciada per l’Ajuntament d’Arenys de Munt i Ripoll, a instàncies de l’Associació
de Municipis per la independència, i explorar la possibilitat de liquidar els seus
impostos a l'Agència Tributària Catalana en comptes d'efectuar-los a l'Agència
Tributària Espanyola com s'ha realitzat fins ara.
4. Proposar a les formacions polítiques nacionalistes, sobiranistes o
independentistes amb representació al Parlament de Catalunya que promoguin
la modificació de la legislació tributaria catalana per tal que pugui, també,
recaptar els impostos de caràcter estatal.
5. Promoure entre la ciutadania la seva adhesió a la campanya del moviment
‘Diem Prou’ d’insubmissió fiscal.
6. Comunicar l’adopció d’aquests acords als portantveus parlamentaris del
Parlament del Principat de Catalunya, al Departament d’Economia i
Coneixement del Govern de la Generalitat, a l’Agència Tributària de Catalunya,
a les entitats municipalistes de Catalunya (FMC i ACM), a l'Associació de
Municipis per la Independència, a la Plataforma Diem Prou
El Sr. Alcalde cedeix la paraula al regidor Sr. Sergi Albrich que explica que el vot del
seu grup serà positiu donat que davant un moment d’opressió que està vivint
Catalunya per part de l’estat espanyol i que econòmicament s’està escanyant
Catalunya més del que és habitual creuen que les administracions públiques són les
que han de començar a treballar per la recaptació d’impostos des de Catalunya i per
tant reverteixin directa i totalment. Per tot l’exposat es demana a l’Ajuntament de Sant
Joan de les Abadesses, que s’adhereixin a la moció i que l’equip de govern i el grup
municipal de Convergència i Unió donin el seu vot positiu.
El Sr. Alcalde diu que la proposta parla de donar recolzament, d’explorar la
possibilitat, de promoure, i per tant creu encara hi ha molt camí a fer per tal que pugui
ser possible la recaptació d’impostos.
El regidor Sr. Raimon Traver manifesta que el seu grup municipal recolza la moció i
més en la situació econòmica del país que ha dut a que una gran massa social cada
vegada estigui més d’acord en recaptar els propis impostos.
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El Sr. Albrich comenta que és important que l’administració, en representació dels
ciutadans, inicií petits gestos com aquest in un cop la via legal estigui clara s’hi
puguin sumar els ciutadans.
La moció és aprovada per unanimitat de tots els assistents.
12.- DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL.
Es dóna compte al Plenari Municipal dels acords adoptat per la Junta de Govern Local
durant el període comprés entre el dia 9 de gener de 2012 i el dia 12 de març de
2012, ambdós inclosos.
13.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D´ALCALDIA.
Es dóna compte al Plenari Municipal dels Decrets d´Alcaldia compresos entre el
número 1 i el 18 de 2012, ambdós inclosos.
14.- TORN OBERT DE PARAULA.
El regidor Sergi Albrich, en representació del grup municipal d’Esquerra Republicana
de Catalunya , en referència al tall d’arbres que s’ha produït a Sant Joan durant les
últimes setmanes, demana el per què i en especial els de la Plaça de l’Abadia i de la
Pujada de les Monges.
El Sr. Alcalde explica que s’ha fet amb consens amb l’equip tècnic que porta a terme
el manteniment dels jardins. Els arguments són diferents: a la Colònia Espona per
manca de llum a l’edifici de la Colònia i aquí se’n han replantat seguint l’alineació que
hi havia. Pel que fa a la Coromina del Bac, s’han substituït ja que era un arbrat senzill,
i no adequat. Pel que fa a la Pujada de les Monges no li consta que hagin tallat cap
arbre només s’han podat. El cas de la Plaça de l’Abadia s’han tallat uns arbres que no
tenien valor i d’aquesta manera, juntament amb l’esporga han acabat donant més llum
al Palau de l’Abadia a part d’unificar l’espècie d’arbres. Darrera de tallar arbres hi ha
una decisió tècnica a part de la política i que l’equip de govern és molt sensible en
aquest aspecte.
El Sr. Albrich comenta que a la Plaça de l’Abadia el que s’ha fet és una tala
directament i que precisament no ha agradat massa als veïns.
També demana al Sr. Alcalde o bé a la regidora, si s’han fixat que el vehicle de la
Policia Local està pendent de passar la ITV des del desembre de 2011 i, per tant,
demana seriositat en aquest aspecte i que en tot cas no s’utilitzi fins que hagi passat
la revisió donat que l’Ajuntament tindria problemes.
La regidora comenta que ja se sap i que estan preparant el vehicle per passar la
inspecció.
El regidor Sr. Sergi Albrich també comenta que el passat mes de setembre ja varen
proposar el canvi de cartells que dinamitzen el comerç que estan situats a la Plaça
Clavé i al Passeig Comte Guifré i els hi varen respondre que s’ho anotaven per mirar
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que s’hi podia fer i avui encara no s’hi ha fet rés. Creu que donat que hi ha Setmana
Santa a punt d’arribar seria bo actualitzar-la amb els comerços nous.
El Sr. Alcalde diu que es va fer un repàs de la informació que hi havia als plafons tot i
que sí és cert que en algun punt en concret i pot haver algun aspecte per acabar de
retocar o que possiblement hi hagi més informació per donar però que no es
considera que estiguin tan desfasats. El Sr. Alcalde comenta que estan a punt de
sortir subvencions encaminades a dinamització del comerç i que llavors serà el
moment de poder dur alguna actuació.
El Sr. Albrich assenyala que al voltant del 30% estan desfasats al que el Sr. Alcalde li
respon que es tracta d’una de les tres lones de cada tòtem que s’hauria d’actualitzar
tot i que ell no considera un tema urgent per dur a terme.
Aprofitant que s’està redactant el Pla Local de Joventut, el Sr. Sergi Albrich sol.licita
que s’inclogui una bossa d’habitatge per a joves per tal de potenciar que els joves es
quedin a Sant Joan i que l’Ajuntament actuï com a intermediari amb els propietaris.
El Sr. Alcalde considera que no és un tema senzill donat que el mercat immobiliari és
lliure i que els preus són els que són. Comenta que des de l’Ajuntament s’està
treballant en la promoció d’habitatges que molt bé podrien ser per a joves però que en
tot cas serien promocions públiques que permetessin preus més assequibles. El que
proposa el Sr. Albrich, segons el Sr. Alcalde, només es possible amb habitatge
protegit.
El Sr. Albrich considera que aquesta seria una bona fórmula per esperar promocions
d’habitatges de protecció oficial.
El regidor Sr. Jordi Caparrós li comenta al Sr. Albrich que rebran aquesta setmana
mateixa una convocatòria per participar en una comissió per redactar el Pla Local de
Joventut.
No havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcaldia dóna per acabada la sessió a les
22:15 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
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