ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 24 DE
JULIOL DE 2015

Identificació de la sessió:
Legislatura: 2015-2019
Sessió número: 2/2015
Caràcter: ordinària
Lloc: sala Ple
Hora: 21:00
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Llista d’assistents:
Sr. Ramon Roqué i Riu, President
Sra. Montserrat Tallant i Descamps, vocal
Sr. Ferran Miquel Rigau, vocal
Sra. Maria Teresa Tallant i Descamps, vocal
Sr. Lluís Ibáñez Ruano
Sra. Sandra Soler García
Sr. Sergi Albrich i Viñas, vocal
Sra. Elisenda Guillaumes Cullell, vocal
Sra. Mª Lluïsa Pérez i Castro, vocal
Sra. Concepció Formatgé i Marcer, vocal
Sra. Raquel Costa Iglesias, Secretària-interventora que en dóna fe.
Excusa la seva absència:
Sr. Jordi Caparrós i Marcé, vocal
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 PLENÀRIA DE DATA 13 DE JUNY I 3
DE JULIOL DE 2015.
2.- APROVACIÓ DE L'APLICACIÓ DE COEFICIENTS D'ACTUALITZACIÓ DE
VALORS CADASTRALS PEL 2016
3.- APROVACIÓ INICIAL EXPEDIENT EXPROPIACIÓ ANTIGA ESTACIÓ DE
TORALLES
4.- ANUL.LACIÓ D'OBLIGACIONS RECONEGUDES PENDENTS DE PAGAR DE
L'EXERCICI 2013
5.- APROVACIÓ DELS COMPTES ANUALS DE L´AJUNTAMENT I DEL SEU
ORGANISME AUTÒNOM CORRESPONENT A L´EXERCICI ECONÒMIC DE 2014

6.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ PRESSUPOST NÚMERO 4/2015, MITJANÇANT
CRÈDITS EXTRAORDINARIS.
7.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ PRESSUPOST NÚMERO 5/2015, MITJANÇANT
CRÈDITS EXTRAORDINARIS
8.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ PRESSUPOST NÚMERO 6/2015, MITJANÇANT
SUPLEMENTS DE CRÈDIT I CRÈDITS EXTRAORDINARIS
9.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ PRESSUPOST AJUNTAMENT NÚMERO 7/2015,
MITJANÇANT TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS
10.- APROVACIÓ FESTES LOCALS ANY 2016
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11.- RATIFICACIÓ ACORD CONSORCI
DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ CONSORCI

DE

COMUNICACIÓ

LOCAL

DE

12.- MOCIÓ PER TAL QUE L´AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
PENGI LA SENYERA ESTELADA AL BALCÓ DE L´AJUNTAMENT DE FORMA
PERMANENT FINS QUE EL POBLE DE CATALUNYA DECIDEIXI EL SEU FUTUR
POLÍTIC
13.- DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JGL
14.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA
15.- TORN OBERT DE PARAULA
1. - APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DE DATA
Sotmesa les actes de les sessions plenàries de data 13 de juny i 3 de juliol de 2015 a
consideració dels membres del plenari municipal present a la sessió, aquestes
s’aproven per unanimitat.
2.- APROVACIÓ DE L'APLICACIÓ DE COEFICIENTS D'ACTUALITZACIÓ DE
VALORS CADASTRALS PEL 2016
Atès que aquest ajuntament pot sol.licitar l’aplicació de coeficients d’actualització de
valors cadastrals per al 2016, d’acord al que disposa l’article 32.2 del text refós de la
Llei del Cadastre Immobiliari modificat per la Llei 16/2012, de 27 de desembre, per la
qual s’adopten mesures tributàries dirigides a la consolidació de les finances públiques
i l’impuls de l’activitat econòmica.
Atès que per aquest municipi el coeficient que es preveu incorporar al projecte de Llei
de Pressupostos de l’Estat per al 2016 seria del 0,77.
Atès que el nostre municipi compleix els requisits per sol.licitar l’aplicació del
coeficient.

És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Sol.licitar per a l’exercici 2016, l’actualització dels valors cadastrals dels
immobles urbans del municipi per aplicació dels coeficients que determini la Llei de
Pressupostos Generals de l’Estat, d’acord amb l’article 32.2 del text refós de la Llei del
Cadastre Immobiliari, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març.
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SEGON.- Comunicar el contingut del present acord a la Gerència Territorial del
Cadastre a Girona.
El Sr. Alcalde explica que l'equip de govern és conscient que des de la revisió
cadastral, els valors cadastrals són molt elevats i per tant, quan ha estat possible ha
procedit a demanar una rebaixa d´aquests valors. Gràcies a la modificació de la Llei
Llei 16/2012, de 27 de desembre, per la qual s’adopten mesures tributàries dirigides a
la consolidació de les finances públiques i l’impuls de l’activitat econòmica,
l'Ajuntament està en disposició de poder sol.licitar la reducció d'un 23% els valors
cadastrals i per tant, entén que l'estat entengui que aquells municipis que varen fer la
revisió cadastral l'any 2006 tenien uns valors excessivament elevats que provocaven
uns impostos de transmissions i plusvàlues elevadíssims. El fet de la rebaixa dels
valors cadastrals ens fan tornar a una situació més normal i lògica.
El regidor, Sr. Sergi Albrich, explica que el seu grup municipal votarà a favor de la
proposta ja que ells havien demanat en alguna ocasió la rebaixa dels valors
cadastrals. Recorda que en l'altra ocasió també varen votar favorablement a la
proposta.
La regidora, Sra. Concepció Formatgé, també diu que votarà a favor de la proposta
però vol deixar clar que ells han demanat la rebaixa sense esperar que l'estat
permetés la rebaixa, ja que si estava tan clar per part de l'equip de govern que els
valors cadastrals eren tan elevats, podien haver fet una nova revisió cadastral. Fa
referència a unes dades que demostren que a Sant Joan es paga el doble que a
Campdevànol i , per sobre de la mitjana del Ripollès i per sobre de la mitjana de
Catalunya. Troben bé que ara s'acullin a la rebaixa dels valors però creu que al llarg
d'aquests anys s'hagués pogut fer alguna altra actuació.
El Sr. Alcalde explica que es va plantejar fer una revisió dels valors cadastrals a la
baixa però el mateix Cadastre va considerar que Sant Joan no podia demanar una
revisió (any 2011) i per tant, no va ser possible. Quan amb la modificació de la Llei
l'any 2012 es va permetre demanar la reducció del 20%, l'Ajuntament s'hi va acollir i
ara que permet la rebaixa del 23%, també s'hi acull. Amb això vol dir que l'Ajuntament
està pendent i sempre que pot reduir els valors cadastrals, s'hi acull. La rebaixa dels
valors és important per tal de dinamitzar el sector immobiliari a més de poder plantejar
una rebaixa dels impostos al municipi. Durant aquests últims anys, l'Ajuntament ha
deixat d'ingressar molts diners per diferents conceptes i alguns d'ells derivats de la
construcció i per tant s'han hagut d'ingressar per altres fonts. A mesura que
l'Ajuntament vagi pagant el deute i la seva economia millori i també ingressi més
d'altres bandes, permetrà reduir la pressió fiscal.
La regidora, Sra. Concepció Formatgé, veu bé la dinamització immobiliària però el que
més la preocupa la butxaca de la gent del poble ja que si es rebaixa l'IBI, la gent tindrà
més diners per gastar.

Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova per unanimitat dels assistents.
3.- APROVACIÓ INICIAL EXPEDIENT EXPROPIACIÓ ANTIGA ESTACIÓ DE
TORALLES
Atesa la resolució d’alcaldia de data 16 de juliol de 2015 proposant al ple de la
corporació l’iniciació de l’expedient d’expropiació forçosa per a l’execució del que
estableix la modificació del POUM 1/2013 relativa a la creació d’un equipament públic
a l’antiga estació de Toralles, aprovada definitivament per la Comissió Territorial
d’Urbanisme el dia 27 de novembre de 2014.
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Atès que la modificació del POUM 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 articles 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 la modificació puntual del POUM.
SEGON.- Declarar la necessitat d’ocupació de les finques que consten en la relació
concreta i individualitzada adjunta, indispensable pel fi de l’expropiació i en el qual es
descriuen els béns i drets necessaris, en tots els seus aspectes material i jurídic, amb
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 la modificació del POUM 1/2013 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 afectats 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 necessaris per al desenvolupament dels
presents acords.

Ajuntament de la Baronal Vila de Sant Joan de les Abadesses | PlaçaMajor, 3 – Tel. 972 720 100 | NIF: P1717700G
ajuntament@santjoandelesabadesses.cat| http://seu.santjoandelesabadesses.com

El Sr. Alcalde explica que no és cap secret que l'Ajuntament vol adquirir l'antiga
estació de Toralles i que s'està en negociacions amb ADIF i que ja s'ha arribat a un
preacord per adquirir les diferents casilles que hi ha al peu de la via verda. Fa temps
que l'equip de govern té al cap la idea de plantejar un projecte ambiciós de
recuperació del patrimoni miner. Amb la proposta que es presenta al ple es fa un pas
més per inciar l'expropiació de l'antiga estació de Toralles que ve marcada per la
modificació del POUM que es va aprovar l´any 2013 i, per tant, un cop requalificat
l'espai com a equipament, l'Ajuntament té un termini per dur a terme l'expropiació.
El regidor, Sr. Sergi Albrich, explica que des d'Esquerra Republicana sempre s'ha vist
bé recuperar el patrimoni miner i ferroviari que hi ha a Sant Joan. Recorda que quan
Esquerra estava al govern de l'ajuntament, ja va realitzar actuacions a l'antiga estació
de Toralles i va evitar així la degradació de l'espai. L'idea de destinar aquest
equipament a món miner i al món ferroviari no la veuen en mals ulls, però creuen
interessant fer-ho colze a colze amb l'Ajuntament d'Ogassa ja que històricament és a
qui tocaria fer-ho. Demanen que un cop el projecte prengui cos, comptin amb els
regidors de l'oposició i fer-los sentir partíceps del projecte.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova per unanimitat dels assistents.
4.- ANUL.LACIÓ D'OBLIGACIONS RECONEGUDES PENDENTS DE PAGAR DE
L'EXERCICI 2013
Vist l'informe emès per la intervenció d'aquest ajuntamet i, que figura en l'expedient.
Atès que en el mateix es proposa l'anul.lació d'obligacions de l'exercici 2013, com a
conseqüència d'haver-se signat en data 30 de desembre de 2014, una modificació al
conveni de data 26 de març de 2009, formalitzat entre el Departament de Política
Territorial i Obres Públiques, l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses i l'Institut
Català del Sòl, per la venda d'un solar de 276 m2, situat en la Unitat d'Actuació
Espona-Maragall-Ramon d'Urg, propietat de l'INCASOL, i que encara figuren com a
pendents.
Atès que les obligacions pendents de pagar de l'exercici 2013 que es relacionen en
l'expedient, ascendeixen a l'import total de 188.911,58 euros.
És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar l'anul.lació dels diferents estats comptables de l'ajuntament, pel què
fa a les obligacions pendents de pagar de l'exercici 2013 que es relacionen a
l'expedient, per un import de 188.911,58 euros.
SEGON.- Comunicar el present acord a l'àrea comptable d'aquest ajuntament, a fi i
efectes oportuns.

El Sr. Alcalde explica que amb l'aprovació de la proposta, s'anul.len les obligacions
reconegudes pendents de pagar de l'exercici 2013, a les partides que estaven
comptabilitzades. També explica que tal i com es veurà en posteriors propostes,
aquests diners s'incorporaran en altres partides per unes finalitats diferents.
La regidora, Sra. Concepció Formatgé, comenta que sort que es tanca aquest tema ja
que sembla un "culebró" entre l'INCASOL i l'Ajuntament de Sant Joan, els interessos,
convenis, etc.
L'Alcalde manifesta que està content amb l'expedient ja que ha permès adquirir el
solar on avui hi ha el nou centre de salut i que ha permès invertir els diners, que són
de l'INCASÒL per a rehabilitar un edifici amb destí a habitatges de lloguer social. La
pel.lícula ha estat llarga però ha tingut un bon final.
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Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova per unanimitat dels assistents.

5.- APROVACIÓ DELS COMPTES ANUALS DE L´AJUNTAMENT I DEL SEU
ORGANISME AUTÒNOM CORRESPONENT A L´EXERCICI ECONÒMIC DE 2014
Examinats per la Comissió Especial de Comptes d´aquesta Corporació els Comptes
Anuals corresponents a l´exercici de 2014, i en atenció als informes de l´expedient,
dels quals es desprèn que es troba conforme a dret.
És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR els Comptes Anuals de l´Ajuntament de Sant Joan de les
Abadesses i del seu Organisme Autònom Llar d´Infants El Molí Petit, corresponents a
l´exercici 2014, en la forma que han estat presentats i rendits.
SEGON.- TRAMETRE còpia de l´expedient tramitat a la Delegació Territorial del
Govern a Girona, als efectes oportuns.
TERCER.- TRAMETRE els estats i altra documentació a què es refereixen els capítols
1r i 2n del Títol VI de l´Ordre del Ministeri d´Hisenda, de data 17 de juliol de 1990, per
la qual s´aprova la Instrucció de Comptabilitat per a l´Administració Local, a la
Sindicatura de Comptes de Catalunya per a la seva fiscalització, així com també al
Tribunal de Cuentas.
El Sr. Alcalde explica que són els comptes que han estat exposats al públic i
prèviament analitzats per la Comissió Especial de Comptes.
El regidor, Sr. Sergi Albrich, explica el vot negatiu del seu grup a la proposta
bàsicament, per coherència amb la votació al pressupost corresponent, ja que no
compatien les inversions que es proposaven i, d'altra banda, tampoc se'ls havia
convidat a participar en la seva elaboració.
La regidora, Sra. Concepció Formatgé, explica que el seu vot també serà negatiu pels
mateixos motius que ha exposat el Sr. Albrich. No dubta que els comptes anuals han
estat ben elaborats però les inversions tampoc les compartien.

Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova per majoria absoluta amb 6 vots del grup polític
municipal de MES i 4 vots negatius ( 3 del grup polític municipal d´ERC i 1 del grup
polític municipal de CiU).
6.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ PRESSUPOST NÚMERO 4/2015, MITJANÇANT
SUPLEMENTS DE CRÈDIT
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia de data 8 de juliol de 2015,s’inicia l’expedient
per a l’aprovació de la modificació de crèdit número 4/2015, mitjançant suplement de
crèdits amb la finalitat de poder atendre les despeses que es detallen a continuació:
Despeses que cal finançar:
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Suplement de crèdit:
Partida

Nom

Proposta de consignació

01.151.6320115

Edificis i altres construccions

219.127,18 €

Total altescrèdits : 219.127,18 €
Finançament que es proposa:
1/ Romanent de tresoreria per a despeses generals:
Partida

Nom

Proposta de Consignació

01.87000

Romanent de tresoreria per a despeses 219.127,18 €
generals

Total finançament: 219.127,18 €
Atès que segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de
realitzar alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el
pressupost de la corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable,
l´alcalde-president ha d'ordenar la incoació de l'expedient de concessió de crèdit
extraordinari o de suplement de crèdit.
El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o
majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i
mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no
compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin reduïbles
sense pertorbació del respectiu servei.

Atès el que estableix l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i als articles 34
a 38 del Reial decret 500/1990.
Atès que de conformitat amb els articles 22.2.e) i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las bases del règim local, l’aprovació de la present modificació del
pressupost es competència del Ple de l’Ajuntament per majoria simple.
És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
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PRIMER.APROVAR l’expedient de modificació de pressupost vigent de la
Corporació mitjançant suplement de crèdits número 4/2015, que cal finançar
mitjançant romanent de tresoreria general, tal i com s´indica en la part expositiva
anterior.
SEGON.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze
dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la
Província. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari,
el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període
d’exposició pública, per resoldre-les.
El Sr. Alcalde explica que els diners que havien estat comptabilitzats per pagar a
l´INCASOL, en aquest cas serviran per pagar les obres de rehabilitació dels habitatges
del carrer Manigosta.
La regidora, Sra. Elisenda Guillaumes, demana si ja tenen previst el sistema de
contractació de les obres i demana que si es tracta de romanent si s'haurà d'executar
abans de finalitzar l'exercici 2015.
El Sr. Alcalde explica que el conveni que hi ha signat amb l´INCASOL ja preveu que
aquesta rehabilitació estigui acabada a final d'any. Les obres com que són imports
petits es podran adjudicar directament a excepció d'un que es necessitaran tres
pressupostos. La intenció és repartir la feina amb diferents industrials de la població.
La Sra. Guillaumes insisteix en saber si tots els industrials seran de Sant Joan.
El Sr. Alcalde li respon que les obres s'adjudicaran als industrials de Sant Joan i que
en tot cas ells podrien subcontractar alguna empreses de fora que ja treballen per ells.
Diu que amb aquesta obra no es pretén escanyar als industrials com passa en la
majoria d'ocasions quan les obres es contracten per altres sistemes. L'Ajuntament
sempre intenta que les obres les facin els industrials de Sant Joan.
La regidora, Sra. Elisenda Guillaumes, demana per les bases d'adjudicació dels
habitatges i si aquests van dirigits a un col.lectiu poblacional concret.
El Sr. Alcalde explica que l'edifici és propietat d'INCASOL i per tant la inversió l'hauria
d'estar fent l´INCASOL i tot i que ells ja estaven disposats a fer-la amb els diners de
Ajuntament. L´Ajuntament va aconseguir poder-les fer precisament per poder
adjudicar-les a petits industrials del municipi. Quan l'Ajuntament hagi entregat l'obra a
l´INCASOL, serà l'Agència Catalana de l'Habitatge qui es farà càrrec dels habitatges.
Explica també que es va parar amb INCASOL que abans de passar els habitatges a

l'Agència Catalana, es tractaria la possible necessitat o prioritat concreta dels
habitatges i l'INCASOL ho va veure correcte, no obstant això s'haurà de motivar en la
sol.licitud que correspongui.
La regidora, Sra. Concepció Formatgé, demana si ja es té una alternativa pel tanatori
ja que entén que potser les dues coses no són massa compatibles.
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L'alcalde explica que el Pla d'Ordenació Urbanística aprovat el 2010 preveu la ubicació
del tanatori en un lloc concret i, per tant, la parcel.la ja hi és. Si el que demana la
regidora és quan es podrà fer, el Sr. Alcalde li respon que davant la situació
econòmica i davant les properes eleccions autonòmiques i estatals i que per tant es
passarà un període incert pel que fa a la possibilitat d'obtenir ajuts econòmics, no
s'atreveix a comprometre's en dir cap termini. Explica que en principi es farà alguna
millora aprofitant les obres però que aquestes seran obligades i posa com exemple el
sistema de calefacció. Sap que la ubicació del tanatori no és el millor indret i que ha
estat un tema que s'ha parlat en moltes ocasions amb els veïns. El seu dubte és quan
l'Ajuntament tindrà capacitat per fer un tanatori nou.
El regidor, Sr. Sergi Albrich, exposa que tot i que és conscient que és difícil traslladar
el tanatori o fer-ne un de nou, si que demana que es pugui fer alguna millora en el
sentit que no sigui un lloc tan fred i sigui el màxim de confortable possible.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova per unanimitat dels assistents.
7.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ PRESSUPOST NÚMERO 5/2015, MITJANÇANT
SUPLEMENTS DE CRÈDIT
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia de data 8 de juliol de 2015, s’inicia l’expedient
per a l’aprovació de la modificació de crèdit número 5/2015, mitjançant crèdits
extraordinaris amb la finalitat de poder atendre les despeses que es detallen a
continuació:
Despeses que cal finançar:
Crèdits extraordinaris:
Partida

Nom

05.933.6320115

Millora espais recuperats masia 109.040,15 €
Sant Antoni

Total altescrèdits : 109.040,15 €
Finançament que es proposa:
1/ Majors ingressos:

Proposta de consignació

Partida

Nom

05.75083

Subvenció
Direcció
Desenvolupament Rural

Proposta de Consignació
General

de 50.812,71 €

2/ Romanent de crèdit per a despesesgenerals:
Partida

Nom

Proposta de Consignació

05.87000

Romanent de tresoreria per a despeses 58.227,44€
generals
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Total finançament: 109.040,15 €
Atès que segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de
realitzar alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el
pressupost de la corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable,
l´alcalde-president ha d'ordenar la incoació de l'expedient de concessió de crèdit
extraordinari o de suplement de crèdit.
El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o
majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i
mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no
compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin reduïbles
sense pertorbació del respectiu servei.
Atès el que estableix l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i als articles 34
a 38 del Reial decret 500/1990.
Atès que de conformitat amb els articles 22.2.e) i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las bases del règim local, l’aprovació de la present modificació del
pressupost es competència del Ple de l’Ajuntament per majoria simple.
És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.APROVAR l’expedient de modificació de pressupost vigent de la
Corporació mitjançant crèdits extraordinaris número 5/2015, que cal finançar
mitjançant majors ingressos i romanent de tresoreria per a despeses generals, tal i
com s´indica en la part expositiva anterior.
SEGON.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze
dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la
Provincia. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari,
el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període
d’exposició pública, per resoldre-les.

El Sr. Alcalde explica que s'ha aconseguit una nova subvenció per a dur a terme una
nova fase de les obres de Sant Antoni valorada en 109.040,15 € i que el programa
Leader en subvenciona 50.800 € i la resta van a càrrec del romanent de tresoreria de
l´Ajuntament. Explica que s'està tramitant l'adjudicació de les obres que a mitjans de
setembre s'han d'acabar.
El regidora, Sr. Sergi Albrich, manifesta que el seu vots serà favorable entenent que tot
el que suposa continuar les obres de millora de Sant Antoni, és positiu.
La regidora, Sra. Concepció Fotmatgé, opina el mateix tot i que això no vol dir que
l'obra la vegin bé, tot i que no es plantegen interrogants pel que fa al futur i l'activitat
econòmica que s'hi porti a terme, tot i que ara no és el moment de discutir-ho.
El Sr. Alcalde explica que han de ser capaços de poder executar quasi el doble del
que s'ha fet fins ara per poder plantejar projectes futurs.
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Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova per unanimitat dels assistents.
8.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ PRESSUPOST NÚMERO 6/2015, MITJANÇANT
SUPLEMENTS DE CRÈDIT I CRÈDITS EXTRAORDINARIS
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia de data 15 de juliol de 2015, s’inicia
l’expedient per a l’aprovació de la modificació de crèdit número 6/2015, mitjançant
suplements de crèdit i crèdits extraordinaris amb la finalitat de poder atendre les
despeses que es detallen a continuació:
Despeses que cal finançar:
Suplements de crèdit:
Partida

Nom

Proposta de consignació

01 153 6100015

Vila Vella

9.571,94 €

03 342 6320015

Equipaments esportius

61.485,92 €

01 151 6320115

Edificis i espais públics

238.690,54 €

Crèditsextraordinaris:
Partida

Nom

Proposta de consignació

01.152.60901

Compra
parcel.la
(interessos)

01.165.61900

Actuacions enllumenat públic

48.919,58 €

05.454.60902

Millores camins públics

14.093,98 €

INCASOL 30.215,60 €

01.151.62701

Estudis tècnics

18.000,00 €

Total altescrèdits : 444.043,08 €
Finançament que es proposa:
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1/ Majors ingressos:
Partida

Nom

Proposta de Consignació

03.75084

Subv. Consell Català Esports

11.260,91 €

01.75085

Subv. Generalitat Actuacions enllumenat 10.000,00 €
exterior

01.76101

Subv. Diputació de Girona Pla Acció

12.527,62 €

2/ Romanent de crèdit per a despesesgenerals:
Partida

Nom

Proposta de Consignació

05.87000

Romanent de tresoreria per a despeses 369.189,03 €
generals

Total finançament: 444.043,08 €
Atès que segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar
alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de
la corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, l´alcalde-president ha
d'ordenar la incoació de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o de
suplement de crèdit.
El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o
majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i
mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no
compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin reduïbles
sense pertorbació del respectiu servei.
Atès el que estableix l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i als articles 34
a 38 del Reial decret 500/1990
Atès que de conformitat amb els articles 22.2.e) i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las bases del règim local, l’aprovació de la present modificació del
pressupost es competència del Ple de l’Ajuntament per majoria simple.

És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.APROVAR l’expedient de modificació de pressupost vigent de la
Corporació mitjançant suplements de crèdit i crèdits extraordinaris número 6/2015,que
cal finançar mitjançant majors ingressos i romanent de tresoreria per a despeses
generals, tal i com s´indica en la part expositiva anterior.
SEGON.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze
dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la
Província. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari,
el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període
d’exposició pública, per resoldre-les.
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El Sr. Alcalde explica que és una modificació del quadre d'inversions de l'exercici 2015
que ara es modifica en base a les inversions previstes fins a finals de l'exercici. Hi ha
algun suplement de crèdit i alguna incorporació nova i que tot plegat ha de permetre
dur a terme les inversions previstes aquest any. Fa lectura de les diferents obres on
s'hi ha de fer les inversions de l'exercici 2015.
El regidor, Sr. Sergi Albrich, diu que en algunes de les inversions hi podrien donar
suport però que no hi donaran suport ja que els hi manca informació per poder valorar
la totalitat de les modificacions o creació de noves partides principalment la d'edifici i
espais públics que passa de 80.000 euros a 360.000 euros. Comenta que l'altre dia li
varen preguntar al Sr. Alcalde i no els hi va quedar prou clar a que es vol destinar.
El Sr. Alcalde li comenta que és una previsió de pressupost i és veritat que la partida
és molt genèrica i són moltes les actuacions que s'hi podran encabir. Li va explicar que
estava previst fer un repàs als carrers, una actuació a la sala del gimnàs de l'Escola
Abadessa Emma, etc. i que es tracta d'actuacions que es duran a terme a mida que es
consideri oportú.
El Sr. Sergi Albrich demana si a part d'aquestes dues actuacions que esmenta el Sr.
Alcalde, en pot dir alguna altra.
L'Alcalde detalla el canvi de porta de l'edifici de l'emissora municipal, el porter
automàtic, col·locació de baranes al municipi, millora de la planta potabilitzadora,
impermeabilització del dipòsit de l'aigua, etc. Són actuacions petites i que mai es troba
el moment de fer-les ja que es pensa en obres més grans i que difícilment són obres
subvencionables però que s'han de fer.
El Sr. Albrich manifesta que els hi hagués agradat saber-ho abans.
La regidora, Sra. Concepció Formatgé, explica que també els hi hagués agradat
saber-ho abans ja que veu que ja es té tot bastant clar on ha d'anar destinada la
d'edificis municipals.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova per majoria absoluta amb 6 vots del grup polític
municipal de MES i 4 abstencions ( 3 del grup polític municipal d´ERC i 1 del grup
polític municipal de CiU).

9.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ PRESSUPOST AJUNTAMENT NÚMERO 7/2015,
MITJANÇANT TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS
Mitjançant Decret de l’Alcaldia de data 16 de juliol de 2015 s’inicia l’expedient per a
l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant transferència de crèdits número
7/2015.
Per poder atendre el pagament de les obligacions que es detallen a continuació, per a
les quals no hi ha en el pressupost ordinari actual consignació pressupostària, s’ha de
tramitar l’expedient de transferència de crèdits entre partides de despesa de diferent
vinculació jurídica que cal finançat mitjançant baixa de partides de despesa que poden
minorar-se, amb subjecció a les disposicions vigents.
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Increment en partides de despeses:
Partida

Nom

Proposta de Consignació

01 153 6100015

Vila Vella

332,50 €

01 151 6320115

Edificis i espais públics

26.264,62 €

Total altes crèdits : 26.597,12 €
Partides de despeses que es disminueixen:

Partida

Nom

Proposta de Consignació

05 169 6270015

Projecte connectivitat Ruta del 332,50 €
Ter

01 442 6090015

Parades bus

26.264,62 €

Total finançament: 26.597,12 €

Atès que la Secretària-Interventora ha emès els corresponents informes favorables.
Atès el que estableixen els articles 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisende locals,
articles 34 a 38 del RD 500/1990 i article 11 de les bases d´execució del pressupost.
És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- APROVAR l’expedient de transferencia de crèdit número 7/2015, per import
de 26.597,12 € que 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 serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà
del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per
resoldre-les.
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El Sr. Alcalde explica que es tracta d'una regularització dels estats comptables com
per exemple la disminució de la partida per a les obres de la parada del bus que
s'incorpora a la partida d'edificis i espais públics.
El regidor, Sr. Sergi Albrich, explica que en aquest punt hi votaran en contra perquè
una de les partides que s'afecta és la de les parades del bus i ells no poden donar
suport a una partida que es manté viva per a les parades ja que no estan a favor de la
construcció de les parades tal i com estan plantejades i, a més tenint en compte que
es malmet l'espai de la Fundació Emma ja que és un espai emblemàtic i necessari que
no es pot treure als residents. Demanen que es tingui la màxima sensibilitat possible
per aquest espai.
El Sr. Alcalde considera molt important i necessari poder dur a terme el projecte de les
parades de bus quan més aviat millor. Explica que el departament de Territori i
Sostenibilitat ja està preparant l'adjudicació de les obres i, per tant, ja es pot dir que el
Departament es farà càrrec del 100% de les obres de banda i banda que afecten
exclusivament a les parades del bus. L'Ajuntament es farà càrrec de les obres de
l'entorn.
El Sr. Albrich demana com afectarà els jardins de la fundació, el projecte que durà a
terme el Departament de Territori.
El Sr. Alcalde creu que el tema del jardí, és un altre debat i que ara es tracta de les
parades del bus.
La regidora, Sra. Concepció Formatgé, comenta que el seu vot també serà negatiu ja
que tampoc està d'acord amb el projecte de les parades del bus.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova per majoria absoluta amb 6 vots del grup polític
municipal de MES i 4 vots negatius ( 3 del grup polític municipal d´ERC i 1 del grup
polític municipal de CiU).

10.- APROVACIÓ FESTES LOCALS ANY 2016
Atès el que estableix l´article 37.2 de l´Estatut delsTreballadors, el qual indica que de
les catorze festes laborals, dues seran locals.
Atès que per Decret de la Generalitat de Catalunya s´estableix que les dues festes
locals seran fixades per Ordre de la Conselleria d´Empresa i Ocupació, a proposta dels
municipis respectius.

Atès el que determina l´article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol.
És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR com a festes locals de Sant Joan de les Abadesses per l´any
2016 els dies següents:
. Dilluns dia 12 de setembre de 2016
. Dimarts dia 13 de setembre de 2016
SEGON.- COMUNICAR el present acord al Departament d´Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya, a fi i efectes oportuns.
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Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova per unanimitat dels assistents.
11.- RATIFICACIÓ ACORD CONSORCI
DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ CONSORCI

DE

COMUNICACIÓ

LOCAL

DE

Atès l´acord adoptat pel Consell General del Consorci de Comunicació Local en sessió
celebrada en data 26 de març de 2015, mitjançant el qual va aprovar inicialment la
dissolució del Consorci de Comunicació Local, així com la seva liquidació en data 31
de març de 2015, en els termes que consta a l´expedient.
Atès que l´esmentat acord ha de ser ratificat per totes les entitats consorciades.
És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- RATIFICAR l´acord adoptat pel Consell General del Consorci de
Comunicació Local en sessió celebrada en data 26 de març de 2015 i APROVAR la
dissolució del Consorci de Comunicació Local, així com la seva liquidació en data 31
de març de 2015, en els termes que consta a l´expedient.
SEGON.- COMUNICAR el present acord al Consorci de Comunicació Local, a fi i
efectes oportuns.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova per unanimitat dels assistents.

12.- MOCIÓ PER TAL QUE L´AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
PENGI LA SENYERA ESTELADA AL BALCÓ DE L´AJUNTAMENT DE FORMA
PERMANENT FINS QUE EL POBLE DE CATALUNYA DECIDEIXI EL SEU FUTUR
POLÍTIC
El proper 11 de setembre de 2015 es commemora novament la Diada Nacional de
Catalunya. Una celebració que va més enllà de la festivitat oficial de Catalunya i que

simbolitza la reivindicació ciutadana de recuperació de les llibertats nacionals del
nostre país.
La societat civil i les institucions catalanes, aprofitant aquesta celebració, segueixen
reclamant de forma unànime el respecte als drets i les llibertats nacionals.
Malgrat els 150 anys de catalanisme polític, els inconvenients institucionals i de tot
ordre que demostra l’estat espanyol a través del seu govern central per impedir l’avenç
polític, lingüístic i econòmic del nostre poble segueix en àmpliament vigents.
En data 25 de novembre de 2011 el plenari de l'ajuntament de Sant Joan de les
Abadesses va acordar per unanimitat la seva adhesió a la plataforma Municipis per a
la Independència.
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En data 28 de setembre de 2012 el plenari de l'ajuntament de Sant Joan de les
Abadesses va aprovar per unanimitat declarar moralment Sant Joan de les Abadesses
territori català lliure i sobirà.
En data 13 de juny de 2015, durant el ple de constitució de l’ajuntament de Sant Joan
de les Abadesses elsregidors de MES, ERC i CIU, van manifestar i/o prometre la
fórmula proposada per l’Associació de Municipis per a la Independència per tal de
restar a disposició del nou Parlament, del president i del Govern de la Generalitat de
Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir
l’autodeterminació del poble de Catalunya i proclamar, juntament amb totes les
institucions, L’ESTAT CATALÀ, LLIURE I SOBIRÀ.
En data 27 de juliol de 2012 i 26 de juliol de 2013 i 25 de juliol de 2014 el plenari de
l’ajuntament de Sant Joan de les Abadesses va aprovar per unanimitat penjar la
Senyera Estelada al balcó de l’ajuntament en el marc de la Diada Nacional de
Catalunya.
És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Que es col.loqui al balcó de l’ajuntament de Sant Joan de les Abadesses,
el proper 11 de setembre de 2015, en el marc de la Diada de Catalunya i de forma
permanent fins que el poble de Catalunya decideixi el seu futur polític, la Senyera
Estelada com a símbol de la voluntat democràtica de recuperar els drets i les llibertats
del poble de Catalunya.
L´Alcalde-President, cedeix el torn de paraula al regidor, Sr. Sergi Albrich, el qual
explica que aquesta vegada són co-impulsors juntament amb Convergència i Unió, la
CUP i l'Assemblea Local de l'ANC de la proposta de penjar de forma permanent
l'estel.lada desprès de quatre anys de demanar-ho reiteradament i sempre tenint una
resposta negativa per part de l'equip de govern. Els hi agradaria que el vot dels
membres de l'equip de govern fos favorable i poder-la penjar el dia 11 de setembre
fins el dia que el poble de Catalunya decideixi el sue futur polític.
La regidora, Sra. Concepció Formatgé, en el mateix sentit del que ha manifestat el Sr.
Sergi Albrich, demana que l'estel.lada es pengi el dia 11 de setembre en espera del
que es decideixi el dia 27 de setembre.

El Sr. Alcalde vol fer una petita crítica als grups de l'oposició en el sentit que sempre
demanen que l'equip de govern pensi en ells a l'hora de fer propostes i de plantejar
inversions, projectes pel municipi, però en canvi ells quasi sempre presenten les
mocions de forma unilateral i sense comptar amb l'equip de govern.
La regidora, Sra. Formatgé, comenta que a ella li consta que es va comunicar la
intenció de la proposta al grup de MES. Diu que esperava que el dia de la Comissió
Informativa quan es va posar sobre la taula aquesta moció, des de l'equip de govern
es digués que s'hi afegien.
El Sr. Alcalde explica que la proposta de moció els hi va arribar per correu electrònic
de forma paral.lela a l'entrada a l'Ajuntament de la proposta. Diu que no se'l ha
convocat a ell ni a l'equip de govern a parlar sobre aquesta moció, tal i com han fet
amb la majoria de les mocions presentades a l'Ajuntament.
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La Sra. Formatgé explica que es va presentar de forma paral.lela per temps, per tal
que la secretària de la corporació tingués temps d'incloure la moció a la convocatòria.
Insisteix en que ella esperava que l'equip de govern digués que s'afegia a la moció.
El Sr. Alcalde torna a manifestar que no es tracta tan de la seva presentació sinó de
saber si t'hi volen. Posa de manifest aquesta crítica també perquè en se'n ha de sentir
moltes referents a que l'equip de govern no té en compte a l'oposició.
El regidor, Sr. Sergi Albrich, diu que és cert que la moció es va entrar de forma ràpida
per tal d'arribar a temps d'incloure-la a l'orde del dia però la moció en tot cas es podia
haver acabat de tractar ala comissió informativa el canviar-la si hagués estat el cas,
tal i com fan en altres ocasions. No creu que ara sigui el moment de fer-se la víctima
ja que durant tres anys han estat contraris a penjar l'estel.lada al balcó de
l'Ajuntament. Comenta que ara amb el canvi de partit potser són més sensibles en
aquest tema.
El Sr. Alcalde comenta que és cert que el país viu un moment històric i que des de
l'Ajuntament es vol donar suport a tothom qui hi està treballant i, per tant, hi votaran
favorablement.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova per unanimitat dels assistents.
13.- DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JGL
No hi ha acords de JGL.
14.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA
Es dóna compte al Plenari Municipal dels Decrets d’Alcaldia compresos entre el
número 94 i el número 155 de 2015, ambdós inclosos.
El Sr. Sergi Albrich demana tal i com ho va fer el dia de l'aprovació del cartipàs
municipal, que es llegeixin els títols dels Decrets d'Alcaldia a cada sessió plenària.

El Sr. Alcalde diu que els Decrets d'Alcaldia els poden consultar en qualsevol moment i
per tant, no creu oportú que s'hagin de llegir al Ple.
El Sr. Albrich diu que no és tan per ells sinó per transparència vers les persones que
assisteixin al Ple o que l'escolten per l'emissora municipal.
La regidora, Sra. Concepció Formatgé, demana si hi ha una persona que ha presentat
una reclamació de responsabilitat patrimonial a l'Ajuntament.
La secretària respon afirmativament dient que es tracta d´una reclamaci d'una persona
que, segons diu, es va fer mal al pavelló.
El Sr. Alcalde diu que l'assegurança es farà càrrec de valorar si correspon una
indemnització o no.
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El Sr. Sergi Albrich demana si se sap la quantitat que reclamen a la qual cosa l'alcalde
li diu que és un tracte que es tenen entre les assegurances.
La Secretària explica que tot just s'ha iniciat l'expedient i encara s'ha de valorar si
l'Ajuntament hi té algun tipus de responsabilitat.
15.- TORN OBERT DE PARAULA
El regidor, Sr. Sergi Albrich, exposa de nou el tema de la seguretat de l'entorn del
Palau de l'Abadia ja que consideren que és un perill pels usuaris del parc infantil. Una
de les millores que demanen és fer un tancat a l'entorn de la zona d'oci infantil i
d'aquesta manera els nens no puguin de sortir per qualsevol lloc. Esmenta una
normativa europea que obliga a col.locar els tancats en aquests tipus de parcs infantils
El Sr. Alcalde explica que ja es va reformar la senyalització vertical i es va reforçar
amb pintura la senyalització horitzontal. Creu que un tancar no evitaria que els nens es
poguessin escapar. Creu que és un punt complicat i que tots plegats (conductors,
pares i nens) han d'estar molt atents en aquest indret.
El regidor, Sr. Sergi Albrich, diu que fa més d'un any que es va sol.licitar la col.locació
de bandes rugoses i encara no hi són i els vehicles passes a una velocitat perillosa per
l'indret.
El Sr. Alcalde nou creu que les bandes rugoses resolgui el problema de la circulació i
pugui evitar cap accident. Creu que el més efectiu és una bona senyalització i per altra
banda, la sensibilització i consciència de tots plegats.
El Sr. Sergi Albrich fa una altra petició: fa referència als casaments que s'han celebrat
al Palau de l'Abadia per parts de molts dels qui estan asseguts a la taula.Com que la
majoria dels casaments es fa en època calorosa i explica que fa pocs dies, en un
casament una persona es va desmaiar, demana poder refrigerar al màxim l'espai ja
que la gent s'hi ha de trobar còmode, a més si es té en comte el preu que es paga per
la seva celebració en aquest espai.
El Sr. Alcalde explica que el Palau de l'Abadia està preparat per tal que s'hi pugui
instal.lar un aparell de fred i que la única cosa que falta és comprar la màquina i que

en el seu dia no es va fer perquè valia uns 40.000 € si no recorda malament i ara es
podria demanar si el pressupost ha canviat . A part del preu també la màquina era de
dimensions molt importants i hi havia problemes per a la seva col.locació. Creu que si
tots els estius fossin igual de calorosos com aquest, es tractaria d'una necessitat
imperiosa, però com que no sempre són així, caldrà valorar el que es pot fer.
El Sr. Albrich insisteix en que en els darrers anys hi ha hagut casaments molt difícils i
comenta que es podria aprofitar la partida que han tractat abans d'edificis municipals
per incloure aquesta millora.
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La regidora, Sra. Elisenda Guillaumes, explica que la setmana passada va consultar
l'expedient de la passera sobre el riu Ter per un seguit de dubtes per un tema de
seguretat. Diu que el permís de l'Agència Catalana de l'Aigua especifica una sèrie de
coses que s'haurien de complir i que va consultar a propi tècnic redactor, Sr. Miquel
Grifell, si s'havien fet però com que la consulta li va fer el dia anterior encara no havia
tingut la resposta i, pregunta sobre diferents aspectes: la senyalització vertical sobre
perill de riuades, la barana bolcant que necessita algú que la descargoli, previsió d'un
protocol en cas de riuades en aquest sector de les passeres.
El Sr. Alcalde li dóna la raó en el sentit que hi ha d'haver un protocol en aquest sentit i
que algú ha de baixar a plegar la barana i aquest s'ha de definir i segurament posar-lo
en mans de Protecció Civil. La barana compleix criteris de l'ACA i aquesta s'ha
subjectat per tal que no es plegui fàcilment. A raó de la visita de l'inspector ell
personalment va parlar amb el responsable de l'ACA a Girona i li va comentar que
l'obra complia amb el projecte aprovat per ells i que l'informe seria favorable i que
estaven molts contents del resultat. Hem d'esperar l'informe per si cal esmentar algun
punt. Li comenta que la senyalització vertical està col.locada des d'abans de la
inspecció de l'ACA.
La regidora, Sra. Elisenda Guillaumes, comenta sobre el cicle de Representacions del
Comte Arnau, que els hi ha arribat el problema que suposa que les entrades no siguin
numerades ja que la gent ha d'anar mitja hora abans als espectacles per assegurar-se
un bon seient quan ha estat els primers a comprar l'entrada.
El Sr. Alcalde comenta que és un tema a considerar.
La regidora, Sra. Concepció Formatgé, comenta que hi ha molta gent que va al gorg
de Malatosca i demana si hi ha alguna cosa pensada per tal que no es malmeti l'espai
i també demana qui s'encuida de la neteja i amb quina freqüència es fa.
El Sr. Alcalde explica que qui fa la neteja i manteniment de l'arbrat i herba és la
Fundació MAP i que la brigada municipal hi va de tan en quant. Comenta que
precisament es va treure la paperera perquè la gent havia de ser prou capaç de dur les
escombraries fins als contenidors de dalt. Creu que és un lloc que no s'ha de
promocionar com un lloc de picnic.
La regidora li comenta que precisament veu que hi van molts vehicles i que la gent hi
porta neveres per passar una bona estona o el dia i això pot provocar molta brutícia.
La regidora, Sra. Montserrat Tallant, explica que la paperera provocava que s'hagués
de baixar molt sovint i en canvi amb la senyalització demanant que la gent s'endugui

la brossa és més fàcil. Comenta que ella hi va anar la setmana passada i que estava
net.
La regidora, Sra. Concepció Formatgé, parla del tema de la Festa Major i del que
parlaven quasi tots els programes electorals: repensar la festa major. Creu que per al
2015 ja no hi son a temps però si que seria bo que els grups municipals, entitats i
establiments comercials poguessin discutir plegats com ha de ser la Festa Major.
El Sr. Alcalde només la recorda que ja que van parlar d´aquest tema i que si mal no
recorda ell mateix li va contestar que a la major parts dels actes i activitats que es feien
hi havia una gran afluència de públic i per tant no es constatava que la Festa Major
tingués cap problema.
La regidora fa referència concretament al ball del pavelló, o sigui la Festa Major de Nit.
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El regidor, Sr. Sergi Albrich, també comenta que la Festa Major de Nit on hi participa
més la gent jove del municipi però també la no tan jove, s'hauria de repensar per
poder-hi encabir el màxim d'afluència possible.
El Sr. Albrich demana sobre el Festival Clownia tot el que ha costat la nova edició a
l'Ajuntament, sense ànim de crítica i només per tenir-ne constància.
No havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcaldia dóna per acabada la sessió a les
22:30 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

