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

Identificació de la sessió:
Legislatura: 2015-2019
Sessió número: 5
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
Sra. Maria Teresa Tallant i Descamps, vocal
Sr. Ferran Miquel Rigau, vocal
Sr. Lluís Ibáñez Ruano
Sra. Sandra Soler García
Sr. Jordi Caparrós i Marcé, vocal
Sra. Concepció Formatgé i Marcer, vocal
Sr. Sergi Albrich i Viñas, vocal
Sra. Mª Lluïsa Pérez i Castro, vocal
Excusa la seva absència:
Sra. Elisenda Guillaumes Cullell, vocal
Sra. Raquel Costa Iglesias, Secretària-interventora que en dóna fe.

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 2 D´OCTUBRE DE
2015
2.- APROVACIÓ ANUL.LACIÓ DRETS I OBLIGACIONS PENDENTS DE COBRAR I
PAGAR EXERCICIS TANCATS I EXERCICI 2015
3.- APROVACIÓ DEFINITIVA ORDENANCES FISCALS ANY 2016
4.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ PRESSUPOST 9/2015, MITJANÇANT CRÈDITS
EXTRAORDINARIS
5.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ PRESSUPOST NÚMERO 10/2015, MITJANÇANT
CRÈDITS EXTRAORDINARIS

6.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ PRESSUPOST NÚMERO 11/2015, MITJANÇANT
CRÈDITS EXTRAORDINARIS
7.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ PRESSUPOST NÚMERO
MODIFICACIÓ DEL QUADRE D´ INVERSIONS EXERCICI 2015

12/2015,

DE

8.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ PRESSUPOST NÚMERO 13/2015, MITJANÇANT
SUPLEMENTS DE CRÈDIT I CRÈDITS EXTRAORDINARIS
9.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ PRESSUPOST ORGANISME AUTÒNOM LLAR
D´INFANTS MUNICIPAL EL MOLÍ PETIT NÚMERO 1/2015, MITJANÇANT CRÈDITS
EXTRAORDINARIS
10.- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL PER A L´EXERCICI 2016 I
PLANTILLA DE PERSONAL
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11.- APROVACIÓ ACTA DE FIXACIÓ DEL PREU PER MUTU ACORD DE L´ANTIGA
ESTACIÓ DE TORALLES.
12.- MOCIONS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS:
12.1.- MOCIÓ EN MOTIU DEL 75è. ANIVERSARI DE L´ASSASSINAT DEL
PRESIDENT LLUÍS COMPANYS I JOVER; JUSTÍCIA UNIVERSAL I
MEMÒRIA HISTÒRICA
12.2.- MOCIÓ SOBRE ELS ATACS DEL GOVERN DE L´ESTAT A LA
NORMATIVA CATALANA SOBRE POBRESA ENERGÈTICA
12.3.- MOCIÓ DE SUPORT A LA RESOLUCIÓ 1/XI DEL PARLAMENT DE
CATALUNYA

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 2 D´OCTUBRE
DE 2015
Sotmesa l’acta de la sessió anterior a consideració dels membres del plenari
municipal, aquesta s’aprova per unanimitat.
2.- APROVACIÓ ANUL.LACIÓ DRETS I OBLIGACIONS PENDENTS DE COBRAR I
PAGAR EXERCICIS TANCATS I EXERCICI 2015
Vist l'informe emès per la intervenció d'aquest ajuntament i, que figura a l'expedient.

Atès que en el mateix es proposa l’anul.lació de drets pendents de cobrar d’exercicis
tancats i de l’exercici 2015 i l’anul.lació d’obligacions pendents de pagar d’exercicis
tancats, com a conseqüència d'haver-se detectat diferents errors materials, aritmètics i
de fet, i, també, per la necessitat de depurar, tot i el temps transcorregut, aquells drets
i aquelles obligacions reconegudes i que, per circumstàncies alienes a l'Ajuntament
encara figuren com a pendents.
Atès els drets pendents de cobrar d'exercicis tancats i de l'exercici 2015 que s'han
d'anul.lar i que es relacionen a l'expedient, per un import total de 116.378,40 euros.
Atès les obligacions pendents de pagar d'exercicis tancats que s'han d'anul.lar i que es
relacionen a l'expedient, per un import total de 346,62 euros.
És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
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PRIMER.- APROVAR l'anul.lació dels diferents estats comptables de l'Ajuntament els
drets pendents de cobrar d'exercicis tancats i de l'exercici 2015 que es relacionen a
l'expedient per un import total de 116.378,40 euros i les obligacions pendents de pagar
d'exercicis tancats que es relacionen a l'expedient per un import total de 346,62 euros.
SEGON.- COMUNICAR el present acord a l'àrea comptable d'aquest ajuntament a fi i
efectes oportuns.
El Sr. Alcalde explica que es proposa anul.lar els drets i obligacions pendents de
cobrar i de pagar de l'exercici 2015 per tal que no provoquin errors a la comptabilitat
municipal i depurar-la al màxim per fer que aquesta sigui el màxim de realista possible.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal,
aquesta s´aprova per majoria absoluta amb 9 vots positius ( 7 del grup polític municipal
de MES i 2 del grup polític municipal d´ERC ) i 1 abstenció del grup polític municipal de
CiU.

3.-APROVACIÓ DEFINITIVA ORDENANCES FISCALS ANY 2016
Atès l´acord adoptat pel Plenari Municipal en sessió celebrada en data 2 d´octubre de
2015, mitjançant el qual s´aprovà provisionalment la modificació de les ordenances
fiscals reguladores dels impostos i taxes que regiran a partir de l´1 de gener de 2016.
Atès que l´esmentat expedient es va publicar mitjançant anunci publicat al BOP
número 198, de data 14 d´octubre de 2015, durant un período de 30 dies hàbils per tal
que tota persona interessada pogués examinar l´expedient i presentar les
observacions i al.legacions oportunes.
Atès que durant l´esmentat període s´han presentat les següents al.legacions:
- Sr. Marc Busquets Lauco, actuant en nom i representació de Nervis Malparits, SL, en
data de registre d´entrada 30-10-2015, la qual costa a l´expedient.
- Grup polític municipal d´ERC en data de registre d´entrada 12-11-2014, la qual
consta a l´expedient.

És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- ESTIMAR l´al.legació presentada per part del grup polític municipal d´ERC
pel que fa referència al punt TERCER i que es transcriu literalment a continuació:
" Gaudiran d´una bonificació de les taxes per la tramitació i l´atorgament de la llicència
d´activitats les persones que inicien una activitat venint d´una situació d´atur o d´una
situació sense cap activitat per compte propi o aliena de llarga durada:
. 10% de bonificació de la taxa si porta fins a sis mesos a l´atur o 7 anys o més
sense cotitzar a cap règim de la Seguretat Social.
. 25% de bonificació de la taxa si porta més de sis mesos i fins a un any a l´atur
o 10 anys o més sense cotitzar a cap règim de la Seguretat Social.
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. 30% de bonificació de la taxa si porta més d´un any a l´atur o 15 o més anys
sense cotitzar a cap règim de la Seguretat Social".
SEGON.- DESESTIMAR les al.legacions presentades per part del grup polític
municipal d´ERC següents :
- Al.legació primera a l´ordenança fiscal número 2, reguladora de l´Impost sobre Béns
Immobles.
- Al.legació segona a l´ordenança fiscal número 3, reguladora de l´Impost sobre
vehicles de tracció mecánica.
- Al.legació tercera a l´ordenança fiscal número 9, reguladora de la taxa per la
tramitació i l´atorgament de la llicència d´activitats sotmeses al règim d´intervenció
integral de l´administració ambiental, en tot el que no faci referència al que s´ha
esmentat en el punt primer del present acord.
- Al.legació quarta a l´ordenança fiscal número 12, reguladora de la Taxa per a la
recollida d´escombraries.
- Al.legació sisena a l´ordenança fiscal número 24, reguladora de la Taxa de la llar
d´infants municipal
- Al.legació setena a l´ordenança fiscal número 25, reguladora de la taxa per la
utilització privativa de la sala de sessions o altres dependències municipals amb motiu
d´un casament o actes similars.
TERCER.- DEIXAR pendent d´estudi i valoració les al.legacions següents:
-

Al.legació cinquena presentada pel grup polític municipal d´ERC a l´ordenança
fiscal número 16, reguladora de la taxa per l´ocupació de terrenys d´ús públic
amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.

-

Al.legació vuitena presentada pel grup polític municipal d´ERC al Reglament
regulador del control i la tinença d´animals domèstics.

-

Al.legació presentada pel Sr. Marc Busquests, en representació de Nervis
Malparits, S.L.

QUART.- APROVAR DEFINITIVAMENT les ordenances fiscals reguladores dels
impostos i taxes que regiran des de l‘1 de gener del 2016, en els termes de l´acord
adoptat pel Plenari Municipal en sessió celebrada en data 2 d´octugre de 2015, amb
excepció del que s´ha exposat en els punts primer, segon i tercer del present acord.
CINQUÈ- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província el text íntegre de les
modificacions aprovades definitivament que entraran en vigor a partir de l´1 de gener
de 2016.
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El Sr. Alclade explica que es tracta de l'aprovació definitiva de les ordenances per a
l'exercici 2016 i que tal i com a llegit la secretària, s'estima un dels punts presentats pel
grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, es desestimen la resta i se'n
deixa un sobre la taula. Per altra banda, es deixa pendent sobre la taula l'al.legació
presentada pel Sr. Marc Busquets.
El regidor, Sr. Sergi Albrich, fa referència al punt que s'ha acceptat de l'al.legació que
el seu grup municipal va presentar i agraeix que s'hagi tingut en compte i s'incorpori la
seva proposta. Bàsicament la seva proposta és per a promocionar que totes aquelles
persones que vulguin obrir nous negocis a Sant Joan, trobin des de l'ajuntament una
voluntat de bonificar les taxes. Per altra banda, també celebren que s'hagi deixat sobre
la taula d'ocupació de terrenys públics amb taules i cadires i el reglament regulador de
tinença d'animals domèstics. Explica també que hi ha hagut diverses trobades per tal
d'intentar arribar a un acord amb les problemàtiques que suposen les dues
ordenances fiscals que acaba d´esmentar i, per tant, veuen amb bons ulls que quedin
sobre la taula per tal d'intentar resoldre-ho. Creu que seria bo que l'equip de govern
faci quatre o cinc propostes de llocs on encabir el tancat pels animals, per així arribar
a un acord amb els equips municipals però també amb les persones interessades. El
Sr. Albrich, per altra banda, lamenta que la resta de les al·legacions hagin estat
desestimades i molt especialment la de l'IBI que ells demanaven que es mantingués el
mateix tipus impositiu que l'any anterior (0,62%) ja que acompanyat amb la rebaixa del
23% del valor cadastral, hagués suposat una reducció important de l'IBI tot i que
l'ajuntament hagués recaptat molt menys, però hagués beneficiat la butxaca dels
santjoanins. Comenta que amb l'augment del tipus impositiu, l'ajuntament recapta una
mica més i, per tant, això suposa que els veïns pagaran més. Pel que fa a les altres
al.legacions, creu que fa massa anys que no es regularitzen i que creuen s'haurien de
rebaixar encara que no es faci tot de cop. Comenta també que seria necessari un
sistema de bonificació de la taxa de la llar d'infants en funció del nombre de fills que hi
hagi a la mateixa escola, famílies monoparentals o bé amb ingressos baixos.
El Sr. Alcalde contesta que la voluntat de l'equip de govern és acceptar el màxim les
al.legacions que presenten els diferents grups polítics o particulars, entenent que
aquestes vagin en la línia de millorar les ordenances i, per aquest motiu, només han
pogut estimar les que ha dit abans. Comenta també que al tractar les ordenances
sempre s'ha de tenir en compte l'estabilitat pressupostària tal i com avui per avui fixa la
LRSAL. Per altra banda, creu que serà bo debatre i comentar les dues que s'han
deixat sobre la taula i que fan referència a l'ocupació de la via pública amb taules i
cadires i les de tinences d'animals.
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La regidora, Sra. Concepció Formatgé, explica que votaran en contra de l'aprovació de
les ordenances bàsicament per que no estan d'acord amb la de l'IBI, recollida
d'escombraries, ocupació de la via pública amb taules i cadires i el reglament
regulador de tinença d'animals, tot i que aquestes dues últimes es deixen sobre la
taula. Comenta que veuen bé que s'hagin fet les reunions amb els comerciants i també
amb els afectats pel tema dels animals. Creu que hi ha una mica més de pressa pel
tema dels animals que no pas la de les taules i cadires i, per tant, creu que se'ls ha de
donar unes alternatives aviat. Pel que fa al tema de l'IBI li sap greu repetir el mateix en
cada sessió plenària ja que creu que a Sant Joan que hi havia suficient marge per
baixar l'impost. Manifesta que ara és l'excusa de l'estabilitat pressupostària i que
abans era l'endeutament que havia deixat el grup d'Esquerra Republicana quan va
governar, però ara creu que desprès de més de 8 anys que ell està al govern el tema
de l'endeutament ja deu estar més resolt i per tant, segons ell mateix havia dit, aviat es
podrà abaixar l'impost.
El Sr. Alcalde li comenta que l'equip de govern ha reduït, de moment, dues vegades
els valors cadastrals, les dues vegades que l'estat ho ha permès i per tant aquest fet
afecta directament a diferents impostos com per exemple la plusvàlua , evidentment no
afecta l'IBI ja que s'ha augmentat el tipus de gravamen. Comenta també que la
voluntat de abaixar els impostos sempre hi ha estat però també explica que els crèdits
són a terminis molt curt i, per tant, la càrrega financera és molt elevada. Explica que té
un crèdit de 1.400.000 € que es va haver de formalitzar l'any 2008 per la necessitat del
pla de sanejament i que avui només se'n deuen 500.000 € tot i que cada any es paga
el mateix import d'amortització i interessos. És cert que el deute es va reduint i que
l'any 2016 es tancarà en un milió de deute quan al 2008 es situaven a 3.700.000 € i
per tant, entén que alguna cosa s'ha fet bé. Pel que fa a l'IBI fa l'incís que serà el
segon any consecutiu que les famílies no veuen com els puja el rebut sinó que els
baixa una mica. Confia que durant aquesta legislatura es puguin anar fent gestos més
generosos i es pugui abaixar una mica l'IBI.
El regidor, Sr. Sergi Albrich, comenta que qui va endeutar més l'ajuntament amb la
sol.licitud d'un crèdit elevat precisament va ser ell l´ any 2008 tot i que és veritat que
durant aquests últims anys, s'ha reduït l'endeutament però també s'ha reduït la
inversió. Insisteix amb la voluntat de reduir l'IBI però de moment no ho veu tot i que es
tenen les eines per a fer-ho i no ho fa.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal,
aquesta s´aprova per majoria absoluta amb 7 vots positius del grup polític municipal de
MES i 3 vots negatius ( 2 del grup polític municipal d´ERC i 1 del grup polític municipal
de CiU).
4.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ PRESSUPOST 9/2015, MITJANÇANT CRÈDITS
EXTRAORDINARIS
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia de data 29 d´octubre de 2015, s’inicia
l’expedient per a l’aprovació de la modificació de crèdit número 9/2015, mitjançant
crèdits extraordinaris amb la finalitat de poder atendre les despeses que es detallen a
continuació:
Despeses que cal finançar:

Crèdits extraordinaris:
Partida

Nom

Proposta de consignació

01.920.12102

Part paga extraordinària 8.413,16 €
2012

Total altes crèdits : 8.413,16 €
Finançament que es proposa:
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1/ Romanent de tresoreria per a despeses generals:
Partida

Nom

Proposta de Consignació

01.87000

Romanent de tresoreria per a 8.413,16 €
despeses generals

Total: 8.413,16 €
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 9/2015, que cal finançar
mitjançant 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.
El Sr. Alcalde explica que aquesta modificació es per a poder comptabilitzar l'import
corresponent a una part de la paga extra del 2012 que no es va pagar als treballadors
en el seu moment per ordre del govern espanyol i que ara es permet pagar.
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 MODIFICACIÓ PRESSUPOST NÚMERO 10/2015, MITJANÇANT
CRÈDITS EXTRAORDINARIS
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Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia de data 9 de novembre de 2015, s’inicia
l’expedient per a l’aprovació de la modificació de crèdit número 10/2015, mitjançant
crèdits extraordinaris amb la finalitat de poder atendre les despeses que es detallen a
continuació:
Despeses que cal finançar:
Crèdits extraordinaris:
Partida

Nom

Proposta de consignació

03.491.21301

Material emisora municipal

11.303,79 €

Total altes crèdits : 11.303,79 €
Finançament que es proposa:
1/ Majors ingressos:
Partida

Nom

Proposta de Consignació

03. 46121

Subvenció emisora municipal

11.303,79 €

Total finançament: 11.303,79 €
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 crèdits extraordinaris número 10/2015, que cal finançar
mitjançant majors ingressos, 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 es tracta d'una subvenció d'onze mil tres-cents euros que
s'han rebut de La Xarxa, la qual cosa demostra la feina ben feta que s'està fent des de
l'Emissora Municipal i, en aquest cas concret des de la seva direcció.
El regidor, Sr. Sergi Albrich, vol aprofitar aquest punt per demanar que es convoqui
una reunió de la Comissió de la Veu ja que encara s'ha de reunir.
El Sr. Alcalde diu que ja hi ha data i que per tant, en breu se'ls convocarà a la primera
reunió.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova per unanimitat dels assistents.

6.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ PRESSUPOST NÚMERO 11/2015, MITJANÇANT
CRÈDITS EXTRAORDINARIS
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia de data 10 de novembre de 2015, s’inicia
l’expedient per a l’aprovació de la modificació de crèdit número 11/2015, mitjançant
crèdits extraordinaris amb la finalitat de poder atendre les despeses que es detallen a
continuació:
Despeses que cal finançar:
Crèdits extraordinaris:

Partida

Nom

Proposta de consignació

05.170.21000

Despeses fons de millores

8.486,05 €

Total altes crèdits : 8.486,05 €
Finançament que es proposa:
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1/ Majors ingressos:
Partida

Nom

Proposta de Consignació

05.55410

Ingressos subhastes fustes i pastures 1.482,37 €
(15%)

05.55400

Subhasts fustes i pastures

1.654,88 €

05.45091

Subvencions fons de millores

5.348,80 €

Total finançament: 8.486,05 €
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 11/2015, que cal finançar
mitjançant majors ingressos, 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 aquestes despeses venen derivades de neteges de camins,
neteges de comunals per extreure fustes i els ingressos venen de subhastes de fustes
i pastures i de subvencions del fons de millores de la Generalitat de Catalunya. Es fa
una ampliació de la partida per tal de poder incloure la despesa i ingrés addicional.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova per unanimitat dels assistents.
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7.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ PRESSUPOST NÚMERO
MODIFICACIÓ DEL QUADRE D´ INVERSIONS EXERCICI 2015

12/2015,

DE

Vist el programa i el quadre de les inversions a executar aquest exercici 2015 que
figura a l´expedient del pressupost d´aquest Ajuntament, aprovat pel Plenari Municipal
en sessió celebrada en data 28 denovembre de 2014.
Atès que amb el transcurs de l´any, alguna de les inversions previstes en el pressupost
del 2015 han consolidat un finançament diferent del previst en el pressupost aprovat i
ha sorgit la necessitat de realitzar noves inversions.
Concretament es tracta de les inversions que a continuació es detallen, les quals
quedent finançades de la forma que es transcriu a continuació:

TITOL OBRA

INVERSIÓ

VILA VELLA
PROJECTE
CONNECTIVITAT
RUTA DEL TER
ACTUACIONS
ENLLUMENAT
PÚBLIC
MILLORA
ESPAIS
RECUPERATS
MASIA
ST.
ANTONI
TOTAL

84.904,44
146.667,50

GENERALITAT

DIPUTACIÓ

15.783,04
134.602,48

50.420,34
185.022,82

69.121,40
12.065,02

40.034,90

108.198,15
379.804,99

CRÈDIT LL/T

ROMANENT
TRESORERI
A

35.640,50
51.423,54

15.000,00

12.517,45

18.759,71
114.946,13

3.377,60
15.895,05

És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR la modificació del programa i del quadre de les inversions del
pressupost de l´Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, corresponent a l´any
2015, en la forma que s´ha exposat a la part expositiva anterior i que consta a l´annexe
del present acord.
SEGON.- APROVAR la realització d´inversions per import de 1.220.227,12 euros al
llarg de l´exercici pressupostari de 2015, dels quals 230.133,45 euros provenen de
subvencions de capital, 302.817,00 euros provenen de crèdit a llarg termini i

687.276,67 euros provenen del romantent líquid de tresoreria de la liquidació del
pressupost de l´exercici econòmic de 2014 (d´aquests 219.127,18 € no resten
capacitat de finançament perquè provenen d´obligacions reconegudes anul.lades).
TERCER.- COMUNICAR el present acord a l´àrea comptable d´aquest Ajunatment a fi
i efectes oportuns.
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El Sr. Alcalde detalla una mica més les inversions: a la Vila Vella hi ha una subvenció
extraordinària 15.783 € de la Diputació de Girona que s'incorporen a la inversió. En el
cas del projecte de Connectivitat de la ruta del Ter hi ha una subvenció inicial de la
Generalitat de 63.875 € i finalment s'ha tingut un suplement de subvenció a través
d'una promoció turística i, per tant, l'import total d'aquesta subvenció per part de la
Generalitat de Catalunya és de 134.602€. Pel que fa a l'enllumenat públic, explica que
hi ha pendent de la resolució de diferents subvencions i per tant, s'ha procedit a reduir
una mica l'import de la inversió deixant-la a 40.034 €. Amb referència a les obres de
recuperació d'espais a Sant Antoni, es tracta d'una segona fase de les obres que ja
està inclosa a les obres que ja estan acabades. Detalla el seu finançament i justifica
l'adaptació del quadre d'inversions.
El regidor, Sr. Sergi Albrich, explica que en aquest punt s'abstindran tot i que no és per
què no vegin bé les obres del quadre d'inversions, sinó perquè varen votar en contra
del pressupost del qual forma part el quadre d'inversions. Comenta també que en el
pressupost del 2015 es preveia l'estudi per a la parada de busos per la qual ja han
manifestat en diverses ocasions la seva disconformitat.
La regidora, Sra. Concepció Formatgé, explica el seu vot d'abstenció donat que també
varen votar negativament al quadre d'inversions.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova per majoria absoluta amb 7 vots positius del
grup polític municipal de MES i 3 abstencions ( 2 del grup polític municipal d´ERC i 1
del grup polític municipal de CiU).
8.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ PRESSUPOST NÚMERO 13/2015, MITJANÇANT
SUPLEMENTS DE CRÈDIT I CRÈDITS EXTRAORDINARIS
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia de data 16 d´octubre de 2015, s’inicia
l’expedient per a l’aprovació de la modificació de crèdit número 13/2015, mitjançant
suplements de crèdit i crèdits extraordinaris amb la finalitat de poder atendre les
despeses que es detallen a continuació:
Despeses que cal finançar:
1.- Suplements de crèdit:
Partida

Nom

Proposta de consignació

05.454.60902

Millora camins públics

4.301,60

2.- Crèdits extraordinaris:

Partida

Nom

Proposta de consignació

02.320.62300

Caldera biomassa Abadessa Emma 108.712,00 €

Total altes crèdits : 113.013,60 €
Finançament que es proposa:
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1/ Majors ingressos:
Partida

Nom

Proposta de Consignació

05.75086

Subvenció Generalitat Danys pluges

4.301,60 €

02.75087

Subvenció Generalitat Caldera Biomassa

68.030,47 €

2/ Romanent de crèdit per a despeses generals:
Partida

Nom

05.87000

Romenent
generals

Proposta de Consignació
de crèdit per

a despeses 40.681,53 €

Total finançament: 113.013,60 €
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.
Per tot el que s´acaba d´exposar, és pel que es propasa 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 13/2015,
que cal finançar mitjançant majors ingressos i romanent 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.
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El Sr. Alcalde explica que es tracta de crear aquestes partides per tal de formalitzar la
concessió d'una de 68.030 € per la compra d'una caldera de biomassa per instal.lar-la
a l'escola, concretament a l'edifici Abadessa Emma que mitjançant un tub també
donaria servei a l'edifici on hi ha l'escola de música, el taller d'art, bonsais i classes
d'anglès. Per altra banda, a través d'una subvenció extraordinària d'11.000 € de la
Generalitat de Catalunya per uns aiguats que hi van haver l'any passat. Amb la
incorporació d'aquestes subvencions, s'inclou una partida de despeses per
l'arranjament dels desperfectes per les pluges.
El Regidor, Sr. Sergi Albrich, comenta que donaran suport a aquesta proposta atès
que creuen necessari que als equipaments públics a mesura que es pugui es vagin
substituint els sistemes de calefacció tradicional per sistemes de biomassa i per tant
de caràcter sostenible. Aprofiten per demanar que a mesura que sigui possible es
vagin substituint. Tot i això els genera el dubte de si la col.locació de la caldera de
biomassa en un edifici que té els dies comptats la funcionalitat de la caldera continuï i
ara no s'estigui fent una despesa d'aquesta importància per a un termini curt.
El Sr. Alcalde diu que independentment de l'ús que se li doni a l'edifici , la caldera el
seu funcionament ja que als edificis públics se'ls hi ha de donar vida i continuïtat més
enllà del servei que estigui donant ara. Explica també que s'havien fet estudis per
instal.lar calderes de biomassa en altres edificis municipals i que pel seu elevat cost no
s'han instal.lat ja que tampoc hi havia subvenció com és en aquest cas, ja que tot i que
són rentables, el cost s'instal.lació és car i els números no sortien. Explica que quasi
tots els altres edificis municipals compten ja amb calderes noves de gas natural.
La regidor, Sra. Concepció Formatgé, comenta que la seva intervenció també va en la
línia de la que ha fet el regidor Sr. Sergi Albrich, però aprofita per demanar si hi ha
alguna noticia de la construcció del nou institut.
El Sr. Alcalde explica que el Departament ha traslladat a l'ajuntament que continua el
compromís de mantenir la prioritat de la construcció d'aquesta escola i per tant entén
que una vegada hi hagi constituït el nou govern i s'acordi la construcció de nous
edificis, la nostra escola hi serà. Espera que tot i que canviïn coses i persones el
compromís de la Generalitat serà el mateix.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova per unanimitat dels assistents.

9.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ PRESSUPOST ORGANISME AUTÒNOM LLAR
D´INFANTS MUNICIPAL EL MOLÍ PETIT NÚMERO 1/2015, MITJANÇANT CRÈDITS
EXTRAORDINARIS
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia de data 29 d´octubre de 2015, s’inicia
l’expedient per a l’aprovació de la modificació de crèdit número 1/2015, mitjançant
crèdits extraordinaris amb la finalitat de poder atendre les despeses que es detallen a
continuació:
Despeses que cal finançar:

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

Crèdits extraordinaris:
Partida

Nom

Proposta de consignació

02.321.13003

Part paga extraordinària 1.356,52 €
2012

Total altes crèdits : 1.356,52 €
Finançament que es proposa:
1/ Romanent de tresoreria per a despeses generals:
Partida

Nom

Proposta de Consignació

02.87000

Romanent de tresoreria per a 1.356,52 €
despeses generals

Total: 1.356,52 €
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 l´Organisme
Autònom Llar d´Infants Municipal El Molí Petit, mitjançant crèdits extraordinaris número
1/2015, que cal finançar mitjançant romanent de tresoreria per a despeses generals,
tal i com s´indica en la part expositiva anterior.
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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 es tracta de formalitzar la partida del pressupost per poder
pagar la part corresponent a la paga extraordinària de Nadal de l'exercici 2012 de la
llar d´infants municipals.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova per unanimitat dels assistents.
10.- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL PER A L´EXERCICI 2016 I
PLANTILLA DE PERSONAL
Vist el Projecte de Pressupost General d’aquesta .entitat per a l’any 2016, elevat a
aquesta Corporació en la forma prevista per l’article 168.4 del Reial decret Iegislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, junt amb les Plantilles que comprenen els llocs de treball reservats a
funcionaris, personal laboral i eventual, el resum del qual per capítols és el següent:

PRESSUPOST GENERAL EXERCICI 2016
INGRESSOS
CAPÍTOLS

DENOMINACIÓ

IMPORT

OPERACIONS CORRENTS
1
IMPOSTOS DIRECTES
2
IMPOSTOS INDIRECTES
3
TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
4
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
5
INGRESSOS PATRIMONIALS

3.695.142,83
1.768.537,59
35.000,00
979.532,29
886.537,39
25.535,56

OPERACIONS DE CAPITAL

418.430,93

7

418.430,93

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

OPERACIONS FINANCERES

0,00

9

0,00

PASSIUS FINANCERS

TOTAL INGRESSOS

4.113.573,76

DESPESES
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CAPÍTOLS

DENOMINACIÓ

IMPORT

OPERACIONS CORRENTS

3.316.060,46

1
2
3
4

1.145.845,17
1.599.826,87
47.107,03
523.281,39

DESPESES DE PERSONAL
DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS
DESPESES FINANCERES
TRANSFERÈNCIES CORRENTS

OPERACIONS DE CAPITAL

797.513,30

6

424.376,83

INVERSIONS REALS

OPERACIONS FINANCERES
9

PASSIUS FINANCERS

TOTAL DESPESES

373.136,47
4.113.573,76

DETALL DELS PRESSUPOSTOS QUE INTEGREN EL GENERAL:
1. PRESSUPOST DE L´AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
INGRESSOS
CAPÍTOLS

DENOMINACIÓ

IMPORT

OPERACIONS CORRENTS

3.495.809,68

1
2
3
4
5

1.768.537,59
35.000,00
906.345,09
760.491,44
25.435,56

IMPOSTOS DIRECTES
IMPOSTOS INDIRECTES
TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS

OPERACIONS DE CAPITAL

418.430,93

7

418.430,93

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

OPERACIONS FINANCERES

0,00

9

0,00

PASSIUS FINANCERS

TOTAL INGRESSOS

3.914.240,61

DESPESES
CAPÍTOLS

DENOMINACIÓ

IMPORT

OPERACIONS CORRENTS

3.116.727,31

1
2
3
4

1.004.719,54
1.548.219,35
46.507,03
517.281,39

DESPESES DE PERSONAL
DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS
DESPESES FINANCERES
TRANSFERÈNCIES CORRENTS

OPERACIONS DE CAPITAL

797.513,30

6

424.376,83

INVERSIONS REALS

OPERACIONS FINANCERES
9

PASSIUS FINANCERS
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TOTAL DESPESES

373.136,47
3.914.240,61

2. PRESSUPOST DE L´ORGANISME AUTÒNOM LLAR D´INFANTS
INGRESSOS

CAPÍTOLS

DENOMINACIÓ

IMPORT

OPERACIONS CORRENTS
3
TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
4
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
5
INGRESSOS PATRIMONIALS

199.333,15
73.187,20
126.045,95
100,00

OPERACIONS DE CAPITAL

0,00

TOTAL INGRESSOS

199.333,15

DESPESES
CAPÍTOLS

DENOMINACIÓ

IMPORT

OPERACIONS CORRENTS
1
DESPESES DE PERSONAL
2
DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS
3
DESPESES FINANCERES
4
TRANSFERÈNCIES CORRENTS

199.333,15
141.125,63
51.607,52
600,00
6.000,00

OPERACIONS DE CAPITAL

0,00

TOTAL DESPESES

199.333,15

PLANTILLA DE PERSONAL DE L´AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES.
EXERCICI 2016
PLANTILLA FUNCIONARIS DE CARRERA

NOMBRE
PLACES

NOMBRE
VACANTS

PLACES
QUE
ES
PREVEU
AMORTITZAR

GRUP

I. AMB HABILITACIÓ DE CARÀCTER NACIONAL
I.1. SECRETÀRIA-INTERVENCIÓ

1

0

0

A1

4
0

0
0

0
0

C1
C2

2

0

0

C2

7

0

0

II. ESCALA D´ADMINISTRACIÓ GENERAL
II.1. SUBESCALA TÈCNICA
II.2. SUBESCALA ADMINISTRATIVA
II.3. SUBESCALA AUXILIAR
II.4. SUBESCALA SUBALTERNA
III. ESCALA D´ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
III.1. SUBESCALA TÈCNICA
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III.2. SUBESCALA DE SERVEIS ESPECIALS
III.2.A) POLICIA LOCAL
III.2.B) AUXILIARS DE POLICIA LOCAL
TOTAL PLANTILLA PERSONAL FUNCIONARI
PLANTILLA PERSONAL LABORAL

NOMBRE
PLACES

NOMBRE
VACANTS

PLACES
QUE
ES
PREVEU
AMORTITZAR

GRUP

I. ADMINISTRACIÓ GENERAL
I.1. ADMINISTRATIU/VA
I.2. AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA

3
6

1
5

0
0

C1
C2

1
1
1
2
1

1
1
1
2
1

0
0
0
0
0

C1
C1
C1
APST
APST

1
5
2
5
1
1

0
5
1
5
1
1

0
0
0
0
0
0

C2
C2
APST
APST
APST
APST

TOTAL PLANTILLA PERSONAL LABORAL

30

25

0

TOTAL PLANTILLA PERSONAL 2016

37

25

0

II. ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
II.1. SERVEIS ESPECIALS
II.1.1. PLACES DE COMESES ESPECIALS
II.1.1.1. DIRECTOR EMISSORA
II.1.1.2. DIRECTOR ALBERG
II.1.1.3. ARXIVER
II.1.1.4. VIGILANTS
II.1.1.5. VIGILANT ALBERG
II.1.2. PERSONAL D´OFICIS
II.1.2.1. CAP BRIGADA
II.1.2.2. OFICIAL 1ª
II.1.2.3. PEÓ BRIGADA
II.1.2.4. PEÓ NETEJA
II.1.2.5. CONSERGE PAVELLÓ
II.1.2.6. PEÓ ALBERG

PLANTILLA DE PERSONAL DE L´ORGANISME AUTÒNOM LLAR D´INFANTS MUNICIPAL EL MOLÍ PETIT.
EXERCICI 2016
PLANTILLA PERSONAL LABORAL

NOMBRE
PLACES

NOMBRE
VACANTS

PLACES
QUE
ES
PREVEU
AMORTITZAR

GRUP

II. ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

II.1. SERVEIS ESPECIALS
II.1.1. PLACES DE COMESES ESPECIAL
I.1. DIRECTOR/A
I.2. EDUCADOR/A
TOTAL PLANTILLA PERSONAL LABORAL

2016

1
5

1
5

0
0

6

6

0

A2
C1
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És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar el Pressupost General d´aquesta entitat per a I’any 2016, juntament
amb les Bases d´execució en la forma detallada.
SEGON.- Aprovar la Plantilla de personal per a l’exercici de 2016 que comprèn les
places reservades a funcionaris, personal laboral i eventual amb el contingut i detall
que s’assenyala en la part expositiva del present acord i, facultar a l´alcalde-president
per a l´adaptació de la relació de llocs de treball d´aquest Ajuntament i del seu
organisme autònom Llar d´infants municipal El Molí Petit a les plantilles de personal
que s´acaben d´esmentar.
TERCER.- Aprovar les retribucions bàsiques i complementàries fixes i periòdiques que
han de percebre els funcionaris de la corporació durant l’any 2016 en la forma i
quanties individualitzades que figuren detalles en l’expedient del Pressupost.
QUART.- Aprovar les remuneracions, indemnitzacions i assignacions que han de
percebre el personal laboral fix i temporal, el personal eventual, els membres de la
corporació i els diferents grups polítics durant l’any 2016, en la forma i les quanties
individualitzades que figuren detallades en l’expedient del Pressupost.
CINQUÈ.- APROVAR el reconeixement de l´exercici de les funcions d´Alcaldia per part
del Sr. Ramon Roqué i Riu amb una dedicació exclusiva de 40 hores setmanals i
establir a favor de l´Alcalde-President una retribució anual bruta de 27.208,18 euros, la
qual es distribuirà proporcionalment en 14 pagues corresponents a les mensualitats de
l´any i les dues pagues extraordinàries dels mesos de juny i desembre.
SISÈ.- Aprovar les quanties globals d´indentius de productivitat i de gratificacions
previstes per serveis extraordinaris que figuren detallades en el Pressupost per a
l’exercici de 2016, i facultar a l’Alcaldia - Presidència per tal que pugui individualitzarles i atorgar-les segons les necessitats i/o objectius a aconseguir.
SETÈ.- Exposar al públic pel termini de quinze dies hàbils, amb anunci previ en el
Butlletí Oficial de la Província i pels mitjans habituals, el Pressupost i la Plantilla.
Considerar-lo aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar nou acord, si durant

l´esmentat termini no s’hi presenten reclamacions. Exposar també al públic la la
plantilla de personal d´aquesta Corporació, durant un termini de 20 dies, a través
d’edictes que s’inseriran al BOP i al DOGC, per tal que les persones interessades
puguin fer les al.legacions i reclamacions que estimin pertinents. En cas de no
presentar-se al.legacions al respecte l’acord esdevindrà definitiu i eficaç sense
necessitat d´adoptar nou acord al respecte.
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No obstant això, el Plenari Municipal acordarà allò que cregui més adient".
El Sr. Alcalde detalla una mica més el pressupost que ascendeix a un total de
4.113573.76 € i anomena els imports del pressupost concret de l'ajuntament i el de la
Llar d'Infants. Destaca les diferències més importants respecte el pressupost del 2015
com és l'augment de l'1% de la partida de personal d'acord al que s'estableix a la Llei
de pressupostos General de l'Estat pel 2016. Pel que fa al capítol 2, explica que es
continua fent l'esforç de contenció de les despeses corrents suposant un 7,8% menys
que el pressupost anterior. Les despeses de representació dels regidors i assistència a
les sessions queden igual que el pressupost anterior. El Sr. Alcalde continua detallant
els diferents capítols del pressupost i la seva comparació amb l'exercici anterior i fa
referència a despeses més destacables que contempla el pressupost 2016 com el
pagament de les quotes de País Art i d'Història dels exercicis 2013, 2014 i 2015. Pel
que fa al pressupost d'ingressos comenta que al capítol 1 d'impostos directes, hi ha
un decrement del 4,53% respecte el pressupost anterior i continua detallant la resta de
capítols i capítols del pressupost d'ingressos comparant-los també amb l'exericici
2015. Comenta que és un pressupost de continuïtat respecte als que han vingut
elaborant durant aquests últims anys entenent que són coneixedors
de les
necessitats.
El regidor, Sr. Sergi Albrich, agraeix l´ explicació que ha fet l'alcalde sobre el
pressupost de l'ajuntament així com que es detalli cadascuna de les inversions que es
pretenen dur a terme durant l'exercici 2016, ja que és una de les coses que havien
demanat moltes vegades. Per altra banda també comenta que els hi hagués agradat
un intent per consensuar al menys el quadre d'inversions. Aquest és un dels principals
motius del seu vot negatiu. Tampoc poden donar suport a un pressupost que
contempla la construcció de les terrasses que no és tant perquè les vegin malament
però sí el que suposa aquesta construcció: la construcció de la parada de bus, la qual
cosa no comparteixen. Per altra banda, insisteixen en la seva reivindicació de
l'arranjament dels carrers del voltant de la Fundació Emma que especialment
beneficiaria a les persones amb mobilitat reduïda. També comenta que troben a faltar
alguna inversió com per exemple l'arranjament de nous carrers de la Vila Vella ja que
quan va finalitzar l'etapa de la Llei de Barris, va dir que anualment arranjaria un carrer
de la Vila Vella, a fi i efecte d'acabar la totalitat d'aquests carrers. També troben a
faltar actuacions a Sant Antoni i alguna actuació a la sala de vetlla del tanatori. El Sr.
Albrich deixa anar la possibilitat de la construcció d'una plaça coberta ja que a Sant
Joan, per les inclemències del temps, pot ser de molta utilitat. Pel fet de no votar a
favor de les ordenances, suposa que no estan d'acord amb els ingressos del
pressupost, per tant és un altre motiu del seu vot negatiu. Per altra banda els fa dues
preguntes: pel que fa a l'arranjament del carrer Berenguer Arnau demana si també
s'arranjarà el tram del carrer Sant Pol i quin és el paviment previst i si també hi ha
previst l'arranjament del carrer Mestre Guiu que és el que queda al mig dels dos.
També demana si s'arranjarà la font que hi al a l'extrem del carrer Berenguer Arnau ja
que el terreny està cedint i perilla.
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El Sr. Alcalde, amb referència als carrers de la Vila Vella, explica que espera poder
executar l'urbanització dels carrers tot i que en els pressupost del 2016 no hi consti.
Explica que no només han planificat les inversions del 2016 sinó de tota la legislatura
en base sobretot als fons que es puguin rebre de l'Estat, de la Generalitat i d'Europa.
Per l'equip de govern és un projecte prioritari que està sobre la taula per aquesta
legislatura i només cal poder-los incorporar al pressupost a mesura que hi hagi
finançament suficient. En quan als exteriors de la Fundació Emma creuen que és
important millorar els exteriors de l'equipament en la línia de millorar la mobilitat dels
residents i per tan,t ja es disposa del projecte per tal de pavimentar un dels carrers
adjacents que connecta amb la Colònia Espona. Per tant, aquesta demanda que ell ha
fet, ja està recollida en un projecte. Respecte a l'edifici de Sant Antoni, durant el 2016
es farà alguna fase més i en aquest moment s'està lligant el seu finançament i un cop
resolt, s'incorporarà al pressupost del 2016. Pel que fa al tanatori, coincideix amb el
Sr. Albrich, i per tant amb la rehabilitació de l'edifici per a encabir-hi els habitatges serà
el moment d'arranjar aquest espai encara que de forma provisional, una provisionalitat
que no se sap quan durarà ja que les subvencions ara són molt finalistes i no són com
les d'abans que es podien utilitzar per qualsevol inversió. Pel que fa a la plaça coberta,
comenta que és un tema que s'està debatent a Sant Joan durant molts anys i que es
pot considerar una prioritat des de fa anys però la dificultat de la seva ubicació i
finançament ha fet que en altres moments hagués estat fàcil i ara és molt complicat
trobar-hi el finançament. Li agrada saber que tots tenen aquest projecte en comú i per
tant serà més fàcil dur-lo a terme quan sigui possible. Pel que fa al carrer Berenguer
Arnau, explica que la intenció és fer tot el carrer, inclòs el Sant Pol, des de la font. Diu
que és cert que el terreny ha cedit però no el mur que hi ha al darrera. Amb aquesta
actuació, s'arranjaria també la part de la font. Consideren que aquest projecte és molt
important i necessari ja que forma part d'un itinerari turístic que va des de les Cinc
Fots, passant pel Pont Vell i que travessa rel carrer Beat Miró, Passeig Comte Guifré i
fins arribar al Monestir i Palau de l'Abadia (Oficina de Turisme), itinerari per altra banda
molt concorregut per la gent que visita Sant Joan. Explica que el projecte ja està
redactat des de la passada legislatura. L'acabat varia del de la Vila Vella ja que els
tècnics així ho varen considerar tot i que es manté una línia semblant. Al carrer Mestre
Guiu no s'hi actua bàsicament perquè no es pot fer tot el que un vol ja que les
inversions són molt acotades pel seu finançament.
El Sr. Sergi Albrich, demana que quan el carrer Mestre Guiu es pugui fer, segueixi la
mateixa estètica del carrer Berenguer Arnau i Sant Pol. Insisteix en la importància dels
projectes de la sala de vetlla i de la plaça coberta.
La regidora, Sra. Concepció Formatgé, explica que s'abstindrà en la votació del
pressupost, i demana pel que fa al capítol de personal, com està el tema del personal
de l'oficina de turisme que havia d'assumir l'empresa Transversal. També aprofita per
demanar una reunió amb el regidor que porta el tema de Terra de Comtes i Abats o
amb el Consorci per tal que se'ls expliqui que fa l'empresa que es paga amb diners
públics per promocionar la nostra vila. Diu que aquesta reunió ja la varen tenir però
que ella personalment no va quedar satisfeta i també va fer una sèrie de suggeriments
d'uns paquets turístics que l'empresa no veia amb bons ulls. Pel que fa al quadre
d'inversions comenta quer veu amb molts bons ulls l'aparcament de les Cinc Fonts. El
tema que no tenen tan clar és el de les terrasses de la Fundació Emma i el seu entorn.
El Sr. Alcalde li diu que es convocarà la reunió tot i que creu que s'està al final d'un
cicle on Ripoll i Sant Joan varen ser els pioners en voler gestionar uns equipaments
públics, culturals i turístics i que ara amb reunions amb diferents alcaldes de la

comarca, ara s'està parlant de la possibilitat de fer una gestió conjunta no només de
Ripoll i Sant Joan sinó de tota la comarca pel que fa al turisme i a la cultura. Comenta
que aquesta gestió podria anar finançada amb programes europeus. Comenta que al
2016 s'obrirà un nou període de gestió turística a la comarca.
La Sra. Formatgé comenta que es va fer una inversió pels aparells d'autoguies del
monestir i ara no es poden fer servir.
El Sr. Sergi Albrich també comenta que de la reunió que es va fer tampoc en varen
prou contents i per tant se sumen a la petició de la Sra. Formatgé d'una nova reunió.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal
aquesta s´aprova per majoria absoluta amb 7 vots positius del grup polític municipal de
MES, 1 abstenció del grup polític municipal de CiU i 2 vots negatius del grup polític
municipal d´ERC.
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11.- APROVACIÓ ACTA DE FIXACIÓ DEL PREU PER MUTU ACORD DE L´ANTIGA
ESTACIÓ DE TORALLES.
Vista l'acta d'adquisició per mutu acord de la finca on s´ubica l´antiga estació de
Toralles, les dades de la qual es transcriuen a continuació:

Emplaçament:

Naturalesa finca:
Qualif. urbanística:
Inscripció registral:

Carretera d’Ogassa
Parcel·la 9008, polígon 10, amb referència cadastral
17177A010090080000EG.
Finca situada en sol no urbanitzable
Sòl no urbanitzable. pe 1- Pla Especial d´Equipaments
Públics
No inscrita

Sobre aquesta peça de terreny hi ha emplaçades les construccions que es descriuen
tot seguit, les quals també són objecte d´expropiació:
Referència cadastral 17177A100001460001RW
Naturalesa de la finca: Finca situada en sòl no urbanitzable.
Inscripció Registral: No inscrita.
Classificació i qualificació urbanística: La mateixa que el terreny on s´emplaça.
Compresa dins el Catàleg de béns protegits del POUM: OC.2.12
Referència cadastral 17177A010000890000EM.
Naturalesa de la finca: Finca situada en sòl no urbanitzable.
Inscripció registral: No inscrita
Classificació i qualificació urbanística: La mateixa que el terreny on s´emplaça.
Referència cadastral 171770A010001490000ET.
Naturalesa de la finca: Finca situada en sòl no urbanitzable.
Inscripció registral: No inscrita
Vist l'informe de valoració de la finca emès per l´arquitecte, Sra. Carme Llobet
Vilaseca.

És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR l'acta d'adquisició per mutu acord de la finca i les construccions
que en ella s´hi ubiquen descrites a la part expositiva anterior, amb la finalitat
d´executar el que estableix la modificació del POUM 1/2013, relativa a la creació d´un
equipament públic a l´antiga estació de Toralles.
SEGON.- Facultar l'Alcalde-president per a atorgar tots els actes i documents que
siguin necessaris per a l'execució d'aquest acord.
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El Sr. Alcalde explica que es tracta de formalitzar la última fase de l'expedient
d'expropiació de l'antiga estació de Toralles amb la finalitat de plantejar un projecte
lligat a la recuperació de tot el patrimoni miner i del ferrocarril. En aquest cas s'aprova
la proposta del preu que puja uns 49.000 € que surt d'una taxació que esperem sigui
aprovada per ADIF.
El Sr. Sergi Albrich explica que veuen bé adquirir l'antiga estació de Toralles així com
el conjunt de casetes, tot i que els preocupa que aquest increment de patrimoni pot
suposar un inconvenient per la seva conservació. Creuen que Toralles dóna per molt i
que pot ser un projecte molt ambiciós.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova per unanimitat dels assistents.
12.- MOCIONS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS:
12.1.- MOCIÓ EN MOTIU DEL 75è. ANIVERSARI DE L´ASSASSINAT DEL
PRESIDENT LLUÍS COMPANYS I JOVER; JUSTÍCIA UNIVERSAL I
MEMÒRIA HISTÒRICA
El dia 15 d’octubre es commemora el 75è aniversari de l’assassinat del Molt
Honorable Lluís Companys i Jover, qui fou condemnat a mort per les autoritats
franquistes en l’única sentència d’aquest tipus a un president d'una nació
democràticament escollit a la història d’Europa, sentència que continua encara
sense declarar-se nul·la per part de l’Estat Espanyol.
Fins a dia d’avui, la llei es limita a declarar injustes les sentències, per la il·legitimitat
dels tribunals, mitjançant un certificat de reparació i de reconeixement que no té cap
valor jurídic, i no declara les resolucions judicials nul·les de ple dret per il·legals,
motiu pel qual el Ministeri de Justícia es nega a certificar-les. En aquest sentit la Llei
52/2007 de 26 de desembre, per la qual es reconeixen i amplien els drets i
s’estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o violència durant la
guerra i la dictadura, no ha servit de res per anul·lar els judicis sumaríssims dictats
pels tribunals militars, entre ells el que condemnava el President Companys.
D’aquesta manera, el Fiscal General de l’Estat considerà el 2010 no procedent el
recurs de revisió instat per la Generalitat per obtenir l’anul·lació de la sentència
dictada pel Tribunal de Responsabilitats Polítiques de Barcelona de 1939 i de la
sentència dictada pel Consell de Guerra d’Oficials Generals del 1940, que va

condemnar a pena de mort el President Companys, perquè considerava que
ambdues sentències eren inexistents i nul·les de ple dret, en haver estat dictades
per tribunals il·legítims conforme la llei 52/2007.
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D’altra banda, l’immobilisme i la manca de sensibilitat per part dels diferents
governs de l’Estat contrasten amb els actes de desgreuge que tant des d’Alemanya
com des de França s’han fet per les actuacions dels respectius països durant la II
Guerra Mundial, així com pel fet d’haver col·laborat amb el General Franco. Un
menyspreu que es veu agreujat quan 75 anys després de la captura de Lluís
Companys per la Gestapo, els documents que van ser confiscats continuen en
possessió de l’exèrcit espanyol a l’Arxiu d’Àvila, enlloc d’haver estat retornats a la
Generalitat de Catalunya, institució que és la seva legítima propietària.
Un cop tancada la causa contra el franquisme a l’Estat espanyol, deixant els
represaliats en situació d’indefensió , és a Argentina on els represaliats i les
víctimes del franquisme guarden la darrera esperança amb les actuacions de la
jutgessa Servini en la coneguda 'Querella Argentina’. Una querella on també hi ha la
causa contra el President Companys a instàncies d’Esquerra Republicana, que
participa de la denúncia contra l’Estat espanyol amb l'objectiu de restituir la figura del
President Companys i erigir-la com a icona de la justícia universal.
Per tot això, en la commemoració del 75è aniversari de la seva mort, considerem
que no és comprensible que cap govern espanyol hagi accedit a certificar la nul·litat
d’aquestes certificacions i a incloure aquesta declaració a la denominada Llei de la
Memòria Històrica, amb tots els efectes jurídics que aquesta declaració comporta.
Com dèiem, Alemanya i França han demanat perdó per haver col·laborat en la
detenció i deportació de Lluís Companys, mentre que la justícia espanyola es nega a
declarar nul el seu judici.
Després de dècades de llibertats democràtiques, considerem que encara no s’ha
reparat com cal la memòria del President Companys, així com la causa de milers de
víctimes de totes les nacions i pobles de l’Estat Espanyol, i que cal instar al Govern
de l’Estat Espanyol a dur a terme les actuacions jurídiques i polítiques pertinents per
anul·lar la sentència del judici sumaríssim al President de la Generalitat i realitzar
totes aquelles actuacions per a reparar el seu honor.
Tal i com va dir el mateix Lluís Companys, referent de l'Esquerra nacional, "la nostra
és una lluita pels valors universals de la pau, del treball i de la justícia". La nova
República Catalana s'ha de constituir com un baluard dels drets humans, la pau, la
fraternitat i la justícia universal.
Lluís Companys va donar la vida i va morir per la República Catalana. Aquest 27S
hem establert les bases democràtiques per tal que la República Catalana comenci a
caminar. Sens dubte, el nostre millor homenatge serà acabar la tasca que va
protagonitzar, i que tants d'altres que el van precedir i tants d'altres que hem
continuat, sabem que la lluita social i la lluita nacional és indestriable.
És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Instar el Govern de l’Estat a dur a terme les actuacions jurídiques i
polítiques pertinents per anul·lar la sentència del judici sumaríssim al President de

la Generalitat de Catalunya, el Sr. Lluís Companys i Jover, així com realitzar totes
aquelles actuacions oportunes perquè l’honor del President Companys sigui reparat.
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SEGON.- Instar el Govern de l’Estat Espanyol a modificar la Llei 52/2007, de 26 de
desembre, per la qual es reconeixen i amplien els drets i s’estableixen mesures a
favor dels qui van patir persecució o violència durant la guerra i la dictadura, per
considerar com a inexistents i nul·les de ple dret les sentències dictades pels Jutjats i
Tribunals declarats il·legítims en la llei, seguint el criteri expressat per la Fiscalia
General de l'Estat en el seu Decret del 4 d'abril de 2010, habilitant el procediment
administratiu necessari perquè el Consell de Ministres expedeixi el corresponent
certificat de nul·litat als efectes legals procedents.
TERCER.- Subsidiàriament, modificar la llei d'Enjudiciament Criminal i la Llei
Processal Militar amb la finalitat d’incorporar entre els requisits habilitats per procedir
a la revisió d’una sentència ferma, la declaració d’il·legitimitat realitzada conforme
a l’article 3 de la Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la qual es reconeixen i
amplien els drets i s’estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o
violència durant la guerra i la dictadura, així com la Llei Orgànica del Poder Judicial,
per atorgar la legitimació activa al Govern de l’Estat per si mateix, o a través de la
Fiscalia, per interposar el recurs de revisió de les sentències declarades il·legítimes.
QUART.- Reclamar a l’Estat espanyol que retorni tota la informació sobre Lluís
Companys requisada per la Gestapo a París l’any 1940 i que actualment es troba
confiscada a l’arxiu d’Àvila.
CINQUÈ.- Reclamar a tots els governs que van participar de la captura i assassinat
de Companys que participin d’un acte de desgreuge a la figura de l’únic president
elegit democràticament i assassinat a Europa durant el segle XX. Un acte que
s’hauria de fer al fossar del Castell de Montjuic.
SISÈ.- Col·laborar amb aquelles persones que participen de la querella argentina
mentre no siguin restituïdes les famílies.
SETÈ.- Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat, a tots els grups polítics
del Parlament Català, al Govern de l’Estat i a les Corts espanyoles, al Parlament
Europeu, a l’ONU, i a les associacions de recuperació de la memòria històrica.
El regidor, Sr. Sergi Albrich, explica que és important que les administracions locals
donin suport a mocions com aquesta. Desprès de 75 anys de la mort del President
Lluís Companys i 40 anys desprès de la mort del dictador, tot i que es va tard, s'anul.li
el judici al President Companys i també a totes aquelles persones que injustament
varen ser afusellades.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova per unanimitat dels assistents.
12.2.- MOCIÓ SOBRE ELS ATACS DEL GOVERN DE L´ESTAT A LA
NORMATIVA CATALANA SOBRE POBRESA ENERGÈTICA
El dia 23 de desembre de 2013 aprovà el Decret-llei 6/2013, pel qual es modifica la
Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya incloent:

a) Definició de pobresa energètica (nova lletra v a l’article 111-2)
b) Protocol a seguir en cas de talls de subministrament d’electricitat o gas
(afegir 3 punts a l’art. 252-4)
Aquesta llei impedia els talls de subministrament d’electricitat o gas de novembre a
març i permetia negociar el deute acumulat.
El govern de l’Estat va emetre un recurs d’inconstitucionalitat, que va ser admès a
tràmit pel Tribunal Constitucional en data 22 d’octubre de 2014, i que va suposar la
suspensió de la vigència i de l’aplicació de la normativa del Decret 6/2013 que vetllava
per a què les famílies vulnerables no pateixin talls de subministrament dels serveis
d’electricitat i gas.
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El plenari de l’ajuntament de Sant Joan de les Abadesses va aprovar, en data 28 de
novembre de 2014 i a instàncies del grup municipal d’ERC, una moció de rebuig al
recurs d’inconstitucionalitat aprovat pel Consell de Ministres del Govern espanyol el dia
26 de setembre de 2014.
El Govern de la Generalitat aprovà la Llei 20/2014, de 29 de desembre, de modificació
de la llei 22/2010, de 20 de juliol, de Codi de Consum de Catalunya incloent:
a)
L’article 3 defineix què és pobresa energètica i quines persones es
troben en situació de vulnerabilitat.
b)
L’article 17 especifica el procediment per evitar els talls de
subministrament d’aigua, energia i gas.
c)
L’article 18 inclou un telèfon d’informació gratuït per als serveis bàsics
en les factures.
d)
La disposició addicional primera, crea el Fons d’Atenció Solidària de
subministraments bàsics per les unitats familiars que no poden complir els
compromisos de pagament dels serveis de subministrament d’aigua, electricitat o
gas.
e)
Inclou una disposició derogatòria sobre el Decret Llei 6-2013 raó per la
qual el Tribunal constitucional (TC) va acordar no pronunciar-se sobre la
constitucionalitat de l’esmentat Decret.
A instàncies de la Plataforma d’Afectats per les Hipoteques (PAH), l’Aliança per la
Pobresa Energètica (APE) i l’Observatori pels drets econòmics, socials i culturals
(Observatori DESC) el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 24/2015, de 29 de
juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la
pobresa energètica provinent d’una ILP promoguda per aquestes entitats. Aquesta llei
és vigent des del 6 d’agost.
En aquesta Llei s’inclou l’article 6. Mesures per evitar la pobresa energètica que inclou:
1.- Les administracions públiques han de garantir el dret d’accés als subministraments
bàsics d’aigua, gas i electricitat.
2.- S’ha d’establir la comunicació als Serveis Socials i la seva intervenció prèviament a
la concessió d’ajuts per evitar els talls de subministraments.

3.- Les administracions públiques han d’establir acords amb les companyies de
subministrament per garantir que concedeixin ajuts a fons perdut o apliquin
descomptes molt notables en el cost dels consums mínims.
4.- Abans d’un tall de subministrament cal l’informe dels serveis socials municipals i
s’ha de garantir el subministrament i l’aplicació dels ajuts necessaris del punt 3.
5.- L’empresa ha d’informar d’acord amb l’art 17 de la Llei 22/2010.
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Aquest mateix mes d’octubre el Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs
d’inconstitucionalitat emès pel govern de l’estat sobre els articles de la Llei 20/2014
relacionats amb la pobresa energètica, concretament els articles 3, 17 i 18.2 i disposa
de 5 mesos per estudiar-ne el recurs.
En relació a la Llei 24/2015, de 29 de juliol, el govern de l’estat va comunicar al Govern
de la Generalitat de Catalunya que considera discutible la constitucionalitat d’algun
dels seus articles i per aquest motiu demana una comissió bilateral Estat-Generalitat
de tal manera que s’allarga el termini per presentar recurs davant el Tribunal
Constitucional del 6 de novembre al 5 de maig de 2015. Durant aquest termini, doncs,
la llei serà vigent.
Davant la gravetat que suposa aquest nou intent del govern de l’Estat de derogar una
legislació que garanteix els serveis bàsics a les persones en situació de pobresa
energètica tot just en aquest període de l’any presenta aquesta moció.

És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- El ple de l'Ajuntament de .Sant Joan de les Abadesses rebutja
enèrgicament l'actitud del govern de l'estat espanyol en allò que fa referència a
recórrer al TC qualsevol resolució que la Generalitat de Catalunya porta endavant a fi
de pal·liar les situacions de pobresa i vulnerabilitat energètica.
SEGON.- El ple de l’Ajuntament insta al Govern de la Generalitat de Catalunya a
seguir impulsant polítiques de suport a les persones que es troben en situació
d'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.
TERCER.- Es donarà compliment a l’article 6.1 de la vigent Llei 24/2015, de 29 de
juliol, en allò que fa referència a la necessitat que les administracions públiques
garanteixin o continuïn garantint el dret d’accés als subministraments bàsics d’aigua
potable, de gas i d’electricitat a les persones i unitats familiars en situació de risc
d’exclusió residencial mentre duri aquesta situació. En el cas del gas, el dret d’accés
únicament es garanteix si l’edifici afectat disposa d’aquest tipus de subministrament.
QUART.- És donarà compliment a l’article 6.3 de la vigent Llei 24/2015, de 29 de juliol,
en allò que fa referència a l’establiment d’acords amb les companyies de
subministrament per garantir que concedeixin ajuts a fons perdut o apliquin
descomptes molt notables en el cost dels consums mínims a càrrec del benefici que
aquestes empreses obtenen amb la prestació d’aquests serveis.
CINQUÈ.- Traslladarà aquest acord al Govern de l'Estat i al de la Generalitat de
Catalunya per al seu coneixement i efectes.

La regidora, Sra. Lluisa Perez, explica que aquesta proposta que fa referència a la
pobresa energètica, té un doble objectiu :per una banda vol condemnar al govern
espanyol, al tribunal constitucional per tots aquells aspectes aprovats per la Generalitat
de Catalunya i el Parlament que tenen com objectiu garantir els serveis bàsics de
persones amb situació de pobresa energètica i vulnerabilitat. Per altra banda, creu
que s'ha d'estar al costat de la Generalitat de Catalunya impulsant mesures
necessàries per donar suport a les persones en situació de pobresa. Comenta que a
Sant Joan hi ha més de 70 persones que es troben en aquesta situació i per tant
creuen que les polítiques social han de ser essencials en aquest sentit i s'ha de
treballar conjuntament per a garantir els subministraments bàsics d'aigua, llum i
electricitat especialment en aquests mesos que ara vindran. Els agradaria que tots els
grups municipals sonessin suport a aquesta moció.
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El Sr. Alcalde comenta que l'equip de govern estarà atent a la LLei 24/2015 en el sentit
que des de l'ajuntament es puguin sumar a l'objectiu de la llei i es pugui donar suport a
les famílies que no es tenen en consideració per part de les grans empreses
subministradores dels serveis.
El Sr. Sergi Albrich comenta que igual seria necessari crear una partida econòmica
destinada a afrontar aquestes situacions.
El Sr. Alcalde explica que la Llei permetrà a l'usuari és paralitzar el pagament de la
factura i per tant evitarà el tall del subministrament. Explica eu com que l'ajuntament
és qui porta la gestió del subministrament d'aigua, sí que si es dóna el cas es pot
deixar de pagar algun rebut d'aigua. Creu que s'ha d'esperar l'impacte que pot tenir el
desplegament de la llei.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova per unanimitat dels assistents.
12.3.- MOCIÓ DE SUPORT A LA RESOLUCIÓ 1/XI DEL PARLAMENT DE
CATALUNYA
El Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 9 de novembre de 2015, va
aprovar la següent RESOLUCIÓ
“Primer.- El Parlament de Catalunya constata que el mandat democràtic obtingut a les
passades eleccions del 27 de setembre del 2015 es basa en una majoria en escons de
les forces parlamentàries que tenen l’objectiu que Catalunya esdevingui un estat
independent i en una àmplia majoria sobiranista en vots i escons que aposta per
l’obertura d’un procés constituent no subordinat.
Segon.- El Parlament de Catalunya declara solemnement l’inici del procés de creació
d’un estat català independent en forma de república.
Tercer.- El Parlament de Catalunya proclama l’obertura d’un procés constituent
ciutadà, participatiu, obert, integrador i actiu per tal de preparar les bases de la futura
constitució catalana.
Quart.- El Parlament de Catalunya insta el futur govern a adoptar les mesures
necessàries per fer efectives aquestes declaracions.

Cinquè.- El Parlament de Catalunya considera pertinent iniciar en el termini màxim de
trenta dies la tramitació de les lleis de procés constituent, de seguretat social i
d’hisenda pública.
Sisè.- El Parlament de Catalunya, com a dipositari de la sobirania i com a expressió
del poder constituent, reitera que aquesta cambra i el procés de desconnexió
democràtica de l’Estat espanyol no se supeditaran a les decisions de les institucions
de l’Estat espanyol, en particular del Tribunal Constitucional, que considera mancat de
legitimitat i de competència arran de la sentència de juny del 2010 sobre l’Estatut
d’autonomia de Catalunya, votat prèviament pel poble en referèndum, entre altres
sentències.
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Setè.- El Parlament de Catalunya ha d’adoptar les mesures necessàries per a obrir
aquest procés de desconnexió de l’Estat espanyol, d’una manera democràtica,
massiva, sostinguda i pacífica que permeti l’apoderament de la ciutadania a tots els
nivells i es basi en una participació oberta, activa i integradora.
Vuitè.- El Parlament de Catalunya insta el futur govern a complir exclusivament les
normes o els mandats emanats d’aquesta cambra, legítima i democràtica, a fi de
blindar els drets fonamentals que puguin resultar afectats per decisions de les
institucions de l’Estat espanyol, com els especificats en l’annex d’aquesta resolució.

Novè.- El Parlament de Catalunya declara la voluntat d’iniciar negociacions per tal de
fer efectiu el mandat democràtic de creació d’un estat català independent en forma de
república i acorda posar
‐ho en coneixem
del conjunt de la comunitat internacional.
Annex.- Mesures que haurà d’aplicar el futur govern destinades a blindar drets
fonamentals afectats per decisions de les institucions de l’Estat espanyol.
1. Pobresa energètica.- Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de
l’accés als subministraments bàsics, el futur govern ha de desplegar les mesures per a
evitar la pobresa energètica aprovades per la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures
urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, de
manera que es garanteixi el dret d’accés als subministraments bàsics d’aigua potable,
de gas i d’electricitat a les persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió
residencial, mentre duri aquesta situació.
2. Habitatge.- Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés a un
habitatge digne, el futur govern ha de treballar en l’aplicació del nou marc normatiu que
regula la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència
en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. En aquest marc, el futur govern ha de
garantir que en processo de desnonament de l’habitatge habitual que afectin persones
i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial es compleixi, per a poder fer
efectiu el desnonament, el principi de reallotjament adequat de les persones i unitats
familiars afectades.
Així mateix, de forma urgent, el futur govern ha de dur a terme modificacions
normatives que permetin fer efectives les disposicions de la dita Llei 24/2015, com és
el cas del reglament de funcionament de les meses de valoració per a l’adjudicació
d’habitatges per a situacions d’emergències econòmiques i socials i per a altres casos

de necessitats especials en l’àmbit de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
3. Sanitat.- En l’àmbit de les polítiques de salut, el futur govern ha de garantir l’accés
universal a l’atenció sanitària pública i de qualitat, per mitjà del Servei Català de la
Salut (CatSalut), a totes les persones que viuen a Catalunya. Cap persona no en pot
quedar exclosa per raó d’origen, tingui o no la condició d’assegurada o beneficiària del
Sistema Nacional de Salut, i amb independència de si consta o no en el padró. Així
mateix, cap ciutadà no es pot veure privat d’assistència farmacèutica per motius
econòmics.
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D’acord amb diverses resolucions aprovades pel Parlament, no es poden dur a terme
nous concurso per a la gestió de centres d’atenció primària.
4. Educació.- El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat
contra bona part de l’articulat de la Llei orgànica 8/2013, del 9 de desembre, de millora
de la qualitat educativa, recurs que fou admès a tràmit el 3 d’abril de 2014. En aquesta
impugnació, avalada pel dictamen del Consell de Garanties Estatutàries,
s’argumentava que els preceptes impugnats de la dita llei orgànica són contraris a les
competències que corresponen a la Generalitat en aquesta matèria, contraris al model
educatiu català determinat per la Llei d’educació de Catalunya i contraris als
consensos obtinguts pels conjunt de la comunitat educativa. En coherència amb
aquest recurs, el futur govern ha de vetllar en la seva actuació en matèria d’educació
per la plena vigència i el respecte de les competències establertes en favor de les
administracions catalanes i per mantenir
‐hi els con
sensos
obtinguts pel conjunt de la
comunitat educativa.
5. Garantia de les llibertats públiques.- El Parlament de Catalunya va interposar un
recurs d’inconstitucionalitat contra alguns articles de la Llei Orgànica 4/2015, de
protecció de la seguretat ciutadana, recurs que fou admès a tràmit el 21 de juliol de
2015. En aquesta impugnació, avalada pel dictamen del Consell de Garanties
Estatutàries, s’argumentava que els preceptes impugnats de la dita llei orgànica són
contraris a drets fonamentals emparats per textos internacionals com la Declaració
universal dels drets humans o el e Conveni europeu dels drets humans i per la
jurisprudència del Tribunal Europeu dels Drets Humans. En coherència amb aquest
recurs, el futur govern ha de vetllar en la seva actuació en matèria de seguretat
ciutadana per la plena vigència i el respecte dels drets fonamentals esmentats.

6. Administracions locals.- Amb l’afany de garantir les plenes competències de les
administracions locals catalanes en servei de l’interès general, el futur govern ha de
proporcionar
‐los les eines d
preceptes de la Llei de l’Estat 27/2013, del 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració local, promulgada de resultes de la Llei orgànica
2/2012, del 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, dictada en
desplegament de l’article 135 de la Constitució espanyola, relatius a la limitació de
competències als ens locals, al control del cost dels serveis i a l’obligació de la
priorització de l’activitat econòmica privada.
7. Refugiats.- A fi de poder donar resposta a la greu situació humanitària que viuen els
refugiats, el futur govern ha de generar un marc de relacions amb l’Alt Comissionat de
les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) amb l’objectiu de donar acollida i asil al
màxim nombre de persones refugiades, més enllà de les decisions adoptades en
aquest àmbit pel Govern espanyol.

8. Dret a l’avortament.- En matèria de dret a l’avortament, el futur govern s’ha de regir
pel que estipula la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes
9. Finançament d’un pla de xoc social i gestió del deute.- Per tal d’alliberar recursos
per a dotar financerament un pla de xoc social, el futur govern ha d’establir, entre
altres mesures, vies de negociació que permetin reduir la càrrega del deute en el
conjunt de la despesa.
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Prioritàriament, el futur govern ha d’impulsar la renegociació de tots els finançaments
estructurats, separant els pagaments que compensen un servei (inversió i
manteniment) d’aquells que constitueixen un pagament excessiu respecte als tipus
d’interès a les taxes d’inflació actuals. Així mateix, el futur govern ha d’instar els
concessionaris o superficiaris a redefinir els contractes estructurats, transformant
l’amortització de les inversions en finançament ordinari mitjançant deute públic i
eliminant el cost excessiu del capital.
Aquesta transformació, que ha de permetre una rebaixa de costos per a la Generalitat
que es pugui aprofitar per a finançar el pla de xoc social, ha d’anar acompanyada
d’una revisió a fons dels programes pressupostaris de despesa que permeti
avaluar
‐ne i contrastar‐
esdevingut la màxima prioritat de la despesa de la Generalitat, expressada en
l’esmentat pla de xoc. Els estalvis que s’obtinguin de la revisió de programes han
d’anar íntegrament dedicats al pla de xoc social.
Per tal de fer un seguiment de l’efectivitat d’aquest objectiu i compromís, el futur
govern ha de crear un grup de treball obert als grups parlamentaris.
Així mateix, el futur govern ha d’establir un calendari de reunions amb els
responsables de la banca resident per a estudiar la possibilitat de renegociació del
pagament dels interessos amb finalitats socials.”
Per aquest motiu és pel que es proposa al Plenari Municipal, l´adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Manifestar el ple suport i l’adhesió de l’ajuntament de Sant Joan de les
Abadesses a la resolució 1/XI del Parlament de Catalunya.
SEGON.‐ Trametre aquest acord a la presidenta i als grups del Parlament de
Catalunya, al president de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació de Municipis per
la Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM).
El Sr. Sergi Albrich explica que s'estan vivint moments importants i com ajuntament
s'ha d'estar al costat del parlament i de la futura Generalitat de Catalunya per poder
tirar endavant el procés de desconnexió de l'estat espanyol amb la màxima garantia
d'efectivitat.
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

Es dóna compte al Plenari Municipal dels acords adoptats per la Junta de Govern
Local durant el període comprès entre el dia 28 de setembre i el 2 de novembre de
2015, ambdós inclosos

14.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA
Es dóna compte al Plenari Municipal dels Decrets d’Alcaldia compresos entre el
número 253 i el número 340 de 2015, ambdós inclosos.
15.- TORN OBERT DE PARAULA
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El regidor, Sr. Sergi Albrich, vol fer tres puntualitzacions: Creuen que ha estat un
encert el descobrir el pou de la Plaça de l'Abadia i vol felicitar especialment al Sr.
Ramon Vila qui ha viscut aquesta obra amb especial interès i emoció. Demanen es
procedeixi a una neteja o endreça dels conjunt de cartells que hi ha a l'espai de la
Plaça de l'Abadia ja que atabala una mica veure, els arbres, els cartells, el pou etc.
El Sr. Alcalde li explica que en la partida d'inversions hi ha una partida per a una nova
senyalització turística i que el que ell demana està inclòs en aquest projecte, ja que
permetrà retirar-ne algunes.
El Sr. Albrich explica que l'any 2008 quan ella ja era alcalde i en el marc del 15à
aniversari del Grup Esplai Somnis es va fer un itinerari que seguia el conjunt de les
fonts del municipi i en aquell moment es va aconseguir una subvenció per fer uns
panells indicant el nom de la font i quina entitat havia apadrinat cada font. Hores d'ara
els cartells s'han anat degradant i per tant demanen una nova adequació de les
plaques ja que estan donant mala imatge.
L'Alcalde comenta que es recull la seva proposta.
El Sr. Albrich, sobre el mural que s'ha pintat a la façana on hi havia l'antic CAP,
demana el seu cost i també el criteri que s'ha seguit per posar-hi unes activitats i no
unes altres.
La regidora, Sra. Concepció Formatgé, sobre aquest tema demana si la Unió de
Botiguers hi té alguna cosa a veure.
El Sr. Alcalde explica que és una actuació que està inclosa dins el Pla de Dinamització
del Comerç i per tant, el cost el paga íntegrament la Unió de Botiguers, tot i que part
del finançament és de la pròpia Unió de Botiguers, la Generalitat i també per
l'ajuntament, per tant es pot considerar que ha estat una actuació de la Unió de
Botiguers i l'ajuntament. Justifica el seu emplaçament per la proximitat a la carretera i
que era una manera que els passants el poguessin veure i amb elements amb els
quals ens sentíssim identificats. El cost era d'uns 6000 euros ( disseny i pintat) i pel
que fa al criteri dels elements posa l'exemple del pont vell que no s'ha posat, perquè
passant pel pont nou, aquest ja es veu i per tant no calia fer-ho. Amb els pabordes o
els gegants, es va decidir els pabordes perquè només els tenim a Sant Joan i en canvi
de gegants en tenen a molts pobles, el futbol també el tenen a molts pobles i en canvi

el trial de Santigosa és el segon trial més antic d'Europa. Comenta que es va fer un
anàlisi dels elements a posar-hi, tot i que segurament hi pot haver algun error.
El Sr. Albrich comenta que no els desagrada el mural però amb conseqüència no
poden estar d'acord amb que hi sigui.
La regidora Sra. Concepció Formatgé demana si s'ha canviat l'horari de recollida de la
Vila Vella ja que algú ha dit que ara recullen abans.
L'Alcalde explica que en la última reunió que varen tenir es va deixar clar que els
horaris no es podien modificar i per tant no els consta que s'hagi fet. Sí que en la
reunió va sortir el tema que els treballadors per acabar omplir els camions, alguna
vegada n'havien recollit alguna abans i que així havia portar a confusions ja que
desprès es tornava a passar a l'hora que tocava. Comenta que hi ha una reunió de
seguiment la setmana vinent i tornaran a parlar del tema.
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La Sra. Formatgé vol felicitar al responsable de l'alberg de la Ruta del Ferro i al regidor
responsable pel projecte d'intercanvi de joves santjoanins amb albergs anglesos i per
tant és una bona noticia que es torni a repetir.
El Sr. Alcalde amb referència al tema tractar anteriorment, comenta que el mural
només és una de les actuacions que es duran a terme dins el pla de dinamització del
comerç i una altra és la de les estovalles individuals de paper.
El regidor Ferran Miquel explica que s'ha repartit a tots els establiments interessants
pagant el cost d'unes estovalles senzilles i la Unió de Botiguers s'ha fet càrrec del
disseny i el contingut de les noves. La finalitat era donar a conèixer els indrets més
importants de Sant Joan i per altra banda pujar l'autoestima dels mateixos santjoanins
al veure que som capaços de generar tant activitat.
La Sra. Formatgé demana com estan les obres dels habitatges del carrer Manigosta a
la qual cosa el Sr. Alcalde li diu que ja estan les obres adjudicades i que tots els
industrials ja hi estan treballant.
No havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcaldia dóna per acabada la sessió a les
22:40 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

