ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 18 DE
MARÇ DE 2016

Identificació de la sessió:
Legislatura: 2015-2019
Sessió número: 2/2016
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. Elisenda Guillaumes Cullell, vocal (s´incorpora començada la sessió)
Sra. Mª Lluïsa Pérez i Castro, 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 29 DE GENER DE
2016
2.- ANUL.LACIÓ DRETS PENDENTS DE COBRAR DE L'EXERCICI 2015 I
D'EXERCICIS TANCATS DE L'AJUNTAMENT I DE LA LLAR D'INFANTS
3.- APROVACIÓ COMPTES RECAPTACIÓ EXERCICI 2015
4.- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L´AJUNTAMENT I
DEL SEU ORGANISME AUTÒNOM LLAR D´INFANTS EL MOLÍ PETIT,
CORRESPONENT A L´EXERCICI DE 2015
5.- APROVACIÓ DEFINITIVA BASES ACTUACIÓ QUE HAN DE REGIR LA GESTIÓ
URBANÍSTICA INTEGRADA DEL POLÍGON D´ACTUACIÓ DEL PMU DE LA
COLÒNIA LLAUDET

6.- APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS NÚMERO
2, REGULADORA DE L´IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES, NUMERO 4,
REGULADORA DE L´IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I
OBRES I NÚMERO 22, REGULADORA DE L´IMPOST SOBRE ACTIVITATS
ECONÒMIQUES
7.- DONAR COMPTE DE L´INFORME D´AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DELS
OBJECTIUS DE LA LLEI ORGÀNICA 2/2012, EN RELACIÓ AL PRESSUPOST DE
2016.
8.- MOCIONS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS:
8.1.- MOCIÓ PER DECLARAR FELIP VI PERSONA NON GRATA A SANT
JOAN DE LES ABADESSES
8.2.- MOCIÓ D´ADHESIÓ A LA CAMPANYA NO PUC ESPERAR
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9.- DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JGL
10.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA
11.- TORN OBERT DE PARAULA

1. – APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DE DATA
Sotmesa l’acta de la sessió anterior a consideració dels membres del plenari
municipal, aquesta s’aprova per unanimitat.
2.- AUL.LACIÓ DRETS PENDENTS DE COBRAR DE L'EXERCICI 2015 I
D'EXERCICIS TANCATS DE L'AJUNTAMENT I DE LA LLAR D'INFANTS
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 pedents de cobrar d'exercicis
tancats i de l'exercici 2015, 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 reconeguts que per circumstàncies alienes a l’ajuntament,
encara figuren com a pendents, es considera ajustada a dret.
Atès els drets pendents de cobrar de l'exercici 2015 i d'exercicis tancats de
l'ajuntament que s'han d'anul.lar i que es relacionen a l'expedient, per un import total
de 97.471,29 euros.
Atès els drets pendents de cobrar d'exercicis tancats de la Llar d'Infants Municipal que
s'han d'anul.lar i que es relacionen a l'expedient, per un import total de 2.068,15 euros.

És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- APROVAR l’anul·lació de drets pendents de cobrar d'exercicis tancats i de
l'exercici 2015, de l'Ajuntament per un import total de 97.471,29 euros i de la Llar
d'Infants Municipal per un import total de 2.068,15 euros i que es relacionen a
l'expedient.
SEGON.- COMUNICAR el present acord a l'àrea comptable d'aquest ajuntament a fi i
efectes oportuns.
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El Sr. Alcalde explica que es tracta de l'anu.lació dels drets pendents de cobrar de
l'exercici 2015, per tal de depurar al màxim la comptabilitat per tal de presentar un
pressupost i una liquidació el més realista possible. En cap cas s'anul.len drets
pendents de cobrar sinó que simplement es depuren per tal que els números siguin el
màxim reals possibles.
La regidora, Sra. Concepció Formatgé, manifesta que tan al punt 2 com el 3 votarà en
contra. Tot i que entén que és un procés per tal que els comptes reflecteixin més la
realitat, si bé considera que l'Ajuntament no fa tot el que està al seu abast per cobrar
aquests drets pendents.
El Sr. Alcalde considera que l'Ajuntament utilitza tots els mecanismes que estan al seu
abast per fer la feina el millor possible. Recorda que la competència de la cobrança
dels impostos està delegada al Consorci de Recaptació i ells, amb tota la legalitat i
recursos de que disposen, intenten cobrar tot el que correspon, tot i que de vegades hi
ha casos que no els és possible.
La regidora insisteix en que, tot i que la feina de cobrar l'ha de fer el Consorci,
l'Ajuntament també té certa responsabilitat, ja que el Consoci quan llegeix noms i
cognoms no els diuen res, en canvi des de l'Ajuntament sí que es coneixen
provablement la gran majoria.
L'alcalde diu que l'Ajuntament fa un seguiment de determinades persones ja que
l'objectiu últim és el de cobrar les taxes i els impostos, i s'adopten acords de
fraccionament o d'aplaçaments per tal de facilitar els pagaments. També és cert que
es fa amb qui te ganes de pagar i que hi ha persones que no compleixen amb aquest
deure.
La regidora, Sra. Concepció Formatgé, explica l'anècdota d'un titular del cementiri que
feia prop de 30 anys que estava mort i que no tenia cap familiar a Sant Joan i que
encara surt en els pendents de cobrament. Considera que això és deixadesa ja que
després de 30 anys, aquesta persona encara surt al padró.
El Sr. alcalde explica que el padró del cementiri en concret, és el més difícil de
gestionar, tot i que els imports són molt petits.
El regidor, Sr. Sergi Albrich, també intervé explicant que en la mateixa línia de la
regidora Sra. Concepció Formatgé, creu que hi ha molts impagats del 2015. Per
aquest motiu demana que des de l'Ajuntament es faci la màxima pressió al Consorci
de recaptació per tal que pugui seguir la recaptació de tot aquest conjunt de tributs;
també creu que com Ajuntament s'ha de fer la feina de depurar tots els impagats que
són de difícil cobrament i, sobre tot, el padró del cementiri Quan un llegeix el llistat de

rebuts de nínxols que no s'han pagat, pot veure clarament qui poden ser els seus
hereus i que per un motiu o altre les notificacions no acaben arribant al qui ha de pagar
el rebut. És evident que el Consorci això ho desconeix però l'Ajuntament sí que ho
poden saber i, per això creu que si han de destinar els recursos necessaris per intentar
depurar el padró.
El Sr. Alcalde vol deixar clar que l'Ajuntament ha intentat en moltes ocasions que els
propietaris dels nínxols es personessin a l'Ajuntament mitjançant notes als nínxols, a
l'igual que en els domicilis on no es paguen els rebuts de l'aigua ,i això és una pràctica
habitual. Per tant, no és que l'Ajuntament no faci res, sinó que és conseqüència de la
pròpia dificultat. Insisteix en que l'Ajuntament no està de braços plegats.
El Sr. Albrich afegeix que fer pagar als que no paguen, és d'un acte de justícia envers
els que sí ho fan de forma voluntària i en els terminis que toca.
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Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal
presents a la sessió aquesta s´aprova per majoria absoluta amb 9 vots positius ( 7 del
grup polític municipal de MES i 2 del grup d´ERC) i 1 abstenció grup polític municipal
de CiU.
3.- APROVACIÓ COMPTES RECAPTACIÓ EXERCICI 2015
Vist el Compte de recaptació a 31 de desembre de 2015, confeccionat pel Consorci
Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès i format pels següents documents:
-

Compte de recaptació per conceptes, exercicis i número de càrrec, tancat a
data 31 de desembre de 2015.

-

Relació de rebuts pendents de cobrament detallats per any, concepte i
contribuent, tancat a data 31 de desembre de 2015.

-

Compte de recaptació , multes en voluntària 2015.

Vist el Compte de recaptació a 31 de desembre de 2015, confeccionar per XALOC.
Atès que per tal de donar compliment a la normativa vigent, és necessari que els
comptes de recaptació els aprovi l´òrgan competent de la Corporació.

És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR els Comptes de Recaptació tancats a data 31 de desembre de
2015 confeccionats pel Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès i per
XALOC, en la forma que consten a l´expedient.
SEGON.- COMUNICAR el present acord al Consorci Servei de Recaptació CerdanyaRipollès i a XALOC, a fi i efectes oportuns.
El Sr. Alcalde explica que es tracta d'un punt igual que l'anterior, ja que es parla dels
deutors fins a 31 de desembre de 2015. Reconeix que és un import elevat però no es
pot fer una lectura global d'aquests ja que les circumstàncies actuals porten a molts
casos diferents.

El Sr. Albrich insisteix en què hi ha rebuts pendents de pagar que, potser no s'han fet
tot el que calia per depurar els padrons corresponents.
El Sr. Alcalde diu que sempre hi haurà impagats per diferents circumstàncies.
La regidora, Sra. Cncepció Formatge, vol deixar clar que no es refereix a persones que
no poden pagar sinó a les que no volen o bé que, no es paguen per culpa dels
padrons.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal
presents a la sessió aquesta s´aprova per majoria absoluta amb 9 vots positius ( 7 del
grup polític municipal de MES i 2 del grup d´ERC) i 1 abstenció grup polític municipal
de CiU.
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4.- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L´AJUNTAMENT
I DEL SEU ORGANISME AUTÒNOM LLAR D´INFANTS EL MOLÍ PETIT,
CORRESPONENT A L´EXERCICI DE 2015
Es dóna compte del Decret d´Alcaldia de data 29 de febrer de 2016, que es transcriu
literalment a continuació:
“DECRET D´ALCALDIA
Vist l´expedient de la liquidació del pressupost de l´Ajuntament de Sant Joan de les
Abadesses corresponent a l´exercici econòmic de 2015.
Vist l´informe d´Intrervenció en el qual es fa constar que el resultat del romanent de
tresoreria per a despeses generals a 31-12-2014 ha estat positiu en la quantitat de
368.026,53 euros i el resultat pressupostari ajustat a 31-12-2015 ha estat negatiu en
la quantitat de - 133.135,22 euros.
Vista també la proposta d´incorporació al Pressupost de 2016 dels romanents de crèdit
que es detallen en l´expedient tramitat a l´efecte.
I informada la liquidació del pressupost per la secretaria-interventora en acompliment
d´allò que disposa l´article 191.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s´aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
HE RESOLT:
PRIMER.- APROVAR la liquidació del Pressupost d´aquest Ajuntament corresponent a
l´exercici econòmic de 2015, el detall del qual a nivell de Resultat pressupostari i de
Romanent de tresoreria a 31-12-2015, es transcriu a continuació:

RESULTAT PRESSUPOSTARI
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CONCEPTES

DRETS
RECONEGU
TS NETS

OBLIGACION
S
RECONEGUD
ES NETES

a. Operacions corrents
b. Altres operacions no
financeres

3.485.235,53
340.268,66

3.118.520,94
1.319.279,29

366.714,59
-979.010,63

1. Total operacions no
financeres (a + b )

3.825.504,19

4.437.800,23

- 612.296,04

c. Actius financers
d. Passius financers

0,00
302.817,00

0,00
362.039,70

0,00
-59.222,70

2. Total operacions
financeres (c + d)

302.817,00

362.039,70

- 59.222,70

RESULTAT
PRESSUPOSTARI DE
L´EXERCICI (I=1+2)

4.128.321,19

AJUSTAME
NTS

RESULTAT
PRESSUPOSTARI

4.799.839,93

-671.518,74

AJUSTOS:
3.
Crèdits
gastats
finançats
amb
romanent de tresoreria
per
a
despeses
generals

396.659,94

4. Desviacions de
finançament
negatiu
de l´exercici

284.642,09

5. Desviacions de
finançament positiu de
l´exercici

142.918,51

538.383,52
TOTAL
AJUSTOS
(II=3+4+5)
RESULTAT
PRESSUPOSTARI
AJUSTAT (I+II)

-133.135,22

ROMANENT DE TRESORERIA:
CONCEPTES

SUMES PARCIALS

1(+) Fons Líquids

-639.816,16

2 (+) Drets pendents de cobrament
(+) del pressupost corrent
(+) de pressupostos tancats

1.119.520,16
956.632,22

TOTALS
-639.816,16
2.480.327,09

(+) d´operacions no pressupostàries

404.174,71

3 (+) Obligacions pendents de pagament
(+) del Pressupost corrent
(+) de Pressupostos tancats
(+) d´operacions no pressupostàries

520.782,71
0,00
632.442,18

1.153.224,89

0,00

4. Partides pendents d´aplicació
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(-) Cobraments realitzats pendents d´aplicació
definitiva
(+) pagaments realitzats pendents d´aplicació
definitiva

0,00
0,00

I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3
+4)

687.286,04

II. Saldos de dubtós cobrament

254.024,46

III. Excés de finançament afectat

165.235,05

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

268.026,53

SEGON.- INCORPORAR en el Pressupost de 2016 els compromisos d´ingressos
concertats que financien projectes de despeses amb finançament afectat, i que figuren
detallats en l´expedient, per un import de 165.235,05 euros, sense perjudici d´aquells
ajustaments que corresponguin per haver-se autoritzat ja prèviament a la present
aprovació, alguna incorporació de romanents de crèdit finançats amb compromisos
d´ingressos concertats.
TERCER.- APROVAR els indicadors de solvència a 31-12-2015, en la forma que es
determinen a continuació:
ESTALVI NET POSITIU: + 0,14% ( 4.716,63 €)
DEUTE VIU NO SUPERIOR AL 110% DELS INGRESSOS CORRENTS: 74,97%
PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT GLOBAL A PROVEÏDORS NO SUPERIOR A 30
DIES: 26,66 dies
QUART.- APROVAR els indicadors macroeconòmics aplicats als ens locals a 31-122105, en la forma que es determinen a continuació:
ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA: 72.683,19 euros (≥ 0)
REGLA DE LA DESPESA: - 145.283,19
CINQUÈ.- APROVAR en la propera sessió Plenària que es celebri, un pla econòmic
financer en els termes previstos a l´article 21 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d´abril,
i a l´article 10 de l´Ordre ECF/138/2007, amb la finalitat d´ajustar la regla de la
despesa al percentatge fixat per la normativa vigent.
SISÈ.- Donar compte del resultat de la liquidació al Plenari de l´Ajuntament de
conformitat amb allò que assenyala l´article 193.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,

de 5 de març, pel qual s´aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals.
SETÈ.- Trametre còpia de la liquidació al Ministerio de Economia y Hacienda
(www.meh.es) i al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya
(www.eacat.cat) en compliment d´allò que determina l´article 193.5 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004.
SEGON.- Es dóna compte de la Resolució de la Presidència de l´Organisme Autònom
Llar d´Infants El Molí Petit, de data 10 de febrer de 2014, que es transcriu literalment a
continuació:
“ RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA
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Vist l´expedient de la liquidació del pressupost de l´organisme autònom Llar d´Infants
El Molí Petit de Sant Joan de les Abadesses corresponent a l´exercici econòmic de
2015.
I informada favorablement la liquidació del pressupost per la secretaria-interventora en
acompliment d´allò que disposa l´article 191.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s´aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

HE RESOLT:
PRIMER.- APROVAR la liquidació del Pressupost de l´Organisme Autònom Llar
d´Infants El Molí Petit corresponent a l´exercici econòmic de 2015, el detall del qual a
nivell de Resultat pressupostari i de Romanent de tresoreria a 31-12-2015, es transcriu
a continuació:
RESULTAT PRESSUPOSTARI

CONCEPTES

DRETS
RECONEGUTS
NETS

OBLIGACION
S
RECONEGUD
ES NETES

a. Operacions corrents
b. Operacions capital

210.447,26
0,00

209.258,42
0,00

1.188,84
0,00

1. Total operacions no
financeres
(a + b )

210.447,26

209.258,42

1.188,84

2. Actius financers
3. Passius financers

0,00
0,00

0,00
0,00

RESULTAT
PRESSUPOSTARI DE
L´EXERCICI

210.447,26

209.258,42

AJUSTAME
NTS

RESULTAT
PRESSUPOST
ARI

0,00
0,00

1.188,84

AJUSTOS:

1.356,52

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

1.356,52

0,00

5. Desviacions de
finançament
negatiu
de l´exercici

0,00

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

2.545,36
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ROMANENT DE TRESORERIA:

CONCEPTES

SUMES PARCIALS

TOTALS

1(+) Fons Líquids

16.420,01

16.420,01

2 Drets pendents de cobrament
(+) del pressupost corrent
(+) de pressupostos tancats
(+) d´operacions no pressupostàries

0,00
2.068,15
18.440,00

3 Obligacions pendents de pagament
(+) del Pressupost corrent
(+) de Pressupostos tancats
(+) d´operacions no pressupostàries

561,59
0,00
19.655,76

4 Partides pendents d´aplicació
(-) cobraments realitzats pendents d´aplicació
definitiva
(+) pagaments realitzats pendents d´aplicació
definitiva
I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3)

20.508,15

20.217,35

0,00
0,00

16.710,71
II. Saldos de dubtós cobrament

0,00

III. Excés de finançament afectat

0,00

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

16.710,81

TERCER.- Donar compte del resultat de la liquidació a la Junta General de l´OO.AA de
la Llar d´Infants municipal el Molí Petit i al Plenari de l´Ajuntament, de conformitat amb

allò que assenyala l´article 193.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s´aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
QUART.- Trametre còpia de dita liquidació al Servei de Coordinació amb les Hisendes
Territorials i al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya en
compliment d´allò que determina l´article 193.5 del Reial Decret Legislatiu 2/2004.
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El Sr. Alcalde comenta les quatre dades que considera més importants que es desprèn
d'aquesta liquidació, començant pel resultat pressupostari negatiu de 133.000 euros i
un romanent de tresoreria positiu de 346.234 euros, així com un estalvi net
pressupostari equivalent al 0,14%.
Comenta també que el pagament als proveïdors està dins la legalitat vigent i està dins
els 30 dies que fixa la llei.
També explica que pel fet d'haver tancat amb un resultat pressupostari en negatiu,
obliga a aprovar un pla econòmic financer per poder fer el reajust corresponent en els
propers dos anys. També comenta que el resultat pressupostari ha sortit negatiu
perquè hi ha hagut una baixa important del capítol 3 d'ingressos de taxes i altres
ingressos, el qual s'ha reduït en 193.352 euros.
El regidor, Sr. Sergi Albrich, comenta que els hagués agradat veure que per l'exercici
2015 el deute amb entitats de crèdit hagués estat menor que el que hi havia al 2014 i
malauradament no és així ja que està uns punts per sobre. Remarca que a l'any 2014
hi va haver un important romanent de tresoreria i en aquell moment ja varen comentar
que gran part del romanent s'hauria d'haver destinat a eixugar deute. Si això s'hagués
fet ara no hi hauria l'endeutament una mica més alt que al 2014.
El Sr. Alcalde fa l'aclariment sobre el fet que l'endeutament sigui una mica més alt i
explica que és degut al decrement dels ingressos en més de 193.000 euros.
La regidora, Sra. Concepció Formatgé, comenta el resultat pressupostari i fa referència
l'exercici 2015 amb un resultat pressupostari de menys 133.000 euros que l'any 2014
el resultat va ser de 342.633 euros en positiu. Per tant s'està parlant d'una disminució
d'aproximadament uns 500.000 euros. Demana al Sr. Alcalde sobre la justificació que
ell dóna de la disminució dels ingressos i destaca en relació a aquest fet que es
podrien fer dues lectures diferents: si realment s'han disminuït els ingressos o bé, que
la previsió pressupostària estava inflada. Fa referència a la previsió de l'IBI i considera
que va ser feta amb la intenció de quadrar els pressupostos.
El Sr. alcalde explica que els impostos indirectes s'ha complert amb la previsió en
escreix ja que hi ha hagut més ingressos que els previstos, uns 34.000 euros més. En
quan a impostos indirectes també hi ha més ingressos i en canvi en el capítol 3
d'ingressos si que hi ha hagut un ingrés molt menor que s'haurà d'analitzar ( aigua,
escombraries, nínxols, taules i cadires, alberg, llicències ambientals, etc)
El regidor, Sr. Sergi Albrich, creu que és bo que es revisi que ha passat amb els
ingressos però probablement també s'hagi de mirar el que passa amb la despesa.
5.- APROVACIÓ DEFINITIVA BASES ACTUACIÓ QUE HAN DE REGIR LA GESTIÓ
URBANÍSTICA INTEGRADA DEL POLÍGON D´ACTUACIÓ DEL PMU DE LA
COLÒNIA LLAUDET

Atesa la necessitat de gestionar el desenvolupament del projecte de reparcel.lació del
polígon d´actuació del PMU de la Colònia Llaudet aprovat per l´Ajuntament en data 30
de juny de 2014, mitjançant la modalitat de cooperació.
Atès el que estableix l´art. 141 del Reial Decret 1/2010, de 3 d´agost, pel qual s´aprova
el Text refós de la Llei d´urbanisme (TRLU), el qual determina que la modalitat de
cooperació es pot desenvolupar mitjançant la concessió de l´execució urbanística
integrada. En aquest cas, l´administració actuant opta per a la gestió indirecta de
l´execució, a través de la seva concessió a un particular que no necessàriament ha de
ser propietari.
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A aquest efecte, l´administració actuant ha de sotmetre a informació pública els trets
bàsics d´aquesta modalitat, per un termini d´un mes, amb notificació individual a les
persones propietàries afectades i, hi ha d´incorporar el projecte de les bases que han
de regir la contractació. Durant l´esmentat termini, les persones propietàries poden
expressar llur preferència pel pagament de les quotes d´urbanització mitjançant
terrenys.
Atès l´acord adoptat pel Plenari Municipal en sessió celebrada en data 29 de gener de
2016, mitjançant el qual es va aprovar inicialment les bases d´actuació que han de
regir la gestió urbanística integrada del polígon d´actuació del PMU de la Colònia
Llaudet del Pla General d´Ordenació Urbana de Sant Joan de les Abadesses.
Atès que les esmentades bases d´actuació han estat exposades al públic durant un
termini d´un mes sense que durant l´esmentat període s´hagin presentat observacions
ni al.legacions de cap tipus.
Atès que durant l´esmentat període d ´informació pública els propietaris i propietàries
afectats no han expressat la seva preferència pel pagament de les quotes
d´urbanització mitjançant terrenys.

És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR definitivament les bases d´actuació que han de regir la gestió
urbanística integrada del polígon d´actuació del PMU de la Colònia Llaudet del Pla
General d´Ordenació Urbana de Sant Joan de les Abadesses, en la forma que consten
a l´expedient.
SEGON.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades a fi i efectes
oporunts.
El Sr. Alcalde es refereix a aquest punt com a molt important per al futur de la Colònia
Llaudet i explica que un cop aprovades aquestes bases d'actuació, es poden exposar
al públic per tal que les empreses interessades en aquesta concessió puguin presentar
les seves propostes i desprès del termini de 26 dies d'exposició al públic, puguem obrir
les propostes i tenir una empresa que executi la urbanització del polígon industrial de
Llaudet.
El Sr. Alcalde també posa en coneixement al ple, que s'està en mig d'un procés obert
en que diferents empreses estan concursant en comprar la nau nova de Llaudet.

El regidor, Sr. Sergi Albrich, creu que és important continuar treballant per al
desenvolupament de la Colònia Llaudet pel tal que aquest sector acabi essent una
realitat. Demana a l'alcalde si té constància que hi hagi empreses interessades en
aquest concessió.
El Sr. Alcalde contesta afirmativament ja que segons explica, té coneixement que hi ha
empreses que han mostrat el seu interès en presentar-se, tot i que fins que s'acabi el
termini d'exposició al públic no podrem estar segurs que el concurs no queda desert.
El Sr. Sergi Albrich demana quin són els passos que s'haurien de seguir si el concurs
quedés desert.
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El Sr. Alcalde contesta que és un fet que de moment no han contemplat ja que té
confiança en que alguna de les moltes empreses d'obra pública de la província de
Girona aposti pel projecte. Demana a la Secretària de la Corporació que en tot cas
expliqui quin seria el procediment.
La secretària, Sra. Raquel Costa, explica que s'hauria de declarar el concurs desert i
procedir al l´arxiu de l´expedient administratiu i, si es volgués, es podria tramitar un
expedient nou amb un altre plantejament.
El Sr. Alcalde fa referència a la complexitat de les característiques de les bases que no
fan el concurs molt atractiu i això és degut a la situació econòmica que hi ha. Destaca
que en altres moments, potser es faria tota la urbanització en un any i ara es planteja
fer-la en cinc anys sinó és que hi hagi una demanda que porti a agilitzar-la.
En aquest punt s´incorpora la regidora, Sra. Elisenda Guillaumes.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal,
aquesta s´aprova per unanimitat dels assistents.
6.- APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS NÚMERO
2, REGULADORA DE L´IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES I NUMERO 4,
REGULADORA DE L´IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I
OBRES
Vista la necessitat de modificar les ordenances fiscals números 2, 4 i 22 reguladores
de l´Impost sobre béns immobles, Impsot sobre construccions, instal.lacions i obres i
Impost sobre activitats econòmiques, respectivament. Concretament es proposa
modificar el que s´indica a continuació:
1.- Ordenança fiscal número 4, reguladora de l´Impost sobre construccions,
instal.lacions i obres
Es proposa modificar el ser article 5, per tal d´afegir les següents bonificacions:
" . Per a fomentar la promoció d’activitats econòmiques i el foment de l’ocupació en el
terme municipal de Sant Joan de les Abadesses (s’exclouen les activitats comercials
que es regulen en l’ordenança específica):

-50% per creació empresa nova
-50% per implantació empresa en el municipi
-50% per ampliacions empreses existents
-75% per trasllat empresa del nucli urbà a polígon industrial
Es sumaran, per foment de l’ocupació, als % anteriorment descrits quan:
. Augment plantilla fixa en un 10%: +5%
. Augment plantilla fixa en un 20%: +10%
. Augment plantilla fixa en un 30%: +15%
Per gaudir de la present bonificació serà necessari complir amb els següents requisits:
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a) Empreses de nova creació han de donar ocupació almenys a 4 treballadors. En el
cas d’empreses creades a partir de les capitalitzacions de l’atur o per formar part d’un
projecte inclòs en programes ocupacionals, només caldrà la creació del lloc de treball
de l’emprenedor.
b) En l’implantació d’una empresa al municipi han de donar ocupació almenys a 4
treballadors.
c) En el cas de trasllat d’empreses des del nucli urbà al polígon industrial no serà
necessari el requisit de crear nous llocs de treball, sempre i quan la plantilla de
l’empresa sigui almenys de 4 treballadors.
d) En el cas d’ampliació han d’augmentar la plantilla almenys en 2 treballadors
La present bonificació tindrà caràcter pregat i caldrà que sigui sol.licitada per
l´interessat abans de l´inici de les obres ".
2.- Ordenança fiscal número 2, reguladora de l´Impost sobre Béns Immobles:
Es proposa modificar el seu article 5, per tal d´afegir les següents bonificacions:
" 7. Gaudiran d´una bonificació de la quota íntegra de l´impost amb els percentatges que
s´indiquen a continuació, les empreses de nova creació, les empreses de nova
implanatació en el municipi, les empreses que es translladin del nucli urbà a un polígon
industrial i les empreses que amplïin una empresa existent:
1r. any, 50% de bonificació de la quota íntegra de l´impost
2n. any, 40% de bonificació de la quota íntegra de l´impost
3r. any, 30% de bonificació de la quota íntegra de l´impost
4rt. any, 20% de bonificació de la quota íntegra de l´impost
5è any, 10% de bonificació de la quota íntegra de l´impost
Es sumaran, per foment de l’ocupació, als % anteriorment descrits quan:
. Augment plantilla fixa en un 10%: +5%
. Augment plantilla fixa en un 20%: +10%
. Augment plantilla fixa en un 30%: +15%

Per gaudir de la present bonificació serà necessari complir amb els següents requisits:
a) Empreses de nova creació han de donar ocupació almenys a 4 treballadors. En el
cas d’empreses creades a partir de les capitalitzacions de l’atur o per formar part d’un
projecte inclòs en programes ocupacionals, només caldrà la creació del lloc de treball
de l’emprenedor.
b) En l’implantació d’una empresa al municipi han de donar ocupació almenys a 4
treballadors.
c) En el cas de trasllat d’empreses des del nucli urbà al polígon industrial no serà
necessari el requisit de crear nous llocs de treball, sempre i quan la plantilla de
l’empresa sigui almenys de 4 treballadors.
d) En el cas d’ampliació han d’augmentar la plantilla almenys en 2 treballadors
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La present bonificació tindrà caràcter pregat i caldrà que sigui sol.licitada anualment
per l´interessat abans de la fermesa de la liquidació".
3.- Ordenança fiscal número 22, reguladora de l´Impost sobre activitats econòmiques:
Es proposa modificar el seu article 5.2, per tal de modificar el seu redactat i que aquest
quedi redactat de la forma que es transcriu a continuació:
" Gaudiran d´una bonificació de la quota íntegra de l´impost amb els percentatges que
s´indiquen a continuació, les empreses de nova creació, les empreses de nova
implanatació en el municipi, les empreses que es translladin del nucli urbà a un polígon
industrial i les empreses que amplïin una empresa existent:
1r. any, 50% de bonificació de la quota íntegra de l´impost
2n. any, 40% de bonificació de la quota íntegra de l´impost
3r. any, 30% de bonificació de la quota íntegra de l´impost
4rt. any, 20% de bonificació de la quota íntegra de l´impost
5è any, 10% de bonificació de la quota íntegra de l´impost
Es sumaran, per foment de l’ocupació, als % anteriorment descrits quan:
. Augment plantilla fixa en un 10%: +5%
. Augment plantilla fixa en un 20%: +10%
. Augment plantilla fixa en un 30%: +15%
Per gaudir de la present bonificació serà necessari complir amb els següents requisits:
a) Empreses de nova creació han de donar ocupació almenys a 4 treballadors. En el
cas d’empreses creades a partir de les capitalitzacions de l’atur o per formar part d’un
projecte inclòs en programes ocupacionals, només caldrà la creació del lloc de treball
de l’emprenedor.
b) En l’implantació d’una empresa al municipi han de donar ocupació almenys a 4
treballadors.

c) En el cas de trasllat d’empreses des del nucli urbà al polígon industrial no serà
necessari el requisit de crear nous llocs de treball, sempre i quan la plantilla de
l’empresa sigui almenys de 4 treballadors.
d) En el cas d’ampliació han d’augmentar la plantilla almenys en 2 treballadors
La present bonificació tindrà caràcter pregat i caldrà que sigui sol.licitada anualment
per l´interessat abans de la fermesa de la liquidació".
Atès el que estableixen els articles 15 a 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
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PRIMER.- APROVAR provisionalment la modificació de les ordenances fiscals
números 2, 4 i 22 reguladores de l´Impost sobre béns immobles, Impsot sobre
construccions, instal.lacions i obres i Impost sobre activitats econòmiques,
respectivament, en els termes exposats a la part expositiva anterior.
SEGON.- EXPOSAR l’expedient al públic mitjançant anunci publicat en el Butlletí
Oficial de la Província, així com també en el tauler d’edictes de l’Ajuntament durant un
termini de 30 dies, per tal que tota persona interessada pugui examinar-lo i presentar
les reclamacions i observacions que consideri oportunes. En cas de no presentar-se
reclamacions durant aquest període d’exposició pública, els acords adoptats es
consideraran definitivament aprovats i l´ordenança entrarà en vigor una vegada
efectuada la seva publicació íntegra en el BOP.
El Sr. Alcalde explica que els semblava adequat i adient en aquest moment que es
comença a desenvolupar el polígon industrial de Llaudet i que es pretén captar noves
industries, per modificar les ordenances fiscals com la número 4 que és la reguladora
de l'Impost sobre construccions, instal.lacions i obres, la número 2 reguladora de
l'Impost sobre béns immobles i la 22 reguladora de l'Impost sobre activitats
econòmiques. Per aquest motiu es proposen tot un seguit de bonificacions, les quals
detalla.
El regidor, Sr. Sergi Albrich, manifesta que creuen que és un encert fer aquestes
bonificacions ja que ells en les al.legacions a l'aprovació de les ordenances ja
proposaven algunes bonificacions en aquest sentit. Comenta també que presentaran
unes al.legacions complementàries i sense voluntat d'esmentar allò que han presentat
desprès sinó de complementar aquestes propostes de bonificació, ja que creuen que
és important bonificar als que s'arrisquen a crear nous llocs de treball, noves
empreses, però també creuen que és necessari fomentar a les empreses que utilitzin
energies renovables. Explica el que demanaran en les al.legacions que ha esmentat i
que fan referència a les energies renovables i proposa deixar el punt sobre la taula per
tal de poder discutir les seves propostes i en tot cas incloure-les.
El Sr. Alcalde entén que ara es poden aprovar inicialment i, un cop entrades les seves
al.legacions, si s´escau , poden incorporar-se en el proper plenari per tal de no aturar
cap tràmit.

El Sr. Albrich ho veu bé però en el cas que no es veiés oportú incorporar les seves
al.legacions, demana fer les votacions per separat ja que estan d'acord en la proposta
inicial de la modificació de les ordenances.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal,
aquesta s´aprova per unanimitat dels assistents.
7.- DONAR COMPTE DE L´INFORME D´AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DELS
OBJECTIUS DE LA LLEI ORGÀNICA 2/2012, EN RELACIÓ AL PRESSUPOST DE
2016.
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Atès que el dia 3 de març es va trametre al Ministeri de Hacienda y Administraciones
Públicas (MINHAP) la informació relativa a les dades del Pressupost inicial de
l´exercici econòmic de 2016, citat a l´article 15.3 de l´Ordre HAP/2015/2012, d´1
d´octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament
d´informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d´abril, d´Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
Atès que la secretària-interventora ha emès informe d´avaluació sobre la previsió de
compliment dels objectius que contempla la Llei Orgànica 2/2012 i que suposen que el
Pressupost de l´Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses corresponent a l´exercici
econòmic de 2016 compleix amb l´objectiu de l´estabilitat pressupostària i que el seu
nivell de deute viu es situa en 1.722.349,86 euros.
Atès que el Ple de l´Ajuntament ha de tenir coneixement d´aquest informe d´avaluació
del Pressupost de la Corporació.
Atès el que estableix la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d´abril, d´Estabilitat Pressupostària
i Sostenibilitat Financera i l´Ordre HAP/2015/2012, d´1 d´octubre, per la que es
desenvolupen les obligacions de subministrament d´informació previstes a les Llei
Orgànica 2/2012.
És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Donar compte de l´informe d´avaluació sobre la previsió de compliment
dels objectius que contempla la Llei Orgànica 2/2012 i que suposen que el Pressupost
de l´Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses corresponent a l´exercici econòmic de
2016, compleix amb l´objectiu de l´estabilitat pressupostària i que el seu nivell de deute
viu es situa en 1.722.349,86 euros.
El Sr. Alcalde explica que només es tracta de donar compte de l'informe d'avaluació
del pressupost, tal i com a llegit la secretària de la corporació.
8.1.- MOCIÓ PER DECLARAR FELIP VI PERSONA NON GRATA A SANT JOAN DE
LES ABADESSES
Atès que el dia 29 de maig de l’any 2001 els representants dels tres grups municipals
amb representació al consistori en aquell moment, Esquerra Republicana de
Catalunya, el Partit Socialista de Catalunya i Convergència santjoanina, van despenjar
solemnement la imatge del rei espanyol Juan Carlos I de la sala de plens municipal.
Un gest pioner a Catalunya i que estava avalat per una moció consensuada
unànimement entre totes les forces polítiques com a conseqüència de les

desafortunades declaracions de l’avui rei emèrit espanyol al afirmar, durant l’entrega
del Premi Cervantes d’aquell any, que el castellà no s'havia imposat històricament mai
a ningú.
Atès que el monarca espanyol Felip VI, en tant que cap del Regne d’Espanya,
representa la màxima figura institucional d’un Estat que impedeix el lliure exercici del
dret a decidir del poble de Catalunya.
Atès que la monarquia com a institució representa uns valors completament allunyats
de la igualtat entre ciutadans.
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Atesa la falta de respecte institucional de Felip VI cap a la presidenta del Parlament,
Carme Forcadell, el passat dilluns 11 de gener negant-se a rebre-la en audiència
pública perquè li fos comunicat el nomenament del nou president de la Generalitat de
Catalunya.
Atesa la postura no neutral que ha adoptat Felip VI envers el procés polític que viu
Catalunya, i atès que, a priori, se li hauria de pressuposar una neutralitat institucional
que sí que han adoptat altres monarquies com la britànica en el conflicte entre Escòcia
i el Regne Unit.
És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Declarar persona non grata el monarca Felip VI i qualsevol altre
representant de la monarquia espanyola en tant que representant d’un Estat que
impedeixi el lliure exercici del dret a decidir del poble de Catalunya.
SEGON.- Evitar participar com Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses en
qualsevol acció que suposi un reconeixement de la figura de Felip VI o de la
monarquia espanyola
TERCER.- Comunicar els acords adoptats en sessió plenària a la Casa Reial
El Sr. Alcalde explica que no votaran a favor d'aprovar la moció atès que, a dia d'avui,
tot i que no són monàrquics i que cada regidor del grup municipal té la seva opinió al
respecte, en aquest moment ho veuen poc oportú. Comenta que la seva principal
preocupació ha de ser preocupar-se pel que passa pel municipi. Tot i així, considera
que en un altre moment potser que la proposta sigui adient.
El Sr. Sergi Albrich lamenta que no prosperi la moció presentada pel seu grup i explica
els motius que els han dut a presentar la proposta: no haver estat escollit
democràticament, no rebre a la Presidenta del Parlament de Catalunya, prendre part
en el procés català de forma partidista, etc. Considera que tots aquests motius encara
s'han vist més agreujats quan ara s'ha vist que la família reial ha estat relacionada
amb personatges corruptes. Considera que si es vol una república, aquests gestos
també són necessaris.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal,
aquesta no s´aprova amb els vots en contra del grup polític municipal de MES, 3 vots
positius del grup polític municipal d´ERC i 1 abstenció del grup polític municipal de
CiU.

8.2.- MOCIÓ D´ADHESIÓ A LA CAMPANYA NO PUC ESPERAR
NO PUC ESPERAR! és un projecte pensat per a facilitar el dia a dia de les persones
que necessiten utilitzar un lavabo urgentment per un problema mèdic no contagiós.
Els destinataris d'aquesta iniciativa són els pacients amb malalties inflamatòries
intestinals (malaltia de Crohn i colitis ulcerosa), els pacients ostomitzats o
colectomitzats, els pacients sotmesos a cirurgia per un càncer de recte, i tots aquells
pacients que els metges col·laboradors amb el projecte considerin que cal incloure.
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Un dels problemes que més angoixa aquestes persones és la necessitat contínua, i de
vegades imprevisible, d'anar al lavabo; de manera que els costa sortir de casa per por
de no trobar un lavabo accessible en el moment necessari. Tot això pot suposar una
minva de la seva qualitat de vida.
L'Associació de Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa (ACCU) emet les targetes NO PUC
ESPERAR! perquè aquests pacients les utilitzin, però són els metges de les Unitats
MII i Serveis de l'Aparell Digestiu col·laboradors qui les lliuraran als seus pacients quan
ho considerin necessari. Les targetes són gratuïtes i no són nominals, però estan
numerades per a seguir un control de lliurament.
Des de l'ACCU Catalunya a Catalunya, i des de les diferents ACCU que implanten el
projecte a altres zones de l’Estat espanyol, s'intentarà arribar a acords de col·laboració
amb establiments i equipaments perquè autoritzin l'ús dels seus lavabos de manera
gratuïta i el més ràpidament possible als portadors de les targetes NO PUC
ESPERAR!
Per això, és fonamental la col·laboració de diferents sectors:
1.
Equips mèdics d’Unitats MII i Serveis de l'Aparell Digestiu que dictaminin quins
pacients necessiten la targeta i quins no.
2.
Ajuntaments i entitats públiques, que conscienciïn i també informin sobre
aquest problema, adhereixin els lavabos dels seus equipaments al projecte, i
promoguin l'adhesió d'associacions i establiments a NO PUC ESPERAR!
3.
Associacions de comerciants i hostaleria disposats a facilitar l'entrada ràpida i
gratuïta als seus lavabos als pacients portadors de la targeta, i a promoure la difusió
del projecte entre els seus associats.
4.
Voluntaris que difonguin el projecte i que col·laborin en les tasques
administratives i de suport.
A més, NO PUC ESPERAR! és un projecte que té dues finalitats:
1.
Facilitar l'accés ràpid i de manera gratuïta als lavabos als pacients en qualsevol
lloc i sempre que ho necessitin.
2.
Conscienciar la societat sobre les malalties inflamatòries intestinals i les
necessitats que tenen qui les pateixen.
D'aquesta manera, NO PUC ESPERAR! contribueix significativament a millorar la
qualitat de vida d'aquests pacients.

Aquesta iniciativa fou creada l'any 2013 per l'Associació de Malalts de Crohn i Colitis
Ulcerosa de Catalunya (ACCU Catalunya) i per la Unitat de Malalties Inflamatòries
Intestinals (MII) de l'Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta. El
projecte NO PUC ESPERAR! està en desenvolupament continu i s’actualitza
constantment tant per la incorporació de nous pacients com per l'adhesió de nous
establiments i equipaments col·laboradors.
El projecte “NO PUC ESPERAR!” compta amb el suport, a Catalunya, del Consell
Consultiu de Pacients del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, de
la Societat Catalana de Digestologia, de l'Institut Català de la Salut, de GETECCU
(Grupo Español de Trabajo en Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa), i la
col·laboració d'AbbVie.

És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
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PRIMER.- APROVAR l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses al
projecte NO PUC ESPERAR! amb la finalitat de col·laborar i ajudar en la difusió i
campanya.
SEGON.- Promoure l’adhesió dels comerços i associacions comercials de Sant Joan
de les Abadesses al projecte NO PUC ESPERAR!.
TERCER.- Promoure la difusió del projecte NO PUC ESPERAR! a tota la ciutadania
de Sant Joan de les Abadesses, amb especial atenció als comerços i els CAPs del
municipi .
QUART.- Promoure i col·laborar amb campanyes divulgatives sobre les malalties
digestives per a tota la ciutadania de Sant Joan de les Abadesses conjuntament amb
les entitats especialitzades.
El Sr. Alcalde cedeix la paraula a la regidora, Sra. Lluïsa Pérez, del grup municipal
d'Esquerra republicana de Catalunya, que és qui ha presentat la moció.
La regidora explica que és una iniciativa de l' Associació de Malalts de Crohn i Colitis
Ulcerosa (ACCU), amb col.laboració amb l'Hospital Trueta de Girona . Explica que el
projecte està pensat en el dia a dia de les persones que necessiten urgentment un
lavabo per patir aquestes malalties i així poder millorar la seva qualitat de vida
utilitzant els lavabos de comerços, bars, restaurants, els CAP de Salut. Creu que s'ha
de difondre i consensuar aquesta iniciativa.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal,
aquesta s´aprova per unanimitat dels assistents.

9.- 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 18 de gener de 2016 i el dia 22 de febrer
de 2016, ambdós inclosos

10.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA
Es dóna compte al Plenari Municipal dels Decrets d’Alcaldia compresos entre el
número 15 i el número 100 de 2016, ambdós inclosos.

11.- TORN OBERT DE PARAULA
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L´alcalde-president cedeix el torn de paraual al regidor, Sr. Sergi Albrich, el qual
comenta que en un diari feia referència a una regularització cadastral en molts
municipis de les comarques gironines entre els quals també hi haurà Sant Joan de les
Abadesses. Demana si es sap quantes propietats afectarà aquesta regularització i si
se sap si hi haurà molta diferència entre el cadastre actual i el que sortirà de la
regularització.
El Sr. Alcalde explica que els va sobtar que, per llei, el nostre municipi es veiés immers
en una regularització cadastral en els moments actuals. Comenta que ja se sap
l'empresa que durà a terme els treballs de la regularització i que l'Ajuntament tenia
previst informar a tots els ciutadans mitjançant una carta, explicant-los l'obligatorietat
de la regularització, l'empresa que l'està fent i sobre tot posar-nos a disposició de tots
els veïns per a fer un seguiment el més acurat possible. No sap quan es notificarà als
veïns, ja que tot anirà en funció de quan es comenci la regularització. Han entès que la
regularització va més en el sentit de detectar anomalies, errors, alguna omissió d'alta
al cadastre, etc. A mesura que hi hagi nova informació, se'ls informarà.
El Sr. Alcalde explica que ja s'ha tingut un primer contacte amb l'empresa adjudicatària
dels treballs, a la qual se li ha traslladat la preocupació de l'Ajuntament en que els
treballs es facin adequadament. L'Ajuntament no es quedarà esperant els resultats
sinó que hi ha el compromís, a petició de l'Ajuntament, de supervisar la feina que fa
per tal d'evitar el màxim d'errors possibles.
El Sr. Albrich també comenta que a Sant Joan de les Abadesses fa pocs dies hi va
haver dos atropellaments fatídics i per això vol fer la reflexió de si cal augmentar la
seguretat per tal que aquests tipus d'accidents es puguin evitar. Fa referència
especialment a l'entrada de la població desprès del pont, on a vegades la gent
travessa per llocs on no toca o bé, on els vehicles van més ràpids del compte.
El Sr. Alcalde explica que ha traslladat el tema a la Demarcació de Carreteres de
l'Estat i comenta també que l'Ajuntament ha sol.licitat en alguna ocasió algun canvi de
posició de pas de vianants, tot i que no ha obtingut cap resposta concreta.
L'Ajuntament també ha insistit en què s'hauria d'incrementar la senyalització per
recordar que al nucli la velocitat ha de ser menor, també se'ls ha traslladat que en
algun sector no hi havia prou llum, etc. Explica també que amb la Demarcació de
Carreteres de l'Estat s'està treballant per algunes actuacions concretes, inclús fora del
tram urbà i que la demarcació està en contacte amb el Ministeri i s'ha de veure si
finalment és possible. Lamenta molt el que va passar.
El Sr. Albrich insisteix sobre tot, en l'espai de desprès del pont ja que històricament hi
ha hagut diversos accidents. També comenta la possibilitat de col.locar algun element
dissuasori per tal que la gent no travessi per aquest indret.

La regidora, Sra. Concepció Formatgé assenyala que hi havia hagut una barana fa
molts temps, a la qual cosa el Sr. alcalde li comenta que quan passen camions grans
que no tenen la mesura presa de la corba, pugen sobre la vorera i contínuament xafen
la barana.
El Sr. alcalde comenta que un altre punt conflictiu és el d'accés al Polígon Industrial de
Cal Gat. Li han comentat, diferents usuaris, que són dos punts conflictius, el d'entrada i
sortida i a més el de la parada del bus, ja que deixa usuaris a peu de carretera. Aquest
és un tema que tenen sobre la taula amb la demarcació.
La regidora, Sra. Elisenda Guillaumes explica que, com a regidora, que se li va fer
arribar la petició que a la Plaça San Luís Potosí, com que hi ha el parc infantil on hi
van molts nens a jugar, si es podria col.locar un banc a la vorera per mares i avies que
va a vigilar els nens, ja que els que hi ha ara no són suficients.
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L'Alcalde recull la sol.licitud.
El regidor, Sr. Sergi Albrich, comenta una sol.licitud que ja va fer la regidora Sra.
Concepció Formatgé, de posar panells al municipi per a penjar cartells i evitar que
aquests es pengessin a qualsevol altre punt. La petició va tenir resposta ja que se'n va
col.locar un al Pla del Roser i l'altra a la Plaça San Luís Potosí, tot i que aquest va tenir
poca vida, ja que aquest va durar poc i ara ja no hi és. Demana si se'n pot posar un
altre.
L'alcalde també en pren nota i explica que se'n va posar un altre a la Ruta del Ferro i
que finalment no va acabar de quallar i ara se'n posarà un al carrer d'Oganes o al Sant
Amand.
La regidora, Sra. Elisenda Guillaumes, demana com està el tema de la concessió del
bar del pavelló, a la qual cosa l'alcalde respon que falta el procediment del concurs i
les bases han estat aprovades definitivament però que han esperat per poder entregar
les instal.lacions i poder-les entregar en condicions al nou concessionari. Explica
també les modificacions i adaptacions que s'hi han fet.
No havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcaldia dóna per acabada la sessió a les
22:00 hores de la qual s’estén la present acta que signa amb mi, la Secretària que
certifico, l’Alcalde-President de la Corporació.

Raquel Costa Iglesias
Secretària-Interventora

Ramon Roqué i Riu
L’Alcalde

