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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 26 DE MAIG DE 2021
Identificació de la sessió:
Núm. PLE2021000005
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 26 de maig de 2021
Hora d’inici: 20:00 h
Hora de fi: 21:20 h
Lloc: Sala de plens
Hi assisteixen:
Ramon Roque Riu, Alcalde
Montserrat Tallant Descamps, Regidora
Anna Soler Rodriguez, Regidora
Ferran Miquel Rigau, Regidor
Ma. Rosa Fraxanet Sala, Regidora
Maria Teresa Tallant Descamps, Regidora
Sergi Albrich Viñas, Regidor
Elisenda Guillaumes Cullell, Regidora
Maria Lluisa Perez Castro, Regidora
Laia Capdevila Mas, Regidora
Josep Vilalta Pujol, Regidor

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la
capçalera.

Sra. Raquel Costa Iglesias, Secretària-interventora que en dóna fe.

Desenvolupament de la sessió
Un cop la secretària ha comprovat l’existència del quòrum que cal perquè es pugui iniciar
la sessió, es comencen a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia.
1.- APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS
Sotmeses les actes de les sessions anteriors de data 31 de març i 21 d´abril de 2021 a
consideració dels seus membres, aquestes s´aproven per unanimitat dels assistents.
2.- APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ PLA ESPECIAL DEL GRAU
El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 16 de desembre de 2021, va aprovar
inicialment la proposta de modificació del Pla Especial del Grau redactada per
l’arquitecte Pere Solà i Busquets, que té per objecte l’ordenació volumètrica de
l’ampliació de l’Hotel Les Planes del Grau, on quedaran recollides les característiques de
l’ampliació, els criteris d’edificació, els seus paràmetres, l’ús i la protecció de les
infraestructures.
Atès que l’expedient ha estat exposat al públic dins els terminis establerts i no s’han
presentat al·legacions ni reclamacions al respecte.
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Vistos els informes sectorials sol.licitats al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació, a l’Agència Catalana de l’Aigua i al Departament de Medi Ambient, d’acord
amb el que es determina a l’article 85.5 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel
Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.
Vist l'informe emès pel tècnic municipal de la corporació, Sr. Miquel Grifell i Suàrez.
Atès que d’acord a la disposició addicional novena del Reial Decret Legislatiu 7/2015, de
30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del Sòl i Rehabilitació Urbana, que
modifica l’article 22.2 c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim
local, l’òrgan competent per a l’aprovació provisional del present pla especial és el Ple
municipal.
És pel que es proposa al Plenari Municipal l´adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació del Pla Especial del Grau
redactada per l’arquitecte Pere Solà i Busquets, que té per objecte l’ordenació
volumètrica de l’ampliació de l’Hotel Les Planes del Grau, en els termes que consta a
l´expedient.
SEGON.- TRAMETRE l’esmentada a modificació del Pla Especial del Grau, a la
Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, per tal que es procedeixi a la seva aprovació
definitiva, si s’escau.
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Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a la audioacta de la sessió.
Aprovat per 11 vots a favor (Ramon Roque Riu, Montserrat Tallant Descamps, Anna
Soler Rodriguez, Ferran Miquel Rigau, Ma. Rosa Fraxanet Sala, Maria Teresa Tallant
Descamps, Sergi Albrich Viñas, Elisenda Guillaumes Cullell, Maria Lluis a Perez Castro,
Laia Capdevila Mas, Josep Vilalta Pujol)
3.- APROVACIÓ DEFINITIVA PROJECTE DE CONNEXIÓ DE LA VIA VERDA DE
SANT JOAN DE LES ABADESSES A LA VALL DE BIANYA, T RAM ST. JOAN DE LES
ABADESSES-PONT DEL PLANÀS
Mitjançant Decret d´Alcaldia número 664, de data 6 d’agost de 2020, es va aprovar
inicialment el projecte de connexió de la Via Verda de Sant Joan de les Abadesses fins a
la Vall de Bianya, tram St. Joan-Pont del Planàs, redactat per l’enginyer de camins canals
i ports, Sr. Joan Macarro Ortega, amb un pressupost d’execució contracte de
1.562.471,64 euros i 328.119,04 euros d’IVA.
Mitjançant acord adoptat pel Plenari Municipal en sessió celebrada en data 20 de
setembre de 2020, es va ratificar el Decret d’Alcaldia d’aprovació inicial del projecte
esmentat a l´apartat anterior.
L´esmentat projecte va ser exposat al públic pel termini d’un mes mitjançant anunci en el
BOP de Girona número 160, de data 19/08/2021, i al tauler d’edictes electrònic de
l´Ajuntament en data 19 d’agost de 2028, i es va notificar individualment als propietaris
afectats.
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Vistos els informes favorables emesos sobre el projecte per part dels Serveis Territorials
de Carreteres de la Generalitat de Catalunya i Agència Catalana de l’Aigua, en els termes
que consten a l´expedient número X2018001336.
Atès que durant la tramitació ambiental del projecte, s’ha rebut informe desfavorable de
l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental, en tant que consideren que la proposta
d’estructura plantejada a l’alçada de la Font dels Vermells per tal de salvar el torrent,
afecta negativament al medi i genera una ocupació excessiva en sòl protegit.
Atès que s’ha adaptat el projecte les especificacions de l’OTAA.
Atès que durant el termini d’ exposició al públic del projecte, en data 30 de setembre de
2020, es va presentar una al.legació per part del Sr. Isidro Huelva Unterbaumenn, en el
sentit principal de considerar una afectació important sobre la seva finca.
Vista la resposta de l’al.legació emesa pel tècnic redactor del projecte, Sr. Joan Macarro
Ortega, la qual es transcriu literalment a continuació:

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la
capçalera.

“ Amb data octubre de 2018, ABM, Serveis d’enginyeria i consulting, SL, va redactar el
“Projecte de connexió de la via verda des de Sant Joan de les Abadesses fins la Vall de
Bianya. Tram. Sant Joan – Pont del Planàs” per encàrrec del Consorci de Vies Verdes de
Girona.
Amb data 6 d’agost de 2020, per Decret d’Alcaldia número 2020DECR000664, es va
aprovar inicialment el projecte de connexió de la Via Verda des de Sant Joan fins la Vall
de Bianya, tram Sant Joan-Pont del Planàs, amb un pressupost d’execució per contracte
de 1.562.471 euros i 328.119,04 euros d’IVA.
Amb data 19 d’agost de 2020, es va sotmetre el projecte a informació pública, mitjançant
anunci al BOP de Girona núm. 160, per un termini de trenta dies (30) hàbils a comptar de
l’endemà de la publicació, de conformitat amb el que regula l’article 235.2 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya.
Durant el període d’informació pública, s’han rebut un total d’una (1) al·legació formulades
per:
- Isidro Huelva Unternbaumenn (28/09/2020)
RESPOSTA A LES AL·LEGACIONS
A continuació es detalla el contingut de les al·legacions rebudes i es dóna resposta a
cadascun dels seus punts.
Al·legació núm. 1. Isidro Huelva Unternbaumenn (28/09/2020)
PRIMERA. Qüestions nul·litat per motiu de forma. 1.1. Manca del Pla Especial Urbanístic
previst a l’article 46 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament
sobre protecció de la legalitat urbanística [...]
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El traçat de la via verda projectada discorre en paral·lel a la carretera GI-521, de titularitat
de la Generalitat de Catalunya, ocupant la franja de domini públic de la mateixa. D’acord
amb l’apartat 1 de l’article 24 de la Llei 7/1993, de 30 de setembre, de Carreteres, es
defineix la zona de domini públic com una franja de 3,00 metres (en carreteres
convencionals) mesurada des de l'aresta exterior de l'esplanació. D’acord am b l’apartat 4
d’aquest article, la zona de domini públic es pot ampliar a cada costat de la carretera per
tal d'incloure una o dues vies de serveis per a vianants, bicicletes, ciclomotors o
maquinària agrícola.
Per altra banda, la carretera GI-521 és una infraestructura existent inclosa en el
planejament vigent.
Per tot l’exposat, en els casos de vies verdes projectades pel domini públic de carreteres
existents, només caldrà la tramitació d’un projecte d’obres amb el qual s’obtindran les
autoritzacions dels organismes sectorials que afectin el seu traçat.
[...] SEGONA. Traçat alternatiu de la via verda que no afecti la meva propietat. [...] La
finca ja es troba actualment travessada de Nord a Sud per la carretera de Santigosa GI521 de Sant Joan de les Abadesses a Vallfogona del Ripollès, per la qual cosa una nova
separació de la finca suposaria un perjudici irreparable.
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La nova via verda no suposarà una nova separació de la finca, sinó que, es planteja
adossada a la calçada de la carretera, ocupant la franja de domini públic de la carretera.
[...] TERCERA. Greus perjudicis per a les explotacions ramadera i forestal.[...] 3.1.[...] la
instal·lació de les tanques de protecció del camí per protegir els vianants del camí,
impediran treure els troncs, tal i com es venia fent fins ara, fet que obligarà a obrir amb
molta dificultat, degut als forts pendents existents, uns nous camins de desembosc fins
ara inexistents, en una longitud estimada d’uns 1.500 ml. 3.2. El tancament de protecció
de la via verda [...] limita l’accés en dos punts imprescindibles pel maneig de l’explotació
agroforestal. [...] En el primer punt (1+260) cal deixar un pas mínim de 5,00 metres [...].
En el segon punt (1+650) cal deixar un pas mínim de 10 m, doncs és per on el ramat de
vaques travessa la Ctra. De Santigosa [...] 3.3. Tota la propietat està tancada
perimetralment per un filat electrificat [...] la construcció de la via verda obligarà a
desmuntar tot el filat i a tornar a muntar-lo en el límit de l’afectació. 3.4. [...] cal que abans
de l’inici de les obres s’avisi amb antelació a la propietat de la finca, per evitar que quedin
zones obertes per on els animals puguin escapar.
Respecte al punt 3.1, les tanques de protecció de la carretera i de la nova via verda que
s’instal·laran dins l’espai de domini públic de la carretera formen part dels elements
funcionals de la pròpia via, que es poden instal·lar en qualsevol moment atenent a criteris
de seguretat, d’acord amb la Llei 7/1993, de 30 de setembre, de Carreteres. Cal recordar
que només es poden utilitzar accessos autoritzats a la carretera, que són els reflectits al
projecte (que es mantenen i, en algun cas, fins-i-tot es milloren).
Respecte al punt 3.2, el projecte preveu mantenir tots els accessos a finques que hi ha
actualment des de la carretera, incorporant la corresponent senyalització i proteccions per
garantir-ne la seguretat. En aquest sentit, no s’ha detectat cap accés existent a l’alçada
del PK 1+260 de projecte, mentre que l’accés del PK 1+650 ja queda reflectit en el
projecte. En qualsevol cas, durant l’execució de les obres es respectaran tots els
accessos existents amb les característiques actuals. En cas de tractar-se d’accessos
actualment no autoritzats des de la carretera, caldrà tramitar la corresponent autorització
al titular de la via.
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Respecte al punt 3.3, les afectacions a les tanques formen part del béns i drets afectats
de la finca. La valoració que s’inclou a l’annex d’expropiacions del projecte és totalment
orientativa, i serà durant la tramitació del corresponent expedient d’expropiació forçosa on
s’acordarà el preu just de la indemnització.
Respecte al punt 3.4, l’inici de les obres es comunicarà degudament als propietaris
afectats.
[...] QUARTA. [...] no hi estic d’acord amb la valoració del projecte, [...] perquè no ha
tingut en compte la repercussió dels danys que ocasionaria la execució del projecte i que
he fet constar al cos d’aquest escrit.
La valoració de les expropiacions es determina a partir de la classificació de terrenys que
estableix la Seu Electrònica del Cadastre, i en base a preus unitaris de referència
establerts pel Departament d’Expropiacions de la Generalitat de Catalunya. Aquesta
valoració és totalment orientativa durant la fase de projecte, i serà durant la tramitació del
corresponent expedient d’expropiació forçosa on s’acordarà el preu just de les
indemitzacions.
CONCLUSIONS
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Ateses les consideracions efectuades, el tècnic sotasignat proposa desestimar totes les
al·legacions presentades en fase de projecte i, per tant, no s’inclou cap modificació al
“Projecte de connexió de la via verda des de Sant Joan de les Abadesses fins la Vall de
Bianya. Tram. Sant Joan – Pont del Planàs”.
Sant Joan de les Abadesses, 20 de novembre de 2020”.
Es proposa al Plenari Municipal l´adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR l´informe emès pel Sr. Joan Macarro Ortega, tècnic redactor del
projecte i DESESTIMAR l´al.legació presentada pel Sr. Isidre Huelva Unterbaumenn pels
motius exposats en l´informe esmentat transcrit a la part expositiva anterior.
SEGON.- APROVAR definitivament el projecte de connexió de la Via Verda de Sant Joan
de les Abadesses a la Vall de Bianya, tram St. Joan -Pont del Planàs, el qual s´ha vist
modificat respecte la seva aprovació inicial seguint les especificacions emeses per
l’OTAA dins el tràmit ambiental del projecte.
TERCER.- COMUNICAR la present resolució al Sr. Isidre Huelva Untebaumenn, amb
l’advertiment que contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva
notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia hàbil següent al
de la seva notificació
QUART- COMUNICAR la present resolució als serveis d’Enginyeria de la Diputació de
Girona, com a supervisor del projecte.
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CINQUÈ.- SOL.LICITAR dels serveis jurídics de la Diputació de Girona la realització dels
tràmits pertinents per a l’obtenció de la disponibilitat dels terrenys de les finques
afectades per a l´execució d´aquest projecte i per les quals els propietaris no han efectuat
la corresponent cessió mitjançant conveni.
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a la audioacta de la sessió.
Aprovat per 11 vots a favor (Ramon Roque Riu, Montserrat Tallant Descamps, Anna
Soler Rodriguez, Ferran Miquel Rigau, Ma. Rosa Fraxanet Sala, Maria Teresa Tallant
Descamps, Sergi Albrich Viñas, Elisenda Guillaumes Cullell, Maria Lluisa Perez Castro,
Laia Capdevila Mas, Josep Vilalta Pujol)
4.- APROVACIÓ ACTUALITZACIÓ INVENTARI DE BÉNS I DRETS AJUNTAMENT A
31 DE DESEMBRE DE 2020
Atès el que estableix l´article 102 del Decret 396/1988, de 17 d´octubre, pel qual s´aprova
el Reglament de patrimoni dels ens locals, el qual determina que, l´inventari general s´ha
d´actualitzar continuadament, sense perjudici de la seva rectificació i comprovació.
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Atès el que estableix l´article 103 del mateix text legal, el qual determina que, la
rectificació de l´inventari general s´ha de verificar anualment i s´hi ha de reflectir les
incidències de tota mena dels béns i drets durant aquest període.
Atès que l´inventari de béns i drets de Sant Joan de les Abadesses ha estat sotmès
continuadament des de la seva aprovació a revisions i rectificacions a través del servei de
manteniment ofert per l´empresa que el va redactar, incorporant totes les correccions,
esmenes i rectificacions al document aprovat inicialment.
Vist la proposta d´Inventari de béns i drets de l´Ajuntament de Sant Joan de les
Abadesses actualitzat en data 31 de desembre de 2020 i que consta a l´expedient
número X2021000462.
És pel que es proposa al Plenari Municipal l´adopció dels següent ACORDS:
PRIMER.- APROVAR l´actualització i tancament de l´Inventari de béns i drets municipals
de l´Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses a data 31 de desembre de 2020, en els
termes que consta a l´expedient.
SEGON.- PUBLICAR l´Inventari de béns i drets municipals actualitzat a data 31 de
desembre de 2020 al Portal de transparència d´aquest Ajuntament.
TERCER.- COMUNICAR el present acord a les persones interessades a fi i efectes
oportuns.
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a la audioacta de la sessió.
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Aprovat per 11 vots a favor (Ramon Roque Riu, Montserrat Tallant Descamps, Anna
Soler Rodriguez, Ferran Miquel Rigau, Ma. Rosa Fraxanet Sala, Maria Teresa Tallant
Descamps, Sergi Albrich Viñas, Elisenda Guillaumes Cullell, Maria Lluisa Perez Castro,
Laia Capdevila Mas, Josep Vilalta Pujol)
5.- APROVACIÓ ADDENDA NÚMERO 1 AL CONVENI DE COL.LABORACIÓ AMB
L´AJUNTAMENT D´OGASSA PER ESTABLIR EL MARC DE LES ACTUACIONS PER
A POSAR EN VALOR LES INFRAESTRUCTURES I INSTAL.LACIONS DE
TRANSPORT, CIMENTERES I MINERES DE SANT JOAN DE LES ABADESSES I
D´OGASSA DINS L´ÀMBIT VINCULAT A L´ENTORN DE L´ANTIGA ESTACIÓ DE
TORALLES DEL FERROCARRIL
Vist el conveni de col·laboració signat en data 13 d´abril de 2021 entre l´Ajuntament de
Sant Joan de les Abadesses i l´Ajuntament d´Ogassa amb l´objecte d´establir el marc de
les actuacions per a posar en valor les infraestructures i instal.lacions de transport,
cimenteres i mineres dels dos municipis dins l´àmbit vinculat a l´entorn de l´antiga estació
de Toralles del ferrocarril de Sant Joan de les Abadesses.
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Vista la necessitat d´aprovar una addenda a l´esmentat conveni que reguli els
compromisos dels Ajuntaments de Sant Joan de les Abadesses i d´Ogassa de finançar a
parts iguals el cost de les actuacions dutes a terme fins el moment i que es detallen a
continuació per les quals no es disposa de finançament procedent de subvencions
d´altres entitats:
-

Estudi diagnosi i proposta actuacions posada en valor passat miner.
Pla de treball 2ª Fase projecte posada en valor sector Toralles-Malatosca.
Documentació i recerca projecte Malatosca-Surroca.
Creació marca i logotip
Honoraris identificació i descripció immobles

Atesa la memòria justificativa del conveni redactada per l´alcalde-president de
l´Ajuntament i que consta a l´expedient número X2020001446.
És pel que es proposa al Plenari Municipal l´adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR l´addenda número 1 al conveni subscrit entre l´Ajuntament de Sant
Joan de les Abadesses i l´Ajuntament d´Ogassa en data 13 d´abril de 2021 amb l´objecte
d´establir el marc de les actuacions per a posar en valor les infraestructures i
instal.lacions de transport, cimenteres i mineres dels dos municipis dins l´àmbit vinculat a
l´entorn de l´antiga estació de Toralles del ferrocarril de Sant Joan de les Abadesses.
L´addenda al conveni té el contingut literal que es transcriu a continuació:
“ REUNITS
A la data que consti a l’última de les signatures.
D’una part, l’Il·lm. Sr. Ramon Roqué i Riu, alcalde president de l’Ajuntament de Sant Joan
de les Abadesses, que actua en nom i representació d’aquesta corporació. Ac tua assistit
per la secretària-interventora, Sra. Raquel Costa.
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D’altra part, l’Il·lm. Sr. Josep Tremps i Bosch, alcalde de l’Ajuntament d’Ogassa, que
actua en nom i representació d’aquesta corporació. Actua assistit pel secretariinterventor, Sr. Josep Ruiz.
Es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a l’atorgament d’aquesta
addenda i, als esmentats efectes,
EXPOSEN
Antecedents
I.- Els municipis tenen competències pròpies, entre d´altres matèries, per a la promoció
de l´activitat turística, de conformitat amb el que estableix l´art. 25.h) de la Llei 7/1985, de
2 d´abril, reguladora de les Bases del règim local. En aquest sentit, els municipis poden
dur a terme polítiques públiques que tinguin com a objectiu el desenvolupament turístic
local, entès com una política pública que, entre d´altres, té com a finalitat afavorir un
procés reactivador de l’economia i dinamitzador de les societats locals, i que mitjançant
l’aprofitament dels recursos endògens existents en un territori determinat i la cooperació
entre l’àmbit públic i el privat és capaç d’estimular-ne i fomentar-ne el creixement
econòmic i crear ocupació, renda i riquesa a fi de millorar la qualitat de vida i el benestar
social de les poblacions locals.
II.- Per aquest motiu en data 13 d´abril de 2021 es va signar un conveni de col.laboració
entre l´Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses i l´Ajuntament d´Ogassa amb l´objecte
d´establir el règim de col.laboració entre ambdues administracions per a l´execució d´una
sèrie d´actuacions per a posar en volar les infraestructures i instal.lacions de transport,
cimenteres i mineres dels dos municipis en l´àmbit vinculat a l´entorn de l´antiga estació
de Toralles del ferrocarril.
III.- L´Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses ha vingut desenvolupant des de fa uns
quants anys, diverses actuacions en relació a la posada en valor de les infraestructures
ferroviàries vinculades a la línia del ferrocarril Barcelona-Vic-Ripoll-Sant Joan de les
Abadesses-Toralles.
IV.- L’Ajuntament d’Ogassa ha esmerçat, en col·laboració amb nombrosos voluntaris,
recursos i energies per a recuperar part del patrimoni i la memòria de l’activitat minera
que es va produir al seu municipi al llarg de bona part del segle XIX i la primera meitat del
segle XX.
V.- Les actuacions dutes a terme fins aquest moment per part de l´Ajuntament de Sant
Joan de les Abadesses han suposat un cost econòmic i són les que es descriuen a
continuació:
Contractista

Descripció actuació

Cost actuació

EFEVEEMA Gabinet
Estudis d´Urbanisme SL

Pla de treball 2ª Fase projecte posada
en valor sector Toralles-Malatosca

15.125,00 €

Eduard Miguel Costal

Documentació i recerca projecte
Malatosca-Surroca

3.926,81 €
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Sergi Vidal Sànchez

Creació marca i logotip

2.824,90 €

Estudi Tècnic de la
Construcció (ETC)

Honoraris identificació i descripció
immobles

3.142,10 €

VI.- L´Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses ha aconseguit les subvencions que
s´indiquen a continuació per a finançar part del cost de les actuacions des crites a
l´apartat anterior:
Descripció subvenció concedida

Import subvenció

Subvenció Diputació de Girona – Projectes singulars 2020,
2ª Fase projecte posada en valor sector Toralles-Malatosca

18.750,00 €

Subvenció Diputació de Girona – Projectes singulars 2021,
3ª Fase projecte posada en valor sector Malatosca-Surroca

20.000,00 €

VII.- Actualment està pendent d´aprovació l´encàrrec corresponent per a la redacció d´un
Pla Especial d´usos urbanístics plurimunicipal del sector Malatosca-Surroca, instrument
de planificació que ha de permetre programar sota un calendari raonable, la
transformació integral del sector, sota els criteris establerts per la Diagnosi redactada
l´any 2019, així com també, l´encàrrec per a la creació d´un Inventari de béns mobles a
conservar i a restaurar i, finalment, iniciar la tasca de captació de potencials activitats que
millorin l´atractiu de la zona i la creació d´un Consell d´experts assessors del projecte.
Totes aquestes actuacions estan previstes a la 3ª Fase del projecte de posada en valor
del sector Malatosca-Surroca i es preveu que tinguin els costos que s´indiquen a
continuació:
Descripció de l´actuació a realitzar

Cost actuació

Pla Especial Urbanístic Plurimunicipal del sector

18.100,00 €

Creació d´un Inventari de béns mobles

5.000,00 €

Programa de captació d´activitats

9.000,00 €

VIII.- Els dos Ajuntaments, com a entitats participants del projecte, estan d’acord de
conformitat amb el Conveni de col.laboració signat en data 13 d´abril de 2021, en la
realització de les actuacions descrites i com a tals, són signataris d’aquesta Addenda al
conveni esmentat, als efectes d´adoptar el compromís de finançar les despeses per les
quals no es disposa de finançament procedent de subvencions d´altres entitats:
Per tot el que s´acaba d´exposar, ambdues parts subscriure els següents,
PACTES
PRIMER.- El compromís dels Ajuntaments de Sant Joan de les Abadesses i d´Ogassa de
finançar a parts iguals i pels imports que s´indiquen a continuació, el cost de les
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actuacions que s´han descrit a la part expositiva anterior per les quals no es disposa de
finançament procedent de subvencions d´altres entitats:
Import actuacions Import subvencions
ajuntament
57.118,81 €

38.750,00 €

Import sense finançament
18.368,81 €

Cost per cada

9.184,41 €

SEGON.- L´Ajuntament d´Ogassa es compromet a consignar obligatòriament en el seu
pressupost corresponent a l´exercici de 2021 l´import de 9.184,41 €, quantitat que es
compromet a pagar a l´Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses abans de finalitzar el
tercer trimestre de 2021.
TERCER.- L´Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses es compromet a consignar
obligatòriament en el seu pressupost corresponent a l´exercici 2021 l´import de 2.915,59
euros i que equival a la part de despesa de les actuacions previstes en la 3ª Fase del
projecte de posada en valor del sector Malatosca-Surroca sense finançament, atès que
la resta de l´aportació a efectuar per part d´aquest, ja ha estat assumida directament amb
càrrec a pressupostos d exercicis anteriors en el moment de la seva execució.
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QUART.- El compromís de l´Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses d´aprovar la
contractació de la redacció d´un Pla Especial d´usos urbanístics plurimunicipal del sector
Malatosca-Surroca, així com també, l´encàrrec per a la creació d´un Inventari de béns
mobles a conservar i a restaurar.
CINQUÈ.- El compromís de l´Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses d´efectuar una
liquidació definitiva de les actuacions previstes en aquesta Addenda, un cop estiguin
completament executades, procedint, en el cas de menor despesa, a retornar a
l´Ajuntament d´Ogassa l´import que correspongui.
I en prova de conformitat signen aquest conveni.“
SEGON.- PUBLICAR aquesta addenda en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
TERCER.- TRAMETRE còpia de l´addenda al conveni i el seu acord d'aprovació al
Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya.
QUART.- PUBLICAR l´addenda al conveni al web del Registre de convenis de
col·laboració i cooperació, que és accessible des del Portal de Transparència de la web
d'aquest Ajuntament.
CINQUÈ.- NOTIFICAR el present acord a l´Ajuntament d´Ogassa, a fi i efectes oportuns.
SISÈ.- FACULTAR, tan àmpliament com sigui necessari, l'alcalde o la persona en qui es
delegui, en nom i representació de l'Ajuntament, perquè subscrigui la documentació
oportuna per a l'execució d'aquests acords.
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a la audioacta de la sessió.
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Aprovat per 11 vots a favor (Ramon Roque Riu, Montserrat Tallant Descamps, Anna
Soler Rodriguez, Ferran Miquel Rigau, Ma. Rosa Fraxanet Sala, Maria Teresa Tallant
Descamps, Sergi Albrich Viñas, Elisenda Guillaumes Cullell, Maria Lluisa Perez Castro,
Laia Capdevila Mas, Josep Vilalta Pujol)
6.- APROVACIÓ DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES AL CONSELL COMARCAL DEL
RIPOLLÈS I, PER EXTENCIÓ, AL CONSORCI SERVEI DE RECAPTACIÓ CERDANYA
RIPOLLÈS, DE LES FACULTATS D´INSTRUCCIÓ I D´IMPOSICIÓ DE LA SANCIÓ DE
MULTES IMPOSADES PER ACCIONS O OMISSIONS CONTRÀRIES ALS
PRECEPTES DE LA LLEI SOBRE TRÀNSIT, CIRCULACIÓ DE VEHICLES A MOTOR I
SEGURETAT VIÀRIA
Antecedents
1. En data 26 d´abril de 2018, el Consorci Servei de Recaptació Cerdanya Ripollès i
l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses van formalitzar el conveni de delegació
de competències de gestió, liquidació i recaptació de tributs locals i altres ingressos
de dret públic, de conformitat amb els acord de delegació i d’acceptació adoptats per
l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses i el Consorci i el Consell Comarcal,
respectivament, el qual modificava el conveni de delegació de l´any 1996 vigent fins
aquell moment.
L’annex al conveni detalla l’abast de la delegació i concreta els tributs i ingressos de
dret públic municipals delegats. Aquest annex estableix que l’Ajuntament de Sant
Joan de les Abadesses delega al Consorci Servei de Recaptació Cerdanya Ripollès la
gestió, liquidació i recaptació en voluntària i executiva, entre d’altres, de les multes de
trànsit i sancions administratives.
La clàusula II del conveni preveu que la relació continguda en l’annex pot ser
ampliada o reduïda, si s’adopta el pertinent acord per l’òrgan de govern municipal,
competent a l’efecte, el qual haurà de ser degudament notificat al Consell Comarcal
del Ripollès i al Consorci Servei de Recaptació Cerdanya Ripollès i acceptada per
aquest ens.
2. Mitjançant ofici de la Presidència del Consorci Servei de Recaptació Cerdanya
Ripollès de data 1 d’abril de 2021 i amb registre d´entrada a l’Ajuntament de Sant
Joan de les Abadesses de data 01/04/2021, es va oferir als Ajuntaments que tenen
delegada la gestió, liquidació i recaptació de les sancions en matèria de trànsit, la
possibilitat que sigui el mateix Consorci qui presti la potestat instructora i
sancionadora de les multes delegades per accions o omissions contràries als
preceptes de la Llei sobre Trànsit.
3. Vist l’oferiment efectuat pel Consorci Servei de Receptació Cerdanya Ripollès, és
d’interès d’aquest Ajuntament que sigui el Consorci qui presti la potestat instructora i
sancionadora de les multes delegades per accions o omissions contràries als
preceptes de la Llei sobre Trànsit.
Fonaments de dret
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I.

L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, estableix que és competència de les entitats locals la gestió, recaptació i
inspecció dels seus tributs propis, sense perjudici de les delegacions que puguin
atorgar a favor de les entitats locals d’àmbit superior o de les respectives
comunitats autònomes, i de les fórmules de col·laboració amb altres entitats
locals, amb les Comunitats Autònomes o amb l’Estat, d’acord amb el que
estableixi la legislació de l’Estat.

II.

L’article 7 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, remet a l’article 106.3 de la
Llei 7/1985 i disposa que l’acord que adopti el Ple de la corporació haurà de fixar
l’abast i contingut de la referia delegació i es publicarà, una vegada acceptat per
l’òrgan corresponent, en el Butlletí Oficial de la Província i de la Comunitat
Autònoma. Les facultats delegades seran exercides per l’òrgan de l’entitat
delegada que procedeixi conforme les normes de distribució interna de
competències pròpies de la citada entitat.

III.

De conformitat amb l’article 84.2.in fine del Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30
d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de
vehicles a motor i seguretat vial, els òrgans de les diferents Administracions
Públiques podran delegar l’exercici de les seves competències sancionadores
mitjançant convenis o encàrrecs de gestió, o a través de qualsevol altre instrument
de col·laboració previst en la normativa de procediment administratiu comú.

IV.

L’article 9 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic
preveu que els òrgans de les diferents administracions públiques puguin delegar
l’exercici de les competències que tenen atribuïdes a altres òrgans de la mateixa
administració o en d’altres organismes públics o entitats de dret públic vinculades
o dependents.

V.

La delegació de competències requereix l’adopció de l’acord per la majoria
absoluta dels membres de la corporació, d’acord amb els articles 47.2 h) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 114.3 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i del règim local de Catalunya.

És pel que es proposa al Plenari Municipal l´adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Delegar al Consell Comarcal del Ripollès i, per extensió, al Consorci Servei de
Recaptació Cerdanya Ripollès, les facultats d’instrucció i d’imposició de la sanció de les
multes imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre
Trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària i de les zones d'estacionament
regulat en superfície. L’exercici de les funcions instructora i sancionadora compreses en
la delegació de competències en matèria d’accions o omissions contràries als preceptes
de la Llei sobre Trànsit i de la potestat sancionadora només afectaran les denúncies
formulades a partir del dia 1 de gener de 2022.
SEGON.- Publicar la delegació de les competències acordades en el Butlletí Oficial de la
Província de Girona (BOPG) i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).
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TERCER.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, l’alcalde perquè, en nom
i representació d’aquesta Corporació, pugui signar tots aquells documents que siguin
necessaris per dur a terme els presents acords. En especial, per subscriure l’annex al
conveni de delegació, que incorporarà les facultats delegades a través del present acord i
que s´adjunta com annex al present acord.
QUART.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès i al Consorci Servei
de Recaptació Cerdanya-Ripollès, als efectes oportuns.
ANNEX AL CONVENI DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DE GESTIÓ, LIQUIDACIÓ
I RECAPTACIÓ DE TRIBUTS LOCALS I ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC.
Conté la totalitat de facultats delegades en virtut de la formalització del conveni l´any
2018 i en virtut de l’acord adoptat, posteriorment a la formalització del conveni, pel Ple de
l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses en data 26 de maig de 2021, respecte la
delegació de la potestat instructora i sancionadora de les multes imposades per accions o
omissions contràries als preceptes de la Llei sobre Trànsit, circulació de vehicles a motor i
seguretat viària.
L’abast de la delegació es concreta en els tributs i ingressos de dret públic municipals que
es detallen a continuació:
AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
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A) GESTIÓ, LIQUIDACIÓ I RECAPTACIÓ EN VOLUNTÀRIA I EXECUTIVA:
IBI Urbana
IBI Rústica
IAE
Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
Multes imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre
Trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària. Aquesta delegació inclou la
potestat instructora i sancionadora, en els termes previstos a l’acord de la Junta de
Govern del Consorci Servei de Recaptació Cerdanya Ripollès de data [...].
B) RECAPTACIÓ EN VOLUNTÀRIA I EXECUTIVA:
IVTM
Escombraries
Aigua
Cementiri
Guals
Gossos
Utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local
C) RECAPTACIÓ EN EXECUTIVA:
Llar d’infants
Contribucions especials
Quotes urbanístiques
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I resta de tributs i ingressos de dret públic a elecció de l’Ajuntament i acceptació del
Consorci Servei de Recaptació Cerdanya- Ripollès.
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a la audioacta de la sessió.
Aprovat per 11 vots a favor (Ramon Roque Riu, Montserrat Tallant Descamps, Anna
Soler Rodriguez, Ferran Miquel Rigau, Ma. Rosa Fraxanet Sala, Maria Teresa Tallant
Descamps, Sergi Albrich Viñas, Elisenda Guillaumes Cullell, Maria Lluisa Perez Castro,
Laia Capdevila Mas, Josep Vilalta Pujol)
7.- APROVACIÓ CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L´AJUNTAMENT DE SANT
JOAN DE LES ABADESSES I EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS PER A LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI D´ASSISTÈNCIA TÈCNICA D´ENGINYER MUNICIPAL
Vist que mitjançant Decret d’Alcaldia número 2021DECR000397, de data 10/05/2021,
s’ha incoat expedient per a l’aprovació del conveni a signar entre aquest Ajuntament i el
Consell Comarcal del Ripollès per a la contribució al finançament dels costos per a la
prestació del servei d’assistència tècnica d’enginyer municipal, per a la cooperació
econòmica en el benefici dels ciutadans que reben els serveis d’enginyeria municipal i
garantir la millora atenció a la ciutadania per tal que l’assessorament en la legalització de
les diferents activitats econòmiques del municipi pugui ser el més àgil possible.
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Considerant el que estableixen els articles 6, 55 i 57 de la llei 7/1985 Reguladora de les
Bases del Règim Local, els articles 47 a 53 de la llei 40/2015, d’ 1 d’octubre, de Règim
Jurídic del Sector Públic, els articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim
jurídic i del procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist l'Informe de Secretaria de data 11/05/2021.
Vist que, amb data 12/05/2021, es va emetre per Intervenció informe sobre els aspectes
econòmics que comporta la subscripció del conveni, així com sobre l'acreditació en
l'expedient que la constitució de l'esmentat conveni no posa en risc la sostenibilitat
financera del conjunt de la Hisenda municipal.
Vista la memòria justificativa del conveni, de data 12/05/2021.
Es proposa al Plenari Municipal l’adopció dels següents,
ACORDS:
PRIMER.- Aprovar inicialment el Conveni de contribució al finançament dels costos per a
la prestació del servei d’assistència tècnica d’enginyer municipal subscrit entre
l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses i el Consell Comarcal del Ripollès, el qual es
transcriu literalment a continuació:
“CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES I EL
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA D’ENGINYER MUNICIPAL
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REUNITS
D’una part, el senyor RAMON ROQUÉ i RIU, alcalde president de l’Ajuntament de Sant
Joan de les Abadesses, expressament autoritzat per aquest acte en virtut d’acord adoptat
per la Junta de Govern Local en sessió de data [...], assistit per la secretària de la
corporació, senyora Raquel Costa i Iglesias, i d’altra,
El senyor JOAQUIM COLOMER i CULLELL, president del Consell Comarcal del Ripollès,
actuant en nom i representació de l’ens comarcal, degudament facultat per aquest acte
per acord adoptat pel Consell de Govern en sessió celebrada en [...], assistit per la
secretària de la corporació, senyora Mireia Grau i Sadurní.
MANIFESTEN
1. En data 30 de juny de 2020 (RE 2634), l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses va
sol·licitar la prestació del servei d’assistència tècnica en matèria d’enginyer municipal.
2. El Consell Comarcal del Ripollès presta el servei d’assistència tècnica als municipis de
la comarca, en virtut de les previsions de l’article 28.1 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Organització comarcal de
Catalunya.
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El Consell Comarcal té actualment a la plantilla una plaça en règim funcionarial
d’enginyer que es troba ocupada pel senyor Xavier Masdeu Nou.
3. El Ple del Consell Comarcal, en la seva sessió de data 16 de març de 2021 va aprovar
inicialment la modificació de l’ordenança fiscal número 6, reguladora de la taxa per la
prestació dels serveis d’assistència tècnica municipal als ajuntaments i altres ens públics
de la comarca del Ripollès. Aquesta modificació ha esdevingut definitiva, en no haver-se
presentat reclamacions durant el període d’exposició pública. El text refós de l’ordenança
aprovada ha estat publicat al Butlletí oficial de la província de Girona núm. [...] de data
[...].
En conseqüència, CONVENEN:
Primer. Objecte.
El Consell Comarcal del Ripollès prestarà a l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
les funcions pròpies d’enginyer municipal.
Segon. Competència
Aquest conveni s’emmarca en la competència atorgada legalment als consells comarcals
a l’article 28.1 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de l’Organització comarcal de Catalunya, en matèria de cooperació als
municipis, consistent concretament en la prestació d’assistència tècnica.
Tercer. Obligacions del Consell Comarcal
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Les funcions a desenvolupar per part del personal del Consell Comarcal del Ripollès
seran les pròpies d’enginyer municipal i seran exercides ordinàriament, pel senyor Xavier
Masdeu Nou, funcionari del Consell Comarcal, o la persona que el substitueixi.
Aquest servei d’assistència tècnica es prestarà un dia a la setmana, concretament els
dimarts, una setmana de 13.00 a 15.00 i de 16.00 a 19.00 i l’altra setmana de 8.00 a
15.00. (6 hores/setmana).
El Consell Comarcal elaborarà, anualment, en el darrer trimestre de l’any, un calendari
dels serveis a prestar per l’enginyer municipal l’any següent. Aquest calendari es trametrà
per EACAT abans del dia 1 de gener de l’any en que estigui en vigor. En el cas que el dia
que correspongui efectuar els serveis sigui festiu, el calendari determinarà quin altre dia
de la setmana s’efectuarà el servei.
Atès que el calendari per l’any següent s’elabora en el darrer trimestre de l’any anterior,
aquest calendari establirà la periodicitat sol·licitada per l’Ajuntament (6h/setmana) durant
tot l’any, si bé en els períodes de vacances i/o assumptes propis del tècnic designat no es
prestarà el servei. El mateix tècnic designat comunicarà a l’Ajuntament, amb antelació
suficient, els períodes de vacances i/o assumptes propis.
Dins de les funcions d’enginyer municipal es prioritzaran la redacció d’informes tècnics,
memòries valorades, certificats urbanístics, inspeccions i atenció ciutadana en la matèria
objecte de la seva prestació professional, així com totes aquelles altres tasques que
siguin necessàries i que es puguin realitzar dins de la dedicació horària establerta en
aquest conveni.
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Quart. Obligacions de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
4.1. L’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses abonarà al Consell Comarcal del
Ripollès la quantitat de 10.920 €/any en contraprestació al servei d’enginyer municipal, de
conformitat amb l’article quart de l’ordenança fiscal número 6, reguladora de la taxa per la
prestació dels serveis d’assistència tècnica municipal als ajuntaments i altres ens públics
de la comarca del Ripollès.
El Consell Comarcal cobrarà el cost d’aquest serveis a l’Ajuntament de Sant Joan de les
Abadesses amb caràcter mensual, mitjançant rebut domiciliat.
En el cas que el Consell Comarcal aprovi una nova ordenança o modifiqui l’ordenança
fiscal número 6 anteriorment citada, s’aplicaran les quotes tributàries que en cada
moment resultin vigents. La meritació i pagament de les mateixes també se subjectarà a
l’ordenança que estigui vigent en cada moment.
El Consell Comarcal podrà compensar els deutes generats per aquesta taxa amb crèdits
a favor del municipi afectat.
4.2. La redacció de projectes d’obres i/o d’instal·lacions, així com la redacció
d’instruments de planejament general, derivat i d’instruments de gestió urbanística per
part dels tècnics del Consell Comarcal queda exclosa de la quota anual prevista en
aquesta clàusula. En cas que l’Ajuntament requereixi la prestació d’aquest serveis, haurà
de presentar la corresponent sol·licitud expressa al Consell Comarcal i es facturarà a
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part, amb el que resulti de l’aplicació de les taxes i preus públics vigents en el moment de
la sol·licitud.
4.3. L’Ajuntament assumirà així mateix el cost de l’assegurança de responsabilitat civil
específica per la direcció facultativa de les obres municipals.
4.4. En cas que se sol·licités i autoritzés l’ampliació de la dedicació horària de l’enginyer,
resultarà d’aplicació la taxa prevista en l’ordenança fiscal que estigui vigent en cada
moment.
Cinquè. Seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni
L’Àrea de Territori i Sostenibilitat del Consell Comarcal i la Secretaria de l’Ajuntament de
Sant Joan de les Abadesses efectuaran el seguiment del compliment del conveni i el
control de la seva correcta execució.
En aquest marc de seguiment i control mantindran reunions periòdiques per detectar i
corregir possibles incidències.
Sisè. Vigència del conveni
Aquest conveni serà vigent a partir de la data de la seva signatura. La vigència màxima
d’aquest conveni és de 4 anys. Passat aquest termini es podrà prorrogar fins a un màxim
de 4 anys més, si s’adopta un acord exprés a l’efecte.

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la
capçalera.

Setè. Modificació del conveni
Qualsevol modificació de l’horari o el calendari pactat requerirà la sol·licitud prèvia per
part de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, i l’autorització del Consell Comarcal.
De conformitat amb l’ordenança fiscal vigent, es podrà denegar la sol·licitud en els
supòsits següents:
-

Quan tècnicament no es pugui portar a terme.
Quan no es presti el servei sol·licitat.
Quan no es disposi dels recursos suficients per portar-la a terme.

En qualsevol cas, qualsevol modificació del contingut del conveni requerirà l’acord
unànime de les parts.
Vuitè. Causes de resolució, conseqüències en cas d’incompliment i efectes del conveni
Aquest conveni s’extingirà pel transcurs del termini de vigència previst sense que se
n’hagi acordat la pròrroga.
El conveni o qualsevol de les seves pròrrogues s’extingiran de forma anticipada al termini
de finalització de la seva vigència:
-

Per mutu acord de les parts.
Per decisió d’alguna de les parts, que haurà de ser comunicada a l’altra, com a
mínim amb un mes d’anticipació.
Per l’incompliment de les obligacions i els compromisos adquirits per algun dels
signants a requeriment de qualsevol de les parts, d’acord amb el procediment
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establert a l’article 51 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic.
Per decisió judicial declarativa de la nul·litat del conveni.
Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en el Conveni o en
altres Lleis.

La signatura del present conveni comporta la revocació de qualsevol conveni que, en
relació amb la mateixa matèria, hagin signat les parts amb anterioritat.
Novè. Protecció de dades
Les parts que subscriuen el present conveni informen a la resta de les parts que les
dades personals aportades, de la persona física que actua per si mateixa o, si escau,
com a representant de persona jurídica, seran tractades, per cadascuna de les parts, en
qualitat de Responsable del tractament.
La base jurídica que legitima el tractament de les dades personals és la formalització i
execució del present conveni.
Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la
qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es poguessin
derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades, a més dels períodes establerts en
la normativa d'arxius i documentació.
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Les dades podran ser cedides o comunicades als òrgans competents de l'Administració
pública i, si escau, a altres ens públics en els supòsits previstos legalment.
Les dades podran ser publicades, si escau, en els taulers, físics o electrònics, disposats a
la pàgina institucional o seu electrònica de les diferents entitats, en els diaris o butlletins
oficials i, en els registres oportuns, en particular, en el registre de convenis de
col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya.
De conformitat amb el Reglament 2016/679 general de protecció de dades i la Llei
orgànica 3/2018, de 5 de de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels
drets digitals els titulars de les dades personals podran exercitar els drets d'accés,
rectificació, supressió, limitació, portabilitat i, si escau, oposició, mitjançant un escrit,
acompanyat de fotocòpia del DNI, Passaport o document identificatiu equivalent, a
presentar a través del Registre d'Entrada de cadascuna de les entitats. En cas d'estimar
una vulneració del dret a la protecció de dades, podrà presentar una reclamació, en
primer lloc, davant del Delegat de Protecció de dades corresponent (en el cas del Consell
Comarcal del Ripollès, dpd@ripolles.cat) i, si escau, davant l’Autoritat Catalana de
Protecció de Dades https://apdcat.gencat.cat/
Desè. Règim jurídic
Aquest conveni té naturalesa administrativa, sotmetent-se les parts als òrgans de l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu en cas de controvèrsia sobre la seva aplicació.“
SEGON.- Sotmetre a informació pública l'aprovació inicial del Conveni mitjançant anunci
publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i al tauler d'edictes de l'
Ajuntament, als efectes que es produeixin les al·legacions que s'estimin pertinents. Si
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durant aquest termini no es presenten observacions ni al·legacions de cap tipus,
s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat d’aprovació d’un nou acord.
TERCER.- Imputar la despesa dels costos descrits a continuació a la partida
pressupostària número 05.170.46507 del pressupost vigent:
L’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses abonarà al Consell Comarcal del Ripollès la
quantitat de 10.920 €/any en contraprestació al servei d’enginyer municipal, de
conformitat amb l’article quart de l’ordenança fiscal número 6, reguladora de la taxa per la
prestació dels serveis d’assistència tècnica municipal als ajuntaments i altres ens públics
de la comarca del Ripollès.
El Consell Comarcal cobrarà el cost d’aquest serveis a l’Ajuntament de Sant Joan de les
Abadesses amb caràcter mensual, mitjançant rebut domiciliat.
QUART.- ENCARREGAR la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Girona
d'aquest conveni al Consell Comarcal del Ripollès.
CINQUÈ.- ENCARREGAR al Consell Comarcal del Ripollès la tramesa de la còpia del
conveni i el seu acord d'aprovació al Registre de Convenis de la Generalitat de
Catalunya, que és accessible des de l'EACAT.
SISÈ.- Publicar el conveni al web del Registre de convenis de col·laboració i cooperació,
que és accessible des del Portal de Transparència de la web d'aquest Ajuntament.

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la
capçalera.

SETÈ.- FACULTAR, tan àmpliament com sigui necessari, l'alcalde o la persona en qui es
delegui, en nom i representació de l'Ajuntament, perquè subscrigui la documentació
oportuna per a l'execució d'aquest acord.
VUITÈ.- NOTIFICAR el present acord al Consell Comarcal del Ripollès a fi i efectes
oportuns.
Aprovat per 11 vots a favor (Ramon Roque Riu, Montserrat Tallant Descamps, Anna
Soler Rodriguez, Ferran Miquel Rigau, Ma. Rosa Fraxanet Sala, Maria Teresa Tallant
Descamps, Sergi Albrich Viñas, Elisenda Guillaumes Cullell, Maria Lluisa Perez Castro,
Laia Capdevila Mas, Josep Vilalta Pujol)
8.- APROVACIÓ PRÒRROGA QUALIFICACIÓ ZONA TURÍSTICA A EFECTES
D´HORARIS COMERCIALS
Vist l’escrit de la Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya adreçat a
l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses el qual ens comunica l’extinció de la
qualificació de municipi turístic a efectes d’horaris comercials el proper dia 3 d’agos t de
2021.
Per aquest motiu ens comuniquen la possibilitat de sol·licitar una pròrroga d’acord amb el
procediment previst a l’article 38.6 de la Llei 18/2017, d’1 d’agost de comerç, serveis i
fires abans de la data d’extinció.
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Vista la resolució del Departament de Comerç, Consum i Turisme de la Generalitat de
Catalunya del 30 de juny de 1994 amb número d’expedient de la generalitat 46/94-G-18 i
els documents relacionats en l’expedient d’arxiu de l’Ajuntament número 31/1994.
Es proposa l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- SOL·LICITAR al Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de
Catalunya una pròrroga com a municipi turístic a efectes d’horaris comercials de Sant
Joan de les Abadesses.
SEGON.- COMUNICAR el present acord al Departament d’Empresa i Treball de la
Generalitat de Catalunya.
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a la audioacta de la sessió.
Aprovat per 11 vots a favor (Ramon Roque Riu, Montserrat Tallant Descamps, Anna
Soler Rodriguez, Ferran Miquel Rigau, Ma. Rosa Fraxanet Sala, Maria Teresa Tallant
Descamps, Sergi Albrich Viñas, Elisenda Guillaumes Cullell, Maria Lluisa Perez Castro,
Laia Capdevila Mas, Josep Vilalta Pujol)
9.- APROVACIÓ ANUL.LACIÓ DRETS PENDENTS DE COBRAR I OBLIGACIONS
PENDENTS DE PAGAR
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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 i obligacions 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 i aquelles obligacions
reconegudes que per circumstàncies alienes a l’Ajuntament, encara figuren com a
pendents, es considera ajustada a dret.
Atès els drets reconeguts pendents de cobrar d'exercicis tancats i de l’exercici 2021 de
l'Ajuntament que s'han d'anul.lar i que es relacionen a l'expedient, per un import total de
20.115,59 euros.
Atès les obligacions reconegudes pendents de pagar d'exercicis tancats de l'Ajuntament
que s'han d'anul.lar i que es relacionen a l'expedient, per un import total de 904,84 euros.
És pel que es proposa al Plenari Municipal l'adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR l' anul.lació dels drets reconeguts pendents de cobrar d'exercicis
tancats i de l’exercici 2021 per un import de 20.115,59 euros, i l’anul.lació de les
obligacions pendents de pagar d’exercicis tancats per un import total de 904,84 euros.
SEGON.- COMUNICAR el present acord a l'àrea comptable d'aquest ajuntament, a fi i
efectes oportuns.
Aprovat per 11 vots a favor (Ramon Roque Riu, Montserrat Tallant Descamps, Anna
Soler Rodriguez, Ferran Miquel Rigau, Ma. Rosa Fraxanet Sala, Maria Teresa Tallant
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Descamps, Sergi Albrich Viñas, Elisenda Guillaumes Cullell, Maria Lluisa Perez Castro,
Laia Capdevila Mas, Josep Vilalta Pujol)
10.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST AJUNTAMENT NÚMERO 5/2021,
MITJANÇANT CRÈDITS EXTRAORDINARIS
L'alcaldia ha elaborat una memòria justificativa en què exposa i justifica la necessitat de
realitzar despeses per a les que inicialment no hi havia consignació pressupostària en
l'exercici de 2021.
Aquesta memòria acredita la urgència d'aquestes necessitats i la impossibilitat de
demorar fins l'exercici següent.
La intervenció municipal ha elaborat un informe referent a l'adequació a la legalitat
d'aquesta modificació i la viabilitat de les fonts de finançament previstes per finançar
l'increment del pressupost de despeses.
És pel que es proposa al Plenari municipal l´adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació del pressupost de despeses de
l´Ajuntament número 5/2021, mitjançant la modalitat de crèdit extraordinari, per un import
total de 38.791,30 euros, amb el detall i fonts de finançament que es detallen a
continuació:
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1.- Aplicacions pressupostàries de nova creació:
Aplicació
pressupostària
01.334.62705
01.1521.62706

Descripció

Import

Recuperació
passat
miner:
Pla
especial
plurimunicipal del sector, Inventari de béns mobles i
programa de captació d´activitats
Estudi viabilitat projecte habitatge cooperatiu en
cessió d´ús a la Colònia Llaudet

32.100,00 €
6.691,30 €

FONTS DE FINANÇAMENT DE LA MODIFICACIÓ:
Baixes per anul·lació
Aplicació
pressupostària
01 432 61006

Descripció

Import

FEDER comarcal 2014-2020 ( Pla promoció
turisme natura). Despesa part comuna

4.263,85 €

Nous o majors ingressos
Concepte
pressupostari
01.76102

Descripció

Import

Subvenció Diputació de Girona estudi viabilitat
projecte habitatge cooperatiu a la Colònia Llaudet

5.343,04 €
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01.76103

Subvenció Diputació de Girona projectes singulars
2021 – Recuperació passat miner

20.000,00 €

01.76200

Aportació Ajuntament d´Ogassa Recuperació passat
miner (segons addenda 1 conveni col.laboració de
data 13 d´abril de 2021)

9.184,41 €

SEGON.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'edictes de l'Ajuntament
l'anunci d'exposició pública d'aquest acord durant un període de 15 dies hàbils a comptar
de l'endemà de la publicació, a efecte que les persones interessades poden examinar
l'expedient i formular les reclamacions que considerin oportunes.
TERCER.- Considerar definitivament aprovat aquest acord en cas que no es presentin
reclamacions, publicar aquesta aprovació definitiva i un resum de la modificació
pressupostària a nivell de capítol en el Butlletí Oficial de la Província i remetre una còpia
de l'expedient a les administracions corresponents.
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Aprovat per 11 vots a favor (Ramon Roque Riu, Montserrat Tallant Descamps, Anna
Soler Rodriguez, Ferran Miquel Rigau, Ma. Rosa Fraxanet Sala, Maria Teresa Tallant
Descamps, Sergi Albrich Viñas, Elisenda Guillaumes Cullell, Maria Lluisa Perez Castro,
Laia Capdevila Mas, Josep Vilalta Pujol)
11.- DONAR COMPTE DE L´INFORME EMÈS PER L´INTERVENCIÓ SOBRE EL
COMPLIMENT DELS TERMINIS QUE PREVEU LA LEGISLACIÓ VIGENT PER AL
PAGAMENT DE LES OBLIGACIONS DE L´ENTITAT
Com a mecanisme de transparència en matèria de compliment de les obligacions de
pagament, l’article quart, en els seus apartats 3r i 4t, de la Llei 15/2010 de modificació de
la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials estableix que:
«3. Els tresorers o, si no, els interventors de les corporacions locals han d’elaborar
trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis que preveu aquesta Llei per
al pagament de les obligacions de cada entitat local, que ha d’incloure necessàriament el
nombre i la quantia global de les obligacions pendents en les quals s’estigui incomplint el
termini.
4. Sense perjudici que es pugui presentar i debatre en el ple de la corporació local,
aquest informe s’ha de remetre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri
d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit territorial, als de les comunitats
autònomes que, d’acord amb els seus estatuts d’autonomia respectius, tinguin atribuïda
la tutela financera de les entitats locals [...]»
En el cas de municipis de menys de 5.000 habitants, la remissió d´aquest informe al
MINHAP només s´ha de realitzar al 4rt trimestre de l´any (art. 4.4 Llei 15/2010, art. 4.1.b i
16 HAP/2105/2012).
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Per tot això, la Intervenció ha elaborat els informes sobre el compliment dels terminis que
preveu la legislació vigent per al pagament de les obligacions de l´Ajuntament i del seu
Organisme Autònom Llar d´Infants El Molí Petit, corresponent al primer trimestre de 2021
i es proposa al Plenari Municipal l´adopció dels següents ACORDS;:
PRIMER.- Donar-se per assabentat dels informes sobre el compliment dels terminis que
preveu la legislació vigent per al pagament de les obligacions de l´Ajuntament i del seu
Organisme Autònom Llar d´Infants El Molí Petit, corresponent al primer trimestre de 2021,
els continguts dels quals es transcriuen a continuació:
“ INFORME DE LA INTERVENCIÓ GENERAL DE L´AJUNTAMENT DE SANT JOAN
DE LES ABADESSES
RAQUEL COSTA IGLESIAS secretària-interventora general de l´Ajuntament de Sant
Joan de les Abadesses, en l’exercici de les funcions encomanades per l’article 196 del
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la llei
reguladora de les hisendes locals, i pels articles 2 i 5.1.c) del Reial decret 128/2018, de
16 de març, pel que es regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb
habilitació de caràcter nacional, emeto l’informe següent:
Primero. Com a mecanisme de transparència en matèria de compliment de les
obligacions de pagament, l’article quart, en els seus apartats 3r i 4t, de la Llei
15/2010 de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials
estableix que «3. Els tresorers o, si no, els interventors de les corporacions
locals han d’elaborar trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis
que preveu aquesta Llei per al pagament de les obligacions de cada entitat local,
que ha d’incloure necessàriament el nombre i la quantia global de les obligacions
pendents en les quals s’estigui incomplint el termini. 4. Sense perjudici que es
pugui presentar i debatre en el ple de la corporació local, aquest informe s’ha de
remetre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i,
en el seu respectiu àmbit territorial, als de les comunitats autònomes que,
d’acord amb els seus estatuts d’autonomia respectius, tinguin atribuïda la tutela
financera de les entitats locals [...]»
Segundo.
L’àmbit objectiu d’aquest informe, de conformitat amb l'article 3 de la Llei
3/2004, segons redacció donada per la Llei 15/2010, són els pagaments
efectuats com a contraprestació en les operacions comercials realitzades entre
les empreses i l’Administració, de conformitat amb el que disposa la Llei de
contractes del sector públic. Queden fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei 3/2004:
a) Els pagaments efectuats en les operacions comercials en què intervinguin
consumidors.
b) Els interessos relacionats amb la legislació en matèria de xecs, pagarés i
lletres de canvi i els pagaments d’indemnització per danys, inclosos els
pagaments per entitats asseguradores.
c) Els deutes sotmesos a procediments concursals incoats contra el deutor,
que es regiran per l’establert en la seva legislació especial.
Tercero. Terminis de pagament. L’apartat 4 de l’article 198 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, estableix que:

ÓRGANO

EXPEDIENTE

ACTA_PLE

SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ

X2021000700

Codi Segur de Verificació: c9690bb4-c92f-4c4f-8c83-7f853c419cf3
Origen: Administració
Identificador documento original: ES_L01081000_2021_13454475
Data d'impressió: 30/07/2021 10:48:43
Pàgina 24 de 34

SIGNATURES

Ìc9690bb4-c92f-4c4f-8c83-7f853c419cf3FÎ

DOCUMENT

1.- CPISR-1 C RAQUEL COSTA (SECRETARIA), 28/07/2021 20:18
2.- RAMON ROQUE RIU (SIG) (Alcalde), 29/07/2021 08:00

«L’Administració té l’obligació d’abonar el preu dins dels trenta dies següents a la
data d’aprovació de les certificacions d’obra o dels documents que acreditin la
conformitat amb el que disposa el contracte dels béns lliurats o serveis prestats,
sense perjudici del que estableix l’apartat 4 de l’article 210, i si es demora, ha
d’abonar al contractista, a partir del compliment del termini esmentat de trenta
dies, els interessos de demora i la indemnització pels costos de cobrament en
els termes que preveu la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual
s’estableixen mesures de la lluita contra la morositat en les operacions
comercials. [...]. Sense perjudici del que estableixen l’apartat 4 de l’article 210 i
l’apartat 1 de l’article 243, l’Administració ha d’aprovar les certificacions d’obra o
els documents que acreditin la conformitat amb el que disposa el contracte de
béns lliurats o serveis prestats dins dels trenta dies següents al lliurament efectiu
dels béns o la prestació del servei. [...]»
Cuarto. Per determinar les operacions que es troben dins del període legal de pagament,
fora del període legal de pagament i el període mig de pagament en dies, pel
que es refereix a aquest informe, és tindrà en compte com a data d’inici del
còmput, la data d’entrada de la factura o del document justificatiu al registre
administratiu i com a data fi del còmput, la data de pagament o l’últim dia del
trimestre al que fa referència l’informe.
Quinto. D’acord amb la informació obtinguda de les bases de dades dels sistemes
d’informació, és detalla la informació següent corresponent al primer trimestre de
l’exercici 2021:
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1) Pagaments realitzats en el trimestre:

2) Interessos de demora pagats en el trimestre:
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3) Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre,
amb indicació del número i quantia global de les obligacions pendents en les
que s’estan incomplint els terminis de pagament previstos a la Llei 15/2010, de 5
de juliol, i període mig de pagament en dies:

INFORME DE LA INTERVENCIÓ GENERAL DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL EL
MOLÍ PETIT – OO.AA. DE L’´AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
RAQUEL COSTA IGLESIAS secretària-interventora general de la Llar d’Infants Municipal
el Molí Petit – OO.AA de l´Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, en l’exercici de les
funcions encomanades per l’article 196 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel que s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, i pels articles 2 i
5.1.c) del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel que es regula el règim jurídic dels
funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, emeto l’informe
següent:
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Com a mecanisme de transparència en matèria de compliment de les
obligacions de pagament, l’article quart, en els seus apartats 3r i 4t, de la Llei
15/2010 de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials
estableix que «3. Els tresorers o, si no, els interventors de les corporacions
locals han d’elaborar trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis
que preveu aquesta Llei per al pagament de les obligacions de cada entitat local,
que ha d’incloure necessàriament el nombre i la quantia global de les obligacions
pendents en les quals s’estigui incomplint el termini. 4. Sense perjudici que es
pugui presentar i debatre en el ple de la corporació local, aquest informe s’ha de
remetre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i,
en el seu respectiu àmbit territorial, als de les comunitats autònomes que,
d’acord amb els seus estatuts d’autonomia respectius, tinguin atribuïda la tutela
financera de les entitats locals [...]»

Séptimo.
L’àmbit objectiu d’aquest informe, de conformitat amb l'article 3 de la Llei
3/2004, segons redacció donada per la Llei 15/2010, són els pagaments
efectuats com a contraprestació en les operacions comercials realitzades entre
les empreses i l’Administració, de conformitat amb el que disposa la Llei de
contractes del sector públic. Queden fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei 3/2004:
d) Els pagaments efectuats en les operacions comercials en què intervinguin
consumidors.
e) Els interessos relacionats amb la legislació en matèria de xecs, pagarés i
lletres de canvi i els pagaments d’indemnització per danys, inclosos els
pagaments per entitats asseguradores.
f) Els deutes sotmesos a procediments concursals incoats contra el deutor,
que es regiran per l’establert en la seva legislació especial.
Octavo. Terminis de pagament. L’apartat 4 de l’article 198 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, estableix que:
«L’Administració té l’obligació d’abonar el preu dins dels trenta dies següents a la
data d’aprovació de les certificacions d’obra o dels documents que acreditin la
conformitat amb el que disposa el contracte dels béns lliurats o serveis prestats,
sense perjudici del que estableix l’apartat 4 de l’article 210, i si es demora, ha
d’abonar al contractista, a partir del compliment del termini esmentat de trenta
dies, els interessos de demora i la indemnització pels costos de cobrament en
els termes que preveu la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual
s’estableixen mesures de la lluita contra la morositat en les operacions
comercials. [...]. Sense perjudici del que estableixen l’apartat 4 de l’article 210 i
l’apartat 1 de l’article 243, l’Administració ha d’aprovar les certificacions d’obra o
els documents que acreditin la conformitat amb el que disposa el contracte de
béns lliurats o serveis prestats dins dels trenta dies següents al lliurament efectiu
dels béns o la prestació del servei. [...]»
Noveno. Per determinar les operacions que es troben dins del període legal de pagament,
fora del període legal de pagament i el període mig de pagament en dies, pel
que es refereix a aquest informe, és tindrà en compte com a data d’inici del
còmput, la data d’entrada de la factura o del document justificatiu al registre
administratiu i com a data fi del còmput, la data de pagament o l’últim dia del
trimestre al que fa referència l’informe.
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Décimo. D’acord amb la informació obtinguda de les bases de dades dels sistemes
d’informació, és detalla la informació següent corresponent al primer trimestre de
l’exercici 2021:
4) Pagaments realitzats en el trimestre:

5) Interessos de demora pagats en el trimestre:

6) Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre,
amb indicació del número i quantia global de les obligacions pendents en les
que s’estan incomplint els terminis de pagament previstos a la Llei 15/2010, de 5
de juliol, i període mig de pagament en dies:
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12.- APROVACIÓ PACTE CONTRA LA SEGREGACIÓ ESCOLAR A CATALUNYA
El Pacte contra la segregació escolar a Catalunya, de març de 2019, promogut pel
Departament d’Educació i el Síndic de Greuges, va comptar amb el suport de la majoria
d’agents de la comunitat educativa i també d’administracions locals de municipis de més
de 10.000 habitants. Aquest Pacte, que té per objectiu situar la segregació escolar en el
centre de l'agenda de la política educativa i promoure consensos al voltant de les
mesures que cal emprendre, preveu 9 àmbits d’actuació, 30 actuacions i 189 mesures
que han de ser implementades per les diferents entitats signatàries en el període 20192023, també per part de les administracions locals.
El proppassat 29 d’octubre de 2020, es va celebrar la Jornada “La participació dels
municipis en la lluita contra la segregació escolar”. En el context d’aquesta jornada, es va
acordar promoure l’adhesió dels ajuntaments de municipis de menys de 10.000 habitants.
Es proposa a l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, com administració local, en el
marc de les competències de què disposa en l’àmbit de planificació educativa, adherir-se
a aquest pacte contra la segregació escolar a Catalunya amb els següents compromisos:
1. En els seus àmbits d’actuació respectius, contribuir, en col·laboració amb el
Departament d'Educació, en l'aplicació de les mesures contingudes en el Pacte.
2. Participar en les reunions de seguiment del Pacte, si escau, quan abordin
aspectes relacionats amb l'àmbit competencial de les administracions locals o
amb el mateix municipi.
Com a resultat de la jornada del 29 d’octubre de 2020, s'ha elaborat l’informe “El paper
dels ajuntaments en la lluita contra la segregació escolar”, amb propostes relacionades
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amb els sistemes d’informació municipal, els pactes locals i la planificació educativa.
Pel que fa a la intervenció de les administracions locals, aquest informe planteja tres
àmbits claus en què els ajuntaments han d’assumir un lideratge especial.
1. El desplegament del nou decret d'admissió d’alumnat.
Una de les mesures més importants previstes en el Pacte és l'aprovació d'un nou decret
d'admissió d'alumnat amb nous instruments per combatre la segregació es colar, que es
va fer realitat amb l’aprovació del Decret 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de
l'oferta educativa i del procediment d'admissió en els centres del Servei d'Educació de
Catalunya. Aquest nou decret estableix configura una nova arquitectura institucional en el
territori per a la planificació educativa i per a la gestió del procés d’admissió d’alumnat
que compta amb la participació més intensa de les administracions locals. A més, el nou
decret també estableix la millora dels nivells de detecció de l'alumnat amb necessitats
educatives específiques, l’establiment de zones educatives heterogènies com a unitats de
planificació i gestió del procés d’admissió d’alumnat i la millora dels instruments per
garantir una escolarització equilibrada d’alumnat amb necessitats educatives específiques
entre centres, amb una implicació directa de les administracions locals.
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2. L’adequació dels sistemes d’informació municipal per combatre la segregació
Escolar.
La gran majoria dels ajuntaments elaboren diferents instruments de publicitat activa per
informar a les famílies sobre l’oferta educativa i el procés d’admissió de l’alumnat: guies
de centres, tríptics informatius, pàgines web, cartes informatives adreçades directament a
les famílies, etc. Diversos municipis, a més, organitzen actuacions (in)formatives obertes
a les famílies del municipi perquè puguin conèixer els projectes educatius dels centres i
també els projectes educatius municipals, en què hi participen centres i associacions de
famílies d’alumnat, com ara fires d’ensenyament, jornades d’inici de curs, etc. Alhora, les
oficines municipals d’escolarització, presents en nombrosos municipis mitjans i grans, són
referents en l’atenció, informació i orientació per a les famílies. En la majoria dels
municipis, però, aquests sistemes d’informació es converteixen en instruments “neutres” o
poc efectius des de la perspectiva de la lluita contra la segregació escolar, en el sentit
que presenten la informació sovint de forma merament descriptiva, sense aprofitar
l’oportunitat que ofereixen per aconseguir promoure lògiques de tria escolar que no
reprodueixin els desequilibris en l’accés al sistema educatiu, i també lògiques de
presentar els projectes educatius de centre de manera col·laborativa i no competitiva.
3.La promoció de Pactes locals.
En l'actualitat, són pocs els municipis que tenen formalment plans o acords locals per
promoure la lluita contra la segregació escolar. En la majoria de municipis que compten
amb acords, aquests se circumscriuen als criteris d’actuació de les comissions de
garanties d’admissió d’alumnat, sovint amb especial atenció a la distribució de la
matrícula fora de termini. Alguns ajuntaments tenen plans o pactes municipals d'educació,
d’abast més general, que en el millor dels casos contemplen la lluita contra la segregació
o l’escolarització equilibrada de l’alumnat com a àmbit d'actuació. Són plans locals
d’educació, projectes educatius de ciutat, plans educatius d’entorn, etc. que poden
contenir referències o actuacions adreçades a combatre aquest fenomen. Finalment, hi
ha altres municipis que tenen plans específics per combatre la segregació, que responen
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a una estratègia específica ben definida amb mesures concretes que transcendeixen
l’abast d’intervenció de les comissions de garanties d’admissió.
En vista d'aquestes consideracions,
Es proposa l’adopció del següent acord:
PRIMER.- APROVAR l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses al pacte
contra la segregació escolar a Catalunya amb els compromisos que estableix el pacte per
municipis de menys de 10.000 habitants en el sentit més ampli que es pugui.
SEGON.-COMUNICAR el present acord a la Generalitat de Catalunya al seu organisme
defensor de les persones, Síndic de Greuges de Catalunya.
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a la audioacta de la sessió.
Aprovat per 11 vots a favor (Ramon Roque Riu, Montserrat Tallant Descamps, Anna
Soler Rodriguez, Ferran Miquel Rigau, Ma. Rosa Fraxanet Sala, Maria Teresa Tallant
Descamps, Sergi Albrich Viñas, Elisenda Guillaumes Cullell, Maria Lluisa Perez Castro,
Laia Capdevila Mas, Josep Vilalta Pujol)
13.- APROVACIÓ MOCIÓ PER DONAR SUPORT ALS ENCAUSATS I ENCAUSADES
PER LES MANIFESTACIONS A LA JONQUERA
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Atès que la tardor passada, durant els dies 11 al 13 de novembre milers de persones
varen estar exercint el dret a la llibertat d’expressió i de manifestació.
Atès que més de 250 d’aquestes persones estan sent investigades per delictes contra la
seguretat vial, desordres públics i danys amb possibles peticions de penes fins a sis anys
de presó per haver-se manifestat de l’11 al 13 de novembre de 2019 a l’autopista AP-7 al
Pertús, i posteriorment, a Girona en protesta contra la sentencia dels independentistes
empresonats per haver defensat el referèndum de l’1 d’octubre de 2017, i que d’aquestes
250 persones de tot el país, hi ha alguns ciutadans de la vila de Ripoll.
Atès que el dret a manifestació a favor de les pròpies idees polítiques i a protestar contra
les decisions polítiques, judicials o executives és fonamental en una societat democràtica
i lliure i, per tant, el seu exercici hauria de ser protegit i no perseguit judicialment.
Atès que exercir el dret a manifestació i la llibertat d'expressió, en defensa d'una ideologia
o un projecte polític democràtic no és cap delicte ni tampoc ho és voler canviar el marc
polític vigent i per tant, no justifica la persecució política de qui el defensa públicament.
Atès que volem denunciar també, una vegada més, la manca de garanties processals
que hem vist en aquest sumari (interrogatoris massius sense evidències, abús del secret
de sumari, acusacions no fonamentades, tergiversació dels fets, filtracions interessades a
la premsa mentre el sumari en teoria era secret), valent-se de lleis que només
protegeixen l’arbitrarietat governativa i posen en perill la llibertat de les persones actives i
compromeses en la vida social i cultural de les seves viles i ciutats.
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Atès que volem denunciar també que aquestes males praxis, abusos de poder i
vulneracions han estat freqüents en els darrers temps en les causes judicials contra
l’independentisme i els moviments solidaris, i que se’ls ha aplicat el dret penal de
l’enemic, com en són clars exemples, entre altres, els de la Tamara Carrasco, els CDR’s
detinguts el 23 de setembre, el Dani Gallardo a Madrid i les 194 persones detingudes a
Catalunya per les protestes post-sentència.
Atès que volem fem explícita la denúncia contra la llibertat d’expressió, manifestació i
protesta, i pensem que una societat amb les llibertats civils garantides, qualsevol persona
ha de tenir garantida la llibertat per sumar-se a mobilitzacions i accions que es
convoquin en defensa d’aquests drets fonamentals.
Atès que defensem la impunitat, la llibertat i la tornada al nostre país per als gairebé
2.900 represaliats en la causa general contra l’independentisme perquè és l’única solució
col·lectiva i, sobretot, per poder afrontar l’inici de la resolució política del conflicte.
Per tot això, l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses proposa l’adopció dels
següents acords:
PRIMER.- Exigir als òrgans judicials que cursin l’arxivament de la causa judicial contra els
manifestants de la Jonquera del novembre de 2019, que posa en perill la llibertat
d’expressió, de manifestació i de protesta les quals són fonamentals en una societat
veritablement democràtica.
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SEGON.- Mostrar tot el suport, com a consistori, a les persones que estan sent jutjades
per manifestar-se el novembre de 2019 a la Jonquera, especialment a aquells molinencs i
molinenques que es troben en aquesta situació injusta.
TERCER.- Mostrar el rebuig com ajuntament a la persecució judicial arbitrària dels
moviments socials i cívics.
QUART.- Fer arribar l’acord d’aquest ajuntament al govern de la Generalitat, al Gobierno
de l’Estat espanyol I AL TSJC / CGPJ.
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a la audioacta de la sessió.
Aprovat per 11 vots a favor (Ramon Roque Riu, Montserrat Tallant Descamps, Anna
Soler Rodriguez, Ferran Miquel Rigau, Ma. Rosa Fraxanet Sala, Maria Teresa Tallant
Descamps, Sergi Albrich Viñas, Elisenda Guillaumes Cullell, Maria Lluisa Perez Castro,
Laia Capdevila Mas, Josep Vilalta Pujol)
14.- APROVACIÓ MOCIÓ DE SUPORT A L´AMNISTIA
L'històric conflicte polític entre Catalunya i l'Estat Espanyol s'aguditzà després de la
sentència del Tribunal Constitucional que va anul·lar la proposta de nou pacte estatutari,
l’any 2010, enèsim intent de trobar un encaix a les aspiracions d'autogovern catalanes per
part dels actors polítics, socials, econòmics i culturals de Catalunya.
Davant aquesta situació de conflicte entre les institucions de l'Estat i de la Generalitat, la
societat catalana, a través de llurs legítims representants, optà per reivindicar l'exercici
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ple dels drets i llibertats fonamentals amb l'objectiu de decidir, de nou democràticament,
el seu futur polític. Obstruïda la via del referèndum pactat o de la consulta no referendaria
i ateses les limitacions de l'expressió política del 9-N, de les eleccions de 27 de setembre
de 2015 en resultà una majoria favorable a iniciar un procés democràtic que culminés
amb la independència de Catalunya, en el cas que així ho decidís la ciutadania amb el
seu vot.
La resposta de les institucions de l'Estat fou la insistència en un procés de judicialització
que, de forma creixent des de 2013, ha comportat penes de presó, exili, multes i
inhabilitacions. Lluny d’acabar-se, aquesta repressió s’incrementa, ja que són moltes
encara les persones pendents d’alguna resolució judicial. A desembre del 2020 hi ha més
de 2.800 persones que han estat o segueixen encausades per la participació a actes
relacionats amb la consulta del 9 de novembre, el referèndum de l'1 d'octubre de 2017 i
les diverses mobilitzacions i protestes ciutadanes a favor del dret a l'autodeterminac ió i en
contra de la repressió del poble català. També s’han obert més de 600 contenciosos
administratius contra els ajuntaments catalans i electes locals per temes relacionats amb
la independència de Catalunya. Es tracta de procediments vinculats d'alguna manera a la
presa de decisions per permetre l'exercici del dret a l'autodeterminació o a l'expressió de
les idees que s'hi troben vinculades.
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En els procediments judicials que s’han dut o s’estan duent a terme contra aquestes
persones s’estan produint tota mena de vulneracions de drets: fragmentació de la causa,
manca d´imparcialitat de jutges i poders públics espanyols, vulneració de garanties
processals i de la presumpció d’innocència, presó preventiva injustificada, etc.
La definitiva denegació de l’extradició de Lluís Puig per part del Tribunal d’Apel·lació de
Brussel·les basada en la manca de competència del Tribunal Suprem (el que suposa
infracció del dret al jutge predeterminat per la llei) vicia de nul·litat la sentència dictada,
juntament amb les vulneracions flagrants contingudes a la resolució del Grup de Treball
de Nacions Unides sobre Detencions Arbitràries, el què hauria de suposar l’alliberament
immediat de les persones empresonades.
Aquestes mateixes qüestions varen ser ja plantejades al seu dia i desestimades davant
del Tribunal Suprem (impedint que pogués celebrar-se un judici just), i actualment
presentades davant el Tribunal Constitucional, pendents de resolució. Però serà el TEDH,
el Tribunal Europeu de Drets Humans qui tindrà l’última paraula.
Tot això fa evident que la solució a la repressió no vindrà del sistema judicial espanyol. Es
tracta d’un conflicte polític i la solució també ho haurà de ser; per això l’única solució
global és una Llei d’Amnistia, que depèn del poder legislatiu i per tant és una qüestió de
voluntat política.
L’amnistia és un concepte jurídic reconegut a nivell internacional, aplicat a centenars de
països i per a situacions d’excepcionalitat política com la que estem vivint. L'amnistia ha
de tenir com a àmbit objectiu tot els actes d'intencionalitat política tipificats com a delictes
o com a conductes punibles administrativament. S'entendrà per intencionalitat política
qualsevol fet vinculat a la preparació, organització, convocatòria, finançament,
afavoriment, promoció, execució i celebració tant del Procés participatiu sobre el futur
polític de Catalunya de 9 de novembre de 2014 com del referèndum d'autodeterminació
d'1 d'octubre de 2017, així com els actes de protesta a la via pública que, amb la finalitat
de defensar les consultes esmentades o de criticar l'actuació de les autoritat
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governamentals o jurisdiccionals, haguessin estat perseguits penalment o administrativa
des de la data de celebració de l'esmentat referèndum.
Així mateix, totes les manifestacions, expressions i simbologia a favor del dret
d’autodeterminació, la República Catalana o la independència i el suport i visualització, en
tots els àmbits, a la llibertat dels presos polítics. O sigui, totes les accions que quedin
emmarcades en el dret d’expressió, llibertat de pensament polític i llibertat de reunió i
d’associació.
L’amnistia és imprescindible per poder avançar en la resolució del conflicte polític. Amb
líders socials, polítics i altra ciutadania condemnada, investigada i represaliada
judicialment no és possible un diàleg democràtic en igualtat de condicions entre totes les
parts. Per això l’amnistia, i el reconeixement de l’autodeterminació, és la via per garantir
la vida democràtica que ens permeti avançar.
Per aquests motius, els grups municipals de MES (MOVIMENT D’ESQUERRES) i d’ERC
proposen al ple de l’Ajuntament de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses l’adopció
dels següents ACORDS:
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1.
Declarar que el lliure exercici dels drets polítics no pot tenir com a resposta la via
de la justícia penal. La llibertat d'expressió, de reunió i manifestació, de participació
política per mitjà de l'elecció de representants o per l'expressió directa d'una decisió,
constitueixen mecanismes bàsics i essencials d'una societat democràtica.
2.
Reclamar l'aprovació per part de les Corts espanyoles d'una Llei d'Amnistia que,
sense renunciar a l'exercici dels drets vulnerats, inclòs el dret d'autodeterminació,
comporti l'extinció de qualsevol tipus de responsabilitat penal i administrativa, inclosa la
del Tribunal de Comptes, per tots els actes i expressió d’unes idees, sentiments o símbols
amb intencionalitat política vinculats a la lluita democràtica per l'autodeterminació de
Catalunya, qualsevol que fos el seu resultat, tipificats com a delictes o com a conductes
determinants de responsabilitat administrativa realitzats des de l'1 de gener de 2013 i fins
el moment de l'entrada en vigor de la Llei d'Amnistia, qualsevol que sigui llur denominació
i contingut. Per a la seva plena efectivitat, aquesta amnistia haurà d'anar acompanyada
d'una solució efectiva al conflicte polític amb l'Estat espanyol que inclogui el
reconeixement del dret d'autodeterminació de Catalunya.
3. Demanar la immediata posada en llibertat de les preses i presos polítics, així com que
es reparin els danys causats a les persones represaliades, a les seves famílies i als
col·lectius dels quals formen part, i s’hauran de preveure mesures en relació a tots els
responsables de la repressió de drets fonamentals.
4. Fer una crida a la societat catalana i al teixit associatiu municipal a mobilitzar-se i donar
suport a una amnistia que permeti l'alliberament de les preses i presos polítics, el retorn
dels exiliats i la fi de totes les causes obertes per aquests motius, i encoratjar a tots els
agents cívics, polítics i socials a reivindicar aquesta proposta a través d'un acord nacional
per l'amnistia, l'autodeterminació i els drets civils i polítics.
5. Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de
Catalunya, al Congrés dels Diputats, al Parlament Europeu i a l’Associació de Municipis
per la Independència.
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Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a la audioacta de la sessió.
Aprovat per 11 vots a favor (Ramon Roque Riu, Montserrat Tallant Descamps, Anna
Soler Rodriguez, Ferran Miquel Rigau, Ma. Rosa Fraxanet Sala, Maria Teresa Tallant
Descamps, Sergi Albrich Viñas, Elisenda Guillaumes Cullell, Maria Lluisa Perez Castro,
Laia Capdevila Mas, Josep Vilalta Pujol)
15.- DONAR COMTE DELS DECRETS D´ALCALDIA
Donar comptes dels Decrets d´alcaldia compresos entre el número 264 i el 434 de 2021,
ambdós inclosos.
16.- PRECS I PREGUNTES
No havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcaldia dóna per acabada la sessió a les 21:20
hores de la qual s’estén la present acta que signa amb mi, la Secretària que certifico,
l’Alcalde-President de la Corporació.

Raquel Costa Iglesias
Secretària-Interventora

Ramon Roqué i Riu
L’Alcalde
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Signat electrònicament.
Aquesta acta està complementada pel document de l´audiacta de la mateixa data, que es
troba degudament signat per aquesta Secretària-interventora i en la qual figuren totes les
deliberacions i intervencions de la sessió, així com les absència temporals que es
produeixen durant aquesta, en molts casos per desconnexió digital, sense que cap d´elles
hagi donat lloc a l´aplicació de l´article 66 del ROM, en haver-se incorporat en tots els
casos amb caràcter previ a la votació.
Durant el transcurs d´aquesta sessió l´Alcaldia pregunta ala assistents si es troben en
territori espanyol a efectes de donar compliment a les exigències contingudes a l´article
46.1 de la Llei 7/1985, de 2 d´abril, reguladora de les Bases del règim local, circumstància
que confirmen els assistents en no indicar res en contrari.

