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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE
2021
Identificació de la sessió:
Núm. PLE2021000007
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 29 de setembre de 2021
Hora d’inici: 20:00 h
Hora de fi: 21:35 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
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic 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.
Han excusat la seva absència:
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 ACTA ANTERIOR
Sotmesa l´acta de la sessió anterior a consideració dels seus membres, aquesta s’
aprova per unanimitat dels assistents.
2.- APROVACIÓ CONVENI ENTRE EL CONSORCI DE LES VIES VERDES I ELS
AJUNTAMENTS DE SANT JOAN DE LES ABADESSES I VALL DE BIANYA I EL
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS PEL COFINANÇAMENT I LES CONDICIONS
D´EXECUCIÓ, DIRECCIÓ I LLIURAMENT DE LES OBRES DEL PROJECTE DE
CONNEXIÓ DE LA VIA VERDA DES DE SANT JOAN DE LES ABADESSES A LA
VALL DE BIANYA (TRAM SANT JOAN - PONT DEL PLANÀS )
Vist el conveni a signar entre el Consorci de les Vies Verdes i els Ajuntaments de Sant
Joan de les Abadesses i Vall de Bianya i el Consell Comarcal del Ripollès pel
cofinançament i les condicions d´execució, direcció i lliurament de les obres del projecte
de connexió de la via verda des de Sant Joan de les Abadesses a la Vall de Bianya (tram
Sant Joan – Pont del Planàs), relacionat amb la convocatòria de subvencions per
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fomentar l’ execució d’actuacions de vies ciclistes de les entitats locals i determinats
consorcis susceptibles de finançament procedent del Fons Europeu de Desenvolupament
Regional (FEDER).
Atès que l’objecte d’aquest conveni és establir el cofinançament necessari per a dur a
terme l´execució de les obres del projecte de connexió de la via verda des de Sant Joan
de les Abadesses a la Vall de Bianya, concretament, del tram que va des de Sant Joan al
Pont del Planàs, així com també, regular les condicions d´execució, direcció i lliurament
d´aquestes obres.
Atesa la memòria redactada per l´alcalde-president de l´Ajuntament de Sant Joan de les
Abadesses, per valorar la idoneïtat d’aquest conveni i la seva aprovació, i que consta a
l´expedient.
En virtut de les facultats que m’atribueix l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases del règim local,
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Es proposa al Plenari Municipal l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR el conveni a subscriure entre el Consorci de les Vies Verdes i els
Ajuntaments de Sant Joan de les Abadesses i Vall de Bianya i el Consell Comarcal del
Ripollès pel cofinançament i les condicions d´execució, direcció i lliuram ent de les obres
del projecte de connexió de la via verda des de Sant Joan de les Abadesses a la Vall de
Bianya (tram Sant Joan – Pont del Planàs), relacionat amb la convocatòria de
subvencions per fomentar l’ execució d’actuacions de vies ciclistes de les entitats locals i
determinats consorcis susceptibles de finançament procedent del Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER), en els termes que consten a l'expedient número
X2018001336.
SEGON.- ENCARREGAR la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
d'aquest conveni al Consorci de les Vies Verdes de Girona.
TERCER.- ENCARREGAR el Consorci de les Vies Verdes de Girona la tramesa de la
còpia del conveni i el seu acord d'aprovació al Registre de Convenis de la Generalitat de
Catalunya.
QUART.- 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.
CINQUÈ.- NOTIFICAR el present acord al Consorci de les Vies Verdes de Girona.
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'aquest acord.
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Aprovat per 11 vots a favor (Anna Soler Rodriguez, Elisenda Guillaumes Cullell, Ferran
Miquel Rigau, Josep Vilalta Pujol, Laia Capdevila Mas, Ma. Rosa Fraxanet Sala, Maria
Lluisa Perez Castro, Maria Teresa Tallant Descamps, Montserrat Tallant Descamps,
Ramon Roque Riu, Sergi Albrich Viñas)
3.- APROVACIÓ DEFINITIVA RELACIÓ CONCRETA I INDIVIDUALITZADA DE
PROPIETARIS, BÉNS I DRETS QUE SÓN NECESSARIS OCUPAR PER L'EXECUCIÓ
DE LES OBRES DEL PROJECTE DE CONNEXIÓ DE LA VIA VERDA DE SANT JOAN
DE LES ABADESSES AMB LA VALL DE BIANYA, TRAM SANT JOAN - PONT DEL
PLANÀS
El Ple de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, en la sessió del dia 26 de maig
de 2021, va aprovar definitivament el projecte de connexió de la via verda de Sant Joan
de les Abadesses, amb la Vall de Bianya, tram Sant Joan – Pont del Planàs, redactat per
l’enginyer de camins canals i ports, Sr. Joan Macarro Ortega, amb un pressupost
d´execució per contracte de 1.890.590,68 euros (IVA inclòs).
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L’aprovació d’aquest projecte porta aparellada la declaració d’utilitat pública i la necessitat
d’ocupació dels béns i drets afectats per l’expropiació forçosa, de conformitat amb el que
disposa l’article 40 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
L’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, mitjançant l’acord plenari de 28 de juliol de
2021 va aprovar inicialment la relació de propietaris, béns i drets afectats per l’execució
de les obres del projecte esmentat, que es descriu tot seguit:
Terme municipal de Sant Joan de les Abadesses:
Superfície a expropiar
Núm.
Finca de
projecte

Polígon

Parcella

Referència cadastral

Titularitat

Naturalesa

Expropiació
(m2)

ocupació
temporal
(m2)

7

6

27

17177A006000270000EE

40587320W

Rústica

517,05

218,82

13

6

78

17177A006000780000ET

43677010X

Rústica

3.938,89

2.418,34

15

6

77

17177A006000770000EL

43677010X

Rústica

2.518,76

1.082,60

17

6

5

17177A006000050000EB

40216410J
43639127P

Rústica

2.694,15

1.803,32

18

5

10

17177A005000100000EM

40216410J
43639127P

Rústica

329,39

0,00

20

5

37

17177A005000370000ET

43677010X

Rústica

88,31

0,00

Aquesta relació de propietaris, béns i drets es va sotmetre a informació pública durant el
termini de quinze dies hàbils a través de l’anunci publicat en el Butlletí Oficial de la
Província de Girona número 150, de data 6 d’ agost de 2021, en el diari El Punt Avui de
data 5 d’agost de 2021 i en el tauler d´edictes d’aquest Ajuntament.
Atès que durant aquest període d’informació pública no s’han presentat al·legacions.
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Vist que el cost total estimat de les expropiacions és de catorze mil dos-cents vint euros
amb seixanta-vuit cèntims (14.220,68€), segons la valoració efectuada per l’enginyer
agrònom, Pau Rovira, i l’arquitecte tècnic, Joan Carles Grifell, contractats per a aquest
efecte.
Es proposa al Plenari Municipal l´adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar definitivament la relació concreta i individualitzada dels propietaris,
béns i drets que són necessaris ocupar per l’execució de les obres del projecte de
connexió de la via verda de Sant Joan de les Abadesses, amb la Vall de Bianya, tram
Sant Joan – Pont del Planàs, que es descriu tot seguit:
Terme municipal de Sant Joan de les Abadesses:
Superfície a expropiar
Núm.
Finca de
projecte

Polígon

Parcella

Referència cadastral

Titularitat

Naturalesa

Expropiació ocupació
(m2)
temporal
(m2)

7

6

27

17177A006000270000EE

40587320W

Rústica

517,05

218,82

13

6

78

17177A006000780000ET

43677010X

Rústica

3.938,89

2.418,34

15

6

77

17177A006000770000EL

43677010X

Rústica

2.518,76

1.082,60

17

6

5

17177A006000050000EB

40216410J
43639127P

Rústica

2.694,15

1.803,32

18

5

10

17177A005000100000EM

40216410J
43639127P

Rústica

329,39

0,00

20

5

37

17177A005000370000ET

43677010X

Rústica

88,31

0,00

SEGON.- Considerar declarada la necessitat d’ocupació i iniciar l’expedient d’expropiació
forçosa de cadascun dels béns i drets afectats que consten en la relació esmentada en a
l’apartat anterior, a causa de l’execució del projecte de connexió de la via verda de Sant
Joan de les Abadesses, amb la Vall de Bianya, tram Sant Joan – Pont del Planàs.
TERCER.- Publicar l’edicte corresponent al Butlletí Oficial de la Província (BOP), en un o
dos diaris de major circulació de la província i al tauler electrònic d’aquest Ajuntament, de
conformitat amb el que estableix l’article 21 de la Llei, de 16 de desembre de 1954, sobre
expropiació forçosa i l’article 20 del Decret, de 26 d’abril de 1957, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’expropiació forçosa.
QUART.- Ordenar la retenció de crèdit de la despesa de 14.220,68 € en concepte de
valoració de les expropiacions amb càrrec a l’aplicació pressupostària número
01.341.60905 del pressupost de l’exercici 2021.
CINQUÈ.- Facultar a l’Alcalde-President perquè resolgui mitjançant decret els actes de
tràmit, convenis expropiatoris o acords i els recursos administratius que s'escaiguin en el
procediment d'expropiació forçosa, així com, la resolució de les rectificacions o
modificacions de les relacions de propietaris, parcel·les o superfícies afectades,
motivades per les incidències que puguin sorgir durant el procediment.
SISÈ.- Notificar individualment aquest acord als interessats afectats i a la Diputació de
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Girona.
Aprovat per majoria absoluta amb 6 vots positius del grup polític municipal de MES (Anna
Soler Rodriguez, Ferran Miquel Rigau, Ma. Rosa Fraxanet Sala, Maria Teresa Tallant
Descamps, Montserrat Tallant Descamps, Ramon Roque Riu) i 5 abstencions del grup
polític municipal d´ERC (Elisenda Guillaumes Cullell, Josep Vilalta Pujol, Laia Capdevila
Mas, Maria Lluisa Perez Castro, Sergi Albrich Viñas)
4.- APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I
CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT D´ALIENACIÓ D’ UNA PARCEL.LA
INDUSTRIAL UBICADA A LA COLÒNIA LLAUDET
L’Ajuntament és titular d´una parcel.la que es descriu a continuació:
" 63% INDIVÍS PARCEL·LA NÚM. 8 DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ
DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ DEL PMU DE LA COLÒNIA LLAUDET DE
SANT JOAN DE LES ABADESSES: Parcel·la edificable de forma de trapezi.
Limita: pel nord-oest, amb la N-260, mitjançant espai vial descrit a l'apartat a)
de Vialitat Pública V2; pel nord-est, amb espai lliure públic ZV8; pel sud, part
amb vial descrit a l'apartat c) de la Vialitat Pública V2, i part amb l´espai de
reserva viària RV; pel sud-oest, part amb l'espai de reserva viària RV, i part
amb l'espai lliure ZV7".
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El sòl que es pretén alienar té la qualificació de bé patrimonial integrant del patrimoni
públic de sòl i d’habitatge.
L’article 203 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 (en endavant TRLMRLC) i l’article 14 del
Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre,
(en endavant RPEL) disposen que els bÉns patrimonials es regeixen pel que disposa llur
legislació específica i si aquesta manca pel dret privat.
D’acord amb l’article 165 del Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya aprovat per
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost (TRLUC), el règim específic que es regula a
l’esmentat text normatiu és aplicable als béns que, d’acord amb el TRLUC integren el
patrimoni públic de sòl i d’habitatge.
Atès que la finalitat concreta de l’alienació és la de millorar la qualitat de vida dels
santjoanins i santjoanines duent a terme actuacions de conservació, rehabilitació o millora
del patrimoni arquitectònic, de remodelació urbana o de conservació i millora del medi
rural i natural i, concretament:
1. Foment de l’habitatge protegit en règim de lloguer o venda, amb la finalitat de fomentar
l´assoliment del dret dels ciutadans a gaudir d´un habitatge digne en condicions
assequibles.
2. A la recuperació de patrimoni arquitectònic en desús, per contribuint d'aquesta forma a
la dinamització social, cultural i econòmica de la població.
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3. A la recuperació i millora del centre històric a fi de garantir la qualitat de vida dels seus
habitants i a la vegada revitalitzar un nucli amb gran capacitat d'atracció de visitants i, en
conseqüència, de dinamització econòmica del municipi.
4. Millorar l’entorn, les infraestructures existents i, recuperar els accessos a l'espai natural
que conformen les riberes dels rius Ter i Arçamala amb l'objectiu que se'n puguin
beneficiar i gaudir els vilatans i els visitants, així com també revitalitzar l’espai d’horta per
a ús social.
5. Adaptació dels circuits urbans, inclòs la creació d’aparcaments dissuasius per millorar
la mobilitat urbana i l’accessibilitat a espais públics, així com també la creació de nous
carrils bici per la dinamització social i econòmica del municipi.
Totes aquestes actuacions no només milloraran la qualitat de vida dels residents de Sant
Joan de les Abadesses sinó que també, contribuiran a dinamitzar l'economia local a
través de la captació de nous turistes.
Atès que en aquest moment, el bé immoble en qüestió no està inclòs en cap pla
d’ordenació ni projecte d’obres, aprovat o en redacció, que el faci necessari a
l’Ajuntament, no es preveu tampoc de recórrer-hi per instal•lar-hi cap servei públic
municipal, i es troba lliure d’ocupants i arrendataris.
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Per altra banda, suposa una oportunitat fer efectiu el destí de l’immoble pels usos que se
li han assignats urbanísticament en el POUM vigent com a sòl industrial, a fi de contribuir
i potenciar la reeindustrialització del municipi de Sant Joan de les Abadesses.
En aplicació de l’article 167 del TRLUC l’alienació de sòl integrant del patrimoni públic de
sòl i d’habitatge requereix un concurs públic.
El concurs públic es tramitarà d’acord amb la Llei 9/20017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic.
L’expedient de contractació comporta l’aprovació del Plec de clàusules administratives
particulars pel qual es regirà l’alienació.
A tenor dels articles 19.1.b, i 2 i 20 de la LCSP, el contracte pel qual es procedeix a la
venda del bé immoble en qüestió tindrà la consideració de contracte privat especial de
l’Administració.
En relació a la competència per a l’adopció de l’acord d´alienació correspon al Ple
d´acord amb el que preveu la DA 2ª, apartat 1 i 2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del sector públic, al superar el seu valor el 10% dels recursos ordinaris del
pressupost, i li correspondrà adoptar aquest acord per majoria simple ja que la quantia de
l´alienació no supera el 20% dels esmentats recursos ordinaris del pressupost.
Vista la memòria d’aquesta Alcaldia justificativa de la conveniència i oportunitat de
procedir a l’alienació del bé immoble de referència que consta a l´expedient.
Vist l’informe de valoració del bé lliurat per l’arquitecte municipal que consta a l´expedient.
Vistos els informes de la Secretaria i de la l’Intervenció que consten a l´expedient.
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Vist l´informe preceptiu no vinculant de la Direcció General d´Administració Local que
consta a l´expedient.
Vist el plec de clàusules administratives particulars aplicable al concurs per a l’adjudicació
d’un contracte d’alienació de sòl que consta a l´expedient.
És pel que es proposa al Plenari Municipal l´adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR l’expedient per a l’alienació, mitjançant concurs, de la finca que es
descriu a continuació, de propietat municipal qualificada com a bé integrant del patrimoni
públic del sòl i habitatge, que es destinarà a les finalitats descrites a la part expositiva
anterior:
" 63% INDIVÍS PARCEL·LA NÚM. 8 DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ
DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ DEL PMU DE LA COLÒNIA LLAUDET DE
SANT JOAN DE LES ABADESSES: Parcel·la edificable de forma de trapezi.
Limita: pel nord-oest, amb la N-260, mitjançant espai vial descrit a l'apartat a)
de Vialitat Pública V2; pel nord-est, amb espai lliure públic ZV8; pel sud, part
amb vial descrit a l'apartat c) de la Vialitat Pública V2, i part amb l´espai de
reserva viària RV; pel sud-oest, part amb l'espai de reserva viària RV, i part
amb l'espai lliure ZV7".
SEGON.- Aprovar inicialment el plec de clàusules administratives particulars per a dur a
terme la citada alienació de patrimoni, sotmetent-lo a informació pública durant el termini
de trenta dies hàbils mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona perquè
es pugui examinar i formular al•legacions i reclamacions. Cas que no es formuli cap
al•legació ni reclamació, el plec de clàusules s’entendrà aprovat definitivament sense
necessitat d’ulterior acord de la corporació.
TERCER.- Convocar concurs públic per a dur a terme la referida alienació de patrimoni
una vegada aprovat definitivament el plec de clàusules administratives particulars que
regeixen el present concurs i finalitzat el termini de tanteig previst a l’ apartat cinquè del
present acord sense que aquest dret s´hagi exercit.
QUART.- Aprovar el tipus de licitació del contracte entès com a import mínim del preu de
compravenda que poden oferir els licitadors en la quantitat de 669.679,16euros (impostos
no inclosos).
CINQUÈ.- C OMUNICAR a la propietat de l´altra part de la finca registral que es pretén
alienar, la voluntat d´aquest Ajuntament d´alienar la part de la finca de la seva propietat,
per si té interès en exercir el dret de tanteig, de conformitat amb el que estableix l´art. 552
del Codi Civil de Catalunya, aprovat mitjançant Llei 5/2006, Llibre V, relatiu a drets reals.
Aquest dret de tanteig el podrà exercir en el termini d´un mes a comptar des del moment
en què rebi la notificació del present acord.
SISÈ.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, al senyor alcalde o membre
de la Corporació en qui delegui, per a la tramitació, execució i formalització del present
acord.
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Aprovat per 11 vots a favor (Anna Soler Rodriguez, Elisenda Guillaumes Cullell, Ferran
Miquel Rigau, Josep Vilalta Pujol, Laia Capdevila Mas, Ma. Rosa Fraxanet Sala, Maria
Lluisa Perez Castro, Maria Teresa Tallant Descamps, Montserrat Tallant Descamps,
Ramon Roque Riu, Sergi Albrich Viñas)
5.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST AJUNTAMENT NÚMERO 8/2021,
MITJANÇANT CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE CRÈDIT
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 o bé, l´existent és insuficient.
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.
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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 8/2021, mitjançant la modalitat de crèdit extraordinari i suplements
de crèdit, per un import total de 244.885,52 euros, amb el detall i fonts de finançament
que es detallen a continuació:
1.- Aplicacions pressupostàries de nova creació:
Aplicació
pressupostària
01.337.22606

Descripció

Import

01.341.60905

Indemnitzacions expropiació forçosa obres via
verda, tram Sant Joan – Pont del Planàs

14.220,68 €

01.459.61900

Passera riu Ter

50.652,35 €

01.1532.60906

Pla mobilitat urbana sostenible

80.000,00 €

01.1532.62707

Honoraris tècnics Pla mobilitat urbana sostenible

-

Retorn bestretes reserves estades alberg joventut 3.223,28 €
Ruta del Ferro

Finançament de la modificació:
Baixes per anul·lació
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Aplicació
pressupostària
06 338 47901

Descripció

Import

Aportació organització festival Clownia

3.223,28 €

01.151.61008

Millores via pública

14.220,68 €
(crèdit)

01.336.63203

Revitalització Sant Antoni (PUOSC)

40.000,00€
(crèdit)

Nous o majors ingressos
Aplicació
pressupostària
01.75084

Descripció

Import

Subvenció Presidència Generalitat per danys en
infraestructures municipal i xarxa viària

50.652,35 €

01.75080

Subvenció
Sostenible

40.000,00 €

Generalitat

Pla

Mobilitat

Urbana
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2.- Aplicacions pressupostàries que se suplementen:
Aplicació
pressupostària
06.338.48903

Descripció

Import

Aportació Comissió de Festes

5.000,00 €

01.336.63203

Revitalització Sant Antoni (PUOSC)

91.789,21 €

Finançament de la modificació:
Baixes per anul·lació
Aplicació
pressupostària
06 338 47901

Descripció

Import

Aportació organització festival Clownia

5.000,00 €

Nous o majors ingressos
Aplicació
pressupostària
01.75084

Descripció

Import

Subvenció Generalitat danys en Infraestructures i
xarxa viària 2021

91.789,21 €

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
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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.
Aprovat per majoria absoluta amb 6 vots positius del grup polític municipal de MES (Anna
Soler Rodriguez, Ferran Miquel Rigau, Ma. Rosa Fraxanet Sala, Maria Teresa Tallant
Descamps, Montserrat Tallant Descamps, Ramon Roque Riu) i 5 vots negatius del grup
polític municipal d´ERC (Elisenda Guillaumes Cullell, Josep Vilalta Pujol, Laia Capdevila
Mas, Maria Lluisa Perez Castro, Sergi Albrich Viñas)
6.- APROVACIÓ ANUL.LACIO DRETS PENDENTS COBRAR D' EXERCICIS
TANCATS I DE L´EXERCICI 2021
Vist l'informe emès per la intervenció d'aquest ajuntament i, que figura a l'expedient.
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Atès que en el mateix es proposa l'anul.lació de drets 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 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
11.103,49 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 11.103,49 euros.
SEGON.- COMUNICAR el present acord a l'àrea comptable d'aquest ajuntament, a fi i
efectes oportuns.
Aprovat per majoria absoluta amb 6 vots positius del grup polític municipal de MES (Anna
Soler Rodriguez, Ferran Miquel Rigau, Ma. Rosa Fraxanet Sala, Maria Teresa Tallant
Descamps, Montserrat Tallant Descamps, Ramon Roque Riu) i 5 abstencions del grup
polític municipal d´ERC (Elisenda Guillaumes Cullell, Josep Vilalta Pujol, Laia Capdevila
Mas, Maria Lluisa Perez Castro, Sergi Albrich Viñas)
7.- APROVACIÓ ORDENANCES FISCALS PER L’EXERCICI 2022
El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, estableix en els seus articles 15 a 19, el procediment
per a l’aprovació i modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
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En concret, l’art. 16.1 del text legal esmentat anteriorment determina que, els acords de
modificació de les ordenances hauran de contenir la nova redacció de les normes
afectades i les dates de la seva publicació i de l’inici de la seva aplicació.
Atès que per a l’exercici econòmic de 2022 es proposa modificar les ordenances fiscals
que es relacionen a continuació:
- Ordenança fiscal número 2, Impost sobre béns immobles
- Ordenança fiscal número 4, Impost sobre construccions, instal.lacions i obres
- Ordenança fiscal número 5, Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana
- Ordenança fiscal número 22, Impost sobre activitats econòmiques
- Ordenança fiscal número 11, reguladora de la taxa del cementiri municipal
- Ordenança fiscal número 12, reguladora de la taxa per la recollida
d’escombraries
- Ordenança fiscal número 9, reguladora de la taxa llicències urbanístiques
- Ordenança fiscal número 18, reguladora de la taxa per aprofitament especial del
domini públic local a favor d’ empreses explotadores de serveis de
subministrament d’interès general
Vist l’informe favorable de secretaria-intervenció respecte les modificacions de les
ordenances fiscals proposades per a l’exercici 2022.
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És pel que es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR provisionalment la modificació de les ordenances fiscals
reguladores dels impostos i l´aprovació provisional d´altres ordenances municipals que
regiran des de l‘1 de gener del 2022 i que s’han esmentat 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 entraran en vigor a partir de l‘1 de gener de 2022,
una vegada efectuada la seva publicació íntegra en el BOP.
Aprovat per majoria absoluta amb 6 vots positius del grup polític municipal de MES (Anna
Soler Rodriguez, Ferran Miquel Rigau, Ma. Rosa Fraxanet Sala, Maria Teresa Tallant
Descamps, Montserrat Tallant Descamps, Ramon Roque Riu) i 5 vots negatius del grup
polític municipal d´ERC (Elisenda Guillaumes Cullell, Josep Vilalta Pujol, Laia Capdevila
Mas, Maria Lluisa Perez Castro, Sergi Albrich Viñas)
8.- APROVACIÓ COMPATIBILITAT PLAÇA ARQUITECTE TÈCNIC FUNCIONARI
Vista la instància presentada pel funcionari d´aquest Ajuntament, Sr. Miquel Grifell i
Suàrez, en data de registre d´entrada 02/09/2021, mitjançant la qual sol.licita que se li
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concedeixi la compatibilitat de la plaça que ocupa a l´Ajuntament de Sant Joan de les
Abadesses com i arquitecte tècnic funcionari amb dedicació parcial del 40% de la
jornada, amb l´exercici de la professió d´arquitecte com a professional lliure i en
l´empresa privada i amb la plaça d´arquitecte tècnic de l´Ajuntament de Sant Quirze de
Besora, amb una dedicació parcial del 30% de la jornada.
Vist l´informe emès per la Secretària-interventora de la Corporació, Sra. Raquel Costa
Iglesias i que consta a l’expedient número X2021001150.
Vist que de conformitat amb el que estableix l´art. 344 del Decret 214/1990, de 30 de
juliol, pel qual s´aprova el Reglament de personal de les entitats locals, la competència
per a resoldre les declaracions de compatibilitat correspon al Ple de la Corporació
mitjançant acord adoptat per majoria absoluta.
És pel que es proposa al Plenari Municipal l´adopció dels següents ACORDS:
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PRIMER.- Reconèixer la compatibilitat de la plaça que ocupa el Sr. Miquel Grifell i Suàrez
a l´Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses com a arquitecte tècnic municipal amb
dedicació parcial del 40% de la jornada, amb l´exercici de la professió d´arquitecte com a
professional lliure i en l´empresa privada, sempre i quan:
-

La suma de les jornades de l´activitat pública principal i de l´activitat privada no
podrà superar la jornada setmanal ordinària de 37,5 hores incrementada en un
50%.

-

No s´exerceixi, per si o mitjançant substitució, activitats privades, incloses les de
caràcter professional, que es relacionin directament amb les que desenvolupi a
l´Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.

-

Obligació de posar en coneixement d´aquest Ajuntament qualsevol modificació
que es produeixi en els condicions de treball de la segona activitat declarada, així
com quant al règim de cotitzacions.

SEGON.- Reconèixer la compatibilitat de la plaça que ocupa el Sr. Miquel Grifell i Suàrez
a l´Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses com a arquitecte tècnic funcionari amb
una dedicació parcial del 40% de la jornada, amb la plaça d´arquitecte tècnic de
l´Ajuntament de Sant Quirze de Besora amb una dedicació parcial del 30% de la jornada
per raons d´interès públic i sempre i quan:
-

La suma de les jornades laborals dels dos llocs de treball no superi la jornada
màxima que tingui establerta l´entitat local, això és, 37,5 hores setmanals.

-

La quantitat total percebuda per ambdós llocs o activitats no superi la remuneració
prevista als Pressupostos Generals de l´Estat pel càrrec de Director General, ni
superi la corresponent al lloc principal, estimada en règim de dedicació ordinària,
incrementada en un 30% pels funcionaris del grup A o personal de nivell
equivalent.
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Obligació de posar en coneixement d´aquest Ajuntament qualsevol modificació
que es produeixi en els condicions de treball de la segona activitat declarada, així
com quant al règim de cotitzacions.

TERCER.- Aquest acord quedarà sense efectes en els supòsits següents:
-

En virtut del que estableix l´article 1.3 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, si
l´activitat privada impedís o menyscabés l´estricte compliment dels deures o en
comprometés la seva imparcialitat o independència.

-

Si la dedicació horària de l’activitat privada coincidís amb la jornada laboral de
l´Ajuntament.

-

Incompliment de qualsevol dels requisits esmentats en els apartats anteriors.

QUART.- COMUNICAR el present acord a les parts interessades a fi i efectes oportuns.
Aprovat per 11 vots a favor (Anna Soler Rodriguez, Elisenda Guillaumes Cullell, Ferran
Miquel Rigau, Josep Vilalta Pujol, Laia Capdevila Mas, Ma. Rosa Fraxanet Sala, Maria
Lluisa Perez Castro, Maria Teresa Tallant Descamps, Montserrat Tallant Descamps,
Ramon Roque Riu, Sergi Albrich Viñas)
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9.- APROVACIÓ SOL.LICITUD D’INSCRIPCIÓ D’UNA LOCOMOTORA ELÈCTRICA AL
CATÀLEG DE PATRIMONI CULTURAL CATALÀ
Vist que l´Ajuntament té cedida en dipòsit temporal per part d´ADIF, una locomotora
elèctrica 281-006-7 (Ex ESTADO 1006), vehicle ferroviari construït el 1927, originari del
ferrocarril transpirinenc i que forma part del patrimoni ferroviari de Catalunya. Consta
inventariada amb número 1.3.5.11 a l'Inventari de patrimoni ferroviari de la Generalitat de
Catalunya.
Vista la Llei 9/1993, de 20 de setembre, del patrimoni cultural català (LPCC), que té per
objecte la protecció, conservació, acreixement, investigació, difusió i foment del patrimoni
cultural català.
Atès que el patrimoni cultural català està integrat per tots els béns mobles i immobles
relacionats amb la història i la cultura de Catalunya que per llur valor històric, artístic,
arquitectònic, arqueològic, paleontològic, etnològic, documental, bibliogràfic, científic o
tècnic mereixen una protecció i una defensa especials, de manera que puguin ser gaudits
pels ciutadans i ciutadanes i puguin ésser transmesos en les millors condicions a les
generacions futures.
Atès que de conformitat amb el que estableix l´art. 3 LPCC, en l'exercici de llurs
competències respectives, l'Administració de la Generalitat, els consells comarcals i els
ajuntaments han de vetllar per la integritat del patrimoni cultural català, tant públic com
privat, i per la protecció, la conservació, l'acreixement, la difusió i el foment d'aquest
patrimoni, i han d'estimular la participació de la societat, per la qual cosa s'han de dotar
dels mitjans materials i personals adequats.
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Atès que de conformitat amb la LPCC s’estableixen tres categories de protecció comunes
a béns mobles, immobles i immaterials:
-

Béns culturals d’interès nacional
Béns catalogats
I la resta de béns integrants de l’ampli concepte de Patrimoni cultural definit per
l’article 1 de la LPCC.

Atès que de conformitat amb el que estableix l’art. 15 LPCC, els béns integrants del
Patrimoni cultural català que, tot i llur significació i importància, no compleixen les
condicions pròpies dels béns culturals d’interès nacional han d´ésser inclosos en el
Catàleg del Patrimoni cultural Català i es denominen Béns culturals d’interès local (BCIL).
Atès que la inclusió de béns mobles en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català es fa, de
conformitat amb el que estableix l´art. 16 LPCC, per resolució del conseller de Cultura.
Els béns mobles poden ésser catalogats singularment o com a col·lecció i, en la
tramitació dels expedients de catalogació d´aquest tipus de béns, els és d’aplicació les
normes generals de procediment administratiu, havent de resoldre´s el procediment en un
termini màxim de setze mesos.
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Atès que de conformitat amb el mencionat art. 16 LPCC, en el Catàleg del Patrimoni
Cultural Català s´hi ha de reflectir tots els actes que es realitzin sobre els béns que hi són
inscrits, si poden afectar llur catalogació. De les inscripcions en el Catàleg del
Patrimoni Cultural Català, se n'ha de donar compte a l'Inventari General de Béns Mobles
de l'Administració de l'Estat, perquè hi siguin fetes les inscripcions corresponents.
Atesa la voluntat d´aquest Ajuntament d’impulsar l’expedient administratiu corresponent
per tal que es declari la locomotora elèctrica descrita anteriorment, com a BCIL.
Vist l’informe emès pel tècnic en patrimoni ferroviari, Sr. Jordi Sasplugas Deu i que consta
a l’expedient, mitjançant el qual informa que tenint en compte el valor patrimonial de
l’esmentada locomotora, seria convenient sol.licitar per part de l´Ajuntament la declaració
de Bé cultural d’interès local (BCIL).
És pel que es proposa al Plenari Municipal l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- SOL.LICITAR al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya la
inclusió de la locomotora elèctrica 281-006-7 (Ex ESTADO 1006) en el Catàleg del
Patrimoni Cultural Català com a Bé Cultural d’Interès Local, donat el seu valor patrimonial
de conformitat amb l´informe emès pel tècnic en patrimoni ferroviari, Sr. Jordi Sasplugas
Deu que s´adjunta com annex al present acord.
SEGON.- COMUNICAR el present acord al Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya.
Aprovat per 11 vots a favor (Anna Soler Rodriguez, Elisenda Guillaumes Cullell, Ferran
Miquel Rigau, Josep Vilalta Pujol, Laia Capdevila Mas, Ma. Rosa Fraxanet Sala, Maria
Lluisa Perez Castro, Maria Teresa Tallant Descamps, Montserrat Tallant Descamps,
Ramon Roque Riu, Sergi Albrich Viñas)
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10.- APROVACIÓ MOCIÓ RELATIVA A LA CONSTRUCCIÓ DE L’EDIFICI
D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA DE L’INSTITUT ESCOLA MESTRE ANDREU DE
SANT JOAN DE LES ABADESSES
La creació de l’Institut Escola Mestre Andreu fa més d’una dècada va suposa l’assoliment
d’una de les fites més importants dels últims anys per a Sant Joan de les Abadesses
perquè representa la consolidació d’un model educatiu diferenciador, innovador, inclusiu i
de qualitat, òptim per les dimensions i necessitats educatives de la nostra vila.
Des d’un primer moment, el lideratge exercit des de la comunitat educativa, formada per
l’equip directiu de l’Institut Escola, l’Associació de Famílies d’Alumnes i l’Ajuntament van
ser claus per crear, inicialment, la secundària pública i, posteriorment, l’Institut Escola
Sant Joan de les Abadesses, actualment denominat Institut Escola Mestre Andreu.
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Assumida la titularitat de la Secundària per part del Departament d’Educació, es posa de
manifest la necessitat de comptar amb un nou edifici que pugui encabir tot l’alumnat de
l’Institut Escola i que suposa la posada en funcionament d’un projecte docent que inclou
tres etapes educatives, Infantil, Primària i Secundària en un sol centre.
Tanmateix, l’IE Mestre Andreu, com l’Associació de Famílies d’Alumnes, així com
l’Ajuntament van posar de relleu, des del primer minut i, en nombroses ocasions, les
necessitats i mancances dels equipaments educatius existents, no sols per la creació de
l’Institut Escola pròpiament dit, sinó també per l’antiguitat dels edificis i la manca d’espai i
instal·lacions insuficients per tota l’activitat pedagògica i de serveis que s’hi havia de
desenvolupar. Tanmateix són paleses les mancances amb les que compta l’actual edifici,
el qual no dona resposta a les exigències d’eficiència i accessibilitat previstes en la
normativa.
Fruit de la necessitat que el nou centre disposes d’un únic edifici, el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya va acordar la construcció de l’edifici per
fases atesa l’alta inversió del projecte. Així i tot, en el Plec de bases del concurs per a
l’adjudicació del contracte de serveis per a l’assistència tècnica per a la redacció del
projecte de la fase de secundària, en l’apartat d’observacions, es demana “presentar una
proposta de la futura ampliació de l’edifici per encabir-hi també, l’educació Infantil i
Primària”.
Així doncs, el 26 de juliol de 2016 , el Govern encarrega a infraestructures.cat l’execució
de les obres de la nova construcció, primera fase, de l’Institut Escola d’una línia de
secundària a Sant Joan de les Abadesses. Aquesta fase preveu la construcció de la part
que acollirà la secundària de 6.758 metres quadrats. Es construeix al solar cedit per
l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses a la Coromina del Bac. Finalment, els i les
alumnes de secundària poden iniciar les classes del curs 2018-2019 al nou edifici de
secundària.
Però sens dubte, Sant Joan de les Abadesses no aconseguirà tancar aquest projecte fins
que l’Institut Escola Mestre Andreu, no estigui ubicat en el mateix espai físic i, per tant,
disposi dels edificis nous d’educació Infantil i de Primària al costat del nou edifici de
secundària a la Coromina del Bac. Uns nous equipaments que compleixin amb els
estàndards de qualitat i de serveis que es necessiten per garantir una educació de
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qualitat a la nostra vila, amb els espais amplis, accessibles, eficients i polivalents, amb
aules adaptades a les necessitats educatives.
Per aquest motiu, hem de seguir treballant per fer possible que el Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya construeixi els nous edificis que tant necessita
l’alumnat, però també, els professionals que hi treballen, des de docents fins a tot el
personal de serveis que en l’exercici de la seva tasca necessiten comptar amb els
equipaments i recursos adequats.
És per tot això, que es proposa al Ple de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- INSTAR al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que
incorpori el cost de la redacció i d’execució dels edificis d’educació Infantil i Primària de
l’Institut Escola Mestre Andreu a la Coromina del Bac, en els pressupostos de la
Generalitat corresponents al 2022.
SEGON.- SOL·LICITAR que la licitació del contracte per a la redacció del projecte
constructiu s’adjudiqui durant l’exercici 2022.
TERCER.- DONAR trasllat del present acord al Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya, així com a tots els grups polítics representats al Parlament de
Catalunya.
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QUART- NOTIFICAR la present resolució a la Direcció del centre Institut Escola Mestre
Andreu i a l’Associació de Famílies d’Alumnes de l’Institut Escola Mestre Andreu.
CINQUÈ.- Demanar al Plenari del Consell Comarcal del Ripollès el seu suport a la
present moció.
Aprovat per 11 vots a favor (Anna Soler Rodriguez, Elisenda Guillaumes Cullell, Ferran
Miquel Rigau, Josep Vilalta Pujol, Laia Capdevila Mas, Ma. Rosa Fraxanet Sala, Maria
Lluisa Perez Castro, Maria Teresa Tallant Descamps, Montserrat Tallant Descamps,
Ramon Roque Riu, Sergi Albrich Viñas)
11.- APROVACIÓ MOCIÓ PER AL RETORN A L’IVA REDUÏT DEL 10% DEL SECTOR
DE LA PERRUQUERIA, BARBERIA I ESTÈTICA
En l'últim trimestre del 2012, per a pal·liar els efectes de la crisi econòmica, el govern
espanyol va augmentar fins al 21% l’IVA del sector de la imatge personal, amb la
promesa per part del llavors ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, de retornar a la
situació d’IVA reduït tan bon punt millorés l’economia. D’aquesta manera, les
perruqueries, barberies i certs serveis d'estètica van passar d’un IVA del 8%, en tant que
serveis essencials, al tipus general del 21%.
Aquesta pujada de l'IVA havia de ser temporal i així ho van assumir la majoria de
professionals del ram, que davant les dificultats econòmiques que patia la ciutadania van
fer un gran esforç perquè la pujada de l’impost no repercutís en els clients i clientes. Lluny
del que va prometre el govern del Partit Popular, vuit anys després la pujada de l’IVA
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persisteix. És per aquest motiu que el sector de la imatge personal s’ha unit a nivell
estatal, mitjançant plataformes com “Creure en Nosaltres”, per a reclamar el retorn a l’IVA
reduït aplicat als sectors essencials.
L’any 2018, el PSOE (llavors a l’oposició) va presentar una proposició no de llei (PNL) per
a restituir l’IVA reduït al sector. Malgrat comptar amb el suport de la majoria de partits, a
dia d’avui aquesta no ha estat aplicada, davant la negativa del propi PSOE —ara a
govern— de retornar a la forma reduïda de l’impost. En la mateixa línia, els socialistes
han donat l’esquena a una nova PNL presentada per ERC amb el suport de l’Aliança
Empresarial per la Perruqueria i l’Estètica.
Atesa la dificultat del moment actual, el sector necessita més que mai que aquesta
reivindicació es faci realitat. Si la pujada de l’IVA del 2012 ja dificultava considerablement
la viabilitat de molts d’aquests negocis, amb l’arribada de la pandèmia va ploure sobre
mullat: primerament, amb el tancament total de l'activitat durant tres mesos, i
posteriorment amb les restriccions sanitàries. Es calcula que, els darrers nou mesos de
2020, la facturació de les perruqueries va caure un 38,9% respecte del mateix període de
l’any anterior (xifra que, en el 67,8% dels negocis, arribà al 50%), i que més de 18.000
establiments han hagut d’abaixar persianes arreu de l’Estat.
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El sector s’ha mostrat totalment comprensiu davant la realitat de la pandèmia i, un cop
més, ha estat a l’alçada de les circumstàncies, invertint importants sumes econòmiques
en protocols de seguretat i d’adaptació. Per aquest motiu és necessari que, en vista de la
delicada situació que viuen molts d’aquests negocis, es recuperi l’IVA reduït i s’acabi amb
aquest greuge comparatiu. En cas contrari, s’estima que més de la meitat dels salons
tindran problemes per a sobreviure.
Cal tenir en compte la rellevància social i econòmica d’aquest àmbit. Aquest no només
ofereix un servei de primera necessitat àmpliament sol·licitat per la ciutadania, sinó que
també dona feina a més de 150.000 professionals, majoritàriament dones joves d'entre 20
i 35 anys, i genera uns 50.000 llocs de treball indirectes.
Per a reivindicar el retorn a l’IVA reduït, el sector ha dut a terme des de l’estiu de 2020
actes de protesta arreu del territori espanyol, arribant a més d’una norantena de
municipis. En el cas de Girona, els representants del ram s’han mobilitzat en més d’una
ocasió; l’última, a mitjans del mes de maig.
És pel que es proposa al Plenari Municipal l´adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Instar el govern espanyol a complir les proposicions no de llei (PNL) aprovades
per a la restitució de l’IVA reduït del 10% al sector de les perruqueries, barberies i
estètiques, ja que d’això en depèn la viabilitat de molts d’aquests negocis.
SEGON.- Notificar aquest acord al govern espanyol, concretament, al seu President, a la
ministra d'Hisenda i a la ministra de Treball i Economia Social.
Aprovat per 11 vots a favor (Anna Soler Rodriguez, Elisenda Guillaumes Cullell, Ferran
Miquel Rigau, Josep Vilalta Pujol, Laia Capdevila Mas, Ma. Rosa Fraxanet Sala, Maria
Lluisa Perez Castro, Maria Teresa Tallant Descamps, Montserrat Tallant Descamps,
Ramon Roque Riu, Sergi Albrich Viñas)
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12.- APROVACIÓ MOCIÓ PER A LA PROTECCIÓ DEL GORG DE MALAT OSCA
El gorg de Malatosca, conformat per un salt d’aigua del torrent del mateix nom a un
enclavament erosionat entre roques calcàries i amb un majestuós entorn vegetal de bosc
de ribera, és un dels espais naturals més emblemàtics de Sant Joan de les Abadesses.
La bellesa de l’espai i la facilitat d’accés al mateix ha provocat que als últims anys,
especialment als mesos d’estiu, s’hi acumuli una alta concentració de persones,
principalment foranes del municipi i que hi són atretes per viatges organitzats que arriben
a la zona amb autocars i viatges prèviament concertats.
L’increment significatiu del nombre de persones està estretament lligat a pràctiques poc
ortodoxes que posen en risc aquest paratge natural. Inflables, para-sols, hamaques i
neveres amb begudes, amb les conseqüents deixalles que s’hi deixen i s’hi acumulen. Fet
que és un problema ambiental evident, per l’entorn i per la biodiversitat de l’espai.
A més a més, l’augment de visitants forans d’aquest espai posa en dubte el compliment
de les distàncies de seguretat d’aquest espai a fi d’evitar possibles contagis la Covid-19.
És pel que es proposa al Plenari Municipal l´adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Que es realitzi un estudi vinculat a un pla de protecció del Gorg de Malatasoca.
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SEGON.- Que s’estableixin, si s´escau i en funció del que acabi determinant el Pla de
proteccio del gorg, les mesures de control de l’aforament i d'accés oportunes per evitar la
massificació de l’espai del Gorg del Malatosca als mesos d’estiu
Aprovat per 11 vots a favor (Anna Soler Rodriguez, Elisenda Guillaumes Cullell, Ferran
Miquel Rigau, Josep Vilalta Pujol, Laia Capdevila Mas, Ma. Rosa Fraxanet Sala, Maria
Lluisa Perez Castro, Maria Teresa Tallant Descamps, Montserrat Tallant Descamps,
Ramon Roque Riu, Sergi Albrich Viñas)
13.- APROVACIÓ MOCIÓ PER PLANIFICAR UN PLA DE MILLORES ALSPARCS
INFANTILS DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Sant Joan de les Abadesses disposa de nou parcs infantils repartits arreu del municipi.
Aquests són el parc de les Mudes (1), el parc de l’Abadia (2), el parc de la plaça Le Palais
Sur Vienne (3), el parc de la plaça del Vinyal (4), el parc de la plaça de Sant Lluís de
Potosí (5), el parc del Ter (6), el parc de la Mare de Déu del Prat (7), el Parc de l’Estació
(8) i el Parc del Pla del Roser (9). A la pràctica totalitat d’aquests es requereix intervenir-hi
a fi de millorar-ne els equipaments o adaptar-los a les noves realitats dels infants i dels
nens.
Cal una política de conservació i actualització constant d’aquests espais atès que estan
adreçats als més petits de les llars i són els que requereixen d’una major protecció.
En global, les actuacions principals que cal planificar corresponen a la millora,
l’arranjament i l’increment dels mòduls que conformen els diversos parcs o la substitució
dels ferms de sorra d’alguns d’ells per ferms se sorra o goma per materials naturals més
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aptes. Unes actuacions que serien pràcticament suficients al parcs de la plaça de
l’Abadia, de la plaça del Vinyal o de la plaça de le Palais Sur Vienne.
Tanmateix, la resta de parcs infantils requereixen d’intervencions majors. El parc de la
Mare de Déu del Prat, tot i el magnífic espai que l’envolta, està totalment degradat, és
antic i no té ni escales per utilitzar-lo i el parc de la plaça de Sant Lluís de Potosí presenta
uns equipaments de fusta en mal estat i elements desviats.
Els parcs de l’Estació i de les Mudes són els més grans i si bé el primer presenta un pitjor
estat de conservació respecte el segon, fet que implica una urgent rehabilitació, ambdós
tenen marge per créixer i incrementar els propis equipaments. Tant per infants, com
també per nens i joves, poden incloure estructures d’entrenament, tirolines o xarxes
piramidals entre altres que es puguin considerar.
En cap dels parcs de Sant Joan de les Abadesses hi ha equipaments adaptats a infants i
nens amb mobilitat reduïda o múltiples capacitats i cal avançar ràpidament per deixar
enrere aquesta mancança. Cal disposar d’uns parcs infantils inclusiu i aptes per a tothom.
A l’hora, molts dels parcs poden contemplar disposar de sorrals o taules d’experimentació
pels més petits.
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Al mateix temps, Sant Joan de les Abadesses no disposar de parcs d’oci adreçats a
joves. Una mancança que si que han resolt altres municipis amb idiosincràsies similars,
com Sant Julià de Ramis, el qual ha instal·lat dos parcs de cal·listènia. És a dir, jocs
d'exterior fixos per fer exercicis físics utilitzant el propi pes corporal adreçats a un públic
d’edat diversa.
És pel que es proposa al Plenari Municipal l´adopció dels següents ACORDS:
PRIMER- Crear un pla d’actuacions, calendaritzat, de les millores oportunes a realitzar
als parcs infantils de Sant Joan de les Abadesses per tal d'incrementar-ne la seguretat del
conjunt dels diversos espais i a l’hora permeti modernitzar-los.
SEGON.- Adaptar de forma inclusiva els parcs infantils de Sant Joan de les Abadesses a
fi d’adaptar-los a infants amb múltiples capacitats o mobilitat reduïda.
TERCER.- Planificar l’ampliació del parc de l’Estació amb els mòduls corresponents a un
parc de cal·listènia
Aprovat per 11 vots a favor (Anna Soler Rodriguez, Elisenda Guillaumes Cullell, Ferran
Miquel Rigau, Josep Vilalta Pujol, Laia Capdevila Mas, Ma. Rosa Fraxanet Sala, Maria
Lluisa Perez Castro, Maria Teresa Tallant Descamps, Montserrat Tallant Descamps,
Ramon Roque Riu, Sergi Albrich Viñas)
14.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA
Es dona compte dels Decrets d’Alcaldia compresos entre el número 625 i 772 de 2021,
ambdós inclosos.
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1.- CPISR-1 C RAQUEL COSTA (SECRETARIA), 25/11/2021 09:01
2.- RAMON ROQUE RIU (SIG) (Alcalde), 25/11/2021 09:14

15.- PRECS I PREGUNTES
No havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcaldia dóna per acabada la sessió a les
21:35hores 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

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.

