
 
AJUNTAMENT DE LA 
BARONAL VILA DE SANT JOAN  
DE LES ABADESSES 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 30 DE MAIG DE 
2008 
 
Identificació de la sessió: 
 
Legislatura: 2007/2011 
Sessió número 10 
Caràcter: ordinari 
Lloc: Sala d’Actes de l’Ajuntament 
Hora: 21:00 hores. 
 
Hi assisteixen :  
 
Sr. Ramon Roqué i Riu, alcalde-president que presideix la sessió 
Sra. Anna Ruano i Romero, regidora 
Sra. Montserrat Tallant i Descamps, regidora 
Sr. Jordi Caparrós i Marcé, regidor 
Sra. Lídia Folgueiras i Folguerias, regidora 
Sr. Eudald Costa i Pérez, regidor 
Sra. Elisabet Regué i Pujol, regidora 
Sr. Jordi Terradesi Burniol, regidor 
Sr. Joan Àlvarez i Pujol, regidor 
Sr. Gerard Costa i Albrich, regidor 
Sr. Raimon Traver i Burniol, regidor 
 
Sra. Raquel Costa Iglesias, Secretària-interventora que en dóna fe.  
 
 
ORDRE DEL DIA:  
 
1.- Aprovació de l´acta de la sessió Plenària celebrada en data 28 de març de 2008.  
 
2.- Aprovació inicial modificació puntual del Pla General d´Ordenació Urbana als Carrers Joan 
Maragall, Ramon d´Urg, Mestre Serrat i Crta. de Camprodon.  
 
3.- Aprovació bases específiciques per l´atorgament de subvencions per a la rehabilitació 
d´establiments comercials i edificis buits de la Vila Vella de Sant Joan de les Abadesses.  
 
4.- Aprovació bases específiques per l´atorgament de subvencions per a la rehabilitació 
d´immobles a la Vila Vella de Sant Joan de les Abadesses.  
 
5.- Ratificació acord Junta de Govern Local de data 19 de maig de 2008, relatiu a l´aprovació 
de les normes particulars del procés d´adjudicació de 3 habitatges amb protecció oficial en 
règim de lloguer a la Plaça Comamala, núm. 6.  
 
6.- Aprovació modificació pressupost ajuntament 2/2008, mitjançant suplement de crèdits i 
crèdits extraordinaris.  
 
7.- Aprovació modificació indemnització membres corporació local.  
 
8.- Aprovació definitiva del text refós dels estatuts reguladors del Consorci per a la protecció i la 
gestió dels espais d´interès natural el Ripollès. 
 
9.- Aprovació sol.licitud a efectuar al Consorci per a la protecció i la gestió dels espais d´interès 
natural del Ripollès la gestió de les forests del municipi de Sant Joan de les Abadesses.  
 
10.- Aprovació acceptació subvenció concedida pel Departament d´Educació de la Generalitat 
de Catalunya per ser titular d´una llar d´infants, per al curs 2007-2008.  
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11.- Donar compte de l´acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió celebrada en 
data 5 de  maig de 2008, relatiu a la sol.licitud de subvenció per actuacions de dinamització 
econòmica dins el marc del Pla d´iniciatives de dinamització comarcal amb el projecte de 
construcció d´un nou dipòsit d´aigua per abastir la població.  
 
12.- Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local.  
 
13.- Donar compte  dels Decrets d´Alcaldia següents: Del 26 al 56 de 2008.  
 
14.- Mocions grups polítics municipal 
 
 14.1.- Moció correllengua 2008 
 14.2.- Moció per a la inclusió de la comarca del Ripollès en l´atorgament d´ajuts 
 per a estudiants universitaris/àries de les comarques dels Pirineus.  
 
15.- Precs i preguntes. 
 
 
S’obre la sessió per la Presidència a les 21:00 hores i comprovada per la Secretària la 
existència del quòrum suficient perquè pugui ser iniciada la sessió en primera convocatòria, es 
procedeix a conèixer els assumptes inclosos en l´ordre del dia. 
 
1.- APROVACIÓ DE L´ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA CELEBRADA EN DATA 28 DE MARÇ 
DE 2008.  
 
Prèviament a la votació del present punt, l´alcalde cedeix el torn de paraula al regidor, Sr. Joan 
Àlvarez, el qual comenta que el seu grup votaran favorablement l´aprovació de l´acta perquè 
l´han rebut amb paper i una còpia amb CD tal i com es va acordar, si bé comenta que atès que 
en la comissió informativa prèvia al Ple, se´ls va dir que a partir d´ara ja no rebriem més l´acta 
del ple en format CD i que el CD estaria a l´ajuntament per a poder ser consultat per qualsevol 
regidor que ho desitgés, demanen que es compleixi el que estableix l´article 61 del ROM i que 
en les actes del Ple com a mínim hi hagi la motivació del vot dels diferents grups polítics 
municipals.  
 
L´alcalde-president contesta al regidor, Sr. Àlvarez, dient-li que el punt de l´ordre del dia és el 
relatiu a l´aprovació de l´acta de la sessió anterior i que més endavant, ja parlaran de com 
queda el tema de les actes i el seu contingut.  
 
Seguidament es sotmet l´acta de la sessió anterior a consideració dels membres del Ple 
presents a la sessió, i aquesta s´aprova per unanimitat dels seus membres.  
 
2.- APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D´ORDENACIÓ 
URBANA ALS CARRERS JOAN MARAGALL, RAMON D´URG, MESTRE SERRAT I CRTA. 
DE CAMPRODON.  
 
Atès que en data 19 de maig de 2008, mitjançant Decret d’Alcaldia es va iniciar el procediment 
de modificació del Pla General d´Ordenació Urbana (PGOU) de Sant Joan de les Abadesses.  
 
Atès que en data 19 de maig de 2008, es va emetre informe de Secretaria en relació amb la 
Legislació aplicable i el procediment a seguir per a la modificació del PGOU.  

 
Atesa la proposta de modificació puntual del PGOU i, realitzada la tramitació legalment 
establerta, és pel que ss proposa al Plenari municipal,  l’adopció del següent ACORD:  

 
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el projecte de modificació del Pla General d´Ordenació 
Urbana de Sant Joan de les Abadesses,  en els termes que hi consten en l’expedient. 

 
SEGON.- Obrir un període d’informació pública durant un mes, mitjançant anunci en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el diari 
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El Ripollès1. Durant aquest període l’expedient restarà a disposició de qualsevol persona que el 
vulgui examinar per tal de presentar les al·legacions que es considerin convenients. 

 
TERCER.- Sol·licitar simultàniament al tràmit d’informació pública, els informes als Organismes 
afectats per raó de les seves competències sectorials, els quals l’han d’emetre en el termini 
d’un mes, llevat que una disposició n’autoritzi un termini més llarg.  
 
 
L´alcalde-president explica que la finalitat de la modificació que es presenta és per optimitzar 
recursos i, per això, es planteja convertir la parcel.la ubicada entre els carrers Ramon d´Urg i 
Joan Maragall en equipament cultural, residencial i religiós, a més de convertir una zona verda 
privada en pública i passar a residencial l´edifici on actualment s´ubica el Centre d´Atenció 
Primària (CAP), qualificat pel vigent planejament d´equipament.  
 
Seguidament es cedeix el torn de paraula a la regidora, Sra. Regué, la qual manifesta que el 
seu grup no estan d´acord amb la modificació que es planteja pels següents motius:  
 
- No accepten que l´ajuntament mitjançant una modificació de planejament tingui més 
edificabilitat que la que té actualment, quan això mateix no es permet als particulars quan se´ls 
fa complir la normativa vigent.  
 
- Pel que fa a la Colònia Espona, actulament qualificada d´equipament assistencial, comenta 
que està en règim de concessió administrativa per part de la Fundació Privada Municipal Emma 
durant un termini de 40 anys i que, sense tenir en compte aquest fet i sense haver-ho dit res al 
Patronat de la Fundació Emma, es proposa al Plenari la present modificació de planejament 
que afecta a la parcel.la de la Colònia Espona ja que es proposa passar un sòl que actualment 
és privat a públic, a més de passar de sòl residencial a habitatge dotacional.  
 
-  Pel que fa al CAP, manifesta que en comptes d´ampliar-lo en el lloc on està actualment, es 
proposa que passi tot a habitatge.  
 
És a dir, que la modificació que es presenta al Plenari Municipal és per què l´Ajuntament en 
tregui un rendiment i la Fundació perd una manera de crèixer  ja que no ho podrà fer a través 
de la Colònia Espona.  
 
Seguidament es cedeix el torn de paraula al regidor, Sr. Gerard Costa, el qual demana què es 
vol fer en els baixos on actualment hi ha el centre cívic, ja que no veu com aquests es poden 
destinar a vivendes o garatges, i a la pregunta el senyor alcalde contesta dient que el local del 
centre cívic serà un local comercial o per exercir-hi una activitat econòmica.  
 
Per altra banda, el regidor, Sr. Costa, comenta que pel que fa a la Colònia Espona, en molts 
punts està d´acord amb el que acaba de comentar la regidora, Sra. Elisabet Regué.  
 
Sotmesa la proposta d´acord a consideració del Plenari Municipal, aquesta s´aprova per 6 vots 
positius del grup polític municipal del PSC, 2 vots negatius del grup polític municipal d´ERC i 2 
abstencions del grup polític municipal de CiU.  
 
3.- APROVACIÓ BASES ESPECÍFICIQUES PER L´ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER 
A LA REHABILITACIÓ D´ESTABLIMENTS COMERCIALS I EDIFICIS BUITS DE LA VILA 
VELLA DE SANT JOAN DE LES ABADESSES.  
 
Vista la necessitat de disposar d´unes bases reguladores del procediment a seguir per a 
l´atorgament de subvencions per part de l´Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, a 
aquelles actuacions de rehabilitació d´establiment comercials que estiguin buits i ubicats a la 
Vila Vella de Sant Joan de les Abadesses, dins el marc dels ajuts compresos en el fons de la 
Llei de Barris.  

                                                 
1 En virtut de l’article 23.4 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
Urbanística de Catalunya, el termini d’informació pública es computa des de la última publicació 
obligatòria. 
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Les ajudes municipals compreses en les bases esmentades a l´apartat anterior i objecte del 
present acord,  s’aplicaran a les obres de renovació i/o rehabilitació dels locals comercials buits 
o desocupats ubicats a la Vila Vella, amb la finalitat d´establir-hi una activitat comercial.  

Pel que s´acaba d´exposar és pel que es proposa al Plenari Municipal, l´adopció dels següents 
ACORDS:  
 
PRIMER.- APROVAR les bases específiques per l´atortament de subvencions per a la 
rehabilitació d´establiments comercials buits de la Vila vella de Sant Joan de les Abadesses, les 
quals s´adjunten com annexe.  
 
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 la publicació del text íntegra de l´ordenança en el BOP.  
 
 
Seguidament l´alcalde-president explica breument en què consisteixen les ajudes que es 
regulen en les presents bases.  
 
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal presents a la 
sessió, aquesta s´aprova per unanimitat dels seus membres.  
 
 
4.- APROVACIÓ BASES ESPECÍFIQUES PER L´ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER A 
LA REHABILITACIÓ D´IMMOBLES A LA VILA VELLA DE SANT JOAN DE LES ABADESSES.  
 
Vista la necessitat de disposar d´unes bases reguladores del procediment a seguir per a 
l´atorgament de subvencions per part de l´Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, a 
aquelles actuacions de rehabilitació d´immobles ubicats a la Vila Vella de Sant Joan de les 
Abadesses, dins el marc dels ajuts compresos en el fons de la Llei de Barris.  

Les ajudes municipals compreses en les bases esmentades a l´apartat anterior i objecte del 
present acord,  s’aplicaran a aquelles actuacions que complint els requisits establerts en les 
mateixes bases, tinguin per objecte la rehabilitació integral d´edificis, la rehabilitació de façanes 
i/o la rehabilitació de cobertes.  

Pel que s´acaba d´exposar és pel que es proposa al Plenari Municipal, l´adopció dels següents 
ACORDS:  
 
PRIMER.- APROVAR les bases específiques per l´atortament de subvencions per a la 
rehabilitació d´immobles de la Vila vella de Sant Joan de les Abadesses, les quals s´adjunten 
com annexe.  
 
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 la publicació del text íntegra de l´ordenança en el BOP.  
 
 
Seguidament l´alcalde-president explica breument en què consisteixen les ajudes que es 
regulen en les presents bases.  
 
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal presents a la 
sessió, aquesta s´aprova per unanimitat dels seus membres.  
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5.- RATIFICACIÓ ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 19 DE MAIG DE 2008, 
RELATIU A L´APROVACIÓ DE LES NORMES PARTICULARS DEL PROCÉS 
D´ADJUDICACIÓ DE 3 HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL EN RÈGIM DE LLOGUER 
A LA PLAÇA COMAMALA, NÚM. 6.  
 
Atesa la promoció d´habitatges que l´Institut Català del Sòl va realitzar a la Plaça Comamala, 
núm. 6, consistent en  sis habitatges amb protecció oficial en règim de lloguer. 
 
Atès que actualment hi ha 3 habitatges de la promoció sense adjudicar.  
 
Atès l´acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió celebrada en data 19 de maig de 
2008, relatiu a l´aprovació de les normes particulars del procés d´adjudicació de 3 habitatges 
amb protecció oficial en règim de lloguer, a la Plaça Comamala, núm.6. 
 
És pel que es proposa al Plenari Municipal, l´adopció dels següents ACORDS:  
 
PRIMER.-  RATIFICAR l´acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió celebrada en 
data 19 de maig de 2008, relatiu a l´aprovació de les normes particulars del procés 
d´adjudicació de 3 habitatges amb protecció oficial en règim de lloguer, a la Plaça Comamala, 
núm.6, i APROVAR les esmentades normes en la forma que es transcriben en l´expedient.  
 
SEGON.- COMUNICAR el present acord a la Direcció General de Promoció de l´Habitatge del 
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.  
 
 
L´alcalde-president, Sr. Ramon Roqué i Riu, explica el procediment a seguir per a l´adjudicació 
dels 3 habitatges buits d´aquesta promoció.  
 
Seguidament es cedeix el torn de paraula al regidor, Sr. Raimon Traver, el qual comenta que 
caldria tenir en compte algunes especificitats per evitar futurs problemes de convivència en 
promoció d´habitatges d´aquesta classe.  
 
A continuació la regidora, Sra. Elisabet Regué comenta que el seu grup no està conforme amb 
les normes que es proposa aprovar ja que no hi ha posat cap clàusula pròpia i s´ha limitat a 
aprovar la proposta de bases o normes de Medi Ambient i Habitatge i, a tal efecte posa com 
exemple, el termini que es demana d´empadronament al municipi.  
 
Sotmesa la proposta a consideració del Plenari Municipal, aquesta s´aprova per 8 vots positius 
(6 del grup polític municipal del PSC i 2 del grup de CiU ) i 2 abstencions del grup polític 
municipal d´ERC.  
 
6.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ PRESSUPOST AJUNTAMENT 2/2008, MITJANÇANT 
SUPLEMENT DE CRÈDITS I CRÈDITS EXTRAORDINARIS.  
 
Atès que s´ha detectat una manca de consignació pressupostària en les partides de despeses 
que a continuació s´indiquen i pels imports que s´esmenten i, per altra banda s´ha produït la 
necessitat de realitzar unes despeses que no es poden demorar fins a l´exercici següent, per 
les quals no hi ha consignació pressupostària en el pressupost:  
 
Suplements de crèdits: 

 
Partida Nom Crèdits inicials Import suplement Crèdit definitiu 

2008.01.432.22706 
 
 
2008.02.451.22601 
 
2008.03.452.6320008 

Estudis i treballs tècnics 
 
Agermenaments 
 
Millores instal.lació piscina

80.000,00 
 
1.000,00 
 
65.000,00 

100.000,00 
 
10.000,00 
 
25.000,00 

180.000,00 
 
11.000,00 
 
90.000,00 
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Total altes crèdits : 135.000,00 €    

 
Crèdits extraordinaris: 

 

Partida Nom Proposta de 
consignació 

2008.02.422.48901 
 
 
2008.02.45122666 

Aportació escola Ramon 
Suriñach 
 
Activitats diverses 

600,00 
 
 
10.000,00 

 

Total altes crèdits : 10.600,00€    

 
Atès que s´han produït ingressos no previstos en el pressupost de l´exercici 2008 que financien 
l´augment de despeses esmentades anteriorment.  Concretament es tracta del concepte 
d´ingrés següent:  
 

2008.01.13002 -  Liquidacions IAE- per un import total de 176.910,85 €. 
 
Atès el que estableix l´article 181 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, articles 43 a 
46 del Reial Decret 500/1990, de 20 d´abril, articles 8 i següents de les Bases d´execució del 
pressupost, Regla 98 de la Instrucció de Comptabilitat per a l´administració local i article 22 de 
la Llei 7/1985, de 2 d´abril, reguladora de les bases del règim local.  
 
És pel que es proposa al Plenari Municipal, l´adopció dels següents ACORDS:  
 
PRIMER.- APROVAR la modificació del pressupost de l´ajuntament número 2/2008, mitjançant 
suplement de crèdits a les partides de despeses que a continuació s´indiquen i pels imports 
que s´esmenten:  
 
Suplements de crèdits: 

 

Partida Nom Crèdits inicials Import suplement Crèdit definitiu 

2008.01.432.22706 
 
 
2008.02.451.22601 
 
2008.03.452.6320008 

Estudis i treballs tècnics 
 
Agermenaments 
 
Millores instal.lació piscina

80.000,00 
 
1.000,00 
 
65.000,00 

100.000,00 
 
10.000,00 
 
25.000,00 

180.000,00 
 
11.000,00 
 
90.000,00 

 

Total altes suplements de crèdits : 135.000,00 €    

 
Crèdits extraordinaris: 

 

Partida Nom Proposta de 
consignació 

2008.02.422.48901 
 
 
2008.02.451.22666 

Aportació escola Ramon 
Suriñach 
 
Activitats diverses 

600,00 
 
 
10.000,00 

 

Total altes crèdits extraordinaris : 10.600,00€    

 

Total altes ( suplements de crèdits i crèdits extraordinaris ) : 145.600,00 euros 
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per majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent, concretament en:  
 

Partida Nom Consignació  total 

2008.01.13002 Liquidacions IAE   176.910,85 € 

 
 
SEGON.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies 
hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província. En cas que 
no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini 
d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.   
 
TERCER.- COMUNICAR aquesta resolució a l´àrea comptable als efectes oportuns.  
 
 
L´alcalde-president comenta breument en què consisteix la modificació de pressupost que es 
proposa aprovar al Plenari municipal i manifesta que l´equip de govern continua en la mateixa 
línia d´estalvair i no malgastar.  
 
Seguidament es cedeix el torn de paraula al regidor, Sr. Joan Àlvarez, el qual manifesta que el 
seu grup celebren el fet d´haver tingut més ingressos que permetin fer la modificació, si bé no 
entenen com es poden haver donat aquests majors ingressos si ja tot just dos mesos que es va 
aprovar el pressupost del 2008 i que s´incrementin tant algunes partides de despeses la qual 
cosa els fa pensar que no hi ha haver una bona previsió a l´hora de fer el pressupost i, per 
aquest motiu, el seu grup hi votarà en contra.  
 
Sotmesa la proposta a consideració dels membres del Plenari Municipal, aquesta s´aprova per 
6 vots positius del grup polític municipal del PSC, 2 vots negatius del grup polític municipal 
d´ERC i 2 abstencions del grup polític municipal de CiU.  
 
7.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ INDEMNITZACIÓ MEMBRES CORPORACIÓ LOCAL.  
 
Atès l´acord adoptat pel Plenari Municipal en sessió celebrada en data 27 de juny de 2007, 
mitjançant el qual, s´aprovà en el seu apartat quart, les indemnitzacions per assistència a 
òrgans col.legiats per part dels regidors següents:  
 
. Per assistència a la Junta de Govern Local: 67,30 euros ( tan pels regidors de ple dret com 
pels regidors amb dret a veu i sense vot).  
. Per assistència a la Comissió informativa prèvia al Ple: 25,23 euros 
. Per assistència al Ple: 50,47 euros 
. Per assistència a la Comissió Especial de Comptes: 25,23 euros 
 
Atès que de conformitat amb l´acord adoptat pel Plenari Municipal en sessió celebrada en data 
27 de juny de 2007, el Ple celebra sessions ordinàries cada dos mesos, l´últim divendres hàbil 
del mes i, si s´escau en festiu, el dia hàbil immediatament anterior.  
 
És pel que es proposa al Plenari Municipal, l´adopció dels següents ACORDS:  
 
PRIMER.- MODIFICAR l´acord adoptat pel Plenari Municipal en sessió celebrada en data 7 de 
juny de 2007 i APROVAR les indemnitzacions per assistència a òrgans col.legiats per part dels 
regidors que a continuació s´indica:  
 
. Per assistència a la Junta de Govern Local: 69,32 euros ( tan pels regidors de ple dret com 
pels regidors amb dret a veu i sense vot).  
. Per assistència a la Comissió informativa prèvia al Ple ordinari: 51,98 euros 
. Per assistència al Ple ordinari: 103,97 euros 
. Per assistència a la Comissió informativa prèvia al Ple extraordinari: 25,99 euros 
. Per assistència al Ple extraordinari: 51,98 euros 
. Per assistència a la Comissió Especial de Comptes: 25,99 euros 
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SEGON.- COMUNICAR el present acord a l´àrea comptable d´aquest ajuntament a fi i efectes 
del seu coneixement.  
 
 
El Sr. Alcalde, comenta que es planteja aquest canvi perquè es té la intenció de fer plens cada 
dos mesos de forma ordinària i no un ple ordinari i un d´extraordinari com es venia fent els 
últims anys.  
 
A continuació el Sr. Raimon Traver comenta que a simple vista semblaria que no hi ha un cost 
afegit perquè a finals d´any es cobrarà el mateix que fins ara si bé comenta que no els agrada 
que es redueixin el número de plens ja que la ciutadania i l´oposició perd informació.  També 
proposen que no es cobri res per part dels regidors pels possibles plens extraordinaris que es 
celebrin, ja que si és així, el grup de Ciu votaran a favor de la proposta.  
 
El regidor, Sr. Joan Àlvarez, manifesta que compartiexen en part el que acaba de comentar el 
regidor, Sr. Traver ja que històricament la tradició en aquest Ajuntament era la de fer Ple cada 
mes. Si es fa Ple cada dos mesos es limita a l´oposició el seu dret a expressar el que opinen i 
també si no s´ha de fer Ple cada mes, denota falta de gestió de l´equip de govern.  També 
comenta que troben bé la proposta de CiU de no pagar els plens extraordinaris que es celebrin 
i finalment, comenta que el seu grup demanaran fer Ple extraordinari pels mitjans legals quan 
ho creguin necessari.  
 
Sotmesa la proposta d´acord a consideració del Plenari Municipal, aquesta s´aprova per 6 vots 
positius del grup polític municipal del PSC i 4 vots negatius ( 2 del grup d´ERC i 2 del grup de 
CiU).  
 
8.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL TEXT REFÓS DELS ESTATUTS REGULADORS DEL 
CONSORCI PER A LA PROTECCIÓ I LA GESTIÓ DELS ESPAIS D´INTERÈS NATURAL EL 
RIPOLLÈS. 
 
Atès que en la sessió extraordinària del Consell Plenari del Consorci, de data 20 de setembre 
de 2007 es va aprovar inicialment, per majoria absoluta dels seus membres, el Text Refós dels 
Estatuts Reguladors del Consorci per a la Protecció i Gestió dels Espais d’Interès Natural del 
Ripollès. 
 
Atès que la proposta d’acord anteriorment esmentada es sotmet a informació pública en el 
termini de 30 dies mitjançant anuncis al BOP Girona (número 199 de 10 d’octubre de 2007) i al 
DOGC (núm. 4987 de 15 d’octubre de 2007), amb audiència als interessats i als altres ens 
locals que exerceixin la iniciativa de l’aprovació del Text Refós dels Estatuts Reguladors. 
 
Vist l’informe de l’Assessoria Jurídica del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya de data 20 de novembre de 2007  en que es presenten al·legacions al 
text Refós dels Estatuts del Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais d’Interès Natural 
del Ripollès. 
 
Vistes les esmenes introduïdes en els articles 8 i 9 i altres de composició i format en el Text 
Refós d’Estatuts Reguladors del Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais d’Interès 
Natural del Ripollès. 
 
Atès allò que disposen els articles 313 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
Es proposen els ACORDS següents: 
 
PRIMER.-  Aprovar les al·legacions presentades en data 20 de novembre de 2007 pel 
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 
 
SEGON.- Aprovar, de forma definitiva, el Text Refós dels Estatuts Reguladors del Consorci del 
Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais d’Interès Natural del Ripollès i sotmetre’l, 
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juntament amb aquest acord, a informació pública mitjançant anuncis al Butlletí Oficial del 
Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis.  
 
TERCER.- Comunicar l’acord anterior als ens consorciats perquè adoptin el mateix acord i 
encomanin a aquest Consorci la realització del tràmit d’informació pública de l’aprovació 
definitiva del Text Refós dels Estatuts Reguladors i de les demés actuacions necessàries per a 
la finalització dels tràmits corresponents. 
 
QUART.- Comunicar el present acord al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya, als efectes oportuns. 
 
CINQUÈ.- Trametre el present acord a la Direcció General d’Administració Local una vegada 
finalitzats tots els tràmits d’aprovació definitiva dels Estatuts Reguladors. 
 
 
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal presents a la 
sessió, aquesta s´aprova per unanimitat del tots els seus membres.  
 
9.- APROVACIÓ SOL.LICITUD A EFECTUAR AL CONSORCI PER A LA PROTECCIÓ I LA 
GESTIÓ DELS ESPAIS D´INTERÈS NATURAL DEL RIPOLLÈS LA GESTIÓ DE LES 
FORESTS DEL MUNICIPI DE SANT JOAN DE LES ABADESSES.  
 
Atès que l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses és propietari de les forests del municipi 
de Sant Joan de les Abadesses totes elles amb un instrument d’ordenació aprovat: 
 
CUP 33 Castell Tallat 
CUP 34 Collabós 
CUP 35 Els Plans 
CUP 36 El Pinetà 
CUP 37 Serrat de Moncoia 
CUP 70 Avetar i Puigrust 
 
Atès que la gestió dels terrenys forestals d’utilitat pública correspon als titulars d’aquests, i 
l’Administració forestal exerceix el control de la gestió realitzada pels titulars dels terrenys. 
 
Atès l’article 54 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya on s’estableix que les 
entitats públiques poden disposar de tècnics forestals per redactar els seus propis programes 
anuals d’aprofitaments i millores, els quals s’han de presentar a l’Administració forestal per 
ésser aprovats, en els termes que es determinin per reglament. 
 
Atesa la possibilitat que la gestió de les forests les realitzi el Consorci per a la Protecció i la 
Gestió dels Espais d’Interès Natural del Ripollès. 
 
Es proposa l’adopció dels ACORDS següents: 
 
PRIMER.- SOL·LICITAR al Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais d’Interès Natural 
del Ripollès la gestió de les forests del municipi de Sant Joan de les Abadesses. 
 
SEGON.- FACULTAR a l’Alcaldia, tan àmpliament com en dret sigui necessari, per a la 
signatura de tota la documentació necessària per a l’execució d’aquest acord. 
 
TERCER.- COMUNICAR el present acord a la part interessada i al Departament de Medi 
Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.  
 
 
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal presents a la 
sessió, aquesta s´aprova per unanimitat del tots els seus membres.  
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10.- APROVACIÓ ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ CONCEDIDA PEL DEPARTAMENT 
D´EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER SER TITULAR D´UNA LLAR 
D´INFANTS, PER AL CURS 2007-2008.  
 
Atesa la Resolució EDU/589/2008, del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya 
de data 20 de febrer de 2008, per la qual s’atorguen subvencions a les corporacions locals 
titulars de llars d'infants, per als cursos 2006-2007 i 2007-2008, publicada en el Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya núm. 17192, de data 4 de març de 2008. 
 
Atès que de conformitat amb l’esmentada resolució, s'atorga a l’Ajuntament de Sant Joan de 
les Abadesses una subvenció  per al curs 2007-2008 d’un import de 66.600 €. 
 
Atès el que estableix el punt 5 de la Resolució EDC/280/2006, anteriorment esmentada, el qual 
determina que el pagament d’aquesta subvenció es farà en dues parts: una primera part en 
concepte de bestreta, del 50% del total, que es tramitarà de manera immediata i la resta, una 
vegada justificada la subvenció corresponent. 
 
Atès que també determina que per tal de tramitar el pagament de la segona part de la 
subvenció, les diferents Corporacions Locals trametran a la Direcció General de Centres 
Educatius, entre d’altres, l’acord del plenari municipal mitjançant el qual s’accepta la subvenció 
atorgada. 
 
Per tot lo exposat és pel que es proposa al Plenari Municipal l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.- ACCEPTAR la subvenció atorgada per part del Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya a favor de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses per al curs 
2007-2008, d’un import total de 66.600 euros, per ser titular de la llar d'infants "Centre: EEI 
Municipal - Codi núm. 17005595". 
 
SEGON.-  COMUNICAR el present acord al Servei de Règim Econòmic de la Direcció General 
de Recursos del Sistema Educatiu del Departament d’Educació, a fi i efectes oportuns. 
 
 
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal presents a la 
sessió, aquesta s´aprova per unanimitat del tots els seus membres.  
 
11.- DONAR COMPTE DE L´ACORD ADOPTAT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN 
SESSIÓ CELEBRADA EN DATA 5 DE  MAIG DE 2008, RELATIU A LA SOL.LICITUD DE 
SUBVENCIÓ PER ACTUACIONS DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA DINS EL MARC DEL PLA 
D´INICIATIVES DE DINAMITZACIÓ COMARCAL AMB EL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ 
D´UN NOU DIPÒSIT D´AIGUA PER ABASTIR EL NOU POLIGON INDUSTRIAL COMARCAL 
DEL RIPOLLÈS.  
 
Atesa la necessitat de disposar del finançament necessari per a la construcció d´un nou dipòsit 
d´aigua complementari a l´actual dipòsit.  
 
Atès el projecte redactat a tal efecte per l´Agència Catalana de l´Aigua. 
 
Atès l´acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió celebrada en data 5 de maig de 
2008, relatiu a la sol.licitud de subvenció per actuacions de dinamització econòmica dins el 
marc del Pla d´iniciatives de dinamització comarcal amb el projecte de construcció d´un nou 
dipòsit d´aigua per abastir el nou polígon industrial comarcal del Ripollès que s´ubicarà al 
sector de la Colònia Llaudet.  
 
És pel que es proposa al Plenari Municipal, l´adopció dels següents ACORDS:  
 
PRIMER.- DONAR COMPTE de l´acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió 
celebrada en data 5 de maig de 2008, relatiu a la sol.licitud de subvenció per actuacions de 
dinamització econòmica dins el marc del Pla d´iniciatives de dinamització comarcal amb el 
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projecte de construcció d´un nou dipòsit d´aigua per abastir el nou polígon industrial comarcal 
del Ripollès que s´ubicarà al sector de la Colònia Llaudet.  
 
 
El Plenari Municipal es dóna per assebentat del present punt de l´ordre del dia.  
 
12.- DONAR COMPTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.  
 
El Plenari Municipal es dóna per assebentat dels acords adoptats per la Junta de Govern Local 
compreses dins el període que va des del 17 de març al 12 de maig de 2008.  
 
13.- DONAR COMPTE  DELS DECRETS D´ALCALDIA SEGÜENTS: DEL 26 AL 56 DE 2008.  
 
El Plenari Municipal es dóna per assegentat dels Decret d´Alcaldia compresos entre el número 
26 i el 56, ambdós inclosos de 2008.  
 
14.- MOCIONS GRUPS POLÍTICS MUNICIPAL 
 
 14.1.- MOCIÓ CORRELLENGUA 2008 
 
L’ús social del català segueix disminuint any rera any arreu dels Països Catalans. Per aquest 
motiu, des de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana (CAL) volem donar un 
nou impuls a la normalització de la nostra llengua per mitjà de la dotzena edició del 
Correllengua. Una tasca que requereix de l’esforç de tothom. Només d’aquesta manera podrem 
garantir que el català sigui una llengua viva i am futur en un món cada cop més globalitzat. 
 
Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals i comunitàries. 
 
Atesa la necessitat d’assolir la plena normalitzat del català arreu del territori, convertint-la en la 
llengua vehicular i comuna de la nostra societat, i en l’element d’integració de les persones 
nouvingudes. 
 
Atesa la consolidació que després de deu anys està assolint la iniciativa cívica del Correllengua 
gràcies al suport d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i societat civil i general. 
 
Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana (CAL), 
organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots els 
municipis i comarques de parla catalana. 
 
Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest municipi. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses ACORDA: 
 
PRIMER.- Donar suport al Correllengua 2008 com a instrument reivindicatiu de la societat a 
favor de la plena normalització de l’ús social de la llengua arreu dels territoris de parla catalana 
i a favor de la seva unitat. 
 
SEGON.- Donar suport a la necessitat d’un nou marc legislatiu per a la nostra llengua, que es 
concreti amb una nova llei de Política lingüística. 
 
TERCER.- Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats en organitzar el 
Correllengua i aportar la infraestructura i l’ajuda necessària pel bon desenvolupament de les 
activitats programades. 
 
QUART.- Fer pública aquest iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis d’aquesta 
corporació. 
 
CINQUÈ.- Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d’Associacions per la 
Llengua Catalana (CAL), al carrer Santa Perpètua, 15 baixos 08012 Barcelona, i als 
organitzadors del pas del Correllengua pel municipi. 
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Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal presents a la 
sessió, aquesta s´aprova per unanimitat del tots els seus membres.  
 
 
 14.2.- MOCIÓ PER A LA INCLUSIÓ DE LA COMARCA DEL RIPOLLÈS EN 
L´ATORGAMENT D´AJUTS  PER A ESTUDIANTS UNIVERSITARIS/ÀRIES DE LES 
COMARQUES DELS PIRINEUS.  
 
Vista la Resolució IUE/129/2008, de 25 de gener, per la qual s’aproven les bases i s’obre la 
convocatòria d’ajuts per a estudiants universitaris/àries de les comarques de l’àmbit de l’Alt 
Pirineu, Aran i Solsonès. 
 
Aquesta convocatòria sorgeix de la voluntat de donar resposta a la necessitat de facilitar 
l’accés a la universitat, en igualtat d’oportunitats, a la població catalana. Les condicions 
geogràfiques específiques de les comarques de muntanya impliquen un cost addicional de 
desplaçament i allotjament a les famílies amb fills o filles que volen accedir a la universitat i que 
no disposen, en el seu àmbit territorial, de centres d’ensenyament superior de caràcter 
presencial permanent per seguir els seus estudis. 
 
En aquest context, i  com a prova pilot, l’any 2004 es va impulsar una línia específica d’ajuts als 
estudiants l’Alt Pirineu i Aran que accedien per primer cop a la universitat. L’èxit de participació 
va motivar la continuïtat del programa els anys següents amb l’obertura dels ajuts a tots els 
estudiants d’aquest àmbit territorial, independentment del curs acadèmic. 
 
El departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya, amb la 
voluntat d’ampliar la mobilitat comarcal dels estudiants universitaris i les estudiants 
universitàries de les àrees de muntanya de Catalunya, pretén fer un pas endavant en aquesta 
nova convocatòria, entenent l’àrea territorial d’aplicació dels ajuts a la comarca del Solsonès. 
 
Donat que el Ripollès ha estat una comarca de muntanya, històricament no reconeguda, però 
que dista d’uns cent quilòmetres aproximadament de Girona i Barcelona, i per tant a més d’una 
hora de trajecte per als universitaris ripollesos, això representa unes dificultats de 
desplaçament per als ripollesos/es similars a les dels estudiants que poden acollir-se a la 
convocatòria d’ajuts esmentada. 
 
Actualment, des de la capital del Ripollès, per anar a Barcelona encara s’ha d’agafar un tren 
que triga dues hores de mitjana a arribar, o per anar a Girona s’ha d’agafar un únic autobús 
amb parada a diferents poblacions. 
 
Donat que a causa del llarg desplaçament, els estudiants universitaris Ripollesos es veuen 
obligats a viure fora de casa, amb les despeses que això suposa, com ara el lloguer no gens 
barat d’un habitatge, el cost dels trasllats interurbans, l’alimentació, etc... 
 
Atès que al Ripollès hi viuen més de 1800 joves en edat universitària, el que representa un 7% 
aproximadament de la població total , segons l’estudi de la realitat juvenil al Ripollès de 
l’Observatori Català de la Joventut editat a l’abril de 2006. 
 
És pel que es proposa al Plenari Municipal, l´adopció del següent ACORD:  
 
PRIMER.- SOL.LICITAR al Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat 
de Catalunya la inclusió de la comarca del Ripollès a la convocatòria de la resolució 
IUE/129/2008, de 25 de gener, per la qual s’aproven les bases i s’obre la convocatòria d’ajuts 
per a estudiants universitaris/àries i en les futures convocatòries. 
 
SEGON.- Instar als regidors d’aquesta corporació que són consellers comarcals a elevar al 
President del Consell Comarcal del Ripollès la demanda d’adoptar les mesures i acords 
necessaris per a sol.licitar al Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat 
de Catalunya la inclusió de la comarca del Ripollès a la convocatòria de la resolució 
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IUE/129/2008, de 25 de gener, per la qual s’aproven les bases i s’obre la convocatòria d’ajuts 
per a estudiants universitaris/àries i en les futures convocatòries. 
 
TERCER.- Comunicar aquests acords al Departament d’Innvació, Universistats i Empresa de la 
Generalitat de Catalunya i al Comarcal Comarcal del Ripollès i  als partits polítics amb 
representants ripollesos al Parlament, perquè s’hi adhereixin i prenguin les mesures que 
creguin oportunes amb les finalitats de la moció. 
 
 
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal presents a la 
sessió, aquesta s´aprova per unanimitat del tots els seus membres.  
 
15.- PRECS I PREGUNTES. 
 
L´Alcalde-president cedeix el torn de paraula a la regidora, Sra. Montserrat Tallant, la qual 
informa dels actes previstos pel mes de juny i juliol.  
 
Seguidament es cedeix el torn de paraula al regidor,  Sr. Jordi Caparrós, el qual recorda  els 
actes que organitza la Comissió de Festes els propers mesos.  
 
A continuació la regidora, Sra. Elisabet Regué formula les següents preguntes a l´equip de 
govern:  
 
1) Aprovació d’ubicació de papereres municipals de boca múltiple adaptades al sistema de 
recollida Porta a Porta actual. 
 
Atès que Sant Joan de les Abadesses està duent exitosament a terme, des de l’any 2005 el 
sistema de recollida selectiva Porta a Porta. Èxit basat en el increment del reciclatge i per tant 
en la conseqüent i progressiva disminució del impost d’escombraries.  
 
Atès que actualment les papereres municipals repartides al llarg de la vila disposen únicament 
d’una sola boca i per tant no afavoreixen l’esmentat procés de reciclatge.  
 
Atès que l’actual equip de govern mai ha cregut en aquest projecte, inclús durant la campanya 
electoral plantejava la ubicació de contenidors soterrats, fet que faria retrocedir el bon 
funcionament del sistema Porta a Porta i incrementar, novament, el impost d’escombraries.  
 
És pel que es proposa al ple municipal l’aprovació dels següent acord. 
 
Realització i posterior aprovació d’un pressupost, al llarg d’aquest any 2008, de diversos 
models de papereres de boca múltiple. 
 
Substitució de la majoria o la totalitat de papereres d’una sola boca repartides al llarg del 
municipi per papereres de boca múltiple per tal d’afavorir el procés de reciclatge.  
 
Publicació dels beneficis obtinguts del sistema de recollida Porta a Porta durant l’any 2007. 
 
 
2) Petició de l’informe mediambiental existent que avali l’abocament, al camí d’accés al Mas la 
Rovira, de l’asfalt residual provinent de la carretera C-17. 
 
Atès que s’ha abocat una important quantitat d’asfalt residual, provinent de la carretera C-17, al 
camí d’accés al Mas la Rovira. (i d’altres indrets com sector alberg, piscina municipal ...) 
 
Atès que aquest abocament causa un cert impacte mediambiental i visual a l’indret.  
 
Atès que l’asfalt residual d’una carretera conté hidrocarburs propis, així com olis i fuels derivats 
de la circulació dels vehicles, fet que pot provocar que durant propers episodis de pluges 
l’aigua provoqui la infiltració d’aquests productes i la conseqüent contaminació de les aigües 
subterrànies i del propi subsòl.  
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Atès que per evitar la possible infiltració de productes tòxics continguts a l’asfalt és necessari la 
disposició d’un ferm impermeable a la seva base.  
 
És pel que es demana al ple municipal el següent. 
 
Petició del informe de caràcter mediambiental, d’impacte o analític, existent que avali i permeti 
l’abocament, al camí d’accés al Mas la Rovira (i d’altres), de l’asfalt residual de la carretera C-
17. 
 
 
3) Petició del projecte i el pla de seguretat de les obres de la piscina municipal. 
 
Atès que l’actual equip de govern està fent obres a la piscina municipal. 
 
Atès que no es tracta d’una obra menor. 
 
Atès que ja han passat les quotes de la piscina municipal i que s’ha d’obrir al públic per la diada 
de sant antoni, 
 
És pel que es demana al ple municipal el següent. 
 
Que se’ns digui qui és el tècnic que ha realitzat el projecte executiu de la rehabilitació de la 
piscina municipal, qui és el tècnic que dirigeix la direcció de les obres, quina empresa 
constructora realitza les obres de la piscina, i qui ha realitzat el pla de seguretat de l’obra. 
 
En cas de no tenir alguna documentació demanada, demanem un informe del tècnic municipal 
dient que l’execució de l’obra està fent sota la seva direcció i dins de tots els paràmetres que 
marca la llei. 
 
 
4) Com està la col.locació de la barana al davant de la porta del Centre Cívic que ja vàrem 
demanar que es col.loqués en el Plenari anterior ?  
 
 
5) Quines obres es fan al voltant de les Cinc Fonts?  
 
 
6) Demanen que es llegeixin en el Ple els Decret d´Alcaldia perquè la gent que assisteix al Ple 
o la gent que l´escolta per la ràdio sàpiguen de què va.  
 
 
A continuació l´alcalde-president, Sr. Roqué, contesta alguna de les preguntes formulades per 
la regidora dient el següent:  
 
Pel que fa al porta a porta, l´equip de govern està fent un esforç per tirar endavant el sistema 
porta a porta i, si cal, per millorar-lo o canviar-lo.  
 
Pel que fa al tema de l´aslfat residual, comenta que s´ha utilitzat en dos llocs com són en el pas 
de sota l´empresa Nova Llum i en l´aparcament del davant de l´alberg de joventut per ampliar 
una petita vorera i arreglar aquell petit sector i, no entra en la utilització que n´han fet els 
particulars.  
 
Pel que fa al tema de les obres de la piscina municipal, el regidor, Sr Jordi Caparrós comenta 
que la piscina en principi obrirà per Sant Antoni i, el tema del rebuts els passa el Club i no 
l´ajuntament. 
L´alcalde-president afegeix que es tracta d’una obra menor la que s´està duent a terme a la 
piscina municipal i la única cosa que s´externalitza, és a dir, que no fa la brigada municipal d´ 
obres, és la impermeabilització, atès que aquesta feina la fa una empresa especialitzada.  
 



 
AJUNTAMENT DE LA 
BARONAL VILA DE SANT JOAN  
DE LES ABADESSES 

Pel que respecte a la barana del centre cívic, l´alcalde-president, comenta que s´han demanat 
pressupostos i que en breu es col.locarà.  
 
Pel que fa a les obres de les Cinc Fonts, l´alcalde comenta que s´ha dut a terme únicament un 
canvi de tuberia.  
 
I, finalment, pel que respecte al tema dels Decrets d´Alcaldia contesta dient que com que 
generalment afecten a particulars, l´equip de govern entén que no cal llegir-los en el Ple perquè 
no cal fer-no cap safareig, més quan es poden consultar per qui hi estigui interessat.  
 
Seguidament es cedeix el torn de paraula al regidor, Sr. Traver, el qual pregunta a l´equip de 
govern si té la intenció de mantenir allà on està actualment l´abocador incontrolat de la 
Coromina del Bac.   
 
A tal efecte el senyor alcalde contesta la pregunta formulada dient que no es pot prendre 
aquesta decisió en aquest moment perquè només es diposa d´aquest punt d´abocament, si bé 
reconeix que és un dels punts dèbils del sistema porta a porta que cal millorar.  
 
La regidora, Sra. Elisabet Regué, a continuació comenta que la majoria de Decrets que passen 
per aquest ple no afecten a cap particular i en posa alguns exemples, per tal de demostrar que 
és important llegir-los perquè tothom sàpiga la informació que contenen.  
Pel que respecte a l´àrea d´aportació de la Coromina del Bac, la regidora comenta que cal 
posar-hi més informadors i  una càmara per a poder veure qui no fa correctament el reciclatge.  
 
L´alcalde manifesta que les mesures proposades per la regidora, Sra. Regué, pel que fa a 
l´àrea d´aportaciò de la Coromina del Bac, són privatives de llibertat i si es portessin a terme, 
es faria pagar a la gent que fa bé el porta a porta, les despeses que ocasionaria la contractació 
d´un vigilant, per totes aquelles persona que no ho fan correctament.  
 
Finalment el regidor, Sr. Traver, demana a l´equip de govern que, si l´àrea d´aportació de la 
Coromina del Bac, és definitiva, que s´adoptin les mesures correctores oportunes, per tal de 
solventar els problemes que avui per avui ocasiona a  molta gent aquesta àrea.  
 
No havent-hi més assumptes a tractar, l´Alcaldia dóna per acabada la sessió a les 22:45 hores 
de la qual s´estén la present acta que signa amb mi, la Secretària que certifico, l´Alcaldessa de 
la Corporació.  
 
 
 
 
 
 
 
Raquel Costa Iglesias    Ramon Roqué i Riu 
Secretària-Interventora    Alcalde-president 
 


