
 
AJUNTAMENT DE LA 
BARONAL VILA DE SANT JOAN  
DE LES ABADESSES 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 28 DE 
MAIG DE 2010.  
 
Identificació de la sessió: 
 
Legislatura: 2007/2011 
Sessió número 28 
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 
Sr. Eudald Costa i Pérez, regidor 
Sra. Lídia Folgueiras i Folguerias, regidora 
Sr. Joan Àlvarez i Pujol, regidor 
Sr. Jordi Terrades i Burniol, regidor 
Sr. Sergi Albrich i Viñas, 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 7 de maig de 2010.  
 
2.- Donar compte de la liquidació del pressupost de l´Ajuntament i del seu Organisme 
Autònom Llar d´Infants El Molí Petit, corresponent a l´exercici de 2009.  
 
3.- Aprovació Compte General Ajuntament i Organisme Autònom Llar d´Infants El Molí 
Petit, corresponent a l´exercici 2009.  
 
4.- Aprovació modificació pressupost ajuntament número 3/2010, mitjançant crèdits 
extraordinaris.  
 
5.- Aprovació modificació pressupost ajuntament número 7/2010, mitjançant crèdits 
extraordinaris.  
 
6.- Aprovació modificació contribucions especials obra C/ Ramon d´Urg, I Fase.  
 
7.- Aprovació assignació del capítol per la prestació supramunicipal de serveis del 
Fons de Cooperació Local de Catalunya, any 2010.  
 
8.- Aprovació Pla de Protecció Civil Municipal NEUCAT i TRANSCAT.  
 
9.- Aprovació  conveni de col.laboraicó entre el Consorci Ripollès Desenvolupament i 
l´Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses per l´execució de les obres i 
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subministraments del Palau de l´Abadia que complementen el projecte Terra de 
Comtes i Abats.  
 
10. Aprovacio conveni de col.laboraciço entre l Agencia Estatal de Administracion 
Tributaria y la Federacion Española de Municipios y Provincias en materia de 
subministrament dç informacio de caracter tributari a les entitats locals.  
 
11.-  Mocions grups polítics municipals:  
 
 11.1.- Aprovació adhesió a la resolució del Parlament de Catalunya de 29 
 d´abril  sobre l´Estatut d´Autonomia de Catalunya.  
 
12.- Donar compte dels acords de Junta de Govern Local.  
 
13.- Donar compte dels Decret d´Alcaldia següents: Del 24 al 59 de 2010.  
 
14. Torn obert de paraula.  
 
 
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 7 
DE MAIG DE 2010.  
 
Sotmesa l´acta de la sessió anterior a consideració dels membres del Plenari 
Municipal, aquesta s´aprova per unanimitat.  
 
2.- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L´AJUNTAMENT I 
DEL SEU ORGANISME AUTÒNOM LLAR D´INFANTS EL MOLÍ PETIT, 
CORRESPONENT A L´EXERCICI DE 2009.  
 
La Secretària-interventora dóna compte del Decret d´Alcladia de data 31 de març de 
2010, que es transcriu literalment a continuació:  
 
“ DECRET D´ALCALDIA 
 
Vist l´expedient de  la liquidació del pressupost de l´Ajuntament de Sant Joan de les 
Abadesses corresponent a l´exercici econòmic de 2008.  
 
Vist l´informe de la Secretaria-intervenció en el qual es fa constar que el resultat del 
romanent de tresoreria a 31-12-2009 ha estat positiu en la quantitat de 1.091.296,65 
euros.  
 
Vista també la proposta d´incorporació al Pressupost de 2010 dels romanents de crèdit 
que es detallen en l´expedient tramitat a l´efecte.  
 
I informada favorablement la liquidació del pressupost per la secretaria-interventora en 
acompliment d´allò que disposa l´article 191.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, pel qual s´aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.  
 
HE RESOLT:  
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PRIMER.- APROVAR la liquidació del Pressupost d´aquest Ajuntament corresponent a 
l´exercici econòmic de 2009, el detall del qual a nivell de Resultat pressupostari i de 
Romanent de tresoreria a 31-12-2009, es transcriu a continuació:  

RESULTAT PRESSUPOSTARI 

CONCEPTES DRETS 
RECONEGU
TS NETS 

OBLIGACION
S 
RECONEGU
DES NETES 

AJUSTAME
NTS 

RESULTAT 
PRESSUPOS
TARI 

 
a.Operacions corrents 
b. Altres operacions no 
financeres 
 
1. Total operaacions no 
financeres (a + b ) 
2. Actius financers 
3. Passius financers 
 

 
4.549.582,56 
2.313.999,53 
 
6.863.582,09 
 
0,00 
270.426,01 

 
3.713.010,07 
1.958.680,45 
 
5.671.690,52 
 
0,00 
387.324,87 

 
0,00 
0,00 
 
0,00 
 
0,00 
0,00 

 
836.572,49 
355.319,08 
 
1.191.891,57 
 
0,00 
- 116.898,86 

RESULTAT PRESSUPOSTARI 
DE L´EXERCICI 

7.134.008,10 6.059.015,39 0,00 1.074.992,71 

 
AJUSTOS:  
 
4. Crèdits gastats finançats 
amb romanent de tresoreria per 
a despeses generals 
 
5. Desviacions de finançament 
negatiu de l´exercici 
 
6. Desviacions de finançament 
positiu de l´exercici 
 

   
 
 
 
 
0,00 
 
 
767.163,69 
 
 
1.325.649,3
7 

 

RESULTAT PRESSUPOSTARI 
AJUSTAT 

   516.507,03 

ROMANENT DE TRESORERIA:  

CONCEPTES SUMES 
PARCIALS 

TOTALS 

 
1(+) Fons Líquids 
 
2 (+) Drets pendents de cobrament 
(+) del pressupost corrent 
(+) de pressupostos tancats 
(+) d´operacions no pressupostàries 
(-) cobraments realitzats pendnets d´aplicació 
definitiva 
 
3 (+) Obligacions pendents de pagament 

 
 
 
 
2.889.722,74 
751.360,04 
122.825,89 
0,00 
 
 
1.296.091,96 

 
987.549,64 
 
3.763.908,67 
 
 
 
 
 
1.517.758,95 
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(+) del Pressupost corrent 
(+) de Pressupostos tancats 
(+) d´operacions no pressupostàries 
(-) pagaments realitzats pendents d´aplicació 
definitiva 
 

118.706,99 
102.960,00 
0,00 

I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3)  3.233.699,36 
 
II. Saldos de dubtós cobrament 
 
III. Excés de finançament afectat 

  
475.572,50 
 
1.666.830,21 
 

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

  
1.091.296,65 

 
 
SEGON.- INCORPORAR en el Pressupost de 2010 els compromisos d´ingressos 
concertats que financien projectes de despeses amb finançament afectat, i que figuren 
detallats en l´expedient, per un import de 1.734.269,07, sense perjudici d´aquells 
ajustaments que corresponguin per haver-se autoritzat ja, prèviament a la present 
aprovació, alguna incorporació de romanents de crèdit finançats amb compromisos 
d´ingressos concertats.  
 
TERCER.- Donar compte del resultat de la liquidació al Plenari de l´Ajuntament de 
conformitat amb allò que assenyala l´article 193.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s´aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals.  
 
QUART.- Trametre còpia de dita liquidació al Servei de Coordinació amb les Hisendes 
Territorials i al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya en 
compliment d´allò que determina l´article 193.5 del Reial Decret Legislatiu 2/2004.  
 
CINQUÈ.- Lliurar així mateix còpia de la liquidació a la Direcció General de Política 
Financera i Assegurances, del Departament d´Economia i Finances de la Generalitat 
de Catalunya, per tal que puguin fer-ne el seguiment preceptiu del Pla de Sanejament 
aprovat per aquesta Corporació.  
 
Sant Joan de les Abadesses, 31 de març de 2010.  
 
Ho mana i signa,       En dóna fe 
L´alcalde       La Secretària 
 
Ramon Roqué i Riu      Raquel Costa Iglesias “.  
 
 
SEGON.- Es dóna compte de la Resolució de la Presidència de l´Organisme Autònom 
Llar d´Infants El Molí Petit, de data 31 de març de 2010, que es transcriu literalment a 
continuació:  
 
“ RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA 
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Vist l´expedient de la liquidació del pressupost de l´organisme autònom Llar d´Infants 
El Molí Petit de Sant Joan de les Abadesses corresponent a l´exercici econòmic de 
2009.  
 
I informada favorablement la liquidació del pressupost per la secretaria-interventora en 
acompliment d´allò que disposa l´article 191.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, pel qual s´aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.  
 
HE RESOLT:  
 
PRIMER.- APROVAR la liquidació del Pressupost de l´Organisme Autònom Llar 
d´Infants El Molí Petit corresponent a l´exercici econòmic de 2009, el detall del qual a 
nivell de Resultat pressupostari i de Romanent de tresoreria a 31-12-2009, es transcriu 
a continuació:  

RESULTAT PRESSUPOSTARI 

CONCEPTES DRETS 
RECONEGU
TS NETS 

OBLIGACION
S 
RECONEGU
DES NETES 

AJUSTAME
NTS 

RESULTAT 
PRESSUPOST
ARI 

 
a.Operacions corrents 
b. Altres operacions no 
financeres 
 
1. Total operaacions no 
financeres (a + b ) 
2. Actius financers 
3. Passius financers 
 

 
148.657,10 
0,00 
 
148.657,10 
 
0,00 
0,00 

 
175.726,40 
0,00 
 
175.726,40 
 
0,00 
0,00 

 
0,00 
0,00 
 
0,00 
 
0,00 
0,00 

 
- 27.069,3

0 
                 
0,00 
 
- 27.069,30 
 
0,00 
0,00 

RESULTAT PRESSUPOSTARI 
DE L´EXERCICI 

148.657,10 175.726,40 0,00 - 27.069,30 

 
AJUSTOS:  
 
4. Crèdits gastats finançats 
amb romanent de tresoreria per 
a despeses generals 
 
5. Desviacions de finançament 
negatiu de l´exercici 
 
6. Desviacions de finançament 
positiu de l´exercici 
 

   
 
 
 
 
0,00 
 
 
0,00 
 
 
0,00 

 

RESULTAT PRESSUPOSTARI 
AJUSTAT 

   - 27. 069,30 

 

ROMANENT DE TRESORERIA:  
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CONCEPTES SUMES 
PARCIALS 

TOTALS 

 
1(+) Fons Líquids 
 
2 (+) Drets pendents de cobrament 
(+) del pressupost corrent 
(+) de pressupostos tancats 
(+) d´operacions no pressupostàries 
(-) cobraments realitzats pendnets d´aplicació 
definitiva 
 
3 (+) Obligacions pendents de pagament 
(+) del Pressupost corrent 
(+) de Pressupostos tancats 
(+) d´operacions no pressupostàries 
(-) pagaments realitzats pendents d´aplicació 
definitiva 
 

 
 
 
 
30.000,00 
234,53 
- 23.000,00 
0,00 
 
 
10.756,61 
6.000,00 
2.771,10 
0,00 

 
20.415,30 
 
7.234,53 
 
 
 
 
 
19.527,71 

I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3)  8.121,85 
 
II. Saldos de dubtós cobrament 
 
III. Excés de finançament afectat 

  
0,00 
 
0,00 

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

  
8.121,85 

 
TERCER.- Donar compte del resultat de la liquidació al Plenari de l´Ajuntament de 
conformitat amb allò que assenyala l´article 193.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s´aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals.  
 
QUART.- Trametre còpia de dita liquidació al Servei de Coordinació amb les Hisendes 
Territorials i al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya en 
compliment d´allò que determina l´article 193.5 del Reial Decret Legislatiu 2/2004.  
 
CINQUÈ.- Lliurar així mateix còpia de la liquidació a la Direcció General de Política 
Financera i Assegurances, del Departament d´Economia i Finances de la Generalitat 
de Catalunya, per tal que puguin fer-ne el seguiment preceptiu del Pla de Sanejament 
aprovat per aquesta Corporació.  
 
El Sr. Alcalde remarca que s’han de tenir en compte, especialment dos punts : el 
romanent de tresoreria i el resultat pressupostari. Aquest últims és la diferència dels 
ingressos i despeses que dóna un resultat positiu 516.507 €. Aquest resultat positiu ha 
estat gràcies a una política d’austeritat, control i seriositat per part de l’Ajuntament i 
també perquè hi ha hagut un control rigorós del finançament de totes les inversions 
que s’han dut a terme durant l’últim any.  Pel que fa al romanent de tresoreria que 
ascendeix a 1.091.000€ , explica que és la suma del resultat pressupostari del 2009 i 
del 2010 i, per tant, és un resultat positiu que l’Ajuntament obté per segon any 
consecutiu. 
 
Pel que fa a la Llar d’Infrants, el Sr. Alcalde cedeix la paraula a la regidora d’educació, 
Sra. Montserrat Tallant, que intervé explicant que és el mateix sistema que pel 
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pressupost de l’Ajuntament però en aquest cas, el resultat no és favorable sinó que 
presenta un dèficit de 27.069,30 €. Explica les raons del resultat negatiu que justifica 
amb el trasllat de la llar d’infants a la Coromina del Bac, la qual cosa ha implicat que 
s´hagin hagut d’assumir unes despeses que quan estava al Mestre Andreu les 
assumia el propi centre, com per  exemple, llum, calefacció, gas, neteja, etc. a més de 
nou personal que s’ha contractat. El romanent de tresoreria sí que és positiu amb un 
import de 8.121,85 €, però s’ha de tenir en compte que  les despeses que s’imputaven 
a la llar d’infants no eren reals. 
 
El regidor Sr. Joan Àlvarez intervé per manifestar que tot i que enguany el resultat de 
la llar d’infants ha estat negatiu, és un servei important  per la població i, tot i que costi 
diners a l’Ajuntament, és un servei que s’ha de mantenir. 
 
El regidor Sr. Raimon Traver, manifesta que donat que el pressupost de l’Ajuntament a 
obtingut un resultat positiu, dóna la raó al que venen dient de rebaixar impostos i 
aprofitar per rebaixar deute municipal, ja que sinó la gent del poble no ho entén.  
 
El Sr. Alcalde insisteix en que el resultat positiu és resultat de una contenció  i  
rigorositat i fer bé les coses, precisament perquè amb el temps puguem baixar la 
càrrega financera perquè l’Ajuntament pugui rebaixar el deute. Remarca que s’ha de 
continuar en aquesta línia i constància. 
 
El Sr. Alvarez diu que creu que si hi ha impostos molt elevats com per exemple el de 
tracció mecànica i l’IBI, els quals es podrien intentar rebaixar. El Sr. Alcalde, hi està 
d’acord però remarca que quan l´ajuntament estigui en condicions de poder rebaixar 
els impostos ho farà.  
 
El Plenari Municipal es dóna per assabentat del present punt de l´ordre del dia. 
 
3.- APROVACIÓ COMPTE GENERAL AJUNTAMENT I ORGANISME AUTÒNOM 
LLAR D´INFANTS EL MOLÍ PETIT, CORRESPONENT A L´EXERCICI 2009.  
 
La Secretària-interventora llegeix la proposta d´acord que es transcriu literalment a 
continuació:  
 
“Examinats per la Comissió Especial de Comptes d´aquesta Corporació els Comptes 
Anuals corresponents a l´exercici de 2008, i en atenció als informes de l´expedient, 
dels quals es desprèn que es troba conforme i que, no s´ha produit cap reclamació en 
contra durant els quinze dies més vuit dies en què ha estat en exposició pública, 
segons anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província núm. 117,  de data 19 de 
juny de 2009.  
 
És pel que es proposa al Ple de la Corporació l´adopció dels següents ACORDS :  
 
PRIMER.- APROVAR els Comptes Anuals de l´Ajuntament de Sant Joan de les 
Abadesses i del seu Organisme Autònom Llar d´Infants El Molí Petit,  corresponents a 
l´exercici 2008, en la forma que han estat presentats i rendits.  
 
SEGON.- TRAMETRE còpia de l´expedient tramitat a la Delegació Territorial del 
Govern a Girona, als efectes oportuns.  
 
TERCER.- TRAMETRE els estats i altra documentació a què es refereixens els 
capítols 1r i 2n del Títol VI de l´Ordre del Ministeri d´Hisenda, de data 17 de juliol de 
1990, per la qual s´aprova la Instrucció de Comptabilitat per a l´Administració Local, a 
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la Sindicatura de Comptes de Catalunya per a la seva fiscalització, així com també al 
Tribunal de Cuentas “.  
 
La proposta és aprovada amb els sis vots favorables del grup municipal del Partit dels 
Socialistes de Catalunya, els tres d’abstenció del grup municipal d’Esquerra  
Republicana de  Catalunya i els dos del grup municipal de Convergència i Unió. 
 
4.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ PRESSUPOST AJUNTAMENT NÚMERO 3/2010, 
MITJANÇANT CRÈDITS EXTRAORDINARIS.  
 
La Secretària-interventora llegeix la proposta d´acord que es transcriu literalment a 
continuació:  
 
“ Atès que s’ha detectat una manca de consignació pressupostaria en les partides de 
despeses que a continuació sindiquen, 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 
I’exercici següent, per les quals no hi ha consignació pressupostària en el pressupost:  
 
A) Crédits extraordinaris:  
 
Partida Nom Proposta de consignació 
01.920.22009 Implantació servei de 

facturació electrònica 
eFACT 

3.000,00 € 

 
Total altes crèdits : 3.000,00 €    
 
Finançament que es proposa:  
 
1/ Majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent:  
 
Partida Nom Proposta de 

Consignació  
2010.01.45084 Subvenció 

AOC. Servesi 
de facturació 
electrònica 
eFACT 

 3.000,00 € 

 
Total finançament: 3.000,00 €    
 
 
Atès que s’han produit ingressos no previstos en el pressupost de l’exercici 2010 que 
financien l’augment de despeses esmentades anteriorment. Concretament es tracta 
del concepte d’ingrés següent:  
 
 2010.01.45084 - Subvenció AOC Serveis de Facturació electrónica eFACT - 
 per un import total de 3.000,00 €. 
  
Atès el que estableix l’article 181 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
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articles 43 a 46 del Reial Decret 50011990, 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 deis següents ACORDS:  
 
PRIMER.- APROVAR la modificació del pressupost de l’ajuntament número 3/2010, 
mitjançant els crédits extraordinaris que a continuació sindiquen:  
 
SEGON.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze 
dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la 
Provincia. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas 
contrani, el PIe 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 “.  
 
El Sr. Alcalde explica breument la proposta la qual és aprovada per unanimitat de tots 
els assistents. 
 
5.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ PRESSUPOST AJUNTAMENT NÚMERO 7/2010, 
MITJANÇANT CRÈDITS EXTRAORDINARIS.  
 
La Secretària-interventora llegeix la proposta d´acord que es transcriu literalment a 
continuació:  
 
“Mitjançant Decret de l’Alcaldia de data 20 de maig de 2010 s’inicia l’expedient per a 
l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari número 7/2010.  
 
Per poder atendre el pagament de les obligacions que es detallen a continuació, per a 
les quals no hi ha en el pressupost ordinari actual consignació pressupostària, s’ha de 
tramitar l’expedient de crèdit extraordinari que cal finançar mitjançant nous o majors 
ingressos efectivament recaptats sobre els totals previstos en el pressupost de la 
corporació, amb subjecció a les disposicions vigents.  
 
Despeses que cal finançar:  
   

 Crèdits extraordinaris: 
 

Partida Nom Proposta de consignació 
05.179.14308 Pla Ocupació neteja boscos 13.897,53 € 
 
Total altes crèdits : 13.897,53 €    

Finançament que es proposa:  

1/ Nous o majors ingressos efectivament recaptats:  

Partida Nom Proposta de 
Consignació  
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 05.45084 Subvenció 
SOC- Pla 
Ocupació 
neteja boscos 

 13.897,53 € 

 
Total finançament: 13.897,53 €    
 
Atès que la Secretària-Interventora ha emès els corresponents informes favorables.  
 
Atès el que estableixen els articles 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i als 
articles 34 a 38 del RD 500/1990. 
 
Per tot el que s´acaba d´exposar, és pel que es proposa al Plenari Municipal, l´adopció 
dels següents ACORDS:  
 
PRIMER.- APROVAR  l’expedient de crèdit extraordinari número 7/2010, per import de 
13.897,53 €  que cal finançar  mitjançant nous o majors ingressos efectivament 
recaptats sobre els totals previstos en el pressupost de la corporació, de conformitat 
amb el detall exposat a la part expositiva anterior.  
    
SEGON.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze 
dies hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. 
Si no es presenten reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà 
del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per 
resoldre-les “.   
 
El Sr. Alcalde explica breument i justifica la modificació del pressupost. 
 
La proposta és aprovada per unanimitat de tots els assistents a la sessió. 
  
6.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ CONTRIBUCIONS ESPECIALS OBRA C/ RAMON 
D´URG, I FASE.  
 
La Secretària-interventora llegeix la proposta d´acord que es transcriu literalment a 
continuació:  
 
“Atès l’acord adoptat pel Plenari Municipal en sessió celebrada en data 30 de juny de  
2006, mitjançant el qual s’aprovà definitivament l’acord d’imposició i ordenació de  
contribucions especials per les obres de Transformació de la secció viària del C/  
Ramon d’Urg, ordenació, pavimentació, infraestructures i mobiliari urbà, I Fase. 
  
Atès que de .conformitat amb l’esmentat acord adoptat pel Plenari Municipal aquesta 
obra tenia un cost total de 537.468,71 euros ( honoraris tècnics inclosos), els quals un 
39,25 %, és a dir, 210.951,01 euros, es repartien mitjançant contribucions especials.  
 
Vista la sentència número 384/09 del Jutjat Contenciós administratiu número dos de 
Girona, de data 29 de desembre de 2009, que estima en part, el recurs contenciós 
administratiu interposat per una part dels veïns afectats per les contribucions 
especials, i anul.la en part els acords impugnats per aquests pel que fa referència al 
cost de les obres realitzades en el clavegueram per la recollida per separat de les 
aigües pluvials, l’import de les quals haurà de treure’s del cost de l’obra sobre la qual 
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s’apliqui el percentatge fixat per a calcular la base imposable de les contribucions 
especials.  
 
Vist l’informe emès pel tècnic municipal, Sr. Miquel Grifell i Suàrez, el qual determina 
que el cost total de les obres realitzades en el clavegueram per la recollida per separat 
de les aigües pluvials, ascendeixen a un total de 99.736,49 euros (impostos inclosos).  
 
Per tot el que s’acaba d’exposar és pel que es proposa al Plenari Municipal l’adopció 
deIs següents ACORDS:  
 
PRIMER.- APROVAR l‘ informe emès pel tècnic municipal i MODIFICAR l’acord 
adoptat pel Plenari Municipal en sessió celebrada en data 30 de juny de 2006, per tal 
de donar compliment a la sentència número 384/09, dictada pel Jutjat Contenciós 
administratiu número dos de Girona.  
 
SEGON.- APROVAR l’imposició i ordenació de contribucibns especials per l’obra de 
Transformació de la secció viària del Carrer Ramon d’Urg, ordenació, pavimentació, 
infraestructura i mobiliari urbá, I Fase, per un import total de 111.214,52 euros, una 
vegada tret del cost total de les obres a realitzar, el cost de les obres realitzades en el 
clavegueram per la recollida per separat de les aigües pluvials, valorades segons 
l‘informe emès pel tècnic municipal en 99.736,49 euros. Per consegüent, el cost total 
de les contribucions especials en fixa en un 20,70% del cost total de les obres.  
 
TERCER.- APROVAR la relació de subjectes passius i de quotes individuals en la 
forma que consta en el document annexa al present acord. 
  
QUART.- PUBLICAR el present acord mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la 
Provincia, de conformitat amb el que estableix l’article 17 de la Llei 39/1 988, de 28 de 
desembre, reguladora de les Hisendes Locals.  
 
CINQUÉ.- COMUNICAR el present acord a les parts interessades a fi i efectes 
oportuns “.  
 
El Sr. Alcalde, fa un resum del procés de les obres i finançament de les mateixes, així 
com el resultat de la sentència del Contenciós Administratiu, fet que justifica la 
modificació de les contribucions especials. Llegeix l’informe emès pel tècnic municipal 
que valora les obres que s’han de restar a l’import que s’aplicava a les contribucions 
especials. 
 
El regidor Sr. Joan Àlvarez demana el per què s’apliquen ara i no esperen el resultat 
del recurs que algun veí ha presentat, ja que es poden trobar que d’aquí a un temps,  
s’hagi de tornar a modificar i que s’hagi de tornar diners als veïns, els quals podrien 
reclamar, fins i tot, interessos a l’Ajuntament. 
 
El Sr. Alcalde explica que les contribucions s’havien d’aplicar en el moment de fer 
l’obra i, en tot ca, s ha estat l’Ajuntament qui ha suportat una despesa que per altra 
banda ja ha pagat i ha hagut de finançar amb un crèdit a curt termini. Li semblava 
injust no aplicar-les quan altres veïns han pagat les seves contribucions, un cop 
acabades les obres. 
 
El Sr. Àlvarez insisteix en que el que demana és el per què no s’ha esperat la 
sentència del recurs al que el Sr. Alcalde li respon que es fa per un tema de 
responsabilitat i pels 100.000 € que l‘Ajuntament ha pagat i que necessita, tenint en 
compte que haurà de buscar els diners que ara li suposa de més a l’Ajuntament i per 
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tant, la única cosa que es fa ara és regularitzar la situació i, un cop hi hagi la nova 
sentència s’acatarà el que digui, tan si és a favor de l’Ajuntament com dels veïns. 
 
El Sr. Àlvarez diu que no entenen la urgència de cobrar-les ara quan hi ha el resultat 
positiu del pressupost del 2009. 
 
El regidor Sr. Raimon Traver  manifesta que ells des d’un principi estaven en contra de 
l’aplicació de les contribucions especials i precisament aquest plenari els hi està 
donant la raó, ja que sabien que hi seria per rebaixar l’import a aplicar, com a resultat 
d’una actuació mal feta. Ells tampoc votaran a favor ja que consideren que encara no 
s’ha acabat el procés, atès que hi ha un recurs presentat i per l’Ajuntament encara pot 
suposar el risc d’haver de tornar diners. 
 
La proposta és aprovada amb els sis vots favorables del grup municipal del Partit dels 
Socialistes de Catalunya, tres d’abstenció del grup municipal d’Esquerra Republicana 
de Catalunya i els dos d’abstenció del grup municipal de Convergència i Unió. 
 
7.- APROVACIÓ ASSIGNACIÓ DEL CAPÍTOL PER LA PRESTACIÓ 
SUPRAMUNICIPAL DE SERVEIS DEL FONS DE COOPERACIÓ LOCAL DE 
CATALUNYA, ANY 2010.  
 
La Secretària-interventora llegeix la proposta d´acord que es transcriu literalment a 
continuació:  
 
“Atès l’escrit de la Direcció General d’Administració Local amb data de registre 
d’entrada 6 d’abril de 2010, mitjançant el qual ens comuniquen la resolució publicada 
en el DOGC número 5.592, de data 22 de març de 2010, d’aprovació de la distribució 
als municipis de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat 
integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, any 2010.  
 
Atès que d’acord amb l’article 49 de la Llei 25/2009, de 23 de desembre, de 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2010, la participació dels municipis 
en I’esmentat fons inclou dos capítols. Un de Iliure disposició pels municipis i, un altre 
per a la prestació supramunicipal de serveis, del qual, segons la distribució feta a 
l’articIe esmentat, pertoca a aquest Ajuntament la quantitat de 7.885,94 euros per a 
l´any 2010.  
 
Atès que tal i com disposa l’esmentat article, aquesta participació té com a finalitat 
sufragar les despeses derivades de les activitats o inversions supramunicipals i 
l’ajuntament la pot destinar, en la seva totalitat o en part, a una o diverses entitats 
supramunicipais en les quals hi participin, sempre i quan aquestes entitats tinguin la 
consideració d’ens locals i constin formalment inscrites al Registre d’ens locals de 
Catalunya.  
 
Per tot el que s’acaba d’exposar és pel que es proposta al Plenari Municipal, l’adopció 
dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- APROVAR l’assignació del capítol per a la prestació. supramunicipal de 
serveis del Fons de Cooperació Local de Catalunya corresponent a l’any 2010 que 
pertoca a l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, d’un import total de 7.885,94 
euros, a les entitats que a continuació es relacionen i pels imports indicats:  
 
ANY2010:  
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 Alba-Ter: 1.391,19 euros  
 Consorci Vies Verdes: 3.162,20 euros 
 Ripollés Desenvolupament: 3.332,55 euros 
 
SEGON.- COMUNICAR el present acord a la Direcció General d’Administració Local i  
a les parts interessades a fi i efectes oportuns “.  
 
El Sr. Alcalde explica breument la proposta, la qual és aprovada per unanimitat de tots 
els assistents. 
 
8.- APROVACIÓ PLA DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL NEUCAT I TRANSCAT.  
 
La Secretària-interventora llegeix la proposta d´acord que es transcriu literalment a 
continuació:  
 
“ Atès que la Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya disposa al 
seu articie 47 que, els municipis són les entitats bàsiques de la protecció civil a 
Catalunya i disposen de capacitat general d’actuació i de planificació en aquesta 
matèria. Exerceixen les funcions que els atribueix aquesta Liei i qualsevol altra que, 
sense contravenir-la, resulti necessària en l’àmbit de llur col.lectivitat per a la protecció 
de les persones, dels béns i del medi ambient davant situacions de greu risc col.lectiu, 
de catàstrofes o de calamitats públiques.   
  
Atés que correspon als plens dels ajuntaments aprovar els Plans d’emergència 
municipal, els plans específics municipals, els plans d’actuació municipal i, en general, 
qualsevol altre instrument de planificació de protecció civil d’àmbit municipal. 
  
Vist que l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses té signat un conveni amb el 
Consorci per a la Protecció la Gestió dels Espais d’lnterés Natural del Ripollés per a la 
redacció dels plans d’emergència municipals.  
  
Vistos els plans NEUCAT, TRANSCAT, els programes d’implantació i manteniment i 
els seus anexos generals, redactats pels tècnics del Consorci.  
  
Vistos els articles 49 de la LRBRL, article 178 TRLMRLC i article 58 del ROAS sobre 
aprovació de les ordenances i reglaments municipals.  
  
Es proposa al Plenari Municipal l’adopció dels següents ACORDS:  
 
PRIMER.-  APROVAR inicialment els plans NEUCAT, TRANSCAT de l´Ajuntament de 
Sant Joan de les Abadesses, els programes d’implantació i manteniment i els seus 
anexos generals.  
 
SEGON.- SOTMETRE´LS a informació pública pel termini de 30 dies mitjançant anunci 
publicat al BOP de la provincia de Girona.  
 
TERCER.- En cas que no es presentin al.legacions quedaran aprovats definitivament 
sense necessitat de prendre cap altre acord. 
 
QUART.-  Comunicar aquest acord al Departament de Governació de la Generalitat de 
Catalunya juntament amb quatre exemplars dels Plans “.  
 
El Sr. Alcalde explica breument la proposta, la qual és aprovada per unanimitat de tots 
els assistents. 
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9.- APROVACIÓ  CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI RIPOLLÈS 
DESENVOLUPAMENT I L´AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES 
PER L´EXECUCIÓ DE LES OBRES I SUBMINISTRAMENTS DEL PALAU DE 
L´ABADIA QUE COMPLEMENTEN EL PROJECTE TERRA DE COMTES I ABATS.  
 
La Secretària-interventora llegeix la proposta d´acord que es transcriu literalment a 
continuació:  
 
“Vistes les obres i subministraments per les arts finals del Palau de l´Abadia que ha 
executat Ripollès Desenvolupament.  
 
Atès que les obres i subministraments necessaris per a finalitzar les obres del Palau 
de l´Abadia ascendeixen a un total de 105.671,39 euros, dels quals, Ripollès 
Desenvolupament n´assumirà el 50% a través del Pla de Dinamització del Producte 
Turístic Terra de Comtes i Abats i, el 50 % restant l´haurà d´assumir l´Ajuntament de 
Sant Joan de les Abadesses, amb càrrec al Programa Llei de Barris.  
 
Atesa la proposta de conveni de col.laboració que consta a l´expedient.  
 
És pel que es proposa al Plenari Municipal, l´adopció dels següents ACORDS:  
 
PRIMER.- APROVAR el conveni de col.laboració a subscriure entre el Consorci 
Ripollès Desenvolupament i aquest Ajuntament per l´execució de les obres i 
subministraments del Palau de l´Abadia que complementen el projecte de Terra de 
Comtes i Abats, en la forma que consta a l´expedient.  
 
SEGON.- COMUNICAR el present acord a Ripollès Desenvolupament a fi i efectes 
oportuns “.  
 
El Sr. Alcalde explica el contingut del conveni a subscriure amb el Consorci Ripollès 
Desenvolupament per al projecte Terra de Comtes que suposa una aportació entre 
l’Ajuntament i el Consorci de 105.671,39 €. 
 
El regidor Sr. Sergi Albrich demana si les obres ja estan finalitzades o bé és per 
finançar obres que encara manquen.  
 
El Sr. Alcalde li respon que es tracta d’obres ja realitzades. 
 
La proposta és aprovada per unanimitat de tots els assistents. 
 
10.- APROVACIÓ CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L´AGENCIA ESTATAL DE 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS 
Y PROVINCIAS EN MATERIA DE SUBMINISTRAMENT D´INFORMACIÓ DE 
CARÀCTER TRIBUTARI A LES ENTITATS LOCALS.  
 
La Secretària-interventora llegeix la proposta d´acord que es transcriu literalment a 
continuació:  
 
“En el marc de col.Iaboració mútua que ha de presidir les relacions entre les 
Administracions Públiques y de conformitat amb el principi estalert a l’article 4.1.c) de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, es considera beneficiós pel 
compliment dels fins de les Administracions Públiques, establir un sistema estable i 
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periòdic de subministrament d’informació per part de l’Agència Tributària a les entitats 
locals. 
 
En aquest sentit, raons d’eficàcia en l’exercici de les competències que tenen 
atribuides les entitats locals justifiquen l’establiment d´un sistema de subministrament 
d’informació tributària que permeti a aquestes si s’adhereixen al present conveni, una 
agilització en disposar d’informació i una disminució de les despeses, aprofitant al 
màxim el desenvolupament de les noves tecnologies. Aquest sistema es regula a 
través d´un Conveni, donat que el subministrament d’informació es produirà sobre les 
dades d´un elevat número d’interessats o afectats i haurà de verificar-se d´una forma 
periòdica ¡ continuada en el temps. 
  
Per ot el que s’acaba d’exposar, és pel que es proposa al Plenari Municipal l’adopció 
deIs següents ACORDS: 
 
PRIMER.- APROVAR el Conveni de col.laboració a signar entre l’Agencia Estatal de 
Administración Tributaria i la Federación Española de Municipios y Provincias en 
matèria de subministrament d’informació de caràcter tributri a les entitats !ocals, en la 
forma que consta a l’expedient. 
 
SEGON.- FACTULTAR a l’alcalde-president, Sr. Ramon Roqué i Riu, tan àmpliament 
cpm en dret fora menester, per a la signatura de tots els documents necessaris per a 
l’efectivitat del present acord.  
 
TERCER.- COMUNICAR el present acord a les parts interessades a fi i efectes 
oportuns  
 
La proposta és aprovada per unanimitat de tots els assistents. 
 
11.-  MOCIONS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS:  
 
 11.1.- APROVACIÓ ADHESIÓ A LA RESOLUCIÓ DEL PARLAMENT DE 
 CATALUNYA DE 29  D´ABRIL  SOBRE L´ESTATUT D´AUTONOMIA DE 
 CATALUNYA.  
 
La Secretària-interventora llegeix la proposta d´acord que es transcriu literalment a 
continuació:  
 
“ Davant l´aprovació, ep lassat 29 d´abril, per part del Parlament de Catalunya, d´una 
resolució en defensa de la legitimitat de l´Estatut d´Autonomia, 
 
Davant la petició expressa que el President de la Generalitat de Catalunya ha fet al 
municipalisme català de suport i adhesió a l´esmentada resolució.  
 
Atès que l´Estatut porta aprovat i en desenvolupament quatre anys, i que les diferents 
administracions que representem el pobel de Catalunya l´hem estat aplicant sense 
més dificultats que les de qualsevol nova llei.  
 
Atès que l´Estatut d´Autonomia de Catalunya va ser aprovat pel Parlament de 
catalunya, aprovat per les Corts Generals i ratificat pel poble català.  
 
Atès que l´aprovació de l´Estatut ha obert un procés de consolidació i reconeixement 
de les competències pròpies dels ens locals, i que aquest procés ha de portar 
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necessàriament a l´aprovació d´una llei d´hisendes locals, molt necessària per al bon 
funcionament local.  
 
Atès que el recurs d´inconstitucionalitat posa en perill tots aquells avenços, però 
sobretot posa en dubte el que el poble de Catalunya sobiranament ha decidit.  
 
Atès que el Tribunal Constitucional ha intentat dictar sentència en diverses ocasions, i 
no ha obtingut el consens necessari.  
 
Atès que mentre dura la deliberació del Tribunal Constitucional s´ha produït diverses 
disfuncions que afecten la meitat dels magistrats que l´integren, i que posicionen 
aquest Tribunal en una situació de possible desgast i descrèdit.  
 
És pel que es proposa al Plenari Municipal, l´adopció dels següents ACORDS:  
 
PRIMER.- RENOVAR el compromís del món local amb l´Estatut d´Autonomia, com 
una expressió més de lleialtat a les institucions de les que ens hem dotat com a 
societat, i de respecte profund a la voluntat del poble de Catalunya.  
 
SEGON.- ADHERIR-NOS a la resolució aprovada pel Parlament de Catalunya el 
passat 29 d´abril de 2010.  
 
TERCER.- COMUNICAR el present acord a la Federació de Municipis de Catalunya “.  
 
La proposta és aprovada per unanimitat de tots els assistents. 
 
12.- DONAR COMPTE DELS ACORDS DE JUNTA DE GOVERN LOCAL.  
 
El Plenari es dóna per assabentat dels acords adoptats per la Junta de Govern Local 
compresos entre el 15 de març i el 10 de maig de 2010.  
 
13.- DONAR COMPTE DELS DECRET D´ALCALDIA SEGÜENTS: DEL 24 AL 59 DE 
2010.  
 
El Plenari es dóna per assabentat dels Decret d´ Alcaldia. 
 
14. TORN OBERT DE PARAULA.  
 
El Sr. Sergi Albrich demana el per què s’inaugura demà el Parc de la Muralla quan 
encara falta molt per acabar les obres i no s’espera a inaugurar aquesta obra quan les 
obres estiguin més a punt. 
 
El Sr. Alcalde diu que no coincideix amb ell ja que les obres estan acabades i que 
només falten petits detalls que tenen un mínim cost de 3.000 €. Sí que és veritat que 
aquestes últimes setmanes s’ha hagut de córrer molt ja que el temps no ha 
acompanyat massa i l’empresa també estava acabant altres obres importants.  També 
explica que la data d’inauguració se sabia des de fa dos mesos i no creu que el que 
falta per fer sigui una excusa per no fer la inauguració quan està prevista.  
 
El Sr. Albrich demana si la part de formigó vista queda així o bé va a la vista i el Sr. 
Alcalde li respon que sí queda així, tal i com va assenyalar el tècnic redactor del 
projecte. 
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No havent-hi més assumptes a tractar, l´Alcaldia dóna per acabada la sessió a les 
21:45 hores de la qual s´estén la present acta que signa amb mi, la Secretària que 
certifico, l´Alcalde de la Corporació.  
 
 
 
 
 
 
 
Raquel Costa Iglesias    Ramon Roqué i Riu 
Secretària-Interventora    Alcalde-president 
 
 
 


