
 AJUNTAMENT DE LA 
BARONAL VILA DE SANT JOAN  
DE LES ABADESSES 

 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 25 DE 
JULIOL DE 2008. 
 
Identificació de la sessió: 
 
Legislatura: 2007/2011 
Sessió número 11 
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. 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.  
 
Excusen la seva absència:  
 
Sra. Lídia Folgueiras i Folguerias, regidora 
 
 
ORDRE DEL DIA:  
 
1.- Aprovació de l´acta de la sessió Plenària celebrada en data 30 de maig de 2008.  
 
2.- Aprovació provisional de la modificació del Pla Parcial de la zona industrial de Cal 
Gat.  
 
3.- Resolució de mutu acord del contracte de concessió administrativa  d´obra pública 
per a l´adeqüació i explotació de l´edifici propietat de l´Ajuntament de Sant Joan de les 
Abadesses conegut amb el nom de Colònia Espona.  
 
4.- Aprovació plec de clàusules administratives particulars aplicable al procediment 
obert per a l´adjudicació d´un contracte de concessió d´obra públca sobre sòl 
municipal de domini públic propietat de l´Ajuntament de Sant  Joan de les Abadesses 
que s´haurà de destinar a la promoció i explotació d´habitatges dotacionals en règim 
de cessió d´ús a l´immoble de la Colònia Espona.  
 
5.- Aprovació modificació puntual del Pla Especial de protecció i desenvolupament de 
la Vila Vella.  
 
6.- Aprovació acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de 
Ripoll i Sant Joan de les Abadesses.  
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7.- Aprovació acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de 
Sant Joan de les Abadesses i Ogassa.  
 
8.- Ratificació de l´acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió celebrada en 
data 9 de juny de 2008, d´aprovació del projecte de millora de l´abastament de Sant 
Joan de les Abadesses.  
 
9.- Aprovació conveni a signar entre l´Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses i 
l´Agència Catalana de l´Aigua per al finançament de les obres de millora de 
l´abastament de Sant Joan de les Abadesses.  
 
10.- Aprovació conveni a signar entre l´Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, 
l´Institut Català del Sòl i la Direcció General de Patrimoni Cultural per a la restauració 
del Palau de l´Abadia, Fase II, en aplicació de l´1% cultural.  
 
11.- Aprovació autorització a efectuar a l´empresa Cartera S.F, S.L per la formalització 
d’una hipoteca sobre els habitatges de protecció oficial de Vila Icària.  
 
12.- Aprovació modificació pressupost número 4/2008, mitjançant suplement de crèdit.  
 
13.- Aprovació modificació pressupost número 5/2008, mitjançant suplements de crèdit 
i crèdits extraordinaris.  
 
14.- Ratificació Decret d´Alcaldia número 236, d´anul.lació de drets pendents de cobrar 
i obligacions pendents de pagar d´exercicis ancats i de l´exercici 2007.  
 
15.- Aprovació modificació ordenança fiscal número 24, reguladora de la taxa de la llar 
d´infants municipal.  
 
16.- Aprovació modificació ordenança fiscal número 11, reguladora de la taxa del 
cementiri municipal.  
 
17.- Aprovació festes locals any 2009.  
 
18.- Aprovació modificació acord adoptat pel Plenari Municipal en sessió celebrada en 
data 28 de març de 2008, relatiu a l´assignació del capítol per la prestació 
supramunicipal de serveis del Fons de Cooperació Local de Catalunya, any 2007.  
 
19.- Donar compte de la liquidació del pressupost de l´Ajuntament i de l´Organisme 
Autònom Llar d´infants El Molí Petit, corresponent a l´exercici 2007.  
 
20.- Ratificació de l´acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió celebrada en 
data 14 de juliol de 2007, d´aprovació del plec de condicions econòmico-facultatives de 
pastures a realitzar durant l´any forestal 2008 i la celebració de les mateixes.  
 
21.- Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local.  
 
22.- Donar compte  dels Decrets d´Alcaldia següents: Del 57 al 82 de 2008.  
 
23.- Mocions grups polítics municipal 
 
 23.1.- Adhesió a la campanya Catalunya lliure de bosses 
 23.2.- Moció d´adhesió a la xarxa d´alcaldes per la pau 
 23.3.- Moció per a la protecció de l´oficialitat de l´escut del municipi de 
 Campdevànol. 
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23.4.-  Moció contra la tercera hora de castellà.  
23.5.- Moció pel retorn dels cabals gironins del riu Ter.  

  
24.- 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 30 
DE MAIG DE 2008.  
 
Sotmesa l´acta de la sessió anterior del Plenari Municipal a consideració dels seus 
membres, aquesta s´aprova per unanimitat.  
 
2.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA PARCIAL DE LA 
ZONA INDUSTRIAL DE CAL GAT.  
 
Atès l´acord adoptat pel Plenari Municipal en sessió celebrada en data 4 de febrer de 
2008, relatiu a l´aprovació inicial de la modificació puntual del Pla Parcial del polígon 
industrial de Cal Gat, amb la finalitat de modificar la qualificació dels terrenys 
d´equipaments públics i socials per equipament públic administratiu, per tal d´ubicar-hi 
la deixalleria.  
 
Atès que dit expedient ha estat exposat al públic mitjançant anunci publicat en el BOP  
número 60, de data 27 de març de 2008,  en el DOGC número 5.110, de 14 d´abril de 
2008 i en el diari El Ripollès del 20 de març de 2008,  durant el termini d´un mes sense 
que durant l´esmentat termini s´hagin presentat al.legacions o observacions de cap 
tipus.  
 
Atès que simultàniament al tràmit d´informació pública s´han sol.licitat informes a 
l´Agència Catalana de l´Aigua i a la Demarcació de Carreteres de l´Estat, havent rebut 
únicament l´informe sol.licitat a l´Agència Catalana de l´Aigua.  
 
És pel que es proposa al Plenari Municipal, l´adopció dels següents ACORDS:  
 
PRIMER.- APROVAR provisionalment la modificació puntual del Pla Parcial del 
polígon industrial de Cal Gat, amb la finalitat de modificar la qualificació dels terrenys 
d´equipaments públics i socials per equipament públic administratiu, per tal d´ubicar-hi 
la deixalleria.  
 
SEGON.- ELEVAR l´expedient diligenciat de la modificació puntual del Pla Parcial del 
polígon industrial de Cal Gat a la Comissió Territorial d´Urbanisme, amb el fi de que 
resolgui sobre la seva aprovació definitiva.  
 
L´Alcalde-President efectua una breu explicació d´aquest punt destacant que en 
l´anterior legislatura,  tot i  els informes dels tècnics , l´equip de govern va aprovar 
cedir aquest terreny al Consell Comarcal per a la construcció d´una deixalleria i, per 
aquest motiu, una vegada realitzats els tràmits corresponents per part del Consell 
Comarcal, es van adonar que sense una prèvia modificació del planejament, no era 
possible la construcció de la deixalleria en aquest terreny per ser incompatible aquest 
ús amb el que establia en planejament vigent.  
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Seguidament es cedeix el torn de paraula a la regidora, Sra. Elisabet Regué, la qual 
manifesta que en aquest punt no volien comentar res, però l´alcalde els hi obliga amb 
el comentari que acaba de fer i destaca que li fa gràcia que l´alcalde comenti el que 
comenti quan ells treuen a concurs fer pisos a la Colònia Espona quan actualment 
amb la qualificació urbanística que té aquesta parcel.la no s´hi poden fer i està 
aprovada inicialment una modificació de planejament, a la qual hi ha al.legacions que 
encara s´han de contestar.  També comenta que, en el cas del terreny de la 
deixalleria, si a més de la deixelleria s´hi hagués posat un gronxador, ja es complia la 
normativa i no era necessària una modificació de planejament.  
 
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal 
presents a la sessió, aquesta s´aprova per unanimitat.  
 
3.- RESOLUCIÓ DE MUTU ACORD DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ 
ADMINISTRATIVA  D´OBRA PÚBLICA PER A L´ADEQÜACIÓ I EXPLOTACIÓ DE 
L´EDIFICI PROPIETAT DE L´AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES 
CONEGUT AMB EL NOM DE COLÒNIA ESPONA.  
 
Per acord del plenari municipal en sessió celebrada en data 4 de març de 2005 es va 
aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que havien de regir 
la concessió administrativa d´obra pública per a l´adeqüació i explotació de l´immoble 
ubicat a la Crta. de Camprodon, núm. 9 i l´immoble de la Colònia Espona.  
 
Per acord del plenari municipal en sessió celebrada en data de 30 de setembre de 
2005 es va aprovar adjudicar el concurs convocat per a la contractació de la concessió 
administrativa d´obra pública per a l´adeqüació i explotació de l´immoble ubicat a la 
Crta. de Camprodon, núm. 9 i l´immoble de Colònia Espona, a la Fundació Privada 
Municipal Emma, amb subjecció al plec de clàusules administratives i a les propostes 
tècniques presentades pel licitador i al projecte d´obres a aprovar per l´Ajuntament.  
 
En data  22 de novembre de 2005, es va signar el corresponent contracte administratiu 
entre ambdues parts, el qual preveia en la seva clàusula  quarta, que la durada de la 
concessió és de 40 anys, comptats a partir de l´endemà de la formalització del present 
contracte administraiu.  
 
El finançament per poder executar el contracte de concessió i gestió d’obra pública 
estava previst íntegrament a càrrec de la Fundació Privada Municipal Emma, no 
participant l´Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses en el finançament de les 
obres ni en l´explotació del subsegüent servei de cap manera i els costos totals que la 
Fundació Privada Municipal Emma ha hagut de soportar per a fer front a l´esmentada 
concessió han estat de 359.182,11 euros, fins el dia 30 de juny de 2008.  
 
Atès el que estableix l´article 206 de la Llei 30/2007, de 30 d´octubre, de Contractes 
del Sector Públic, el qual preveu que els contractes es poden resoldre, entre d´altres 
causes, per mutu acord entre l´Administració i el contractista.  L’article 207.4 de la 
mateixa llei, preveu que la resolució per mutu acord només podrà tenir lloc quan no 
concorri una altra causa de resolució que sigui imputable al contractista i, sempre que 
raons d´interès públic facin necessària o inconvenient la permanència del contracte.  
 
Atès el que estableix l’article 208 de la Llei 30/2007, de 30 d´octubre, de Contractes 
del sector Públic, el qual preveu que quan el contracte es resolgui per mutu acord, els 
drets de les parts s’acomodaran al vàlidament estipulat entre les parts. 
 
D’acord amb l’esmentat, és pel que es proposa al Plenari Municipal, l’adopció dels 
següents ACORDS:  
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PRIMER.- RESCINDIR DE MUTU ACORD I DE FORMA PARCIAL el contracte de 
concessió administrativa d´obra pública per a l´adeqüació i explotació de l´immoble 
ubicat a la Crta. de Camprodon, núm. 9 i l´immoble de la Colònia Espona, subscrit 
entre l´Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses i la Fundació Privada Municipal 
Emma, de tal manera que quedi sense efecte tot allò del contracte de concessió 
administrativa referent a l´immoble de la Colònia Espona i continuï vigent en tot allò 
referent a l´immoble ubicat a la Crta. de Camprodon, número 9, amb efectes a partir 
del dia següent al de la signatura del corresponent conveni de rescissió del contracte 
de mutu acord. 
 
SEGON.- DEROGAR l´article 19 del plec de clàusules administratives particulars que 
regeix l´esmentada concessió administrativa, en el sentit de no aplicar cap cànon per 
la concessió de l´immoble ubicat a la Crta. De Camprodon, núm. 9, a partir de la 
signatura del corresponent conveni de rescissió parcial del contracte de mutu acord. 
 
TERCER.- NOTIFICAR  el present acord a l’empresa adjudicatària per tal que 
procedeixi a la signatura del conveni de resolució del contracte de mutu acord als 
efectes oportuns. 
 
L´Alcalde-president explica que per varis motius, algun d´ells de caràcter econòmic, es 
proposa al Plenari Municipal, la resolució de la concessió administrativa de la Colònia 
Espona, per mutu acord amb la Fundació.  Comenta que fins al dia d´avui, la Fundació 
ha hagut de fer front a unes despeses que ascendeixen a la quantitat de 359.000 
euros a conseqüència de l´adjudicació de l´esmentada concessió administrativa i, 
aquestes despeses sumandes als defìcits amb els quals ha tancar els dos últims 
exercicis ( el 2007 amb 149.000 euros de dèficit i el 2006 amb 260.000 euros ), fa que 
tingui una important càrreca financera molt difícil de suportar.  També destaca que 
actualment la Fundació no té llista d´espera per entrar a la residència i que la Colònia 
Espona cada dia està més malament.  Seguidament comenta totes les despeses que 
la Fundació ha hagut de suportar arrel de formalitzar-se la concessió administrativa, 
les quals ja ha comentat que ascendeixen a un total de 359.000 euros més els 
interessos que es generin des de l´1 de juliol de 2008 fins el dia que es cancel.li el 
préstec que la Fundació va haver de formalitzar per a pagar el cànon de l´esmentada 
concessió.  
Finalment destaca que es proposa al Plenari Municipal, no cobrar cap cànon per la 
concessió de l´immoble de la residència que continuarà vigent atès que només es 
proposa extingir la concessió pel que fa a l´immoble de la Colònia Espona.  
 
Seguidament es cedeix el torn de paraula al regidora, Sr. Joan Alvarez, el qual 
comenta que per primer cop els patrons de la fundació s´han assebentat d´un tema 
que afecta a la Fundació primer pel Patronat que no per la premsa. Considera que fer 
pisos de lloguer a la Colònia Espona no acaba aportant res de res tot i que fa molta 
falta que es facin pisos de lloguer a Sant Joan si bé en un altre lloc, ja que d´aquesta 
forma es deixa a la Fundació sense la possibilitat de creixer. Consideren que la 
Colònia Espona era un projecte important per donar servei fins i tot a nivell 
supracomarcal i indirectament es creaven llocs de treball.  També destaca que és 
curiós que no hi hagi llista d´espera de gent per entrar a la residència quan cada 
vegada la població és més envellida. També comenta les gestions fetes per l´anterior 
equip de govern per invertir a la residència i a la Colònia Espona i, finalment, pel que 
respecte al canon de la concessió, comenta que no es proposa res de nou perquè fins 
el moment, la Fundació no ha pagat mai res en concepte de cànon.  
 
Seguidament l´Alcalde-President comenta que la Fundació no pot pagar als seus 
proveïdors a conseqüència dels números dels últims anys i, davant aquest fet, seria 
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fantàstic parlar d´ampliació de la fundació si bé es pregunta qui l´ajudaria a pagar tota 
la inversió a realitzar ja que el projecte que es preten fer a la Colònia Espona té un 
cost aproximat de 2.000.000 d´euros.  
Per altra banda també comenta que Acció Social entén que lo prioritari avui per avui és 
arreglar la residència actual però no crèixer a la Colònia Espona i, per això, s´està 
preparant un nou conveni de 300.000 euros per invertir a les instal.lacions de la 
residència i no a la Colònia com pretenia l´anterior equip de govern. 
Finalment comenta que pel que respecta a les obres d´ampliació de la residència que 
ara s´han acabat, s´han tancat amb números vermells ja que han faltat 60.000 euros 
per a cobrir els costos de l´obra, ja que s´ha hagut de modificar el projecte inicial per 
tal que l´ascensor fos més gran ( un ascensor camiller ) i perquè es van adjudicar les 
obres un 10% més cares del pressupost inicial del projecte. Per aquest motiu s´està 
negociant amb Acció Social perquè sigui la Generalitat qui pagui aquests 60.000 euros 
perquè aquests juntament amb ERC varen ser els que varen cometre l´error de fer un 
projecte i aprovar-lo amb un ascensor no camiller.  
 
El regidor, Sr. Joan Àlvarez comenta que Acció Social ha canviat molt d´opinió amb 1 
any i li sobta. Sempre havien parlat d´executar el projecte de la Colònia Espona per 
fases i anar augmentant per a cada fase la seva aportació econòmica. Per altra banda 
destaca que la majoria de serveis socials tenen dèficit i que la Fundació no n´és pas 
una excepció, si bé també destaca que en els últims temps s´ha deixat de prestar 
serveis per part de la Fundació que no suposaven cap dèficit sinó tot el contrari i posa 
com exemple el SAD comarcal. Pel que fa al projecte d´ampliació de la residència, el 
regidor comenta que va ser aprovar pel Departament d´Acció Social  i que si hi ha algú 
que sigui irresponsable en tot aquest procés és l´actual equip de govern, en fer unes 
obres que han costat de més 60.000 euros ja que han estat fent obres que no tenien la 
totalitat del finançament cobert.  
 
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal 
presents a la sessió, aquesta s´aprova per 7 vots positius ( 5 del grup polític municipal 
del PSC i 2 del grup polític municipal de CiU) i 3 vots negatius del grup polític 
municipal d´ERC.  
 
4.- APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS 
APLICABLE AL PROCEDIMENT OBERT PER A L´ADJUDICACIÓ D´UN 
CONTRACTE DE CONCESSIÓ D´OBRA PÚBLCA SOBRE SÒL MUNICIPAL DE 
DOMINI PÚBLIC PROPIETAT DE L´AJUNTAMENT DE SANT  JOAN DE LES 
ABADESSES QUE S´HAURÀ DE DESTINAR A LA PROMOCIÓ I EXPLOTACIÓ 
D´HABITATGES DOTACIONALS EN RÈGIM DE CESSIÓ D´ÚS A L´IMMOBLE DE 
LA COLÒNIA ESPONA.  

Atès que  per Decret de l'Alcaldia del dia  18 de juliol de 2008,  es va disposar incoar 
l'expedient administratiu per determinar la viabilitat de la rehabilitació i explotació de 
l´immoble conegut amb el nom de Colònia Espona, mitjançant la modalitat de 
concessió administrativa d´obra pública, amb la finalitat de dur-hi a terme una 
promoció d´habitatges dotacionals en règim de cessió d´ús, per tal de promoure les 
condicions necessàries per tal que tothom pugui gaudir d´un habitatge digne i adequat.  

Atès l´informe  emès per la secretària-interventora de l´Ajuntament.  
 
És pel que es proposa al Plenari Municipal, l´adopció dels següents ACORDS :  

PRIMER.- APROVAR inicialment el plec de clàusules administratives particulars que 
han de regir el concurs obert per a la rehabilitació i explotació de l´immoble conegut 
amb el nom de Colònia Espona propietat d´aquest Ajuntament, mitjançant la modalitat 
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de concessió administrativa d´obra pública. L´esmentat acord es considerarà 
definitivament aprovat sense necessitat d´adopció d´un nou acord Plenari, si 
transcorregut el termini d´informació pública no s´haguessin presentat observacions ni 
al.legacions de cap tipus.  

SEGON.- Sotmetre a informació pública pel termini de vint dies el plec de clàusules 
d'explotació aprovades anteriorment, mitjançant un anunci publicat en el Butlletí Oficial 
de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb 
l'article 270 de la Llei 8/1987, municipal i de règim local de Catalunya, en relació amb 
l'article 232.2 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.  

TERCER.- CONVOCAR el concurs públic mitjançant un anunci que es publicarà en el 
Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de 
conformitat amb el que estableix l'article 78 de la LCAP, una vegada aprovat 
definitivament el plec de clàusules d´explotació.  

QUART.- Facultar a l'Alcalde-president, Sr. Ramon Roqué i Riu, perquè subscrigui tots 
els documents que siguin necessaris per fer efectius els acords precedents. 

El Sr. Ramon Roqué, alcalde-president, comenta que es vol destinar la Colònia 
Espona al servei d´habitatge protegit de carácter dotacional, és a dir, a la construcció 
d´habitatges petits que principalment vagin adreçats a persones grans que puguin fer 
ús dels serveis complementaris de la Fundació. També explica que actualment hi ha 6 
pisos ocupats a la Colònia, si bé s´ha parlat amb tots ells i entenen la situació i veuen 
bé que es facin aquestes obres a la Colònia, si bé se´ls ha dit que tindran preferencia 
en accedir en aquests pisos si els interessa i compleixen tots els requisits.  Finalment 
comenta que el cost de les obres serà de 1.750.000 euros i el cànon que es proposa 
que el concessionari pagui a l´ajuntament és de 300.000 euros.  

Seguidament es cedeix el torn de paraula a la regidora, Sra. Elisabet Regué, la qual 
comenta que no entenen perquè es proposa aprovar ara aquest plec de clàusules 
quan encara està pendent d´aprovar-se la modificació del PGOU que va aprovar-se 
inicialment en el darrer Plenari Municipal i que afecta a la Colònia Espona.  Considera 
que  és una temeritat que en el tercer punt ja es convoqui el concurs públic ja que sinó 
tira endavant l´esmentada modificació, el concessionari pot demanar indemnització  
pels danys i perjudicis ocasionats i, per altra banda, no es podrà concedir llicència 
municipal d´obres fins que la modificació estigui aprovada definitivament per part de la 
Comissió Territorial d´Urbanisme de Girona.  També destaca que ERC no està en 
contra de fer-hi pisos dotacions i consideren que cal fer pisos de protecció oficial però 
no a la Colònia perquè de conformitat amb el planejament de l´any 1986 ja es va 
cualificar per a ús social l´immoble de la Colònia Espona qualificant-la d´equipament 
socio-sanitari, cultural i religiós, si bé destaca que l´actual equip de govern no té mai 
en compte els serveis socials.  

L´alcalde manifesta que no enten perquè la regidora parlar de modificació del 
planejament si no està en l´ordre del dia del Plenari Municipal.  

El regidor, Sr. Raimon Traver comenta que donaran suport a l´equip de govern en 
aquest punt, si bé destaca que els fa certa por la concessió perquè el marge de 
benefici del concessionari és molt petit.  

Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal 
presents a la sessió, aquesta s´aprova per 7 vots positius ( 5 del grup polític municipal 
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del PSC i 2 del grup polític municipal de CiU) i 3 vots negatius del grup polític 
municipal d´ERC.  
 
5.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ I 
DESENVOLUPAMENT DE LA VILA VELLA.  
 
Atès que en data 18 de juliol de 2008, mitjançant Decret d’Alcaldia es va iniciar el 
procediment de modificació del Pla Especial de Protecció i Desenvolupament de la Vila 
Vella. 
 
Atès que en data 18 de juliol de 2008, es va emetre informe de Secretaria en relació 
amb la Legislació aplicable i el procediment a seguir per a la modificació del Pla 
Especial de Protecció i Desenvolupament de la Vila Vella. 
 
Atesa la proposta de modificació puntual del Pla Especial de Protecció i 
Desenvolupament de la Vila Vella i, realitzada la tramitació legalment establerta, és pel 
que es proposa al Plenari municipal,  l’adopció del següent ACORD:  

 
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el projecte de modificació del Pla Especial de 
Protecció i Desenvolupament de la Vila Vella, en els termes que hi consten a 
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 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 de 3 actuacions contemplades en el Pla Especial de la Vila 
Vella ja estan executades i falta executar-ne una darrera que, fins ara i sense la 
modificació que es proposa al Plenari Municipal avui, no era possible de desenvolupar.  
Aquesta modificació preten fer que els habitatges d´aquest PERI o illa tinguin un espai 
lliure entre els patis interiors.  
 
La regidora, Sra. Elisabet Regué comenta que desconeixen el criteri pel qual s´ha fet 
d´aquesta manera perquè veuen que hi ha habitatges que queden molt petits.  
 
L´alcalde respon a la regidora dient-li que la proposta que es presenta avui al Plenari 
Municipal ha esta prèviament consensuada amb els veïns afectats, i tots ells hi ha 
estat d´acord.  
 
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal 
presents a la sessió, aquesta s´aprova per 7 vots positius ( 5 del grup polític municipal 
del PSC i 2 del grup polític municipal de CiU) i 3 vots negatius del grup polític 
municipal d´ERC.  
 

                                                 
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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6.- APROVACIÓ ACTA DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ ENTRE ELS 
TERMES MUNICIPALS DE RIPOLL I SANT JOAN DE LES ABADESSES. 
 
Atès que en data 13 de febrer de 2006 l´Ajuntament de Ripoll va comunicar a 
l´Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses l´inici de les actuacions per a la 
delimitació del seu terme municipal.  
 
Atès que el Ple de l´Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, en sessió celebrada 
en data 3 de març de 2006 i 28 de març de 2008, va nomenar la comissió que havia 
de representar aquest Ajuntament en les operacions de delimitació abans esmentades 
i va comunicar aquest acord al Departament de Governació i Relacions Institucionals i 
als ajuntament interessats.  
 
Atès que en data 12 de juny de 2008  es van dur a terme les operacions de delimitació, 
de les quals es va estendre la corresponent acta, que en aquest cas va ser de 
disconformitat en part de la línia del terme comprès entre la fita segona i la fita quarta i, 
per altra banda, aquest Ajuntament no va reconèixer la ubicació de la fita tercera 
descrita a l´acta de 1928 i va reconèixer una fita de Forest d´Utilitat Pública situada al 
capdamunt del turó del Pont d´en Serra.  
 
Atès l´informe emès pel tècnic municipal, Sr. Miquel Grifell i Suàrez i el que estableix 
l´art. 31.5  del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la 
demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de 
les mancomunitats de Catalunya. 
 
Atès que la secretària de la corporació, ha emés informe favorable sobre l´expedient 
de delimitació.  
 
Atès el que estableix l´article 38 del Reglament de demarcació territorial i població dels 
ens locals, aprovat pel Decret 140/1988, de 24 de maig.  
 
És pel que es propasa al Plenari Municipal, l´adopció dels següents ACORDS:  
 
PRIMER.- APROVAR l´acta de delimitació de la línia divisòria del terme municipal de  
Ripoll i Sant Joan de les Abadesses signada el dia 10 de juny de 2008, de 
disconformitat.  
 
SEGON.- APROVAR l´informe emès pel tècnic municipal, Sr. Miquel Grifell i Suàrez,  i 
manifestar la DISCONFORMITATde l´Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses amb 
el reconeixement de la  fita número 3, pels motius exposat en l´informe emès pel tècnic 
municipal i, proposar com a línia divisòria que des de la fita número 2 seguint el 
Torrent de la Serra del Boix fins el seu inici, es traci una línia recta  des d´aquest punt i 
fins a la fita del forest d´utilitat pública existent.  
 
TERCER.- COMUNICAR aquest acord a la Direcció General d´Administració Local del 
Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, 
per tal que elabori informe proposta sobre les diverses propostes de delimitació i ho 
sotmeti a informe de la Comissió de Delimitació Territorial i al dictamen de la Comissió 
Jurídica Assessora.   
 
El Sr. Alcalde comenta que l´Ajuntament de Sant Joan no va voler signar una acta de 
conformitat amb la delimitació amb el terme municipal veí de Ripoll, ja que les 
escriptures de propietat de la Serra del Boix, deixa clar que limita amb Ripoll 
mitjançant el torrent i perquè sempre s´ha entés que les delimitacions han de seguir, 
en la mesura del possible, els accidents geogràfics naturals.  
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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.  
 
7.- APROVACIÓ DELIMITACIÓ TERME MUNICIPAL DE SANT JOAN DE LES 
ABADESSES I OGASSA.  
 
Atès que mitjançant acord adoptat pel Plenari Municipal en sessió celebrada en data 
28 de març de 2008, es aprovar l´inici de les actuacions per a la delimitació del terme 
municipal de Sant Joan de les Abadesses amb el municipi veí d´Ogassa.  
 
Atès que el Ple de l´Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, en sessió celebrada 
en data 28 de març de 2008, va nomenar la comissió que havia de representar aquest 
Ajuntament en les operacions de delimitació abans esmentades i va comunicar aquest 
acord al Departament de Governació i Relacions Institucionals i als ajuntament 
interessats.  
 
Atès que en data 4 de juliol de 2008 es van dur a terme les operacions de delimitació, 
de les quals es va estendre la corresponent acta.  
 
Atès que la secretària de la corporació, ha emés informe favorable sobre l´expedient 
de delimitació.  
 
Atès el que estableix l´article 38 del Reglament de demarcació territorial i població dels 
ens locals, aprovat pel Decret 140/1988, de 24 de maig.  
 
 
És pel que es proposa al Plenari Municipal, l´adopció dels següents ACORDS:  
 
PRIMER.- APROVAR l´acta de delimitació de la línia divisòria del terme municipal de 
Sant Joan de les Abadesses amb el municipi d´Ogassa signada el dia 4 de juliol de 
2008.   
 
SEGON.- COMUNICAR aquest acord a la Direcció General d´Administració Local del  
Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya,  
als efectes de la seva publicació i inclusió en els mapes municipals corresponents.   
 
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal 
presents a la sessió, aquesta s´aprova per unanimitat.  
 
8.- RATIFICACIÓ DE L´ACORD ADOPTAT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
EN SESSIÓ CELEBRADA EN DATA 9 DE JUNY DE 2008, D´APROVACIÓ DEL 
PROJECTE DE MILLORA DE L´ABASTAMENT DE SANT JOAN DE LES 
ABADESSES.  
 
Vist el projecte redactat per l´Agència Catalana de l´Aigua de Millora de l´abastament 
de Sant Joan de les Abadesses.  
 
Atès l´acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió celebrada en data 9 de 
juny de 2008.  
 
Per tot el que s´acaba d´exposar, és pel que es proposa al Plenari Municipal, l´adopció 
dels següents ACORDS:  
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PRIMER.- RATIFICAR l´acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió 
celebrada en data 9 de juny de 2008 i APROVAR el projecte de millora de 
l´abastament de Sant Joan de les Abadesses redactat per l´Agència Catalana de 
l´Aigua, d´un import total de 295.098,95 euros.  
 
SEGON.-  COMUNICAR el present acord a les parts interessades a fi i efectes 
oportuns.  
 
El Sr. Ramon Roqué, alcalde-president, aprofitant aquest punt de l´ordre del dia, 
efectua una explicació de les instal.lacions actuals per a l´abastament d´aigua al 
municipi i les seves característiques i, finalment comenta que és totalment necessari 
ampliar el dipòsit de l´aigua per tal de poder donar servei al nou polígon industrial que 
es vol crear a la Colònia Llaudet.  
 
El regidor, Sr. Joan Àlvarez, comenta que votaran a favor ja que en l´anterior 
legislatura ja es va treballar en aquest tema i es va aconseguir els permisos dels 
diferents propietaris.  
 
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal 
presents a la sessió, aquesta s´aprova per unanimitat.  
 
9.- APROVACIÓ CONVENI A SIGNAR ENTRE L´AJUNTAMENT DE SANT JOAN 
DE LES ABADESSES I L´AGÈNCIA CATALANA DE L´AIGUA PER AL 
FINANÇAMENT DE LES OBRES DE MILLORA DE L´ABASTAMENT DE SANT 
JOAN DE LES ABADESSES.  
 
Atesa la proposta de conveni a signar entre aquest Ajuntament i l´Agència Catalana de 
l´Aigua per a la determinació de les condicions en que es duran a terme els treballs 
previs, la redacció de documents tècnics, l´execució i el manteniment de les obres 
corresponents a la segona fase del projecte de “ Millora de l´abastament de Sant Joan 
de les Abadesses “, amb un pressupost de 254.395,65 euros (IVA no inclós), de 
conformitat amb el conveni signat en data 3 d´agost de 1998.  
 
Atès que de conformitat amb l´esmentat conveni, l´ACA aportarà per a les esmentades 
obres l´import de 157.445,88 euros, repartits en dos anualitats:  
 
 Any 2008 : 33.665,56 € 
 Any 2009: 123.780,32 € 
 
Atès l´informe emès pel tècnic municipal, Sr. Miquel Grifell i Suàrez.  
 
Per tot el que s´acaba d´exposar, és pel que es proposa al Plenari Municipal, l´adopció 
dels següents ACORDS:  
 
PRIMER.- APROVAR l´informe emès pel tècnic municipal i APROVAR el conveni a 
subscriure entre l´Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses i l´Agència Catalana de 
l´Aigua per al finançament de les obres de millora de l´abastament de Sant Joan de les 
Abadesses, en la forma que es proposa amb excepció de la clàusula setena relativa 
als perímetres de protecció, atès que no es considera necessari disposar de cap 
perímetre de protecció, tret de la tanca d´accés a les persones, ja que no es tracta de 
la construcció de nous pous ni s´actua sobre aqüífers i, per altra banda, en l´entorn on 
s´ha de construir el nou dipòsit no hi ha cap activitat que pugui requerir un perímetre 
de protecció.  
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SEGON.- COMUNICAR el present acord a l´Agència Catalana de l´Aigua, 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.  
 
10.- APROVACIÓ CONVENI A SIGNAR ENTRE L´AJUNTAMENT DE SANT JOAN 
DE LES ABADESSES, L´INSTITUT CATALÀ DEL SÒL I LA DIRECCIÓ GENERAL 
DE PATRIMONI CULTURAL PER A LA RESTAURACIÓ DEL PALAU DE L´ABADIA, 
FASE II, EN APLICACIÓ DE L´1% CULTURAL.  
 
Atesa la proposta de conveni a signar entre aquest Ajuntament, l´INCASOL i la 
Direcció General de Patrimoni Cultural per a la restauració del Palau de l´Abadia, en el 
marc del Protocol de col.laboració entre el Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques i el Departament de Cultura, signat el 26 d´octubre de 2005 i en relació a 
l´aplicació de l´1% cultural previst a l´article 57 de la Llei 9/1993.  
 
Atès que de conformitat amb l´esmentat conveni, l´INCASOL durà a terme en el 
període 2008-2009 les obres de restauració del Palau de l´Abadia amb un pressupost 
total de les obres de 120.204,00 euos ( IVA inclós) , dels quals 60.102,00 euros seran 
aportats per part de l´INCASOL  i 60.102,00 euros seran aportats per part de 
l´Ajuntament.  
 
Per tot el que s´acaba d´exposar, és pel que es proposa al Plenari Municipal, l´adopció 
dels següents ACORDS:  
 
PRIMER.- APROVAR el conveni a subscriure entre l´Ajuntament de Sant Joan de les 
Abadesses, l´Institut Català del Sòl i la Direcció General de Patrimoni Cultural per a la 
restauració del Palau de l´Abadia, Fase II, en aplicació de l´1% cultural, en la forma 
que es transcriu en l´expedient.  
 
SEGON.- COMUNICAR el present acord a la Direcció General de Patrimoni Cultural, a 
fi i efectes oportuns.  
 
L´Alcalde-President explica que un 1% de les inversions que realitza el Departament 
de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat, es destinen a actuacions o 
inversions de caràcter cultural i, en protocol marca que prèviament a l´inicia de les 
corresponents obres, cal aprovar i signar el corresponent conveni.  
 
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal 
presents a la sessió, aquesta s´aprova per unanimitat.  
 
11.- APROVACIÓ AUTORITZACIÓ A EFECTUAR A L´EMPRESA  CARTERA, S.F, 
S.L PER A LA FORMALITZACIÓ D’UNA HIPOTECA SOBRE ELS HABITATGES DE 
PROTECCIÓ OFICIAL DE VILA ICÀRIA.  
 
Atesa la petició efectuada pel Sr. Francesc Solà i Busquets, actuant en nom i 
representació de Cartera S.F, societat limitada, amb data de registre d’entrada 3 de 
juliol de 2008, mitjançant la qual sol·licita com a superficiari de la parcel·la, autorització 
de l’Ajuntament per a formalitzar una hipoteca amb CAIXA DE GIRONA per un capital 
de 550.000 euros, sobres els habitatges de protecció oficial ( finques registrals 3956, 
3957, 3958, 3959, 3960, 3961, 3962, 3963, 3964, 3965, 3966, 3967, 3968 i 3969 )  
construïts per la mateixa en l’esmentada parcel·la.  
 
Atès el que estableix l’apartat f) de les escriptures públiques de constitució  
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D’un dret de superfície a favor de l’empresa Cartera S.F, societat limitada, atorgades 
davant Notari, Sr. José Vilana Espejo, en data 10 de maig de 2007, a la parcel·la 
esmentada en l’apartat anterior, de conformitat amb l’acord adoptat pel Plenari 
Municipal en sessió celebrada en data 23 de febrer de 2007, segons el qual, el 
superficiari no podrà modificar, alienar o transmetre, ni total ni parcialment per cap 
mena de títol, el dret constituït ni alterar les seves condicions sense autorització 
expressa i formal de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.  
 
Per tot el que s’acaba d’exposar, és pel que es proposa al Plenari Municipal, l’adopció 
dels següents ACORDS:  
 
PRIMER.- AUTORITZAR a  la Societat Cartera, S.F, societat limitada, a formalitzar 
una hipoteca amb CAIXA DE GIRONA, per un capital de 550.000 euros, sobre els 
habitatges de protecció oficial, (finques registrals 3956, 3957, 3958, 3959, 3960, 3961, 
3962, 3963, 3964, 3965, 3966, 3967, 3968 i 3969) construïts a la parcel·la propietat 
d’aquest Ajuntament i inscrits en el Registre de la Propietat de Ripoll, coneguda amb el 
nom de Vila Icària.  
 
SEGON.- AUTORITZAR a l´Alcalde, Sr. Ramon Roqué perquè en representació de 
l´Ajuntament pugui comparèixer davant el Notari, per signar l´escriptura de la hipoteca, 
donant el seu consentiment a la constitució de la mateixa.  
 
TERCER.- COMUNICAR el present acord a les parts interessades 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.  
 
12.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ PRESSUPOST AJUNTAMENT 4/2008, 
MITJANÇANT SUPLEMENT DE CRÈDITS.  
 
Atès que s´ha detectat una manca de consignació pressupostària en la partida de 
despeses que a continuació s´indica i per l´ import que s´esmenta:  
 
Suplements de crèdits: 

 
Partida Nom Crèdits 

inicials 
Import 
suplement 

Crèdit 
definitiu 

 
2008.611.31100
 
 

 
Despeses 
formalització 
préstecs 
 

 
3.000,00 € 
 
 

 
16.470,95 € 
 

 
19.470,95 
€ 
 

 
Total altes crèdits : 16.470,95 €    

Finançament que es proposa:  

1/ Majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent:  

Partida Nom Consignació  
total 
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2008.01.13002 Liquidacions 
IAE  

 176.910,85 €  

 
Total finançament: 16.470,95 €    

  
 
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 €, dels quals 
145.600 euros es varen utilitzar per a la modificació de pressupost número 2/2008, 
quedant per consegüent com a disponible la quantitat de 31.310,85 euros per la 
present modicicació pressupostària.  
 
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 4/2008, 
mitjançant suplement de crèdits a la partida de despeses que a continuació s´indica i 
per l´ import que s´esmenta:  
 
Suplements de crèdits: 

 
Partida Nom Crèdits 

inicials 
Import 
suplement 

Crèdit 
definitiu 

 
2008.611.31100
 
 

 
Despeses 
formalització 
préstecs 
 

 
3.000,00 € 
 
 

 
16.470,95 € 
 

 
19.470,95 
€ 
 

 
Total altes crèdits : 16.470,95 €    

 
 
per majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent, 
concretament en:  
 

Partida Nom Consignació  
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total 
2008.01.13002 Liquidacions 

IAE  
 176.910,85 € 2

 
 
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 que és necessària aquesta modificació de pressupost per 
tal de poder pagar les comissions que s´han generat amb la formalització de les dues 
operacions de crèdit que  aquest mes de juny s´han signat, de conformitat amb el 
vigent pla de sanejament econòmico-finanacer.  
 
El regidor, Sr. Jordi Terrades, comenta que no estan d´acord en aquest punt ni en el 
pla de sanejament ni en el pressupost de l´ajuntament presentats tres mesos més tard 
de lo habitual. No obstant això, destaca que aquesta és la quarta modificació de 
pressupost que es proposa aprovar al Plenari Municipal, la qual cosa reflecteix una 
clara falta de previsió i també destaca que les comissions d´obertura i d´estudi dels 
préstecs en el pla de sanejament es preveien a un 0%.  
 
L´alcalde contesta dient que actualment els bancs i les caixes no estan passant per un 
bon moment i això ho sap tothom i les condicions que avui et poden oferir i t´ofereixen 
no són les mateixes que les condicions d´ara fa 1 any. Cap entitat financera va voler 
fer aquests crèdits i es va haver de recórrer a Economia i Finances i a través 
d´aquests a l´ICF, que és amb qui s´han acabat fent els dos crèdits.  És cert que s´han 
hagut de pagar comissió però si no es feien així, els proveïdors no cobraven.  
 
El regidor, Sr. Raimon Traver, comenta que s´abstindran perquè consideren que el 
pressupost és de l´equip de govern i no pas seu.  
 
Sotmesa la proposta d´acord a consideració del Plenari Municipal, aquesta s´aprova 
per 5 vots positius del grup polític municipal del PSC, 3 vots negatius del grup polític 
municipal d´ERC i 2 abstencions del grup polític municipal de CiU.  
 
13.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ PRESSUPOST NÚMERO 5/2008, 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: 
 

                                                 
2 Del total d´aquests majors ingressos, 145.600 euros es varen utilitzar per a la modificació de 
pressupost número 2/2008, quedant per consegüent com a disponible la quantitat de 31.310,85 
euros per la present modicicació pressupostària. 
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Partida Nom Crèdits 
inicials 

Import 
suplement 

Crèdit definitiu 

 
02.422.6320108 

 
Adeq. Aules escola 
Abadessa Emma 

 
20.00,00 € 

 
5.000,00 € 

 
25.000,00 € 

 

Total altes crèdits : 5.000,00 €    

Finançament que es proposa:  

1/ Crèdit:  

Partida Nom Consignació  
total 

 
02.9150108 

 
Préstec LL/T 
Adeq. Aules 
escola abadessa 
Emma 

 
5.000,00 € 

 

Total finançament: 5.000,00 €    

  
 
 

 * Crèdits extraordinaris: 
 

Partida Nom Proposta de 
consignació 

 
01.432.6010308 
 
 
01.432.6110008 

 
Urb. Coromina del Bac, 
3ª Fase, desglossat 1r.
 
Plaça Major 

 
580.636,73 
 
 
107.957,84 

 

Total altes crèdits : 688.594,57 €    

Finançament que es proposa:  

A) Urbanització Coromina del Bac, 3ª Fase, desglossat 1r:  

1/ Crèdit: 

Partida Nom Consignació  
total 

 
01.9150108 
 
 

 
Préstec Ll/T Urb. 
Coromina del 
Bac, 3ª fase, 
desglossat 1r.  

  
290.636,73 

 
2/ Vendes:  
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01.6100008 
 
 

 
Venda Centre 
Cívic 

  
190.000,00 

 
3/ Subvenció Generalitat:  
 

 
01.7550708 
 
 

 
Subv. 
Generalitat: Urb. 
Coromina del 
Bac, 3ª fase, 
desglossat 1r.  

  
100.000,00 

 

Total finançament: 580.636,73  €    

 
 
B) Plaça Major :  

1/ Crèdit: 

Partida Nom Consignació  
total 

 
01.9150108 
 
 

 
Préstec LL/T 
Plaça Major  

  
57.957,84 

 
 
2/ Subvenció Generalitat:  
 

 
01.7550808 
 
 

 
Subv. 
Generalitat: 
Plaça Major 

  
50.000,00 

 

Total finançament: 107.957,84  €    

 
 
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 5/2008, 
mitjançant suplement de crèdits i crèdits extraordinaris a les partides de despeses que 
a continuació s´indiquen i pels imports que s´esmenten:  
 

*  Suplements de crèdits: 
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Partida Nom Crèdits 

inicials 
Import 
suplement 

Crèdit definitiu 

 
02.422.6320108 

 
Adeq. Aules escola 
Abadessa Emma 

 
20.00,00 € 

 
5.000,00 € 

 
25.000,00 € 

 

Total altes crèdits : 5.000,00 €    

Finançament que es proposa:  

1/ Crèdit:  

Partida Nom Consignació  
total 

 
02.9150108 

 
Préstec LL/T 
Adeq. Aules 
escola abadessa 
Emma 

 
5.000,00 € 

 

Total finançament: 5.000,00 €    

  
 

 * Crèdits extraordinaris: 
 

Partida Nom Proposta de 
consignació 

 
01.432.6010308 
 
 
01.432.6110008 

 
Urb. Coromina del Bac, 
3ª Fase, desglossat 1r.
 
Plaça Major 

 
580.636,73 
 
 
107.957,84 

 

Total altes crèdits : 688.594,57 €    

Finançament que es proposa:  

A) Urbanització Coromina del Bac, 3ª Fase, desglossat 1r:  

1/ Crèdit: 

Partida Nom Consignació  
total 

 
01.9150108 
 
 

 
Préstec Ll/T Urb. 
Coromina del 
Bac, 3ª fase, 
desglossat 1r.  

  
290.636,73 

 
2/ Vendes:  
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01.6100008 
 
 

 
Venda Centre 
Cívic 

  
190.000,00 

 
3/ Subvenció Generalitat:  
 

 
01.7550708 
 
 

 
Subv. 
Generalitat: Urb. 
Coromina del 
Bac, 3ª fase, 
desglossat 1r.  

  
100.000,00 

 

Total finançament: 580.636,73  €    

 
 
B) Plaça Major :  

1/ Crèdit: 

Partida Nom Consignació  
total 

 
01.9150108 
 
 

 
Préstec LL/T 
Plaça Major  

  
57.957,84 

 
 
2/ Subvenció Generalitat:  
 

 
01.7550808 
 
 

 
Subv. 
Generalitat: 
Plaça Major 

  
50.000,00 

 

Total finançament: 107.957,84  €    

 
 
SEGON.- DONAR DE BAIXA les partides que a continuació es relacionen del 
pressupost corresponent a l´exercici de 2008:  
 
 03.9150108.01 – Préstecs a llarg termini, per import de 228.333,50 € 
 
TERCER.- 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.   
 
QUART.- COMUNICAR aquesta resolució a l´àrea comptable als efectes oportuns.  
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L´Alcalde-President explica breument en què consisteix la present modificació de 
pressupost i destaca que és important perquè s´han detectat noves necessitats 
diferents de les que hi havia a nivell d´inversions a realitzar quan es va confeccionar i 
aprovar el pressupost per aquest any 2008, destacant sobretot, la necessitat de dur a 
terme l´urbanització de la Coromina del Bac, 3ª Fase, perquè s´hi preten ubicat la 
futura zona escolar del municipi.  
 
Seguidament es cedeix el torn de paraula al regidor, Sr. Jordi Terrades, el qual torna a 
destaca la manca de previsió de l´equip de govern a l´hora de fer el pressupost ja que 
amb aquesta modificació de pressupost es canvien les inversions previstes en el 
pressupost aprovat ara fa quatre mesos. També comenta que obres importants com 
són la piscina, Toralles o la instal.lació de gespa artificial del camp de futbol queden 
fora del pressupost, és a dir, que no es faran, o al menys no les han sabut veure.  
També destaca que amb aquesta modificació de pressupost es pretén efectuar una 
venda de patrimoni per import de 190.000 euros, necessaris per a finançar una part de 
les obres d´urbanització de la Coromina del Bac, si bé es pregunten on s´ubicarà el 
centre cívic si el local on s´ubica actualment és el que es vol posar a la venda ?  
 
A tal efecte el senyor alcalde contesta al regidor dient-li que, pel que fa a les obres que 
ha comentat que no es farien, si que es farà la piscina ja que s´han trobat altres 
recursos igual com Toralles i pel que respecte a les obres de la gespa artificial al camp 
de futbol comenta que avui per avui no es tenen els recursos necessaris per afrontar 
aquesta obra, si bé s´estan buscant i es farà l´obra quan es tinguin els recursos 
necessaris. També explica perquè ara es prioritzen les inversions que es plantegen 
amb la present modificació pressupostària dient que, tot i que el PUOSC ha 
subvencionat les obres d´urbantizació de la 3ª fase de la Coromina del Bac, no 
esperaran al 2011 a fer aquesta obra tal i com marca el PUOSC i per això, han buscat 
altres recursos per a poder començar ja aquestes obres. Pel que fa al Palmàs, aquest 
edifici tindrà aules de formació i les bases per la venda del centre cívic ja determinaran 
que no es podrà fer ús d´aquest local fins que no es disposi de l´edifici del Palmàs 
acabat.  
 
Seguidament el regidor, Sr. Terrades comenta que només volia posar de manifest la 
manca de previsió de l´equip de govern.  
 
Sotmesa la proposta d´acord a consideració del Plenari Municipal, aquesta s´aprova 
per 5 vots positius del grup polític municipal del PSC, 3 vots negatius del grup polític 
municipal d´ERC i 2 abstencions del grup polític municipal de CiU.  
 
14.- RATIFICACIÓ DEL DECRET D´ALCALDIA NÚMERO 236, D´ANUL.LACIÓ DE 
DRETS PENDENTS DE COBRAR I D´OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAR 
D´EXERCICIS TANCATS I DE L´EXERCICI 2007.  
 
Atesa la necessitat  d´anul.lació de diferents drets i obligacions d´exercicis tancats i de 
l´exercici de 2007, 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 pendents de cobrar i aquelles obligacions reconegudes 
pendents de pagar, que per circumstàncies alienes a l´Ajuntament, encara figuren com 
a pendents.  
 
Vist l’informe de la Intervenció d’aquest Ajuntament i, que figura en l’expedient. 
 
Vist el Decret d´Alcaldia número 236, de data 31 de desembre de 2007.  
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És pel que es proposa al Plenari Municipal, l´adopció dels següents ACORDS:  
 
PRIMER.- RATIFICAR el Decret d´Alcaldia número 236, d´anul.lació de drets pendents 
de cobrar i d´obligacions pendents de pagar d´exercicis tancats i de l´exercici 2007 i 
ANUL.LAR els drets reconeguts pendents de cobrar que figuren a l´expedient per un 
import total de 24.420,49 euros, i les obligacions reconegudes pendents de pagar que 
figuren a l´expedient per un import total de 10.007,54 euros.  
 
SEGON.- COMUNICAR el present acord a l´àrea comptable d´aquest Ajuntament, 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 7 vots positius ( 5 del grup polític municipal 
del PSC i 2 del grup polític municipal de CiU) i 3 abstencions del grup polític municipal 
d´ERC.  
 
15.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 24, 
REGULADORA DE LA TAXA DE LA LLAR D´INFANTS MUNICIPAL.  
 
Atesa la necessitat de modificar l´ordenança fiscal número 24, reguladora de la taxa de 
la llar d´infants municipal, amb la finalitat d´augmentar la quota mensual de manera 
que aquesta quedi fixada en les quantitats següents:  
 

- Quota mensual per nen empadronat al municipi  84 euros 
- Quota mensual per nen no empadronat al municipi  91 euros 

 
Atès l´acord adoptat per la Junta de la Llar d´infants, en la reunió celebrada en dat 26 
de juny de 2008.  
 
Atès el que estableix l´art. 17 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.  
 
 
Per tot el que s´acaba d´exposar és pel que es proposa al Plenari Municipal, l´adopció 
dels següents ACORDS:  
 
PRIMER.- APROVAR la modificació de l´article 4 de l´ordenança fiscal número 24, 
reguladora de la taxa de la llar d´infants municipal, el qual quedarà redactat de la 
forma que es transcriu a continuació:  
 
“ Article 4t.- Tarifes. 
 
1.- La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
 
- Matrícula curs per nen empadronat al municipi     102,93€ 
- Matrícula curs per nen no empadronat al municipi           109,81€  
- Material escolar curs per nen       15,18 € 
- Quota mensual per nen empadronat al municipi    84,00 €  
- Quota mensual per nen no empadronat al municipi   91,00 €  
- Dinars mensuals          64,93 € 
- Berenars mensuals          27,93 € 
- Dinar esporàdic (un sol dia)       4,00 € 
- Berenar esporàdic (un sol dia)      1,78 € 
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En el cas que el nen pagui una quota mensual per dinars i/o berenars i no realitzi la 
totalitat dels àpats, les quantitats a abonar seran les següents: 

 
Devolució per dinar no realitzat per causa de   
Malaltia o altre circumstància similar     1,47€   
 
Devolució per berenar no realitzat a causa de 
Malatia o altre circumstància similar     0,62 € 
 

2.- Les tarifes previstes en aquest article s’aniran augmentant anualment en funció de 
l’augment de l’IPC de Catalunya “.  
 
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.   
 
L´alcalde cedeix el torn de paraula a la regidora, Sra. Montserrat Tallant, la qual 
comenta que les puges no agraden a ningú i que la proposta d´augment de quotes que 
avui es presenta al Plenari Municipal va estar aprovada per part del Patronat de 
l´organisme autònom de la Llar d´infants. Explica que la nova ubicació de la llar 
d´infants a la Coromina del Bac, comporta una sèrie de despeses noves com ara la 
neteja (14.000 euros) o la calefacció (6.000 euros), que fins ara no hi eren per situar-
se la llar d´infants dins l´escola Mestre Andreu. Comenta que l´equip de govern aporta 
per continuar invertint a la llar d´infants si bé cal augmentar la quota mensual per 
trobar-se aquesta per sota de moltes llar d´infants i en posa alguns exemples. En cap 
moment un nen o nena quedarà sense poder accedir a la llar d´infants per raons 
econòmiques, encara que les quotes s´apugin, ja que hi ha ajudes socials per les 
famílies que tenen dificultats per pagar les quotes de la llar i, en el darrer curs escolar, 
algunes famílies s´han beneficiat d´aquests ajuts econòmics per a poder pagar les 
quotes mensuals.  També esmenta la necessitat d´augmentar els sous de les 
educadores per la tasca que fan ja que els beneficiaris en són els nens i les nenes de 
Sant Joan de les Abadesses. Malgrat la puja, l´ajuntament continua aportant diners a 
la llar d´infants i ho fa perquè aposta en ferm per l´educació i un bon exemple és que 
actualment hi ha 3 escoles al municipi i totes tres s´hi fan obres i inversions.  
 
Seguidament es cedeix el torn de paraula a la regidora, Sra. Regué, la qual comenta 
que el 26 de juny de 2008, va assistir a la Junta del Patronat de la llar d´infants i van 
ser els únics que varen votar en contra de la proposta de puja de quotes. També 
comenta que en aquesta reunió va demanar un estudi de costos per a poder valorar si 
és o no necessari un augment de les quotes mensuals de la llar ja que primer es va fer 
la proposta d´augmentar la quota en 15 euros al mes i més tard, es va abaixar fins a 
deixar la puja en 12 euros, la qual cosa semblava una subhasta. Destaca que la seva 
sorpresa va ser quan el senyor alcalde li va dir que agafés una calculadora i s´ho 
calculés ella mateixa. També comenta que va demanar quina aportació econòmica 
havia de fer l´ajuntament a la llar d´infants per aquest any 2008 i la secretària del 
Patronat li va contestar que no estava prevista cap aportació aquest any 2008.   
Seguidament comenta que la taxa de la llar d´infants augmentarà un 20% si és té 
també en compte l´augment de l´IPC que ja s´ha aplicat aquest any 2008 si bé el 
resultat pressupostari del 2007 és positiu en 10.000 euros i pensa que potser caldria 
reduir els costos del servei de la neteja o la jornada d´alguna educadora abans 
d´augmentar les quotes a les famílies.  Per altra banda pregunta si es tindrà una major 
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qualitat en l´educació dels nens i les nenes que van a la llar d´infants, si es paguen 12 
euros més de quota al mes ?  També destaca que les ajudes socials per infants n´hi 
ha hagut sempre i no només en el darrer curs escolar, com ha dit la regidora, Sra. 
Tallant i pel que respecte als sous de les educadores, destaca que en l´anterior 
legislatura es van augmentar en 300 euros mensuals.  
 
La regidora, Sra. Tallant manifesta que la proposta de puja de les quotes mensuals de 
la llar d´infants es va  debatre en el Patronat de la llar i tothom que estava present en 
aquella reunió hi va estar d´acord. Pel que respecte al que ha comentat al regidora, Sr. 
Regué del resultat pressupostari de la llar d´infants corresponent a l´any 2007, ho 
comentarà quan es tracti aquest tema en el punt número 19 de l´ordre del dia.  
 
El regidor, Sr. Raimon Traver, manifesta que el seu grup polític votarà en contra 
d´aquest punt perquè consideren que si es vol potenciar la sanitat i l´educació cal 
posar-la a l´abast de tothom i, augmentat quotes, no es fa precisament això, sinó just 
el contrari.  Comenta que amb la puja que es proposa, les quotes de la llar pujaran un 
16% pel proper curs escolar, i això no és massa positiu per la situació econòmica que 
vivim actualment. Pel que respecte a la comparativa amb el que paguen altres 
poblacions, el regidor comenta que és difícil fer aquestes comparatives ja que no 
sempre s´està comparant exactament el mateix.  
 
Sotmesa la proposta d´acord a consideracio del Plenari Municipal, aquesta s´aprova 
per 5 vots positius del grup polític municipal del PSC i el vot de qualitat de l´alcalde i 5 
vots negatius ( 3 del grup polític municipal d´ERC i 2 del grup polític municipal de CiU).  
 
16.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 11, 
REGULADORA DE LA TAXA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.  
 
Atesa la necessitat de modificar l´ordenança fiscal número 11, reguladora de la taxa 
del cementiri municipal, amb la finalitat d´estipular un preu a pagar per la utilització 
dels columbaris del cementiri.  
 
Atès el que estableix l´art. 17 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.  
 
Per tot el que s´acaba d´exposar és pel que es proposa al Plenari Municipal, l´adopció 
dels següents ACORDS:  
 
PRIMER.- APROVAR la modificació de l´epígraf primer de l´article 7 de l´ordenança 
fiscal número 11, reguladora de la taxa del cementiri municipal, qual quedarà redactat 
de la forma que es transcriu a continuació:  
 

“ Art.7 Quota tributària 

  

La quota tributària es determinarà per l´aplicació de la tarifa següent :  
 
Epígraf primer. Assignació de sepultures, nínxols i columbaris 
 
a) Tarifa aplicable per a l´atorgament d´una concessió en nínxols recuperats per part 

de l´Ajuntament i en nínxols nous :  
 

- concessió fins a 5 anys ........................................................... 72,14 €  
- concessió fins a 10 anys ......................................................... 144,27 € 
- concessió fins a 15 anys ......................................................... 288,56 € 
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- concessió fins a 49 anys ......................................................... 577,11 € 
 
En el cas que una persona retorni un nínxol a l´Ajuntament, aquest li abonarà en 
concepte d´indeminització la quantitat següent :  
 
 - Retorn nínxol a perpetuïtat ................................................. 192,76 € 
 - Retorn nínxol concessió a 99 anys ....................................   160,64 € 
 - Retorn nínxol concessió a 49 anys .....................................  96,39 € 
 
b) Tarifa aplicable per a l´atorgament d’una concessió d´un columari:  
 

- concessió fins a 49 anys ........................................................... 200,00 €  
 
En el cas que una persona retorni un columbari a l´Ajuntament, aquest li abonarà en 
concepte d´indeminització la quantitat següent :  
 

- Retorn columbari .................................................................. 32,00 € “.  
 

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.   
 
L´alcalde-president cedeix el torn de paraula al regidor, Sr. Jordi Terrades, després 
d´efectuar una breu explicació del present punt de l´ordre del dia i, el regidor, Sr. 
Terrades comenta que quan es va tractar el punt de les ordenances fiscals a finals de 
l´any 2007, el grup d´ERC ja que presentar unes esmenes dient que era necessari 
efectuar aquesta modificació en aquesta ordenança precisament per a contemplar el 
preu a pagar pels nous columbaris del cementiri municipal.  
 
A tal efecte el senyor, Ramon Roqué i Riu, alcalde-president, contesta al regidor dient-
li que en aquell moment no es  disposaven dels columbaris perquè l´obra d´ampliació 
del cementiri no estava recepcionada i, per aquest motiu, no es va modificar 
l´ordenança.  
 
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal 
presents a la sessió, aquesta s´aprova per unanimitat.  
 
17.- APROVACIÓ FESTES LOCALS ANY 2009. 
 
Atès el que estableix  l´art. 37.2 de l´Estatut del treballadors, el qual indica que de les 
catorze festes laborals, dues seran locals.  
 
Atès que per Decret de la Generalitat de Catalunya s´estableix que les dues festes 
locals seran fixades per Ordre del Conseller de Treball, a proposta dels municipis 
respectius.  
 
Atès el que determina l´art 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol. 
 
 
És pel que es proposa al Ple de la Corporació l´adopció dels següents ACORDS :  
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PRIMER.- APROVAR com a festes locals de Sant Joan de les Abadesses per a l´any 
2009 els dies següents :  
 
 . Dilluns 14 de setembre de 2009 
 . Dimarts 15 de setembre de 2009 
 
SEGON.- COMUNICAR el presenta acord  al Departament de Treball de la Generalitat 
de Catalunya, 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.  
 
18.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ ACORD ADOPTAT PEL PLENARI MUNICIPAL EN 
SESSIÓ CELEBRADA EN DATA 28 DE MARÇ DE 2008, RELATIU A 
L´ASSIGNACIÓ DEL CAPÍTOL PER LA PRESTACIÓ SUPRAMUNICIPAL DE 
SERVEIS DEL FONS DE COOPERACIÓ LOCAL DE CATALUNYA, ANY 2007.  
 
Atès l´acord adoptat pel Plenari Municipal en sessió celebrada en data 28 de març de 
2008, relatiu a l´assignació del capítol per la prestació supramunicipal de serveis del 
Fons de Cooperació Local de Catalunya, corresponent a l´any 2007, mitjançant el qual 
s´aprovà assignar l´esmentat capítol, entre d´altres, a favor de la Fundació Map.  
 
Atè que  de conformitat amb el que estableix l´article 46 de la Llei 4/2007, de 4 de 
juliol, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per l´any 2007, aquesta 
participació té com a finalitat sufragar les despeses derivades de les activitats o 
inversions supramunicipals, i els ajuntaments la poden destinar a una o diverses 
entitats supramunicipals en les quals participin, no constant com a ens supramunicipal 
en la base de dades del Registre d´ens locals de la Direcció General d´Administració 
Local, la Fundació Map.  
 
Per tot el que s´acaba d´exposar, 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 28 de març de 2008 i anul.lar l´assignació del capítol per a la prestació 
supramunicipal de serveis del Fons de Cooperació local de Catalunya, any 2007, a 
favor de la Fundació Map, per import de 545,58 euros.  
 
SEGON.- ASSIGNAR 545,58 euros del capítol per a la prestació supramunicipal de 
serveis del Fons de Cooperació local de Catalunya, any 2007, a favor del Consorci 
Ripollès Desenvolupament.  
 
TERCER.- COMUNICAR el present acord a la Direcció General d´Administració Local i 
a les parts interessades a fi i efectes oportuns.  
 
L´alcalde-president, cedeix el torn de paraula al regidor, Sr. Joan Àlvarez, el qual 
comenta que en el Plenari Municipal del passat 28 de març, el grup d´ERC ja va dir 
que no es podia aprovar l´assignació del capítol per a la prestació supramunicipal de 
serveis del Fons de Cooperació Local de Catalunya a la Fundació Map, si bé malgrat 
això comparteixen la voluntat de l´equip de govern d´assignar-los 545 euros per la 
tasca que aquests realitzen.  
 
L´alcalde-president destaca que continuen pensant que hagués estat molt bé fer 
aquesta aportació a  la Fundació Map. 
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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.  
 
 
19.- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 
L´AJUNTAMENT I DE L´ORGANISME AUTÒNOM LLAR D´INFANTS EL MOLÍ 
PETIT, CORRESPONENT A L´EXERCICI 2007.  
 
PRIMER.- Es dóna compte del Decret de Presidència de data 30 de juny de 2008, que 
es transcriu a continuació: 

 
 

“ D E C R E T   D E   L ‘ A L C A L D I A 
 
Vist l’expedient de la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament de Sant Joan de les 
Abadesses corresponent a l’exercici econòmic de 2007; 
 
Vist l’informe de la Secretaria-Intervenció en el qual es fa constar que el resultat del 
romanent de tresoreria a 31-12-2007 ha esdevingut negatiu en la quantitat de 
944.983,83 euros ja que no s’han pogut subscriure, dins de l’exercici de 2007, els dos 
préstecs tramitats i autoritzats per la Direcció General de Política Financera i 
Assegurances, del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de 
Catalunya, d’imports 149.955,00 € i d’1.497.140,00 €, respectivament, en compliment 
del Pla de Sanejament aprovat pel Plenari de l’Ajuntament el dia 28 de novembre de 
2007. 
 
Atès que els préstecs anteriorment esmentats s’han formalitzat en data 27 de juny de 
2008. 
 
Vist el document que s’adjunta en l’informe de la Secretaria-Intervenció, mitjançant el 
qual es fa palès que si s’haguessin subscrit els préstecs abans del dia 31-12-2007 el 
resultat pressupostari hauria estat de 982.532,96 €, i el romanent de tresoreria per a 
despeses generals hauria estat positiu per un import de 302.733,14 €. 
 
Vista també, la proposta d’incorporació al Pressupost de 2008 dels romanents de 
crèdit que es detallen en els expedients tramitats a l’efecte. 
 
I informada favorablement la liquidació del Pressupost  per la Secretaria-Intervenció en 
acompliment d'allò que disposa l’article 191.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprovà el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.  
 
HE RESOLT:  
 
PRIMER.- APROVAR la liquidació del Pressupost d’aquest Ajuntament corresponent a 
l’exercici econòmic de 2007, el detall de la qual a nivell de Resultat Pressupostari i de 
Romanent de Tresoreria a 31-12-2007 es  transcriu a continuació: 
 

R E S U L T A T   P R E S S U P O S T A R I  A  31-12-2007: 
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DRETS OBLIGACIONS
CONCEPTES RECONEGUTS RECONEGUDES AJUSTAMENTS RESULTAT

NETS NETES PRESSUPOSTARI

a. Operacions corrents 3.414.937,19 2.476.183,40 0,00 938.753,79
b. Altres operacions no financeres 511.036,13 1.028.567,39 0,00 -517.531,26

1. Total operacions no financeres (a+b) 3.925.973,32 3.504.750,79 0,00 421.222,53
2. Actius financers 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Passius financers 0,00 377.201,30 0,00 -377.201,30

RESULTAT PRESSUPOSTAR DE L’EXERCICI 3.925.973,32 3.881.952,09 0,00 44.021,23

AJUSTOS:

4. Crèdits gastats finançats amb romanent
    de tresoreria per a despeses generals. 0,00

5. Desviacions de finançament negatiu de l’exercici 663.733,54

6. Desviacions de finançament positiu de l’exercici 309.205,24

398.549,53RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT...................................
 
 
ROMANENT DE TRESORERIA A 31-12-2007 
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SUMES
PARCIALS TOTALS

1. (+) Fons líquids 49.685,65

2. (+) Drets pendents de cobrament 2.247.207,94
    (+) del Pressupost corrent 1.285.535,25
    (+) de Pressupstos tancats 1.052.546,64
    (+) d'operacions no pressupostàries 189.657,82
    (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 280.531,77

3. (+) Obligacions pendents de pagament 2.591.599,50
    (+) del Pressupost corrent 932.000,83
    (+) de Pressupstos tancats 1.113.377,22
    (+) d'operacions no pressupostàries 546.406,92
    (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 185,47

-294.705,91

II. Saldos de dubtós cobrament 336.661,21

III. Excés de finançament afectat 313.616,71

    a) Romanent de tresoreria afectat per ingressos finalistes 313.616,71

    b) Romanent de tresoreria de recursos propis afectat
        per projectes de despesa amb finançament afectat 0,00

    c) Romanent de tresoreria de recursos propis afectat 
        per incorporació de despeses incloses en un expedient
        de modificació del Pressupost tramitat durant l'últim 
        trimestre, o per estar en fase "D", o per ser inversions
        finançades amb recursos propis. 0,00

-944.983,83

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

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

CONCEPTES

 
 

SEGON.- INCORPORAR en el Pressupost de 2008 els compromisos d'ingressos 
concertats  que financen projectes de despeses amb finançament afectat, i  que 
figuren detallats en l'expedient, per un import de 127.064,00 euros, sens 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.- INCORPORAR en el Pressupost de 2008 els romanents de crèdit que 
figuren detallats en el present expedient per un import global de 840.058,74 euros, i 
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que es corresponen amb despeses finançades amb ingressos afectats, sens perjudici 
d’aquells ajustaments que corresponguin per haver-se autoritzat ja prèviament a la 
present aprovació alguna incorporació de romanents de crèdit finançats amb romanent 
de tresoreria afectat i/o amb compromisos d’ingressos concertats. 
 
QUART.- 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'aprovà el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
CINQUÈ.- 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. 
 
SISÈ.- 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 pugui fer-ne el seguiment preceptiu del Pla de Sanejament 
aprovat per aquesta Corporació. 
 
 
Sant Joan de les Abadesses, 30 de juny de 2008” . 
 
 

SEGON.- Es dóna compte de la Resolució de la Presidència de data 30 de juny de 2008, 
que es transcriu a continuació: 
 
 

“ RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA 
 
 
Vist l’expedient de la liquidació del Pressupost de l´organisme autònom Llar d´infants 
municipal El Molí Petit de Sant Joan de les Abadesses corresponent a l’exercici 
econòmic de 2007. 
 
I informada favorablement la liquidació del Pressupost  per la Secretaria-Intervenció en 
acompliment d'allò que disposa l’article 191.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprovà 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 municipal El Molí Petit,  corresponent a l’exercici econòmic de 2007, el detall de 
la qual a nivell de Resultat Pressupostari i de Romanent de Tresoreria a 31-12-2007 es  
transcriu a continuació: 

 
 
 
R E S U L T A T   P R E S S U P O S T A R I  A  31-12-2007: 
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DRETS OBLIGACIONS
CONCEPTES RECONEGUTS RECONEGUDES AJUSTAMENTS RESULTAT

NETS NETES PRESSUPOSTARI

a. Operacions corrents 127.226,83 116.854,22 0,00 10.372,61
b. Altres operacions no financeres 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Total operacions no financeres (a+b) 127.226,83 116.854,22 0,00 10.372,61
2. Actius financers 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Passius financers 0,00 0,00 0,00 0,00

RESULTAT PRESSUPOSTAR DE L’EXERCICI 127.226,83 116.854,22 0,00 10.372,61

AJUSTOS:

4. Crèdits gastats finançats amb romanent
    de tresoreria per a despeses generals. 0,00

5. Desviacions de finançament negatiu de l’exercici 0,00

6. Desviacions de finançament positiu de l’exercici 0,00

10.372,61RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT...................................
 
 
ROMANENT DE TRESORERIA A 31-12-2007 
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SUMES
PARCIALS TOTALS

1. (+) Fons líquids 12.404,44

2. (+) Drets pendents de cobrament 26.051,85
    (+) del Pressupost corrent 26.051,85
    (+) de Pressupstos tancats 0,00
    (+) d'operacions no pressupostàries 0,00
    (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 0,00

3. (+) Obligacions pendents de pagament -13.551,82
    (+) del Pressupost corrent 5.205,54
    (+) de Pressupstos tancats 0,00
    (+) d'operacions no pressupostàries 1.851,17
    (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 20.608,53

52.008,11

II. Saldos de dubtós cobrament 0,00

III. Excés de finançament afectat 0,00

    a) Romanent de tresoreria afectat per ingressos finalistes 0,00

    b) Romanent de tresoreria de recursos propis afectat
        per projectes de despesa amb finançament afectat 0,00

    c) Romanent de tresoreria de recursos propis afectat 
        per incorporació de despeses incloses en un expedient
        de modificació del Pressupost tramitat durant l'últim 
        trimestre, o per estar en fase "D", o per ser inversions
        finançades amb recursos propis. 0,00

52.008,11

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

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

CONCEPTES

 
 
 

SEGON.- 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'aprovà el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
TERCER.- Trametre còpia de dita liquidació al Servei de Coordinació amb les 
Hisendes Territorials i al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya 
en compliment d’allò que determina l’article 193.5 del Reial decret legislatiu 2/2004. 
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QUART.- 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 pugui fer-ne el seguiment preceptiu del Pla de Sanejament 
aprovat per aquesta Corporació. 
 
Sant Joan de les Abadesses, 30 de juny de 2008 “.  
 
L´alcalde-president explica el perque del romanent de tresoreria negatiu de 
l´ajuntament a 31 de desembre de 2007, destacant que si les operacions de crèdit que 
s´han acabat formalitzant el passat mes de juny i que contemplava el pla de 
sanejament aprovat pel Plenari Municipal, s´haguessin fet abans de tancar l´exercici, 
és a dir, abans de 31 de desembre, el resultat pressupostari de l´ajuntament hagués 
estat positiu, tal i com també destaca l´informe d´intervenció que s´adjunt a l´expedient 
de la liquidació del pressupost.  
 
Seguidament cedeix el torn de paraula a la regidora, Sra. Montserrat Tallant, la qual 
contestant la intervenció que la regidora, Sra. Regué, ha efectuat anteriorment, 
manifesta que, el resultat pressupostari de la llar d´infants a 31 de desembre de 2007 
efectivament ha estat positiu, concretament de 10.372 euros si bé aquests números no 
són del tot reals perquè si es té en compte que l´ajuntament ha realitzat una inversió 
en la construcció de la nova llar d´infants, amb un cost total de 466.000 euros, dels 
quals la Generalitat n´ha subvencionat 305.000, el PUOSC 127.000 euros i 
l´ajuntament n´hi ha hagut d´aportar 34.121 euros, dels quals si es resten els 10.000 
del resultat pressupostari, fan 24.000 euros d´aportació final de l´ajuntament.  
 
La regidora, Sra. Regué, pregunta com potser que no sigui real un pressupost que es 
tanca des de l´ajuntament ?  
 
La regidora, Sra. Tallant, contesta dient que si que ha quedat un resultat 
pressupostaris positiu a 31 de desembre de 2007, però també és cert que s´ha hagut 
de pagar tot el mobiliari de la llar d´infants nova i altres despeses no subvencionades, 
les quals s´han pagat dins aquest 2008.  
 
El senyor alcalde també comenta que la liquidació és a 31 de desembre de 2007 i que 
aquestes despeses que acaba de comentar la regidora són despeses que es facturen 
al 2008.  
 
El Plenari municipal es dóna per assebentat de la liquidació del pressupost de 
l´Ajuntament i del seu organisme autònom corresponent a l´exercici econòmic de 2007.  
 
20.- RATIFICACIÓ DE L´ACORD ADOPTAT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
EN SESSIÓ CELEBRADA EN DATA 14 DE JULIOL DE 2007, D´APROVACIÓ DEL 
PLEC DE CONDICIONS ECONÒMICO-FACULTATIVES DE PASTURES A 
REALITZAR DURANT L´ANY FORESTAL 2008 I LA CELEBRACIÓ DE LES 
MATEIXES.  
 
Vist que la Direcció General del medi Natural va aprovar en data 13 de maig de 2008,  
el Programa anual d’aprofitaments dels terrenys forestals de la propietat pública a 
Catalunya per l’any 2008.  
 
Vist el Plec de Condicions tècnico-facultatives i el plec de condicions econòmico-
administratives generals que han de regir les subhastes dels aprofitaments de fustes i 
pastures.  
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Vist l´acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió celebrada en data 14 de 
juliol de 2007, mitjançant el qual, s´aprovà el plec de condicions econòmico-
facultatives particulars que ha de regir les subhastes dels aprofitaments de pastures a 
realitzar durant l´any 2008, en compliment del que estableix l´article 270 de la Llei 
8/1987, de 15 d´abril.  
 
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 14 de juliol de 2007 i APROVAR el plec de condicions econòmico-
facultatives de pastures a realitzar durant l´any forestal 2008 i la celebració de les 
mateixes.  
 
SEGON.- COMUNICAR el present acord a les parts interessades 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.  
 
 
21.- DONAR COMPTE DELS ACORDS DE JUNTA DE GOVERN LOCAL.  
 
El Plenari Municipal es dóna per assebentat dels acords adoptats per la Junta de 
Govern Local pel període comprès entre el 19 de maig i el 7 de juliol de 2008.  
 
22.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D´ALCALDIA SEGÜENTS: DEL 57 AL 82 
DE 2008.  
 
El Plenari Municipal es dóna per assebentat dels Decrets d´Alcaldia compresos entre 
el número 57 i el 82 de 2008.  
 
23.- MOCIONS GRUPS POLÍTICS MUNICIPAL 
 
 23.1.- ADHESIÓ A LA CAMPANYA CATALUNYA LLIURE DE BOSSES 
 23.2.- MOCIÓ D´ADHESIÓ A LA XARXA D´ALCALDES PER LA PAU 
 23.3.- MOCIÓ PER A LA PROTECCIÓ DE L´OFICIALITAT DE L´ESCUT DEL 
 MUNICIPI DE CAMPDEVÀNOL. 
 23.4.- MOCIÓ CONTRA LA TERCERA HORA DE CASTELLÀ.  
 23.5.- MOCIÓ PEL RETORN DELS CABALS GIRONINS DEL RIU TER.  
  
 
23.1).- ADHESIÓ A LA CAMPANYA CATALUNYA LLIURE DE BOSSES.  
 
Les bosses de plàstic d’un sol ús que ens donen a les botigues, es converteixen 
ràpidament en un residu. Tant la fabricació com el seu tractament com a residus, són 
responsables d’importants afectacions ambientals, socials i econòmiques. 
  
Ens trobem amb un consum abusiu i sovint injustificat de la bossa de plàstic, ja que 
amb una vida útil curta (12 minuts) es consumeix i malbarata gran quantitat d’aigua i 
energia, a més el cost ambiental de l’explotació del petroli, un recurs no renovable, 
amb l’agreujant de ser un producte no degradable. 
 
A Catalunya creixen els residus i el consum de bosses de plàstic, - les deixalles 
augmenten el 47% en els darrers 10 anys i la causa principal són els envasos i bosses 
d’un sol ús-. S’ha estimat que a Catalunya, s’usen una mitjana de 5’4 bosses per 
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família i setmana en cadenes comercials (Estudi FPRC, 2007), el que suposa que 
només amb un cap de setmana consumim més de 14 milions de bosses de plàstic a 
Catalunya. Les bosses de plàstic representen el 2’32% del pes de les deixalles a 
Catalunya, un consum de 110.000 tn a l’any (font: CEPA-EdC, 2006). 
 
Dades que demostren un consum injustificat i perjudicial pel medi ambient, doncs són 
fàcilment substituïbles per sistemes reutilitzables que permetin utilitzar-les moltes 
vegades (bosses de cotó, ràfia, bosses plegables, cabàs, carretó, etc.). 
 
Raons per rebutjar les bosses de plàstic d’un sol ús: 
- Estan fabricades a partir de petroli, un recurs no renovable i molt costós. 
- Suposen un 2’32% en pes de la brossa domèstica i uns 14 milions de bosses el cap 
de setmana. 
- El seu reciclatge és escàs i costós energèticament. La majoria van a abocadors i 
incineradores. 
- En la fabricació i incineració s’emeten gasos contaminants (dioxines, cianur 
d’hidrogen, ...). 
- Si cada català deixés d’agafar 1 bossa es deixarien d’emetre 117 tones de CO2 a 
l’atmosfera. 
- Poden trigar fins 500 anys en descompondre’s. 
- La seva dispersió al medi provoca l’afectació i mortaldat d’animals al medi terrestre i 
aquàtic. 
- Són de fàcil substitució per sistemes reutilitzables. 
 
Arran del seu impacte i les múltiples actuacions i experiències d’arreu del món que 
s’estan desenvolupant respecte a la limitació de la bossa de plàstic, queda clar que 
s’han de prendre mesures urgents per a posar-hi solució. 
 
S’han estat fent esforços des dels ens locals, entitats cíviques i ecologistes, alguns 
Gremis i cadenes comercials catalanes per conscienciar als consumidors i els 
comerços, però la via única dels acords voluntaris és insuficient per frenar de forma 
generalitzada el consum de bosses. Doncs, és del tot necessari i urgent el debat, 
conscienciació i l’acció de canvi en la direcció de limitar el consum de les bosses de 
plàstic entre tots els agents socials, econòmics i les administracions per tal d’aplicar 
solucions normatives i restrictives, pedagògiques i efectives. 
 
Conscients de la problemàtica ambiental i social d’aquesta situació, i de la necessitat 
d’aplicar polítiques ambientals de prevenció de residus, el nostre Ajuntament també ha 
de ser sensible a aquesta qüestió, és l’Administració més propera al ciutadà i en temes 
mediambientals com el que acabem de plantejar pot fer molt per reorientar la política 
de consum i de reducció de residus, doncs podem tenir un paper cabdal en contribuir a 
invertir les tendències de creixement dels residus, i en promoure un consum 
responsable, desenvolupant accions per conscienciar a la població i als agents 
econòmics, i coneixedors de la campanya d’àmbit nacional que promouen la Fundació 
per a la Prevenció dels residus i el consum responsable i la Federació Ecologistes de 
Catalunya. 
 
D’acord amb l’esmentat és pel que es proposa al Plenari Municipal l´adopció dels 
següents ACORDS:  
 
PRIMER.- Adherir-nos a la campanya Catalunya lliure de bosses i comunicar els 
acords al Parlament de Catalunya i a la Generalitat de Catalunya. 
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SEGON.- Demanar a la Generalitat que reguli el consum indiscriminat i gratuït de 
bosses de plàstic a Catalunya: aplicació d’un impost ecològic de 0,20 €/bossa a partir 
del gener del 2009. 
 
TERCER.- Adherir-se en la declaració del 3 de juliol “Dia Català Sense Bosses de 
Plàstic”. 
 
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal 
presents a la sessió, aquesta s´aprova per unanimitat.  
 
23.2).- MOCIÓ D’ADHESIÓ A LA XARXA D’ALCALDES PER LA PAU 
 
Atès que la iniciativa coneguda com a “Mayors for Peace”, Alcaldes per la Pau, 
liderada pels alcaldes d’Hiroschima i Nagasaki, que crea una xarxa per a la prohibició 
de les armes nuclears a favor de la pau. 
 
Atès que aquesta organització la conformen ciutats de tot el món que han expressat 
formalment el seu recolzament al Programa per a promoure la solidaritat entre les 
ciutats en relació a l’abolició total de les armes nuclears, amb l’objectiu de poder 
eliminar aquest tipus d’armes a l’horitzó del 2020. 
 
Atès que el Parlament Europeu recolza aquesta iniciativa. 
 
Atès l’objectiu desitjable que el Govern català, en la mesura de les seves possibilitats, 
jugui un paper actiu en l’àmbit dels fòrums internacionals i exigeixi el compliment dels 
compromisos acordats, especialment per part dels països que posseeixin armes 
nuclears. 
 
Atès que Alcaldes per la Pau està dissenyada per construir solidaritat i facilitat la 
coordinació entre les ciutats que recolzen el programa per a l’abolició total de les 
armes nuclears. El seu principal objectiu és treballar internacionalment despertant la 
consciència sobre l’abolició d’aquest tipus d’armament. 
 
Per tot això, és pel que es proposa al Plenari Municipal, l´adopció dels següents 
ACORDS:  
 
PRIMER.- Mostrar el rebuig d’aquest Ajuntament a les armes nuclears i donar suport a 
la Xarxa d’Alcaldes per la Pau. 
 
SEGON.- Dur a terme els tràmits necessaris pr entrar a formar part d’Alcaldes per la 
Pau. 
 
TERCER.- Prendre en consideració les propostes d’acció que siguin enviades per la 
Xarxa per a recolzar la feina realitzada per aquesta i contribuir a la conscienciació de 
la ciutadania sobre l’amenaça de les armes nuclears. 
 
QUART.- Comunicar l’adopció d’aquests acords al parlament de Catalunya, al Govern 
de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la 
Xarxa d’Alcaldes per la Pau. 
 
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal 
presents a la sessió, aquesta s´aprova per unanimitat.  
 
23.3).- MOCIÓ PER A LA PROTECCIUÓ DE L’OFICIALITAT DE L’ESCUT DEL 
MUNICIPI DE SANT JOAN DE LES ABADESSES. 



 AJUNTAMENT DE LA 
BARONAL VILA DE SANT JOAN  
DE LES ABADESSES 

 
El Ple de l’Ajuntament de Campdevànol, després d’haver complert el procediment legal 
establert a l’efecte, vigent en aquella data i després d’haver fet una consulta popular, 
en sessió celebrada el dia 19 de maig de 1986 va aprovar l’escut oficial del municipi de 
Campdevànol, que quedà organitzat de la manera següent: “Escut caironat: d’argent 
una palmera arrencada de sinople. Per timbre, una corona mural del poble.” 
 
En data 29 de maig de 1986 va ser tramès l’acord a la Direcció General 
d’Administració Local, va ser informat favorablement per la Secció Històrico-
arqueològica de l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta de la seva Comissió 
d’Heràldica i, en data 29 de gener de 1988, mitjançant Decret 30/1998, la Generalitat 
de Catalunya autoritzà a l’Ajuntament de Campdevànol l’adopció de l’esmentat escut ( 
DOGC núm. 957 de 24 de febrer de 1988). 
 
En posar-se en funcionament el sistema telemàtic de la Generalitat, es constata que 
l’escut utilitzat per la Generalitat de Catalunya no es correspon amb l’aprovat per 
l’Ajuntament i autoritzat per la pròpia Generalitat. En conseqüència, en data 12 de 
desembre de 2003, la Comissió de Govern d’aquest Ajuntament acordà un manifest 
sobre l’oficialitat de l’escut del municipi de Campdevànol, i reclamà a la Direcció 
General d’Administració Local la immediata rectificació de l’errada comesa en la 
incorporació de l’escut del municipi de Campdevànol en la documentació oficial dels 
serveis telemàtics. 
 
L’Ajuntament de Campdevànol ha utilitzat l’escut oficial aprovat, sense interrupció i 
sense que s’hagi produït cap reclamació, al.legació, o recurs per part de la Generalitat 
al respecte, des del dia 19 de maig de 1986. 
 
La modificació de l’escut de forma unilateral per part de la Generalitat de Catalunya, 
suposa una vulneració dels principis de funcionament democràtic de l’administració 
pública, una intromissió il.legítima en les competències de l’administració local i una 
irregularitat en detriment de l’autonomia local de qualsevol municipi, així com una 
disfunció greu en el funcionament ordinari de l’administració municipal, trot en perjudici 
de la identitat del propi municipi. 
 
Per tot el que s´acaba d´exposar és pel que es proposa al Plenari Municipal l´adopció 
dels següents ACORDS:  
 
PRIMER.- APROVAR la moció per a la protecció de l´oficialitat de l´escut del municipi 
de Campdevànol, per tal de reclamar a la Generalitat de Catalunya la immediata 
rectificació de l’errada comesa en la incorporació de l’escut del municipi de 
Campdevànol en els serveis telemàtic oficials. 
 
SEGON.- COMUNICAR el present acord a l´Ajuntament de Campdevànol i a la 
Direcció General d´Adminstració Local, als efectes oportuns.  
 
Sotmesa la moció a consideració del Plenari Municipal, aquesta s´aprova per 7 vots 
positius ( 5 del grup polític municipal del PSC i 2 del grup polític municipal de CiU ) i 3 
abstencions del grup polític municipal d´ERC.  
 
23.4).- MOCIÓ CONTRA LA TERCERA HORA DE CASTELLÀ 
 
Moció sobre el Reial Decret 1513/2006 pel qual es regulen els ensenyaments mínims 
en Educació Primària. 
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El govern espanyol va aprovar el Reial Decret 1513/2006 amb el qual es regulen 
diferents aspectes bàsics de l’Educació Primària i, molt particularment, imposa la 
programació d’una tercera hora dedicada a la llengua castellana a les escoles de 
Catalunya. El fet, adoptat unilaterlament i sense comunicació prèvia al govern de 
Catalunya i al conjunt de la comunitat educativa, és d’una gravetat objectiva i ha 
causat una lògica preocupació de l’opinió pública. 
 
Volem expressar la nostra defensa de l’actual sistema d’immersió liungüística així com 
també del sistema educatiu establert a Catalunya. En aquest sentit, volem recordar 
que el model d’immersió lingüística que ha estat aplicant la Generalitat compta amb el 
consens del 90% del Parlament i ha estat funcionant i progressant de manera prou 
positiva en els darrers anys. 
 
Cal assenyalar també que, a hores d’ara, des dels centres escolars es demana una 
regulació que faci compatible els propis plans educatius, és a dir, la seva pròpia 
autonomia, amb una normativa mínima comuna. És injustificable, en conseqüència, 
que el govern espanyol impulsi mesures que no responguin a les necessitats sentides 
com a pròpies per la comunitat educativa de Catalunya. 
 
És per tot el que s’ha exposat pel que es proposa al Plenari Municipal, l´adopció dels 
següents ACORDS:  
 
PRIMER.- Expressar el desacord amb el Reial Decret 1513/2006, tan per qüestions de 
forma com de fons. 
 
SEGON.- Demanar al govern de la Generalitat de Catalunya que emprengui les 
mesures necessàries (jurídiques, polítiques, etc) per tal que aquest decret no es dugui 
a la pràctica i no es posi en discussió la continuïtat del sistema d’immersió lingüística. 
 
TERCER.- Manifestar el nostre convenciment que la llengua catalana és i ha de 
continuar sent la llengua vehicular del sistema educatiu català així com l’eina 
indispensable que possibiliti la cohesió social del nostre país. 
 
QUART.- Fer arribar aquest acord al president del Parlament de Catalunya, als grups 
parlamentaris i als presidents de l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de 
Municipis de Catalunya. 
 
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal 
presents a la sessió, aquesta s´aprova per unanimitat.  
 
23.5).- MOCIÓ PEL RETORN DELS CABALS GIRONINS DEL RIU TER 
 
El riu Ter, fruit de la regulació del seu cabal a través dels embassaments i de la 
derivació constant d’aigua cap a altres conques internes catalanes, es troba molt 
sovint en unes condicions ecològiques extremadament precàries al seu pas per la 
ciutat de Girona. Aquest fet, a més de causar un fort impacte ambiental, econòmic i 
paisatgístic, provoca el deteriorament dels aqüífers del Baix Ter i moltes alteracions a 
l’ecosistema fluvial del riu, que s’evidencien en aspectes com la pèrdua de 
biodiversitat, l’afavoriment d’espècies al.lòctones, la desaparició dels boscos de ribera, 
la regressió d’espècies sensibles o escasses, etc. 
 
La llei específica del riu Ter de l’any 1959 estableix el repartiment dels cabals del Ter 
regulats amb els embassaments atorgant a l’àrea de Barcelona fins a 8m3/seg, 
sempre i quan es puguin garantir els cabals necessaris per als regants, l’abastament 
de Girona i Costa Brava (1,6m3/seg) i el cabal ecològic mínim del riu (3m3/seg). 
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Aquest cabal mínim del riu no es compleix durant gran part dels dies de l’any, ja que 
l’extracció que se’n fa cap a Barcelona és molt elevada i, sobretot en anys de sequera, 
es prioritza per damunt del cabal del riu. Aquesta situació vulnera la Llei del 1959 i 
també el Pla de Cabals de Manteniment de la Generalitat. 
 
Aquesta problemàtica, agreujada els darrers temps, ha portat a diversos moviments 
socials, sindicats de pagesos, entitats ecologistes, col.lectius científics i altres entitats, 
institucions i persones a títol particular, a reflexionar sobre les necessitats de trobar 
una solució definitiva a un problema que cal afrontar per assegurar el futur del riu i del 
seu territori. S’han proposat diverses mesures per reduir i minimitzar el cabal del Ter 
transvasat cap a Barcelona i comarques centrals i meridionals d’avui en dia, com són 
l’aprofitament d’altres conques molt més substancioses, la creació de noves 
dessaladores i l’aprofitament d’aigües del freàtic a les conques receptores, juntament a 
una necessària sensibilització ambiental sobre la importància de l’estalvi d’aigua. Una 
actuació en aquesta línia duta a terme pel Govern de la Generalitat de Catalunya, que 
continua la planificació iniciada amb la construcció de la dessaladora de Blanes és la 
nova construcció per part de l’Agència Catalana de l’Aigua de les noves dessaladores 
de la Tordera, Cunit i del Prat De Llobregat, que poden ser una oportunitat, per primer 
cop des de la dècades, per a reduir el cabal que el riu Ter deriva cap a altres conques 
catalanes, juntament a altres imprescindibles mesures com l’estalvi d’aigua a tots els 
nivells. 
 
Enguany vivim, per tercer any consecutiu, un dels anys més secs de la dècada. 
Segons els propis estudis de la Generalitat de Catalunya, aquest no és un fet 
excepcional, sinó que forma parts dels efectes previstos com a conseqüència de 
l’escalfament global del planeta. Si el recurs de l’aigua ja era limitat, en el futur 
esdevindrà més escàs encara. Entenem que aquest fet haurà de comportar un fort 
compromís a tots els nivells per a reduir la despesa d’aigua i un compliment més 
estricte de la legislació vigent en matèria de cabals mínims i relació d’usos. La recent 
proposta de l’ACA de reduir el cabal circulant del riu fins  una desena part del cabal 
ecològic mínim (0,3m3/seg) és del tot inassumible, ja que no permet la mínima dilució 
exigible de la càrrega contaminant que l’estació depuradora aboca al riu (0,5 m3/seg). 
A més, aquesta situació perjudicarà a tots els municipis que aigües avall de Girona 
s’abasten de l’aqüífer del Ter. 
 
Els municipis de la conca del Ter han estat durant molts anys solidaris amb gran part 
del territori català, especialment a les comarques barcelonines. Aquesta solidaritat ha 
servit, com s’ha fet públic del consorci Alba-Ter en reiterades ocasions, per a contribuir 
al desenvolupament econòmic i social del nostre país. Tanmateix, ha arribat a un punt 
que, en part a causa de la sequera cada vegada més acusada, i en gran part pel 
sistemàtic transvasament d’aigua cap a altres conques catalanes, les comarques 
gironines demanen un replanteig d’aquesta situació, amb el benentès que això ja de 
suposar un avenç cap al desenvolupament sostenible del país i que cal que sigui fet de 
forma assenyada, raonable i esglaonada, explicada i assumida per tots els territoris, 
els proveïdors i els receptors de les aigües del riu Ter o altres conques. 
 
És per això que es proposa al Plenari Municipal, l´adopció dels següents ACORDS:  
 
PRIMER.- Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que faci un 
reconeixement institucional a la contribució i paper fonamental que ha fet el riu Ter, a 
través de la seva aportació d’aigua a les comarques barcelonines i gran part de 
Catalunya, al desenvolupament social i econòmic del país, i que expliciti el compromís 
amb el restabliment urgent del cabal ecològic del Ter. 
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SEGON.- Sol.licitar a l’Agència Catalana de l’aigua i al departament de Medi Ambient i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya que els nous cabals aprovats  per les noves 
dessaladores serveixin per a retornar una quantitat equivalent de cabal al riu Ter, com 
a primer pas d’un procés que garanteixi un cabal ecològic del riu Ter. 
 
TERCER.- Demanar a l’Agència Catalana de l’aigua i al departament de Medi Ambient 
i Habitatge de la Generalitat de Catalunya que reconsideri els cabals previstos per al 
proper trimestre per evitar la mort biològica del riu. 
 
QUART.- Demanar al govern de la Generalitat de Catalunya que es facin públiques les 
balances hídriques anuals de la conca del riu Ter, així com una facilitació de la 
informació actualitzada públicament sobre els cabals instantanis que circulen en 
diferents trams del riu Ter, la seva qualitat ecològica i els volums derivats cap a altres 
conques catalanes. 
 
CINQUÈ.- Demanar a aquestes institucions una calendarització concreta del 
compromís expressat per les diverses autoritats respecte el retorn dels cabals al Ter, 
tant pel que fa a la quantitat d’aigua que ha de retornar a la seva conca, com pel que 
fa a temporalització d’aquestes mesures. 
 
SISÈ.- Traslladar aquest acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, a l’Agència 
Catalana de l’aigua, al Parlament de Catalunya, al Consorci Alba Ter i a la Plataforma 
del Ter. 
 
SETÈ.- Acordar que l’Ajuntament, s’adhereixi a la Plataforma del Ter, constituïda el 
passat 19 de gener. 
 
 
Prèviament a la votació de la proposta de moció, l´alcalde-president, cedeix el torn de 
paraula a la regidora, Sra. Elisabet Regué, la qual manifesta que la moció que s´acaba 
de llegir és una moció llarga però que consideren que val la pena aprovar-la per part 
del Plenari Municipal i, per aquest motiu, el grup d´ERC la van presentar.  
 
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal 
presents a la sessió, aquesta s´aprova per unanimitat.  
 
24.- PRECS I PREGUNTES.  
 
L´Alcalde-President, Sr. Ramon Roqué i Riu, demana si algun regidor té alguna 
pregunta a formular en aquest punt de l´ordre del dia i, a tal efecte, cedeix el torn de 
paraula a la regidora, Sra. Elisabet Regué.  
 
La regidora, Sra. Regué, formula les preguntes que es transcriuen a continuació:  
 

1) Sol.licita pode disposar d´una còpia de l´estudi geotècnic que s´ha encarregat 
de  Sant Antoni, arrel de les esllavissades que hi ha hagut els últims dies.  

 
2) En els darrers temps hi ha hagut un desgavell en el tema de les taules i les 

cadires i para-sols dels bars i, per aquest motiu, demanen el compliment de la 
normativa aprovada per l´ajuntament per part de tots els bars que tenen taules, 
cadires i para-sols a la via pública.  

 
3) Tornen a demanar que en el Plenari Municipal es llegeixin els Decret d´Alcaldia 

ja que consideren que hi ha determinats decrets que són importants pels temes 
que tracten i en posa alguns exemples.  
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4) Comenta que quan s´aprova una taxa cal que hi hagi un estudi de costos ja 

que per llei, mai cap taxa pot sobrepassar el cost del servei. Per aquest motiu 
reclamen aquest estudi de costos en l´expedient de la modificació de la taxa de 
la llar d´infants.  

 
5) Finalment demanen les respostes a les preguntes formulades en el Plenari 

Municipal de fa dos mesos ja que si bé se´ls va contestar via correu electrònic, 
que no era necessari que entressin per registre les preguntes que varen 
formular en el darrer ple i que ja reberien la contesta per escrit del senyor 
alcalde, en el dia d´avui encara no han rebut res i no els val el que l´alcalde els 
va comentar ja que en alguns punts demanaven documents concrets que no 
se´ls hi ha fet arribar fins ara.  

 
Seguidament el senyor alcalde-president, Ramon Roqué i Riu, contesta l´intervenció 
de la regidora, Sra. Regué, dient el següent:  
 

- pel que respecte a les preguntes formulades pel grup polític municipal d´ERC 
en el darrer Plenari Municipal, en l´acta del ple ja hi ha les respostes a totes les 
preguntes formulades.  

 
- Pel que respecte a l´estudi de costos de la taxa de la llar d´infants, se´ls farà 

arribar una còpia d´aquest estudi de costos.  
 

- Pel que respecte als Decrets d´Alcaldia, aquests es troben a la carpeta del Ple i 
poden ser consultats per qui hi tingui interès.  

 
- Pel que fa a l´ordenança municipal de taules i cadires, es fa complir aquesta 

per tothom igual i no es fan diferències.  
 

- Pel que fa a l´estudi geotècnic de Sant Antoni, comenta que aquest estudi diu 
que un material argilós a lliscat sobre una placa de guix, i aquest ha estat el 
motiu de les esllavissades que hi ha hagut, si bé també destaca que s´han 
ajuntat diferents facturs que han fet que juntament amb les pluges dels darrers 
dies, hi hagi hagut el despreniment.  També comenta que s´han mantingut 
reunions amb els veïns afectats explicant-los les actuacions que de manera 
immediata es faran des de l´ajuntament per actuar en les cunetes i també se´ls 
ha comentat que de cares a l´any 2009 es mirarà de trobar el finançament 
necessari per arreglar tota la carretera.  

 
 
La regidora, Sra. Elisabet Regué, demana que se´ls respongui el que demanen ja que, 
per exemple, en el cas de Sant Antoni, demanen una còpia de l´estudi geotècnic.  
 
L´alcalde contesta a la regidora, dient-li que quan es va posar a contestar les 
preguntes que el grup d´ERC havien formulat en el darrer Plenari Municipal, es va 
adonar que totes elles estaven contestades en l´acta del Ple.  
 
La regidora, Sra. Regué, davant l´actitud del senyor alcalde en aquest tema, comenta 
que presentaran per escrit en el registre d´entrada de l´ajuntament, les preguntes 
formulades en els darrers plens, perquè se´ls hi contesti per escrit exactament el que 
demanen.  
 
Seguidament es cedeix el torn de paraula al regidor, Sr. Raimon Traver, el qual 
pregunta quan es disposarà de m2 de sòl industrial i, per altra banda, comenta el 
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compromís de l´equip de govern de suprimir les barreres arquitectòniques i que ja en 
l´anterior legislatura a petició del grup de CiU es va adoptar un compromís que no es 
va executar en aquest sentit. Demana que aquest compromís s´executi ara. Per altra 
banda, en relació a la Plaça Clavé comenta que hi ha alguns bancs que caldria canviar 
degut al seu mal estat i finalment, en relació als panels informatius ubicats a l´escola 
Mestre Andreu, comenta que hi ha informació que des del seu punt de vista és 
totalment personal de determinades famílies, que potser no caldria que hi fos i posa 
com exemple, el tema de les beques escolars.  
 
A continuació la regidora, Sra. Montserrat Tallant contesta al regidor, Sr. Traver, dient-
li que si en el panell informatiu de l´escola Mestre Andreu hi ha informació personal, és 
bo saber-ho per fer-ho saber a la direcció de l´escola.  
 
El senyor alcalde comenta que la voluntat de l´equip de govern és la de suprimir, en la 
mesura del possible, les barreres arquitectòniques i que s´està treballant en aquest 
aspecte. Pel que fa al tema dels m2 de sòl industrial, comenta que properament 
s´aprovarà la modificació del pla general a la Colònia Llaudet si bé, per a tal de poder 
dur a terme aquesta aprovació per part del Plenari Municipal, falta un estudi 
medioambiental, si bé tots els agents implicats estan treballant per tramitar aquest 
expedient administratiu el més ràpidament possible.  
Pel que respecte a la Plaça Clavé comenta que efectivament està molt mancada de 
mobiliari urbà i que, el poc que hi ha està en males condicions. Comenta que l´actual 
equip de govern es compromet a comprar cada any mobiliari urbà per anar canviant-lo 
en aquelles zones que més ho necessitin, si bé destaca que hi ha molts llocs i no 
únicament la Plaça Clavé, que els fa falta una renovació del seu mobiliari urbà.  
 
Finalment es cedeix el torn de paraula al regidor, Sr. Gerard Costa, el qual proposa 
que en els propers Plenaris, a fi i efectes de fer-los més àgils, només es llegeixi per 
part de la secretària de l´ajuntament, la proposta d´acord i no la part expositiva dels 
acords, ja que sinó una part important del temps que dura el ple, se´l passa la 
secretària llegint les propostes d´acord que es troben a la carpeta del ple.  
 
No havent-hi més assumptes a tractar, l´Alcaldia dóna per acabada la sessió a les 
23:30 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 
 
 


