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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 27 DE GENER DE 2021
Identificació de la sessió:
Núm. X2021000089
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 27 de gener de 2021
Hora d’inici: 20:00 h
Hora de fi: 21:00 h
Lloc: Sala de plens
Hi assisteixen:
Ramon Roque Riu, Alcalde
Montserrat Tallant Descamps, Regidora
Anna Soler Rodriguez, Regidora
Ferran Miquel Rigau, Regidor
Ma. Rosa Fraxanet Sala, Regidora
Maria Teresa Tallant Descamps, Regidora
Sergi Albrich Viñas, Regidor
Elisenda Guillaumes Cullell, Regidora
Maria Lluisa Perez Castro, Regidora
Laia Capdevila Mas, Regidora
Josep Vilalta Pujol, Regidor
Sra. Raquel Costa Iglesias, Secretària-interventora que en dóna fe.
Desenvolupament de la sessió
Un cop la secretària ha comprovat l’existència del quòrum que cal perquè es pugui iniciar
la sessió, es comencen a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia.
1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS
Sotmeses les actes de les sessions anteriors del Plenari Municipal de data 25 de
novembre de 2020 i 16 de desembre de 2020, a consideració dels seus membres,
aquestes s´aproven per unanimitat dels assistents.
2.- APROVACIÓ DEFINITIVA DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL
(DUPROCIM) DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Atès el Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el contingut mínim per a
l'elaboració i l'homologació dels plans de protecció civil municipals i s'estableix el
procediment per a la seva tramitació conjunta, el qual indica la obligatorietat dels
municipis d’elaborar plans de protecció civil, el quals es recullen en el Document Únic de
Protecció Civil Municipal (DUPROCIM).
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Atès el Mapa de Protecció Civil de Catalunya, el qual descriu els riscos territorials i
especials que els municipis estan obligats a planificar.
Atès l’article 4.1 del Decret 155/2014, el qual diu que els plans de protecció civil
municipals els ha d’aprovar als plens dels ajuntaments amb un període d’informació
pública.
Atès l’article 4.2 del mateix Decret que estableix que, una vegada aprovat pel Ple, el
DUPROCIM s’ha de trametre Comissió de Protecció Civil de Catalunya (CPCC), per a
l’homologació dels plans que pugui contenir, d’acord amb el que estableixen la legislació
en matèria de protecció civil i aquest Decret.
Vist que la Comissió de Protecció Civil de Catalunya (CPCC), en la sessió que va tenir
lloc el 30 d’octubre de 2020, va homologar el DUPROCIM de Sant Joan de les
Abadesses, presentat per tal efecte, introduint petites modificacions al text refós d’aquest
document, tal i com consta a l’expedient.
Atès l’article 4.1 del Decret 155/2014, el qual diu que els plans de protecció civil
municipals s’hauran d’actualitzar per adaptar-los als canvis de circumstàncies, si es
produeixen, i també s’hauran de revisar cada quatre anys a fi de mantenir-ne plenament
la capacitat operativa.
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Es proposa al Plenari Municipal l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR definitivament el Document Únic de Protecció Civil Municipal
(DUPROCIM) de Sant Joan de les Abadesses, en els termes que consta a l’expedient
número X2019001252, una vegada introduïdes les modificacions proposades per la
Comissió de Protecció Civil de Catalunya.
SEGON.- REVISAR el DUPROCIM de Sant Joan de les Abadesses transcorregut el
termini de 4 anys a partir de la data de la presa d’aquest acord, així com també, procedir
a la seva actualització abans de l’arribada del termini de la seva revisió, quan sigui
necessari a fi i efecte d’adaptar-lo als canvis de circumstàncies.
TERCER.- PUBLICAR el DUPROCIM de Sant Joan de les Abadesses al Portal de
Transparència de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
QUART.- DONAR trasllat d’aquest acord a la Policia Local de Sant Joan de les
Abadesses, a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya a Girona,
a la Direcció General d’Emergències de la Generalitat de Catalunya i a l’Associació de
Voluntaris de Protecció Civil de Sant Joan de les Abadesses.
Aprovat per 11 vots a favor (Anna Soler Rodriguez, Elisenda Guillaumes Cullell, Ferran
Miquel Rigau, Josep Vilalta Pujol, Laia Capdevila Mas, Ma. Rosa Fraxanet Sala, Maria
Lluisa Perez Castro, Maria Teresa Tallant Descamps, Montserrat Tallant Descamps,
Ramon Roque Riu, Sergi Albrich Viñas)
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3.- APROVACIÓ TEXT REFÓS MODIFICACIÓ PUNTUAL 2/2019 DEL POUM DE SANT
JOAN DE LES ABADESSES
Atès l´acord adoptat pel Plenari Municipal en sessió celebrada en data 30 d´octubre de
2019, relativa a l´aprovació inicial de la modificació puntual del POUM 2/2019, relativa al
PA1 de la Pujada de l´Estació, PA del sector Cementiri i del subàmbit del Molí Petit.
(Exp. X2019000496).
Atès que l´expedient relatiu a l´esmentada modificació ha estat exposat al públic durant
un termini d´un mes mitjançant anunci publica en el BOP número 224, de data 22 de
novembre de 2011, en el diari El Punt Avui de data 21 de novembre de 2019 i en el tauler
d´edictes de l´Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, període durant el qual també
s´han sol.licitat informes als organisme sectorials.
Atès que la Comissió Territorial d´Urbanisme de Girona en sessió celebrada en data 21
de desenbre de 2020, ha emès informe mitjançant el qual efectua una sèrie de
recomanacions a introduir a la modificació de planejament aprovada.
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Atès que en el cas que dels informes dels organisme sectorials es derivin prescripcions
que s´hagin d´incorporar al document, s´haurà d´aportar un text refós verificat per l´òrgan
que ha atorgat l´aprovació provisional de l´expedient i degudament diligenciat, que reculli
aquestes prescripcions i alhora les observacions fetes per la Comissió Territorial
d´Urbanisme.
Atès que per part de l’arquitecte redactor de la citada modificació del POUM, Sr. Marc
Grifell i Vera, s’ha procedit a redactar el Text refós de la modificació puntual 2/2019 del
POUM de Sant Joan de les Abadesses.
És pel que es proposa al Plenari Municipal l´adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR el Text refós de la modificació puntual 2/2019 del POUM de Sant
Joan de les Abadesses, redactat per l´arquitecte, Sr. Marc Grifell i Vera, el qual incorpora
totes les prescripcions assenyalades per la Comissió Territorial d’Urbanisme de data 20
de desembre de 2020, en la forma que consta a l´expedient amb número X2019000496.
SEGON.- TRAMETRE el citat Text refós degudament diligenciat a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona.
Aprovat per 6 vots a favor (Anna Soler Rodriguez, Ferran Miquel Rigau, Ma. Rosa
Fraxanet Sala, Maria Teresa Tallant Descamps, Montserrat Tallant Descamps, Ramon
Roque Riu) i 5 abstencions (Elisenda Guillaumes Cullell, Josep Vilalta Pujol, Laia
Capdevila Mas, Maria Lluisa Perez Castro, Sergi Albrich Viñas)
4.- APROVACIÓ CONVENI DE COL.LABORACIÓ AMB L´AJUNTAMENT D' OGASSA
PER ESTABLIR EL MARC DE LES ACTUACIONS PER A POSAR EN VALOR LES
INFRAESTRUCTURES I INSTAL.LACIONS DE TRANSPORT, CIMENTERES I
MINERES DE SANT JOAN DE LES ABADESSES I D' OGASSA DINS L' ÀMBIT
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VINCULAT A L´ENTORN
FERROCARRIL

DE

L'

ANTIGA

ESTACIÓ

DE

TORALLES

DEL

Vist el conveni de col·laboració a signar entre l´Ajuntament de Sant Joan de les
Abadesses i l´Ajuntament d´Ogassa amb l´objecte d´establir el marc de les actuacions per
a posar en valor les infraestructures i instal.lacions de transport, cimenteres i mineres dels
dos municipis dins l´àmbit vinculat a l´entorn de l´antiga estació de Toralles del ferrocarril
de Sant Joan de les Abadesses i que consta a l´expedient número X2020001446.
Atès que l’objecte d’aquest conveni és establir el règim de col·laboració per a l’execució
de les actuacions contingudes a l’Estudi per a la elaboració d’una diagnosi i proposta
d’actuacions per a posar en valor les infraestructures i instal·lacions de transport,
cimenteres i mineres, dels municipis de Sant Joan de les Abadesses i Ogassa, en l’àmbit
vinculat a l’entorn de l’antiga estació de Toralles del ferrocarril a Sant Joan de les
Abadesses.
L’abast de l´esmentat Estudi consisteix en l´elaboració d’una Diagnosi de l’Estat Actual de
l’entorn de l’antiga Estació de Toralles, en l’àmbit que discorre al llarg de la riera de
Malatosca, entre l’àrea de l’antiga estació del ferrocarril de Sant Joan de les Abadesses i
el nucli urbà d’Ogassa, en relació al conjunt d’intervencions efectuades o projectades
sobre el patrimoni industrial, miner, del ciment i del carbó, i de transport dels dos
municipis i, una Estratègia de Propostes d’Actuació, de cara a la seva posada en valor.
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Les actuacions en que s’ha concretat aquest objectiu inicial han estat les següents:
a) La recollida i l’anàlisi de diversos documents existents, en relació a la recuperació del
patrimoni ferroviari, industrial i miner dels municipis de Sant Joan de les Abadesses i
Ogassa i la identificació de les idees força que han generat, relatives als mecanismes
per a la posada en valor d’aquest patrimoni.
b) La identificació dels principals projectes i iniciatives executats o previstos, per tal
d’establir una vinculació entre ells i les possibles intervencions a l’entorn de l’antiga
Estació de Toralles.
c) Les entrevistes i taules de treball conjunt, realitzades a persones i col·lectius, amb
criteris, interessos i/o vinculació amb les activitats que es realitzen o poden proposarse per al conjunt del patrimoni vinculat al projecte, amb la finalitat d’obtenir un
esquema d’objectius i propostes a incorporar al treball. S’adjunten en annex els
resums de les sessions realitzades.
d) La elaboració d’una diagnosi de la situació actual d’aquests espais, edificis i
instal·lacions i de les condicions necessàries per a la seva conservació, recuperació
i/o posada en valor.
e) L’establiment d’una Estratègia d’Intervenció, amb una relació de Propostes
d’Actuació, en un horitzó temporal, i una estimació econòmica dels costos
previsibles, conformant un cronograma, una ruta de vinculacions d’intervencions, i
una estratègia d’aproximació a d’altres agents, implicats o que puguin resultar
interessats en algunes de les iniciatives que es formulin.
f) La redacció d’un Resum Executiu del Document, que serveixi per a efectuar la tasca
de divulgació de les iniciatives i la recollida de fons per a la seva materialització.
Atesa la memòria justificativa del conveni redactada per l´alcalde-president de
l´Ajuntament i que consta a l´expedient número X2020001446.
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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 i l´Ajuntament d´Ogassa amb l´objecte d´establir el marc de les actuacions per
a posar en valor les infraestructures i instal.lacions de transport, cimenteres i mineres dels
dos municipis dins l´àmbit vinculat a l´entorn de l´antiga estació de Toralles del ferrocarril
de Sant Joan de les Abadesses. El conveni té el contingut literal que es transcriu a
continuació:
“ REUNITS
A la data que consti a l’última de les signatures,
D’una part, l’Il·lm. Sr. Ramon Roqué Roure, alcalde president de l’Ajuntament de Sant
Joan de les Abadesses, que actua en nom i representació d’aquesta corporació. Actua
assistit per la secretària interventora, Sra. Raquel Costa.
D’altra part, l’Il·lm. Sr. Josep Tremps Bosch, alcalde de l’Ajuntament d’Ogassa, que actua
en nom i representació d’aquesta corporació. Actua assistit pel secretari interventor Sr.
Josep Ruiz.
Es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a l’atorgament d’aquest
conveni i, als esmentats efectes,
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EXPOSEN:
Antecedents
I. El desenvolupament local i la competitivitat territorial
El desenvolupament local es defineix com una política pública que té com a objectiu
afavorir un procés reactivador de l’economia i dinamitzador de les societats locals, i que
mitjançant l’aprofitament dels recursos endògens existents en un territori determinat i la
cooperació entre l’àmbit públic i el privat és capaç d’estimular-ne i fomentar-ne el
creixement econòmic i crear ocupació, renda i riquesa a fi de millorar la qualitat de vida i
el benestar social de les poblacions locals.
Així, la política de desenvolupament local consisteix, doncs, en un conjunt d’iniciatives
que sorgeixen de l’anàlisi estratègica dels agents locals, públics i privats, i té com a
objectiu fer competitius els territoris, mitjançant la millora dels seus recursos i els seus
factors de desenvolupament potencials, i combinant inversions i iniciatives dels agents
locals o territorials i dels agents externs al territori.
La competitivitat territorial es definirà a partir d’una reflexió per part de l’Administració
local sobre quins són els elements potencialment atractius. A partir d’aquí es podran
determinar actuacions singulars per fomentar el desenvolupament econòmic respectant i
estimulant les particularitats de les societats locals i utilitzant eines adequades per portar
a terme aquestes actuacions.
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II. Estudi per a la elaboració d’una diagnosi i proposta d’actuacions per a posar en valor
les infraestructures i instal·lacions de transport, cimenteres i mineres, dels municipis de
Sant Joan de les Abadesses i Ogassa, en l’àmbit vinculat a l’entorn de l’antiga estació de
Toralles del ferrocarril a Sant Joan de les Abadesses.
Es va elaborar aquest Estudi per encàrrec i sota l’impuls i supervisió de l’Ajuntament de
Sant Joan de les Abadesses, amb el suport de l’Excma. Diputació de Girona i la
col·laboració de l’Ajuntament d’Ogassa.
L’abast de l’estudi consisteix en la elaboració d’una Diagnosi de l’Estat Actual de l’entorn
de l’antiga Estació de Toralles, en l’àmbit que discorre al llarg de la riera de Malatosca,
entre l’àrea de l’antiga estació del ferrocarril de Sant Joan de les Abadesses i el nucli urbà
d’Ogassa, en relació al conjunt d’intervencions efectuades o projectades sobre el
patrimoni industrial, miner, del ciment i del carbó, i de transport dels municipis de Sant
Joan de les Abadesses i Ogassa i una Estratègia de Propostes d’Actuació, de cara a la
seva posada en valor.
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Les actuacions en que s’ha concretat aquest objectiu inicial han estat les següents:
a) La recollida i l’anàlisi de diversos documents existents, en relació a la recuperació
del patrimoni ferroviari, industrial i miner dels municipis de Sant Joan de les
Abadesses i Ogassa i la identificació de les idees força que han generat, relatives
als mecanismes per a la posada en valor d’aquest patrimoni.
b) La identificació dels principals projectes i iniciatives executats o previstos, per tal
d’establir una vinculació entre ells i les possibles intervencions a l’entorn de
l’antiga Estació de Toralles.
c) Les entrevistes i taules de treball conjunt, realitzades a persones i col·lectius, amb
criteris, interessos i/o vinculació amb les activitats que es realitzen o poden
proposar-se per al conjunt del patrimoni vinculat al projecte, amb la finalitat
d’obtenir un esquema d’objectius i propostes a incorporar al treball. S’adjunten en
annex els resums de les sessions realitzades.
d) La elaboració d’una diagnosi de la situació actual d’aquests espais, edificis i
instal·lacions i de les condicions necessàries per a la seva conservació, recuperació
i/o posada en valor.
e) L’establiment d’una Estratègia d’Intervenció, amb una relació de Propostes
d’Actuació, en un horitzó temporal, i una estimació econòmica dels costos
previsibles, conformant un cronograma, una ruta de vinculacions d’intervencions, i
una estratègia d’aproximació a d’altres agents, implicats o que puguin resultar
interessats en algunes de les iniciatives que es formulin.
f) La redacció d’un Resum Executiu del Document, que serveixi per a efectuar la tasca
de divulgació de les iniciatives i la recollida de fons per a la seva materialització.
III. L’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses ha vingut desenvolupant, de fa uns
quants anys, diverses actuacions en relació a la posada en valor de les infraestructures
ferroviàries vinculades a la línia del ferrocarril Barcelona-Vic-Ripoll-Sant Joan de les
Abadesses-Toralles
IV. L’Ajuntament d’Ogassa ha esmerçat, en col·laboració amb nombrosos voluntaris,
recursos i energies per a recuperar part del patrimoni i la memòria de l’activitat minera
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que es va produir al seu municipi al llarg de bona part del segle XIX i la primera meitat del
segle XX.
V. Els impactes de les accions que es puguin proposar abasten el conjunt de les
poblacions d’Ogassa i Sant Joan de les Abadesses, i en part d’altres zones de la comarca
del Ripollès, però en qualsevol cas caldrà establir un entorn de proximitat, que és el que
haurà de ser objecte de les actuacions de planificació, ordenació, organització,
implementació i gestió.
En el seu conjunt aquest àmbit hauria de ser el de referència per a la formulació d’un
instrument de planificació de les futures actuacions vinculades en aquest projecte.:
1. Entorn Antiga Estació Ferrocarril Sant Joan Abadesses.
2. Molí, Font i Gorg Riera Malatosca.
3. Caseta de les Casasses, Fàbrica Nova i Ruta del Ferro i del Carbó.
4. Entorn Estació Toralles.
5. Planes de Martins i la Pedrera.
6. Can Benet i Can Balaguer.
7. Ogassa, Mina Dolça, Mina del Pinter, Fàbrica de Pans i Molí Miner, Pla inclinat,....
VI. Propostes d’actuació per a la implementació del projecte: formalització d’un conveni
de col·laboració mútua entre els Ajuntaments d’Ogassa i Sant Joan de les Abadesses
amb les línies d’actuació següents:
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A) Desenvolupament del Projecte “De Can Mas a la Mina del Faig” i aprovació conjunta
pels respectius òrgans de govern municipal.
B) Impuls i seguiment de les accions de posada en valor i dinamització del patrimoni
ferroviari, miner, cimenter i natural, situat al llarg de la Riera de Malatosca i a l’entorn
de l’estació de Toralles, en els municipis d’Ogassa i Sant Joan de les Abadesses
C) Constitució d’un Grup d’Experts per a l’assessorament al consorci en les tasques
d’implementació del programa d’actuacions i en el foment de les accions
d’investigació i divulgació sobre el patrimoni existent.
D) Desplegament d’un Pla de Comunicació del projecte “De Can Mas a la Mina del
Faig”, per fer arribar a la resta d’Administracions i altres Institucions i Entitats l’interès
i la necessitat d’esmerçar esforços i energies en la revalorització del patrimoni
ferroviari, miner i cimenter d’aquests municipis.
VII. Regularització patrimonial i administrativa.
- Elaboració d’un cens d’immobles i finques potencialment afectades pels objectius del
projecte i descripció de les seves característiques i titularitats. Establiment de les
condicions necessàries per al seu més efectiu aprofitament, en relació al projecte.
- Preparació dels esborranys de convenis i contractes de cessió, utilització conjunta i
altres, per a l’establiment de les relacions de col·laboració públic-privada en l’execució de
les determinacions del projecte.
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- Determinació de l’adscripció de l’impuls, supervisió i gestió de l’activitat del Consorci a
les unitats corresponents dels organigrames municipals respectius.
VIII. Planificació i programació d’actuacions.
- Redacció d’un Pla Especial Plurimunicipal Urbanístic d’Ordenació i Assignació d’Usos
(PEPUAU) per al sector objecte d’aquest projecte, definit en el apartat 6é. del present
estudi.
-. Elaborar un Programa d’Actuacions Plurianual (4 exercicis), a aprovar pels dos
Ajuntaments, que inclogui les possibles fons de finançament, l’esforç màxim
pressupostari a destinar per cada corporació al llarg de la seva vigència i la relació de
possibles vies d’obtenció de recursos, condicionants per al seu compliment
XIX. Conservació i enriquiment del patrimoni documental.
-. Establiment d’un cens (no exhaustiu) d’antics treballadors de les mines, el ferrocarril,
les industries cimenteres, les activitats auxiliars, etc., i dotar-se d’uns protocols d’actuació
genèrics pels supòsits de llarga malaltia i mort, amb l’objectiu de recuperar, fins on sigui
possible, la memòria històrica quotidiana de tradició oral o documental.
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-. Producció de documentals relatius a les experiències vitals d’algunes de les persones
vinculades a l’actuació anterior, per configurar un arxiu d’utilització investigadora i
productes de caràcter divulgatiu.
-. Creació d’una beca d’investigació, dotada pressupostàriament, de caràcter temporal
(2/4 anys), per a la recopilació de material acadèmic i divulgatiu (llibres, articles
especialitzats, articles periodístics, etc.), i una ressenya bibliogràfica de tot el que és
publicat en relació als objectes del projecte. Elaboració dels treballs en format adequat
per a la seva difusió a través d’internet.
-. Preparació dels protocols de criteris i procediments i de la documentació administrativa
adequada, per a la petició i acceptació de cessions temporals i donacions de material i
fons documentals preexistents, vinculats a les activitats objecte del projecte.
X. Intervencions físiques sobre el patrimoni públic o amb col·laboració privada.
-. Campanyes periòdiques de desbrossament i neteja dels àmbits objecte del projecte,
singularment, de l’entorn de Toralles, dels plans inclinats i les extraccions a cel obert i del
llit i entorns de la riera, en col·laboració amb altres Administracions i entitats.
-. Redacció del Projecte definitiu d’intervenció a Toralles, en el marc del PEPUAU, sota
les directrius definides a l’Estudi.
-. Redacció del Projecte de conversió en “espai visitable” d’una part de la Fàbrica de Can
Benet, en col·laboració amb els seus propietaris.
-. Redacció del Projecte de creació d’un itinerari per al recorregut per una Pedrera i
definició de les activitats a realitzar-hi (compatibilització amb activitats d’escalada).
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-. Redacció del Projecte d’arranjament dels entorns del Molí, la Font i el Gorg de la riera
Malatosca i conversió de l’espai en una àrea d’estada controlada, amb especial cura pels
seus valors paisatgístics i ambientals.
-. Redacció del Projecte per a la conversió en espai visitable “museïtzat” dels primers
trams de les Mines Dolça i del Pinter (o d’aquelles que disposin de major facilitat d’accés i
d’adaptació, en condicions de seguretat).
-. Redacció del Projecte d’adequació d’un tram de Pla Inclinat, per activitats d’oci,
vinculades a l’optimització dels efectes de la llei de la gravetat (fonament del moviment de
les vagonetes en aquests espais).
-. Redacció del Projecte museístic definitiu per al Museu Miner i les instal·lacions
vinculades.
-. Creació d’un Punt Integral d’Acollida i Informació per a les activitats a l’entorn “Toralles
– Malatosca” situat al sector Estació Sant Joan de les Abadesses.
-. Redacció d’un Projecte complementari de rutes de senderisme i cicloturisme,
vinculades a la Via Verda Ruta del Ferro i del Carbó, que permetin l’aproximació a les
diverses activitats establertes al llarg de l’àmbit, d’acord amb les determinacions que fixi
el PEPUAU.
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-. Redacció dels Projectes d’adequació de les “casilles” ferroviàries als nous usos definits
al PEPUAU.
XI. Promoció d’activitats de col·laboració públic-privada.
-. Establiment d’un servei de transport públic de caràcter turístic, al llarg de la carretera
GIV-5211, entre el nucli d’Ogassa i l’antiga Estació de Sant Joan de les Abadesses, a
prestar per un vehicle articulat, preferentment de tracció elèctrica, i amb característiques
de trenet turístic.
-. Impuls a la implantació de serveis d’hostaleria, allotjament rural, restauració i bar, en
diversos punts del recorregut. Preparació dels plecs concessionals per a la utilització de
les parts dels edificis públics que es destinin en aquestes finalitats, sota criteris de
publicitat, concurrència i competència i amb col·laboració amb les organitzacions
professionals de la zona.
-. Impuls a la implantació d’empreses de serveis i activitats d’aventura (venta, lloguer i
reparació de bicicletes, organització d’excursions i sortides de senderisme, monitors de
muntanya, visites guiades a les antigues instal·lacions...). Habilitar un espai a la zona de
l’estació o a Toralles, per a la seva instal·lació.
-. Promoure la creació d’un Parc d’Activitats d’oci a l’aire lliure (tirolines, ponts de cordes,
salts, etc.), que aprofiti les potencialitats d’un Pla inclinat.
-. Promoure la implantació d’un espai de “maquetisme ferroviari” i, si fos possible, la
creació d’un circuit per a un tren miniatura (o de dimensió reduïda) a l’entorn de Toralles o
de l’estació.
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XII. Divulgació del Projecte, dels fons documentals i de les activitats que sigui possible
implantar.
-. Preparació d’un “site” específic a les webs dels Ajuntaments d’Ogassa i Sant Joan de
les Abadesses (de gestió conjunta i integrada), que inclogui la Base de Dades
Documental de que es disposi, l’oferta d’activitats, estables i puntuals, vinculades al
sector i tota la informació rellevant relativa al Projecte.
-. Establiment de links entre el “site” “Toralles-Malatosca” i altres webs, que permetin ferne la màxima difusió a través d’internet (mNACTEC, Museu Etnogràfic de Ripoll, Museu
del Ciment, Museu del Carbó de Cercs, Museus del Ferrocarril, etc.). Promoure també la
presencia de la web a altres àmbits de difusió a nivell europeu (Ruta europea del Ferro).
-. Participar en campanyes promocionals i en altres projectes de caràcter divulgatiu i
turístic per a posicionar aquest àmbit com a referent de turisme familiar, de natura i
sectorial, d’arqueologia industrial.
XIII. Naturalesa jurídica de l’actuació conjunta
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A la reunió mantinguda entre l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses i l’Ajuntament
d’Ogassa l’estiu de 2020, ambdós secretaris municipals van desaconsellar la creació de
qualsevol entitat amb personalitat jurídica diferenciada dels ajuntaments per evitar el
sobrecost econòmic que se’n deriva i per la complicació de dotar-la de mitjans personals i
materials propis.
La figura més adient per l’execució conjunta de les actuacions previstes a
l’Estudi/Projecte, (consignat a l’Antecedent II i referenciat als antecedents V a XII) és el
conveni de col·laboració interadministratiu que està previst legalment per donar resposta
a les necessitats conjuntes de dues administracions, article 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Aquesta figura també permet la participació privada en les actuacions que es pugui dur a
terme:
Article 47. Definició i tipus de convenis.
1. Són convenis els acords amb efectes jurídics adoptats per les administracions
públiques, els organismes públics i entitats de dret públic vinculats o dependents o les
universitats públiques entre si o amb subjectes de dret privat per a una finalitat
comuna.
No tenen la consideració de convenis, els protocols generals d’actuació o instruments
similars que comportin meres declaracions d’intenció de contingut general o que
expressin la voluntat de les administracions i parts subscriptores per actuar amb un
objectiu comú, sempre que no suposin la formalització de compromisos jurídics
concrets i exigibles.
Els Ajuntaments, com a entitats participants del projecte, estan d’acord en la realització
de les actuacions i com a tal són signataris d’aquest conveni als efectes de compromís de

ÒRGAN

EXPEDIENT

ACTA_PLE

SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ

X2021000089

Codi Segur de Verificació: 81fdbdb4-c764-4752-8b53-ddf0e79892c7
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2021_11706453
Data d'impressió: 06/04/2021 08:25:39
Pàgina 11 de 21

SIGNATURES

Ì81fdbdb4-c764-4752-8b53-ddf0e79892c7!Î

DOCUMENT

1.- CPISR-1 C RAQUEL COSTA (SECRETARIA), 31/03/2021 22:16
2.- RAMON ROQUE RIU (SIG) (Alcalde), 01/04/2021 09:11

finançament i de les restants obligacions que resultin necessàries per a l’execució de les
actuacions.
A la vista del que s'ha explicat, les parts es reconeixen mútuament capacitat per a obligarse en aquest acte i lliurement subscriuen els següents
PACTES
Primera. Objecte i denominació o “marca”
1.1. Aquest Conveni té per objecte establir el règim de col·laboració per a l’execució de
les actuacions contingudes a l’Estudi referenciat a l’Antecedent II.
1.2. La col·laboració interadministrativa es donarà a conèixer, en el conjunt de les seves
actuacions, amb la denominació de “Matalosca – Surroca”
Segona. Obligacions.
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2.1. Ambdós ajuntaments seran ens executors del projecte i assumeixen les obligacions
proporcionalment a la capacitat econòmica de cadascun, a títol orientatiu, següents:
a. Tramitar l’aprovació de la documentació tècnica per a l’execució de les actuacions.
b. Consignar a l’estat de despeses del seu pressupost l’import total de les actuacions
previstes, amb l’objecte de destinar-los a l’execució de les actuacions esmentades, una
vegada signat el conveni i garantit el finançament.
c. Consignar a l’estat d’ingressos, el finançament que rebin els Ajuntaments de les
subvencions procedents del cofinançament d’altres Administracions, una vegada signat el
conveni i garantit el finançament.
d. Efectuar una liquidació definitiva del projecte, un cop estigui completament executat,
en proporció a la seva participació.
e. Tramitar les corresponents llicències davant els Ajuntaments.
f. Activitats de contractació de proveïdors i personal necessàries per a l’execució de les
actuacions previstes, i el seu pagament.
g. Custodiar tota la documentació justificativa de les subvencions i presentar-la
oportunament.
h. Comprometre’s, com a titulars de la inversió, a què no pateixi, abans de transcórrer
cinc anys des de la finalització, cap modificació de la qual derivi un canvi de naturalesa de
la propietat, ni un canvi substancial que afecti la naturalesa, els objectius o les condicions
d’execució de l’operació
2.2. Ambdós Ajuntaments, com a ens cofinançadors, es comprometen a:
a. Donar compliment a la totalitat d’obligacions que se’n derivin.
b. Presentar la informació i documentació tècnica de les actuacions a executar, de
conformitat als projectes amb l’antelació suficient per donar compliment als termes de les
subvencions atorgades.
c. Tramitar les llicències que siguin sol·licitades amb la màxima celeritat possible.
d. Adoptar l’acord de bonificar l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, amb el
màxim establert en les corresponents ordenances fiscals, derivat de la sol·licitud i
tramitació de la corresponent llicència d’obres, per concórrer circumstàncies socials,
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culturals i històrico-artístiques i de foment de l’ocupació. En aquella part no bonificada per
les corresponents ordenances fiscals, l’Ajuntament es farà càrrec del cost restant de la
llicència, incloses les taxes per a la seva expedició.
e. Retornar l’import abonat en concepte d’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres i els restants costos que puguin correspondre en concepte d’altres autoritzacions
que siguin legalment necessàries per a l’execució de les actuacions referides, prèvia
justificació del seu pagament.
f. Col·laborar en la facilitació d’informació i documentació necessària per a l’execució i
justificació de les actuacions. En particular, facilitar imatges fotogràfiques de l’estat inicial i
final de les actuacions.
g. Realitzar totes les mesures d’informació i comunicació per tal de donar a conèixer el
projecte en el seu municipi.
h. En cas de pèrdua total o parcial de la subvenció atribuïble a la inversió concreta del
municipi, l’Ajuntament en qüestió es compromet a assumir els imports en la proporció que
correspongui a cada municipi.
i. Ingressar, a la vista de la liquidació econòmica definitiva un cop el projecte estigui
completament executat, la major despesa en què s’hagi pogut incórrer per a la realització
del projecte en la proporció que correspongui a cada municipi.
2.3. Participació d’entitats privades
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2.3.1. Formaran part d’aquest conveni les entitats privades (físiques o jurídiques) que
cada ajuntament designi de comú acord amb l’altra ajuntament afectat. Les seves
funcions, atribucions i adscripció seran les que l’acord de designació estipuli.
2.3.2. També podran participar els grups d’experts que proposin els dos ajuntaments per
aconsellar-los i fer el seguiment tècnic del projecte.
Tercera. Titularitat i conservació de les actuacions d’inversió que s’executin a cada
municipi
3.1. Els Ajuntaments posen a disposició, lliure de càrregues i gravàmens, els terrenys
necessaris per executar les actuacions d’inversió previstes en el seu municipi per un
termini que comprengui: el temps necessari per executar les actuacions més el termini
que s’indica en l’apartat 3.2. Els terrenys objecte de les actuacions d’inversió són de
titularitat dels municipis adherits al projecte i/o en tenen la seva disponibilitat.
3.2. Els dos Ajuntament s’obliguen a no partir, abans de transcórrer cinc anys des de la
finalització, cap modificació de la qual derivi un canvi en la naturalesa de la propietat, ni
un canvi substancial que afecti la naturalesa, els objectius o les condicions d’execució de
l’operació.
Conseqüentment, cada ajuntament serà titular de les obres d’inversió objecte d’aquest
conveni durant un termini de 5 anys, a comptar des de l’endemà de la recepció de l’obra.
En cas d’ajuts a inversions en què l’operació subvencionada consisteix en l’adquisició de
béns inventariables susceptibles de ser inscrits en el Registre de la Propietat, l’entitat
beneficiària ha de fer constar en l’escriptura que el bé de què es tracti queda afectat a la
subvenció per un període de cinc anys, així com l’import de la subvenció.
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Un cop transcorregut el termini de 5 anys, cada ajuntament cedirà la titularitat de l’obra a
l’altra Ajuntament on radiqui la inversió, cessió que l’Ajuntament haurà de reflectir en el
corresponent inventari municipal de béns.
3.3. Pel que fa al manteniment i conservació un cop recepcionada l’obra, correspondrà al
mateix Ajuntament, que serà responsable del seu correcte estat, dels costos que se’n
derivin, de sol·licitar totes aquelles llicències i permisos que siguin necessaris pel seu
funcionament i de cobrir i indemnitzar els danys que puguin produir-se en l’obra per un
deficient manteniment i conservació.
Quarta. Compensació per incompliment
Si finalitzats els terminis voluntaris de pagament i ingrés dels imports acordats un
Ajuntament no han fet el pagament de la part proporcional corresponent, l’altra part podrà
compensar el deute pendent amb el pagament de qualsevol crèdit que el deutor tingui o
pugui tenir, per qualsevol concepte, amb el Consorci Servei de Recaptació Cerdanya
Ripollès.
Cinquena. Seguiment del conveni
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El seguiment del conveni s’efectuarà conjuntament per una Comissió de Seguiment
formada per un representant de cadascun dels Ajuntaments signataris, així com els
tècnics i col·laboradors que siguin designats per cada Ajuntament. A aquests efectes, es
donarà compte del seguiment a les sessions de la Junta de Govern o Plenari respectius
que se celebrin.
La Comissió es reunirà com a mínim un cop l’any i sempre que algun dels alcaldes ho
demani.
Sisena. Durada
Aquesta conveni de col·laboració serà vigent des del moment de la seva signatura i fins
que es compleixin totes les obligacions contretes. La seva durada inicial prevista és pels
anys 2021-2024.
En qualsevol cas, la seva vigència serà prorrogada automàticament, a partir de l’1 de
gener de 2025 sense necessitat d’acord exprés, en arribar al termini màxim de 4 anys
previst a l’article 49.h),1r. de la Llei 40/2015, LRSP, en cas que cap de les parts no el
denunciï amb una antelació de tres mesos.
Setena. Extinció
Les causes de resolució o finalització d'aquest conveni poden ser:
 Per compliment del seu objecte
 Finalització de la seva vigència
 Per comú acord entre les parts
 Per incompliment de les obligacions que se’n deriven per alguna de les parts
 Per impossibilitat sobrevinguda legal o material del seu compliment
 Per qualsevol de les causes legalment establertes
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Vuitena. Protecció de dades de caràcter personal
Les parts que subscriuen aquest conveni informen a la resta de les parts que les dades
personals aportades, de la persona física que actua per si mateixa o, si escau, com a
representant de persona jurídica, seran tractades, per cadascuna de les parts, en qualitat
de Responsable del tractament.
La base jurídica que legitima el tractament de les dades personals és la formalització i
execució d’aquest conveni.
Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la
qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es poguessin
derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades, a més dels períodes establerts en
la normativa d'arxius i documentació.
Les dades podran ser cedides o comunicades als òrgans competents de l'Administració
pública i, si escau, a altres ens públics en els supòsits previstos legalment.
Les dades podran ser publicades, si escau, en els taulers, físics o electrònics, disposats a
la pàgina institucional o seu electrònica de les diferents entitats, en els diaris o butlletins
oficials i, en els registres oportuns, en particular, en el registre de convenis de
col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya.
De conformitat amb la legislació, europea i espanyola, en protecció de dades de caràcter
personal, els titulars de les dades personals podran exercitar els drets d'accés,
rectificació, supressió, limitació, portabilitat i, si escau, oposició, mitjançant un escrit,
acompanyat de fotocòpia del DNI, Passaport o document identificatiu equivalent, a
presentar a través del Registre d'Entrada de cadascuna de les entitats. En cas d'estimar
una vulneració del dret a la protecció de dades, podrà presentar una reclamació, en
primer lloc, davant del Delegat de Protecció de dades corresponent i, si escau, davant
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades https://apdcat.gencat.cat/
Novena. Publicitat
El conveni es publicarà, per part de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
També el registrarà en el Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la
Generalitat. Igualment, haurà de publicar-se a les pàgines Webs dels signataris.
En compliment de l’article 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic, NO es comunicarà la formalització del present conveni a la Sindicatura de
Comptes de forma telemàtica, en tractar-se d’un conveni amb compromisos econòmics
d’import inferior a 600.000 euros. De conformitat amb la RESOLUCIÓ del 31 de juliol del
2017, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Ple de la Sindicatura de Comptes de
Catalunya dels dies 13 i 14 de juliol del 2017, relatiu a l’aprovació del procediment que les
entitats afectades han de seguir per complir el que disposa l’article 53 de la Llei 40/2015,
de l’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i a l’aprovació del Conveni de
col·laboració amb el Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i
Transparència (DOGC núm. 7431, de 10/08/2017), “es considerarà que les entitats que
trametin al Registre de convenis de col·laboració i cooperació els convenis d'import
superior a 600.000 € i la resta d'informació sobre aquests en compliment de la LTAIPBG
han complert l'obligació de trametre'ls a la Sindicatura en virtut de l'article 53 de la Llei
40/2015. Per tant, hi haurà una única remissió dels convenis de col·laboració per part de
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les entitats obligades a fer-ho, que es farà únicament mitjançant el Registre de convenis
de col·laboració i cooperació”.
Desena. Règim jurídic
Aquest conveni es regirà, a més de les disposicions normatives de caràcter general que li
siguin aplicables, per allò previst en els restants convenis que els Ajuntaments afectats
hagin subscrit o puguin subscriure amb altres Administracions o entitats públiques o
privades per l’execució de les mateixes actuacions.
En cas de produir-se una contradicció entre els convenis que s’hagin subscrit o es puguin
subscriure prevaldran aquelles clàusules que prevegin uns terminis més amplis i que
permetin donar compliment a les obligacions derivades de les subvencions atorgades.
Onzena. Litigis
Per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa derivada d’aquest conveni de naturalesa
administrativa, les parts se sotmeten a la l’Arbitratge i/o Conciliació de la Diputació de
Girona.
I en prova de conformitat signen aquest conveni”.
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SEGON.- PUBLICAR el present conveni en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
TERCER.- TRAMETRE còpia del conveni i el seu acord d'aprovació al Registre de
Convenis de la Generalitat de Catalunya.
QUART.- PUBLICAR el conveni al web del Registre de convenis de col·laboració i
cooperació, que és accessible des del Portal de Transparència de la web d'aquest
Ajuntament.
CINQUÈ.- NOTIFICAR el present acord a l´Ajuntament d´Ogassa, a fi i efectes oportuns.
SISÈ.- FACULTAR, tan àmpliament com sigui necessari, l'alcalde o la persona en qui es
delegui, en nom i representació de l'Ajuntament, perquè subscrigui la documentació
oportuna per a l'execució d'aquests acords.
Aprovat per 11 vots a favor (Anna Soler Rodriguez, Elisenda Guillaumes Cullell, Ferran
Miquel Rigau, Josep Vilalta Pujol, Laia Capdevila Mas, Ma. Rosa Fraxanet Sala, Maria
Lluisa Perez Castro, Maria Teresa Tallant Descamps, Montserrat Tallant Descamps,
Ramon Roque Riu, Sergi Albrich Viñas)
5.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST AJUNTAMENT NÚMERO 1/2021,
MITJANÇANT CRÈDITS EXTRAORDINARIS
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L'alcaldia ha elaborat una memòria justificativa en què exposa i justifica la necessitat de
realitzar despeses per a les que inicialment no hi havia consignació pressupostària en
l'exercici de 2021.
Aquesta memòria acredita la urgència d'aquestes necessitats i la impossibilitat de
demorar fins l'exercici següent.
La intervenció municipal ha elaborat un informe referent a l'adequació a la legalitat
d'aquesta modificació i la viabilitat de les fonts de finançament previstes per finançar
l'increment del pressupost de despeses.
És pel que es proposa al Plenari municipal l´adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació del pressupost de despeses de
l´Ajuntament número 1/2021, mitjançant la modalitat de crèdit extraordinari, per un import
total de 48.152,11 euros, amb el detall i fonts de finançament que es detallen a
continuació:
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Aplicacions pressupostàries de nova creació:
Aplicació
pressupostària
01 920 14317

Descripció

01 132 13100

Bàsiques agent cívic

6.606,38 €

01 132 13116

Complementàries agent cívic

6.715,94 €

01 132 13101

Pagues extraordinàries agent cívic

2.422,24 €

01 132 16001

Seguretat social agent cívic

5.510.60 €

Retribucions treballador familiar
ambiental - Treball als Barris 2020

Import
i

informador 26.896,95 €

Finançament de la modificació:
Baixes per anul·lació
Aplicació
pressupostària
01 912 22601

Descripció

Import

Atencions protocol·làries i representatives

1.500,00 €

02 320 41100

Aportació OO.AA llar infants

1.500,00 €

03 334 22610

Festa Major

2.000,00 €

04 432 47000

Aportació UIER Pla dinamització comercial

2.000,00 €

06 338 22610

Festa Major

2.000,00 €
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06 338 22623

Activitats reis, carnestoltes, ...

1.000,00 €

01 929 50000

Fons de contingència

11.255,16 €

Nous o majors ingressos
Concepte
pressupostari
01 45093

Descripció

Import

Subvenció SOC Treball als Barris 2020

26.896,95 €

SEGON.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'edictes de l'Ajuntament
l'anunci d'exposició pública d'aquest acord durant un període de 15 dies hàbils a comptar
de l'endemà de la publicació, a efecte que les persones interessades puguin examinar
l'expedient i formular les reclamacions que considerin oportunes.
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TERCER.- Considerar definitivament aprovat aquest acord en cas que no es presentin
reclamacions, publicar aquesta aprovació definitiva i un resum de la modificació
pressupostària a nivell de capítol en el Butlletí Oficial de la Província i remetre una còpia
de l'expedient a les administracions corresponents.
Aprovat per 6 vots a favor (Anna Soler Rodriguez, Ferran Miquel Rigau, Ma. Rosa
Fraxanet Sala, Maria Teresa Tallant Descamps, Montserrat Tallant Descamps, Ramon
Roque Riu) i 5 abstencions (Elisenda Guillaumes Cullell, Josep Vilalta Pujol, Laia
Capdevila Mas, Maria Lluisa Perez Castro, Sergi Albrich Viñas)
6.- APROVACIÓ ANUL.LACIÓ DRETS RECONEGUTS PENDENTS DE COBRAR D'
EXERCICIS TANCATS I DE L' EXERCICI 2020
Vist l'informe emès per la intervenció d'aquest ajuntament i, que figura a l'expedient.
Atès que en el mateix es proposa l'anul.lació de drets com a conseqüència d'haver-se
detectat diferents errors materials, aritmètics i de fet i, també, per la necessitat de
depurar, tot i el temps transcorregut, aquells drets reconeguts que per circumstàncies
alienes a l’Ajuntament, encara figuren com a pendents, es considera ajustada a dret.
Atès els drets reconeguts pendents de cobrar d'exercicis tancats i de l’exercici 2020 de
l'Ajuntament que s'han d'anul.lar i que es relacionen a l'expedient, per un import total de
47.490,44 euros.
És pel que es proposa al Plenari Municipal l'adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR l' anul.lació dels drets reconeguts pendents de cobrar d'exercicis
tancats i de l’exercici 2020 de l'Ajuntament per un import total de 47.490,44 euros.
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SEGON.- COMUNICAR el present acord a l'àrea comptable d'aquest ajuntament, a fi i
efectes oportuns.
Aprovat per 6 vots a favor (Anna Soler Rodriguez, Ferran Miquel Rigau, Ma. Rosa
Fraxanet Sala, Maria Teresa Tallant Descamps, Montserrat Tallant Descamps, Ramon
Roque Riu) i 5 abstencions (Elisenda Guillaumes Cullell, Josep Vilalta Pujol, Laia
Capdevila Mas, Maria Lluisa Perez Castro, Sergi Albrich Viñas)
7.- APROVACIÓ PLA ANUAL DE CONTRACTACIÓ EXERCICI 2021
Vist el que estableix l´art. 28.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, el qual determina que, les entitats del sector públic han de programar
l´activitat de contractació pública que han de dur a terme en un exercici pressupostari o
període plurianuals i han de donar a conèixer el seu pla de contractació anticipadament
mitjançant un anunci d´informació prèvia previst a l´art. 134 que almenys reculli els
contractes que han de quedar subjectes a una regulació harmonitzada.
Vist el que estableix l´art. 6 en relació amb els arts. 8.1.f), 12.1 i 13.1.c) de la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, que
estableix la informació relativa a la planificació de la contractació pública.

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la
capçalera.

És pel que es proposa al Plenari Municipal l´adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR el Pla anual de contractació de l´Ajuntament de Sant Joan de les
Abadesses corresponent a l´exercici 2021 que s´adjunta com annex al present acord.
SEGON.- PUBLICAR en el Perfil del Contractant de l´Ajuntament de Sant Joan de les
Abadesses aquest acord, així com també el Pla anual de contractació corresponent a
l´exercici 2021.
Aprovat per 6 vots a favor (Anna Soler Rodriguez, Ferran Miquel Rigau, Ma. Rosa
Fraxanet Sala, Maria Teresa Tallant Descamps, Montserrat Tallant Descamps, Ramon
Roque Riu) i 5 abstencions (Elisenda Guillaumes Cullell, Josep Vilalta Pujol, Laia
Capdevila Mas, Maria Lluisa Perez Castro, Sergi Albrich Viñas)
8.- APROVACIO PLA NORMATIU EXERCICI 2021
RELACIÓ DE FETS:
La Llei 39/2015, d´1 d´octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques (LPACAP) incorpora com a novetats un nou títol VI relatiu a l´exercici de la
potestat normativa que d´acord amb el preàmbul de la pròpia llei busca tres objectius.
a) Millorar la planificació normativa “ex ante”, previ a la seva elaboració, en nom
d´una major seguretat jurídica i la predictibilitat de l´ordenament jurídic.
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b) Incrementar la participació dels ciutadans en el procediment d´elaboració de
normes, entre les quals destaca, la necessitat de demanar, amb caràcter previ a
l´elaboració de la norma, l´opinió dels ciutadans i empreses sobre els problemes
que es pretenen solucionar amb la iniciativa, la necessitat i oportunitats de la seva
aprovació, els objectius de la norma i les possibles solucions alternatives.
c) Enfortir l´avaluació ex post ja que juntament amb el deure de revisar de manera
continua l´adaptació de la normativa als principis de bona regulació, s´imposa
l´obligació d´avaluar periòdicament l´aplicació de les normes en vigor, amb
l´objecte de comprovar si han complert els objectius perseguits i si el cost i
càrregues derivats d´elles estava justificat i adequadament valorat.
Amb aquesta finalitat l´article 132 de la LPACAP recull l´obligació que tenen les
administracions d´aprovar un Pla normatiu que contingui les iniciatives reglamentàries
que han de ser aprovades en l´any següent. Aquest Pla, un cop aprovat, es publicarà
obligatòriament al portal de Transparència de l´Administració corresponent.
La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern, també recull l´obligació de fer pública la informació relativa a les decisions i
actuacions amb una rellevància jurídica especials, els procediments administratius
relacions amb l´exercici de les seves competències i en l´article 10 preveu les obligacions
de publicitat activa i transparència en les decisions i actuacions de rellevància jurídica.
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FONAMENTS DE DRET:
-

Llei 39/2015, d´1 d´octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques (LPACAP).
Llei 19/2014, de 30 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern.

Al tractar-se d´un pla normatiu que conté les ordenances i reglaments que el Ple de
l´Ajuntament haurà d´aprovar en exercici de les competències que li atribueixen l´article
22.2.d) i el procediment d´aprovació de les ordenances de l´article 49 de la Llei 7/1985,
de 2 d´abril, reguladora de les bases del règim local, en concordança amb els articles
52.2.d) i 178 del Decret Legislatiu 2/2003, e 28 d´abril, pel qual s´aprova el text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, la competència per aprovar el Pla normatiu
correspon al Ple Municipal, no requerint-se per la seva aprovació cap quòrum especial.
És pel que es proposa al Plenari Municipal l´adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR el Pla Normatiu per a l´any 2021 de l´Ajuntament de Sant Joan de
les Abadesses que es detalla a continuació:
1.- Modificació de l´Ordenança fiscal número 23, reguladora de la taxa de la llar d´infants
municipal.
2.- Modificació de l´Ordenança fiscal número 12, reguladora de la taxa per a la recollida
d´escombrarires.
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3.- Modificació Ordenances fiscals per donar compliment a les previsions 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.
4.- Modificació de l´Ordenança de Policia i bon govern, amb la finalitat d´adaptar-la i
incorporar els canvis normatius esdevinguts.
SEGON.- Disposar la publicació del Pla Normatiu en el portal de transparència de
l´Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, tal com preveu l´article 132 de la LPACAP i
els articles 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a
la informació i bon govern.
TERCER.- COMUNICAR el present acord a les persones interessades a fi i efectes
oportuns.
Aprovat per 6 vots a favor (Anna Soler Rodriguez, Ferran Miquel Rigau, Ma. Rosa
Fraxanet Sala, Maria Teresa Tallant Descamps, Montserrat Tallant Descamps, Ramon
Roque Riu) i 5 abstencions (Elisenda Guillaumes Cullell, Josep Vilalta Pujol, Laia
Capdevila Mas, Maria Lluisa Perez Castro, Sergi Albrich Viñas)

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la
capçalera.

9.-APROVACIÓ
PROTOCOL
DE
CONSIDERACIONS
SOCIALS
EN
LA
CONTRACTACIÓ DE L´AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES I DE
LES SEVES ENTITATS DEPENENTS
La contractació pública es troba informada i inspirada per una pluralitat de principis,
enumerats a l’article 1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic (LCSP), tals com.
-

Llibertat d’accés a les licitacions, publicitat i transparència de procediments.
No discriminació, igualtat de tracte entre licitadors.
Eficiència en la utilització dels fons destinats a la contractació.
Salvaguarda de la lliure concurrència.

Aquests principis han de ser compatibles amb la incorporació de continguts per la
satisfacció d’objectius socials, com són la lluita contra l’exclusió social i laboral, la igualtat
de gènere, el foment per la inserció laboral de persones discapacitades, el respecte a un
marc de salaris dignes, l’estabilitat en la ocupació entre d’altres, i que es consideren
segons l’article 1, apartat tres, preceptius en tota activitat contractual del sector públic.
Els continguts socials no poden perjudicar la concurrència d’empreses en les licitacions,
ni la igualtat de tracte en les licitacions. Tanmateix, sí que pretenen una acció positiva a
favor de les empreses que demostrin una consciència social i unes bones pràctiques
perquè aquests valors s’incorporin en l’execució del mateix contracte públic i augmenti
l’eficiència social, econòmica i innovadora de la inversió feta en la compra pública
municipal.
Atès que la inclusió de consideracions o continguts socials, es configura com unes pautes
d’actuació a tenir en compte en tot procés contractual. En conseqüència, les

ÒRGAN

EXPEDIENT

ACTA_PLE

SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ

X2021000089

Codi Segur de Verificació: 81fdbdb4-c764-4752-8b53-ddf0e79892c7
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2021_11706453
Data d'impressió: 06/04/2021 08:25:39
Pàgina 21 de 21

SIGNATURES

Ì81fdbdb4-c764-4752-8b53-ddf0e79892c7!Î

DOCUMENT

1.- CPISR-1 C RAQUEL COSTA (SECRETARIA), 31/03/2021 22:16
2.- RAMON ROQUE RIU (SIG) (Alcalde), 01/04/2021 09:11

consideracions socials han d’estar presents en tot el cicle de gestió per a la contractació, i
per tant, des de el moment previ a la mateixa, o de preparació de l’expedient, aprovació
del mateix i dels plecs i anunci de licitació, selecció, adjudicació i execució del contracte.
Atès que de forma genèrica es tracta de la realització d’una acció positiva envers la
consecució d’aquests objectius socials però en tot cas vinculats a l’objecte del contracte i
formalment expressades en el plec de clàusules administratives particulars.
Atès que la LCSP, en execució de les determinacions incloses al respecte en les
Directives Europees de Contractació, ha inclòs la obligació de que la contractació del
sector públic incorpori consideracions o criteris socials vinculats a l’objecte del contracte.
Vista la proposta de protocol de consideracions socials per aplicar a la contractació de
l´Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses i a les seves entitats dependents que consta
a l´expedient número X2021000068.
És pel que es proposa al Plenari Municipal l´adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR el Protocol de consideracions socials en la contractació de
l´Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses i de les seves entitats dependent, en la
forma que consta a l´expedient número X2021000068 .
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SEGON.- PUBLICAR l´esmentat Protocol en el Portal de Transparència de l´Ajuntament
de Sant Joan de les Abadesses.
Aprovat per 11 vots a favor (Anna Soler Rodriguez, Elisenda Guillaumes Cullell, Ferran
Miquel Rigau, Josep Vilalta Pujol, Laia Capdevila Mas, Ma. Rosa Fraxanet Sala, Maria
Lluisa Perez Castro, Maria Teresa Tallant Descamps, Montserrat Tallant Descamps,
Ramon Roque Riu, Sergi Albrich Viñas)
10.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D' ALCALDIA
Es dona compte dels Decrets d´Alcaldia compresos entre els números 973 i 1031 de
2020 i entre els números 1 a 63 de 2021.
11.- PRECS I PREGUNTES
No havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcaldia dóna per acabada la sessió a les 21:00
hores de la qual s’estén la present acta que signa amb mi, la Secretària que certifico,
l’Alcalde-President de la Corporació.
Raquel Costa Iglesias
Secretària-Interventora
Signat electrònicament.

Ramon Roqué i Riu
L’Alcalde

