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ACTA DE PLE
NÚM. 1/2014
SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DEL DIA 15 DE GENER DE 2014
Inici: 20:30
Acabament: 22:30
Assistència:
President
Il·lm. Sr. Pep Palos i Sastre (CIU-Indep)
Regidors/es
Sra. Dolores Cambras i Saqués (CIU-Indep)
Sra. M. Carme Simon i Orriols (CIU-Indep)
Sr. Joan Navarro i Soler (CIU-Indep)
Sr. Gerard Soler i Perramon (UPSP)
Sr. Josep Nogué i Serrat (UPSP)
Sra. Blanca Villar Pérez(UPSP)
Absències: Cap

A la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries,
es reuneix el Ple de la corporació a l’objecte de celebrar la
sessió ordinària en primera convocatòria, sota la
presidència del seu titular i l’assistència dels regidors/es
relacionats al marge.
Actua com a secretari el Sr. Josep Ruiz i Muñoz, secretari
interventor de l’Ajuntament comissionat pel Servei
d'Assistència a Municipis, Xaloc (Diputació de Girona)

Prèviament es comprova que el quòrum d’assistents compleix allò que estableix l’article 98.c) del
Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
És objecte de la reunió la celebració de la sessió convocada en legal forma a l'efecte de tractar
els punts inclosos en el següent:

Ordre del dia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Donar compte dels decrets de l’Alcaldia
Donar compte de l’acta aprovada de la Junta de Govern Local
Donar compte del Programa d’Aprofitaments Forestals CUP 62 i 63 pel 2014
Aprovació del calendari del contribuent pel 2014
Donar compte de la xifra oficial de població a 1-1-2013
Donar compte de la participació municipal a l’impost sobre les estades als
establiments turístics
8. Aprovació de l’informe sobre la conveniència, necessitat i oportunitat d’actual
demarcació registral i notarial
9. Donar compte de l’atorgament d’un Pla d’Ocupació del SOC a Ripollès Desenvolupament per
a la prestació de serveis d’auxiliar administrativa a l’Ajuntament
10. Donar compte del Pla de Treball 2014 per neteja de marges de la Diputació de Girona en
camins municipals
11. Aprovació de les al·legacions a presentar a l’atribució inicial del PUOSC 2013 -2017
12. Seguiment de la gestió municipal
Desenvolupament de la sessió
L’alcalde president declara oberta la sessió i es tracten successivament els punts de l’ordre del
dia:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
S’aprova per unanimitat l’Acta núm. 7, de 18-12-2013, corresponent a la sessió extraordinària
del mes de desembre, amb esmenes.
2. Donar compte dels decrets de l’Alcaldia
Es dona compte dels decret d’Alcaldia següents:
Núm.
Ple
1
2
3
4
5
6

Data
21-11
21-11
29-11
03-12
18-12
18-12

Matèria
Aprovació de factura per il·luminació de la pujada de la So lana del Tell
Atorgament de bestreta al CEIC per la Via Romana 2013
Aprovació servei de retèn d’un Brigada Municipal el cap de setmana.
Autorització per ocupació de via pública: venda pollastres a l’ast
Incoació d’expedient de disciplina per neteja de solar Avda. Mariner, 2
Incoació d’expedient de disciplina desmuntar torre grua a l’Avda. de la Vall
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3. Donar compte de l’acta aprovada de la Junta de Govern Local
Es dona compte de l’Acta núm. 13 de la sessió del dia 4-12-2013
El Ple en queda assabentat
4. Donar compte del Programa d’Aprofitaments Forestals CUP 62 i 63 pel 2014
S’informa al regidors al programa aprovat per la Generalitat de Catalunya per
aprofitament de boscos, pastures i caça per l’exercici de 2014, que ens ha fet saber el
Consorci per a la protecció dels Espais d’Interès Natural del Ripollès.
El Ple en queda assabentat
5. Aprovació del calendari del contribuent pel 2014
Es proposa l’aprovació del calendari de cobrament dels tributs municipa ls pel 2014 per tal
de fer-ne difusió entre els veïns.
La proposta s’aprova per unanimitat
6. Donar compte de la xifra oficial de població a 1-1-2013
Es fa saber que l’INE ha establert en 677 habitants al municipi la xifra oficial de població
de Sant pau de Segúries.
El Ple en queda assabentat
7. Donar compte de la participació municipal a l’impost sobre les estades als
establiments turístics
Al municipi de Sant Pau de Segúries li ha el 30% de la recaptació de l’impost al nostre
municipi que suposa la quantitat de 968,18 €.
Cal que l’Ajuntament justifiqui la destinació d’aquesta quantitat en actuacions
relacionades amb el turisme durant l’exercici de 2013 mitjançant certificació del secretari
interventor dins el mes de gener de 2014.
El Ple en queda assabentat
8. Aprovació de l’informe sobre la conveniència, necessitat i oportunitat d e
l’actual demarcació registral i notarial
El Ministerio de Justicia vol fer una nova delimitació registral i notarial del territori sobre
la base de les estadístiques d’activitat que té a la seva disposició.
En aquests moments, que les activitats immobiliàries es troben estancades, pretendre fer
una reforma en base a les dades de que disposa el Ministerio no és cap garantia de que
en surti una nova planta registral i notarial adient a les característiques permanents del
territori.
Vist l’article 147 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya preveu la competència exclusiva
de la Generalitat de Catalunya en aquesta matèria:
Article 147. Notariat i registres públics
1. Correspon a la Generalitat de Catalunya, en matèria de notaries i de registres públics de la
propietat, mercantils i de béns mobles, la competència executiva que inclou en tot cas:
a. El nomenament dels notaris i els registradors de la propietat, mercantils i de béns mobles,
per mitjà de la convocatòria, l'administració i la resolució de les oposicions lliures i
restringides i dels concursos, que ha de convocar i portar a terme fins a la formalització dels
nomenaments. Per a la provisió de les notaries i dels registres, els candidats han d'ésser
admesos en igualtat de drets i han d'acreditar el coneixement de la llengua i del dret
catalans en la forma i amb l'abast que estableixen l'Estatut i les lleis.
b. La participació en l'elaboració dels programes d'accés als cossos de notaris i registradors de
la propietat, mercantils i de béns mobles d'Espanya, als efectes de l'acreditació del
coneixement del dret català.
c. L'establiment de les demarcacions notarials i registrals, incloent-hi la determinació dels
districtes hipotecaris i dels districtes de competència territorial dels notaris.
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Es proposa al Plenari l’adopció de l’acord següent.
1. Sol·licitar al Ministerio de Justicia i al Departament de Justícia de la Generalitat de
Catalunya que per a l’estudi previ a la nova proposta de demarcació registral i notarial no
es tinguin en compte les dades recents de l’economia que suposarien la dervirtuació de
les necessitats permanents reals i efectives del territori amb garanties d’eficàcia.
2. Que es mantingui l’actual demarcació fins que no es demostri la seva ineficàcia amb
dades que abastin un període de temps més llarg que els darrers cinc anys de recessió i
crisi.
3. Trametre aquest acord al Ministerio de Justícia, al Departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya i a les associacions ACM i FMC per a la seva deguda constància.
La proposta s’aprova per unanimitat
9. Donar compte de l’atorgament d’un Pla d’Ocupació del SOC a Ripollès
Desenvolupament per a la prestació de serveis d’auxiliar administrativa a
l’Ajuntament
Es fa saber que la Sra. Estel Traveria Francàs va començar a treballar per l’Ajuntament el dia 7
de gener de 2014 per un període de sis mesos.
Es tracta d’un Pla d’Ocupació del SOC amb Ripollès Desenvolupament amb destí a la contractació
de treballadors desocupats que han esgotats les prestacions.
El Ple en queda assabentat
10. Donar compte del Pla de Treball 2014 per neteja de marges de la Diputació
de Girona en camins municipals
El CEINR ens informa que la Diputació de Girona tornarà a executar el Pla de Treball per
a la neteja de marges de camins municipals.
Durant el mes de gener ens arribarà la proposta i l’Ajuntament disposarà de 15 dies per
acceptar-la.
El Ple en queda assabentat
11. Aprovació de les al·legacions a presentar a l’atribució inicial del PUOSC
2013-2017
En el DOGC núm. 6528, del 24 de desembre de 2013, s’ha publicat l’Edicte d'informació
pública de l'aprovació inicial de la planificació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya
per al període 2013-2017. Les al·legacions s’han de trametre pels mitjans telemàtics de
l’extranet de les administracions catalanes, a l’adreça http://www.eacat.cat. El període
d’informació pública va començar l’endemà de la publicació de l’Edicte al DOGC i finalitza
el 31 de gener de 2014, inclòs.
Vista la proposta d’atribució inicial del PUOSC 2013-2017 per Sant Pau de Segúries
següent:
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Atès que l’Ajuntament va presentar a la convocatòria tot un seguit d’obres bàsiques de
primera necessitat juntament amb la redacció dels seus corresponents projectes com
són:
Ordre
Prioritat
1
2
5
6
7

Actuació

Anualitat

Pressupost

Redacció del projecte executiu de ”reforç de ferm i
ampliació de voreres del casc Antic, Avda. del
Mariner i carrer Mestre Francesc Sanz
Redacció del projecte executiu de "Reordenació de
la plaça de la Generalitat"
Reforç de ferm i ampliació de voreres. 2a. Fase
Avda. Mariner. Desglossat 1.
Reforç de ferm i ampliació de voreres. 3a Fase
Casc Antic
Reforç de ferm i ampliació de voreres. 2a. Fase
Avda. Mariner. Desglossat 2.
TOTAL

2013

21.501,70

2013

11.198,55

2015

78.157,27

2015

32.223,55

2016

117.235,90
260.316,97

Vist que l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries té inclosa l’obra del PUOSC 2012 , actuació
897 i de millores al local del Molí que té atorgades dues subvencions per una mateixa
obra per import total de 160.000 € i que no té la prioritat bàsica i urgent com és la
d’arreglar carrers del poble que es troben en un estat precari;
Es proposa al ple l’adopció de l’acord següent:
1. Sol·licitar la inclusió de la redacció de projectes i d’execució de les obres bàsiques de
reparació de carrers i plaça del poble de Sant Pau de Segúries que es van sol·licitar i que
no s’ha incorporat a la proposta d’atribució inicial següent:
Ordre
Prioritat
1
2
5
6
7

Actuació

Anualitat

Pressupost

Redacció del projecte executiu de ”reforç de ferm i
ampliació de voreres del casc Antic, Avda. del
Mariner i carrer Mestre Francesc Sanz
Redacció del projecte executiu de "Reordenació de
la plaça de la Generalitat"
Reforç de ferm i ampliació de voreres. 2a. Fase
Avda. Mariner. Desglossat 1.
Reforç de ferm i ampliació de voreres. 3a Fase
Casc Antic
Reforç de ferm i ampliació de voreres. 2a. Fase
Avda. Mariner. Desglossat 2.
TOTAL

2014

21.501,70

2014

11.198,55

2014

78.157,27

2014

32.223,55

2017

117.235,90
260.316,97

2. Sol·licitar el canvi d’anualitat de l’obra de reparació i manteniment del pavelló
municipal pel 2015.
3. Renunciar a l’obra inclosa al PUOSC 2012 d ’Adequació del Centre Cívic el Molí, si bé
condicionat a l’atorgament de les subvencions per import total de 160.000 € amb destí a
les obres bàsiques de millora de carrers sol·licitades en aquest nou quadrienni i que
consten a l’apartat anterior.
4. Trametre aquest acord a la Generalitat de Catalunya pels mitjans telemàtics aprovats
en el tràmit d’informació públics abans del 31 de gener de 2014
5. Facultar l’alcalde tant àmpliament com en Dret sigui necessari per a la tramitació
d’aquest acord i per a dictar les Resolucions que siguin necessàries per a la seva bona fi.
La proposta s’aprova per unanimitat
12. Seguiment de la gestió municipal
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L’alcalde explica diferents temes de gestió ordinària municipal:
- Ja hem tramitat la baixa del País d’Arts i Història a través de la Mancomunitat
- Hem signat els convenis d’expropiació dels terrenys de la rotonda i hem fet el primer
pagament tal i com s’havia acordat.
- Ens han presentat una reclamació de responsabilitat patrimonial per una caiguda a la
plaça de la Generalitat. Donem part de l’asseguradora.
- Ens han presentat la documentació per legalitzar l’abocament de purins a la finca de la
Falguera per la propietat d’una granja de Camprodon.
El Sr. Nogué demana que es reguli l’abocament de purins els caps de setmana.
El secretari ofereix fer arribar una proposta d’ordenança per regular -ho
- Ja s’ha retirat la grua que ha sigut objecte de procediment de disciplina urbanística
- També vam requerir l’empresa actual dels terrenys d’Aquamarina per tal que netegin el
solar.
- Un veí va demanar permís per instal·lar unes pilones davant la seva nau per evitar que
li aparquin davant. Vam donar llicència d’obres.
- Tenim una treballadora del SOC d’auxiliar administrativa a l’Ajuntament durant sis
mesos.
- En breu iniciarem les obres de reparació de la plaça del pavelló i del passatge del
darrera de l’Ajuntament (pati de l’oficina de Correus).
- També instal·lem una font a la plaça de l’Ajuntament en substitució de l’actual que està
en estat de ruïna.
- Enguany participem a Itinerànnia amb la senyalització d’un camí de nivell 3 .
- Hem hagut de canviat el comptador del dipòsit que s’havia espatllat, sen se incidents en
el servei de subministrament d’aigua.
- Ja hem col·locat les gomes de la llar d’infants
- El diumenge dia 19 es podrà signar a la campanya el SI-SI a la llar d’avis
- Els dies 26 i 27 de marc passarà la Volta 2014 pel nostre municipi.
- El dia 28 de març vindran més de 300 estudiants a fer la Via Romana amb els seus
professors de llatí: l’Ajuntament col·labora amb el Pavelló (punt de reunió) i els espais
per aparcar els autocars.
- El dia 2 d’abril el Club Excursionista d’Olot fa “l’emb ardissada”
13. Precs i preguntes
Els assistents comenten la previsió de sessions ordinàries plenàries pel 2014:
16 d’abril
23 de juliol
15 d’octubre
Això sense perjudici de les sessions extraordinàries que siguin imprescindibles.
I perquè així consti, estenc aquesta acta amb el vist i plau de l’alcalde president de la corporació
al lloc i data dalt consignats.
El secretari,

Vist i plau,

C. Guàrdia, 11 - 17864 Sant Pau de Segúries - Tel-fax 972 747 005
ajuntament@santpauseguries.cat - NIF P1718600H

