ACTA DE PLE
NÚM. 1/15
SESSIÓ ORDINÀRIA
DEL DIA 21 DE GENER DE 2015
Inici: 20:30
Acabament: 21:15
Assistència:
President
Il·lm. Sr. Pep Palos i Sastre (CIU-Indep)
Regidors/es
Sra. Dolors 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 ordinària convocada en legal forma
a l'efecte de tractar el punt inclòs al següent:
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació de les actes de Ple de les sessions anteriors
2. Correspondència i despatx oficial
3. Donar compte dels decrets d’Alcaldia
4. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local aprovades
5. Aprovació de la modificació dels estatuts del consorci d’espais d’interès natural
del Ripollès (CEINR)
6. Aprovació de la proposta de modificació dels estatuts del consorci LOCALRET
7. Adhesió al Grup d’Acció Local (GAL) Associació per la Gestió del Prog rama Leader
Ripollès-Ges-Bisaura
8. Donar compte de la xifra oficial de població a 1-01-2014
9. Donar compte dels períodes de cobrament del Consorci de Recaptació
10. Donar suport a mocions d’altres administracions i entitats :
Moció del Consell Comarcal del Ripollès de rebuig a les previsions dels
pressupostos generals de l'estat de l'any 2015 en inversions a la comarca del
Ripollès
11. Assumptes urgents
12. Precs i preguntes
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
Es proposa l’aprovació de les actes núm. 9 i 10, de 10-12-2014.
S’aprova per unanimitat sense esmenes
2. CORRESPONDÈNCIA I DESPATX OFICIAL
Es dona compte al Ple dels assumptes més rellevants rebuts a l’Ajuntament des del
darrer Ple següents:
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Data
document
15-10-14
09-10-14
11-11-14

13-11-14
12-11-14
11-11-14
17-11-14
20-11-14
25-11-14
02-12-14
15-12-14
23-12-14
23-12-14
19-12-14
7-01-15
9-01-15
9-01-15
14-01-15
08-01-14

Resum
CCR: Acceptació encàrrec de l0aixecament i amidaments del local de
psicomotricitat de l’Ajuntament.
CCR: Preus públics per a la prestació de serveis tècnics i econòmics als
ajuntaments
DDGI: Atorgament de l’assistència tècnica per a la redacció o actualització dels
plànols de delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de població.. afectades
per la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis
forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les
instal·lacions situats en terrenys forestals.
GENCAT: Informe relatiu al programa de seguiment i supervisió de les entitats
col·laboradores
de l’Administració en matèria ambiental habilitades pel
Departament de Territori i Sostenibilitat- balanç any 2013.
CCR: Certificat acord de ple referent al dictamen favorable sobre l’estudi dels
costos i rendiments dels serveis públics per al manteniment de l’abocador
controlat Ripollès-3, tractament de deixalles i altres prestacions pel 2015.
GENCAT: Nota informativa sobre procediments en matèria de tutela financera
dels ens locals.
AOC: Aprovació dels preus públics del Servei de Certificació Digital (SCD) pel
2015
GENCAT: Notificació dels finançament consolidat de l’actuació Modificat del
projecte de reparació de la xarxa de clavegueram de les façanes del riu Ter
CCR: Acord de ple de rebuig a les previsions del Pressupostos Generals de
l’Estat pel 2015 en inversions a la comarca del Ripollès
CCR: Carta manteniment, conservació i arranjament de camins xarxa veïnal i
rural de muntanya
DDGI: Requeriment projecte PUOSC 2015, Reparació i manteniment del pavelló
municipal.
LOCALRET: Aprovació modificació Estatuts Consorci Localret
GENCAT: Resolució aprovant modificació quadre horaris servei públic de
transport regular : Olot- Ripoll i Olot-Camprodon
DDGI: Aprovació canvi destí actuació PUOSC 2012CCR: Reclamació programació sardanista prevista pel 2015 per editar la Guia
Sardanista
DDGI: Resolució campanya de subvencions en matèria forestal any 2014,
denegant la subvenció pel concepte de tasques de gestió tècnica per manca de
disponibilitat pressupostària.
DDGI: Resolució campanya de subvencions en matèria forestal any 20 14,
denegant la subvenció pel concepte d’arranjaments de camins inclosos en
plans de prevenció d’incendis, per manca de disponibilitat pressupostària.
CSRCR: Anunci de cobrament del primer període de l’exercici 2015 .
CCR: Informació del servei del Bus de la Festa pel 2015.

El Ple en queda assabentat
3. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA
Es dona compte dels Decret d’Alcaldia següents:
Núm.
Ple
1
2
3
4

Data

Matèria

3-10-14
23-10-14
05-11-14
05-11-14

5
6

05-11-14
11-12-14

7

11-12-14

Col·laboració econòmica amb el Casal Camprodoní
Llicència d’obres per a la substitució d’una coberta a nom de JPS
Llicència d’obres per a la substitució de barana per mur de formigó a nom de SJ
Llicència d’obres per a la substitució de paviment exterior i reparació xarxa de
sanejament en zona privada a nom de SJ
Alta del servei E-Factura al Consorci AOC
Contractació temporal de personal pel manteniment de vies públiques amb
motiu de les festes de Nadal
Contractació de personal laboral amb caràcter no permanent per atendre
temporalment les necessitats dels serveis tècnics municipals

El Ple en queda assabentat
4. DONAR COMPTE
APROVADES

DE

LES

ACTES

DE

LA

JUNTA

DE

GOVERN

Es dona compte de les actes de la Junta de Govern Local següents:

LOCAL

Acta
Acta
Acta
Acta

núm.
núm.
núm.
núm.

14
15
16
17

de
de
de
de

la
la
la
la

sessió
sessió
sessió
sessió

del
del
del
del

dia
dia
dia
dia

09-10-2014
30-10-2014
13-11-2014
04-12-2014

El Ple en queda assabentat
5. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS
D’ESPAIS D’INTERÈS NATURAL DEL RIPOLLÈS (CEINR)

DEL

CONSORCI

En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 5616 de data 27 d'abril de
2010 es va publicar el Text Refós dels Estatuts Reguladors del Consorci per a la
Protecció i la Gestió dels Espais d'Interès Natural del Ripollès, amb l'objecte de
preservar, millorar, difondre i gestionar el patrimoni natural i el seguiment de les
activitats compatibles amb les funcions que compleixen els espais d'interès natural;
L’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL) obliga a una adaptació estatutària que
cal adoptar dins d’aquest exercici i que comporta, entre altres, l’adscripció del
Consorci a un dels ens que en formen part (DA 20 de la Llei 30/1992, en la redacció
donada per la LRSAL) essent inicialment el Consell Comarcal del Ripollès; això no
obstant, es preveu també en la proposta d’estatuts que en l’eventual canvi
d’adscripció s’atendrà igualment als crite ris normatius de prioritat previstos
normativament i referits en qualsevol cas al primer dia de l’exercici pressupostari.
La determinació d’adscriure aquest Consorci al Consell Comarcal del Ripollès és fruit
d’un seguit de converses amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, en què finalment el
Director General Medi Natural i Biodiversitat emet un ofici al Consorci, de data 19 de
setembre de 2014, en el qual es considera que d’acord amb el s criteris que
s’expliciten a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, pertoca al Consell Comarcal del
Ripollès ser l’administració pública a la que hauria d’estar adscrit el Consorci.
Amb la modificació estatutària per l’adaptació a la LRSAL, s’ha proposat ta mbé
l’adaptació dels estatuts respecte d’altres actualitzacions legals, de modificació en el
règim, organització i funcionalment intern.
En el Consell Plenari del Consorci que va tenir lloc el passat 01 de desembre es va
acordar aquesta modificació estatutària i el seu sotmetiment a informació pública
preceptiva per un període de 30 dies. Prèviament, s’havia traslladat la proposta de
modificació d’estatuts tant als ens consorciats com a l’ens d’adscripció i a fi de
recollir, abans de la seva aprovació, suggeriments o aportacions al text proposat
sense que, en essència, s’hagués modificat finalment. Per tant, correspon ara la
ratificació de la modificació per part de tots els ens Consorciats.
Vist l’article 87 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local (LRBRL) preveu la constitució de consorcis amb altres administracions per a
fins d’interès comú.
D’acord amb els articles 269 i següents del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC)
preveuen aquesta entitat pública de caràcter associatiu i regula, entre altres, el
règim i els estatuts.
Vistos els articles 312 a 324 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS) que regulen
reglamentàriament i per tant amb un major detall aquests ens. Concretament
l’article 322 del Reglament relatiu a la modificació dels estatuts del consorci preveu
que s’adopta amb l’acord previ del seu òrgan superior de gove rn, que ha de ser
C. Guàrdia, 11 - 17864 Sant Pau de Segúries - NIF P1718600H
Tel. 972 747 005 i fax 872 558 021- ajuntament@santpauseguries.cat

4
ratificada pels ens, les administracions i altres entitats consorciades i acordada
amb les mateixes formalitats per a l’aprovació previst al seu torn als articles 313 i
següents.
D’acord amb l’article 6.5. de la Llei 30/1992, de 26 de no vembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú contempla
aquesta organització i la Disposició Addicional 20a de la Llei, introduïda per la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració
local estableix que els estatuts del consorci han de determinar l’administració
pública d’adscripció d’aquest amb els criteris de prioritat que s’hi estipulen i disposa
que estan subjectes al règim pressupostari, de comptabilitat i contr ol d’aquest ens
d’adscripció. Determina també que el personal al servei dels consorcis podrà ser
funcionari o laboral procedent exclusivament d’una reassignació de llocs de treball
de les administracions participants essent el règim jurídic el d’adscripció i les
retribucions com a màxim equivalents als d’aquella.
Tenint en compte la Disposició transitòria 6a de la LRSAL preveu un règim transitori
d’adaptació d’un any i disposa que el nou règim pressupostari, comptable o de
control serà aplicable a partir de l’1 de gener de 2015.
La modificació dels Estatuts requereix el quòrum de majoria absoluta del nombre
legal, d’acord amb el que preveu l’article 47.2.g) de la LRBRL i 313.2. ROAS i amb
els estatuts reguladors.
Tenint en compte els articles 12 a 15 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de
racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa els quals
regulen la separació, dissolució i liquidació dels consorcis i estableix un termini de 6
mesos perquè els consorcis que estiguessin creats adaptin els seus estatuts de
conformitat a aquests articles.
Es proposen els ACORDS següents:
PRIMER.- Aprovar la modificació dels Estatuts del Consorci per a al protecció i la
gestió dels Espais Interès Natural del Ripollès acordada per Consell Plenari del
consorci per acord del passat 1 de desembre, d’acord amb el text que consta a
l’expedient.
SEGON.- Notificar aquest acord al Consorci als efectes de la informació pública
conjunta de la modificació estatutària, el seguiment de la ratificació p er la totalitat
dels membres que l’integren, la publicació definitiva dels Estatuts i la comunicació a
l’ens d’adscripció i al Registre d’entitats locals.
La proposta s’aprova per unanimitat que suposa la majoria absoluta
6. APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL
CONSORCI LOCALRET.
Vista la proposta de modificació dels estatuts del Consorci local Localret del que
l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries en forma part com a ens consorciat;
Vistos els acords de l’Assemblea general del Consorci LOCALRET, en sessió de 27 de
novembre de 2014;
Atès que, examinades les modificacions dels estatuts proposades, les mateixes
s’ajusten al que disposen les Lleis 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i
Sostenibilitat de l’Administració local i 15/2014, de 16 de setembre, de
Racionalització del Sector Públic i d’altres mesures de reforma administrativa ;
Atès que l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
preveu que la modificació dels estatuts del Consorci, a mb l’acord previ del seu òrgan
de govern, ha de ser ratificada pels ens consorciats i acordada amb les mateixes
formalitats que per a la seva aprovació;

Atès que l’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
preveu que els acords per aprovar i modificar els estatuts del Consorci s’han
d’adoptar amb el vot de la majoria absoluta de membres de la corporació ;
Atès que l’acord d’aprovació de la modificació dels estatuts proposada s’ha sotmès
per part del Consorci Localret a informació pública, de forma conjunta, pel termini
de trenta dies, mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
núm. 6770, de 15 de desembre 2014;
És per tot això que, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides, propos o
al Ple de la Corporació l’adopció dels acords següents:
Primer. Aprovar la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci local Localret,
acordada per l’Assemblea General d’aquest Consorci en sessió plenària de 27 de
novembre de 2014, en els termes exposats anteriorment.
Segon. Donar trasllat d’aquest acord al Consorci Localret per al seu coneixement i
efectes escaients.
La proposta s’aprova per unanimitat que suposa la majoria absoluta
7. Adhesió al Grup d’Acció Local (GAL) Associació per la Gestió del Programa
Leader Ripollès-Ges-Bisaura
En data 29 d’agost de 2008 es va constituir l’Associació per la gestió del programa
Leader Ripollès Ges Bisaura, que té entre els seus objectius específic, entre altres,
gestionar i optimitzar els recursos econòmics que siguin assignats al seu àmbit
territorial pel Programa LEADER de la Unió Europea , assumint a aquest efecte les
funcions de “Grup d’acció local” d’acord amb les directives comunitàries.
En data de 31 de desembre de 2014 es publica el DOGC l’Ordre AAM/387/2014, de
19 de desembre, per la qual es fa pública la convocatòria per a la selecció de Grups
d’Acció local en el marc del programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014 2020.
Entenen que el municipi de Sant Pau de Segúries forma part de l’àmbit territorial
elegible de PDR 2014-2020, segons annex 1 d’ordre AAM /387/2014, de 19 de
desembre i segons el mapa territorial, pertoca formar part del GAL Associació per la
gestió del programa Leader Ripollès-Ges-Bisaura.
El Ple de l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries per unanimitat que compleix el
quòrum de la majoria absoluta de tots els seus membres assistents ACORDA:
PRIMER. AUTORITZAR l’adhesió de l’àmbit territorial del municipi de Sant Pau de
Segúries al Grup d’Acció Local Associació per la gestió del programa Leader Ripollès Ges-Bisaura.
SEGON. NOTIFICAR el present acord a l’Associació per la gestió del programa Leader
Ripollès-Ges-Bisaura.
8. Donar compte de la xifra oficial de població a 1-01-2014
L’INE ens comunica que l’1-01-2014 érem 674 habitants, xifra oficial.
El Ple en queda assabentat
9. Donar compte dels períodes de cobrament del Consorci de Recaptació

C. Guàrdia, 11 - 17864 Sant Pau de Segúries - NIF P1718600H
Tel. 972 747 005 i fax 872 558 021- ajuntament@santpauseguries.cat

6
El Consorci de Recaptació ens informa dels diferents períodes de cobrament de
impostos i taxes.
El Ple en queda assabentat
10. DONAR SUPORT A MOCIONS D’ALTRES ADMINISTRACIONS I ENTITATS:
MOCIÓ DEL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS DE REBUIG A LES
PREVISIONS DELS PRESSUPOSTOS GENERALS DE L'ESTAT DE L'ANY 2015 EN
INVERSIONS A LA COMARCA DEL RIPOLLÈS.
Vista la moció del Consell Comarcal del Ripollès següent:
“...”
12. Rebuig a les previsions dels Pressupostos generals de l'Estat de l'any
2015 en inversions a la comarca del Ripollès.
Els pressupostos generals de l'Estat espanyol per a l'any 2015 castiguen novament
Catalunya, destinant-hi només un 9,5% de les inversions totals, una dècima menys
que l'any 2014 i molt lluny del 19% que suposa l'aportació catalana al PIB estatal.
Aquesta situació palesa novament la tendència de l'Estat espa nyol a no invertir a
Catalunya.
Els pressupostos de 2015 reserven per a Catalunya 1.072,26 milions d'euros en
inversions no regionalitzables, dels quals només 53,34 milions d'euros es destinaran
a les comarques gironines.
La situació de la nostra comarca és encara més dramàtica, ja que la previsió dels
pressupostos en inversions al Ripollès és anecdòtica i testimonial, d'únicament
20.000 euros.
Aquesta quantitat de 20.000 euros es distribueix entre els tres grans projectes
viaris de Foment a la comarca -el túnel de Toses, la variant de Ribes de Freser i el
nou traçat de la N-260 entre Campdevànol i Olot-, els quals perceben la quantitat
simbòlica de 5.000 euros cadascun d'ells, i la redacció de l'estudi informatiu de l'Eix
Pirinenc entre Olot i Ripoll, que percebrà 5.000 euros més.
El Ripollès cau en l'oblit i l'Estat abandona inversions vitals per al desenvolupament
de la nostra comarca, reclamades històricament des del territori. És evident que el
Ripollès necessita millorar, ser competitiu per poder créixer i aquest creixement
passa de forma obligada per una millora en les comunicacions, en la xarxa viària i
en la línia de ferrocarril entre Barcelona i Puigcerdà, d'una importància cabal per al
nostre desenvolupament econòmic.
El Ripollès necessita créixer econòmicament, ser competitiu i atractiu per a
inversions, tant en capital financer com en capital humà. Cal que la nostra comarca
se situï entre les capdavanteres de Catalunya, hem de poder oferir la nostra riquesa
gastronòmica, cultural i paisatgística a la resta de món i als nostres ciutadans; hem
d'aconseguir una comarca atractiva per visitar, per viure-hi i per invertir-hi. I això
requereix, indubtablement, la millora de les comunicacions i de les infraestructures
que obrin el Ripollès al seu entorn més immediat.
Cal traduir en inversions les aportacions que la nostra comarca fa a l'Estat.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment de la Gestió,
el Ple acorda per unanimitat dels assistents:
Primer. Mostrar el desacord total amb les inversions previstes en els pressupostos
generals de l'Estat per a l'any 2015 per a la comarca del Ripollès, per ser del tot
insuficients.
Segon. Reclamar al Govern estatal l'execució de les inversions urgents per al
Ripollès -les millores de la N-152, de la N-260, del túnel de Toses i el desdoblament
de la via de ferrocarril de Barcelona a Puigcerdà-, i la seva inclusió en el tràmit
parlamentari d’aprovació dels pressupostos per al 2016.

Tercer. Comunicar aquest acord a tots els ajuntaments de la comarca del Ripollès.
Quart. Traslladar aquest acord a tots els partits representats al Congrés dels
Diputats i al Senat.
“...”
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Donar-hi suport a aquesta moció en tots els seus termes.
2. Traslladar aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès per a al seva deguda
constància.
La proposta s’aprova per unanimitat
11. ASSUMPTES URGENTS
No n’hi ha
12. PRECS I PREGUNTES
L’alcalde explica l’estat de la gestió ordinària de l’Ajuntament:
-

S’han fet les obres del C. Mestre Sans de voreres, paviment i canonades d’aigua
S’ha acabat d’arreglar les voreres de la Caixa fins a can Baral·la: farem els
aparcaments a la part dret del carrer i la terrassa de can Baral·la al carrer.
Tenim pendent les obres de l’Avda Mariner.
La parcel·la d’Aquamarina l’hem de fer netejar a càrrec seu: execució subsidiària
Dels tancaments de l’Ajuntament ja es van fer les millores
També es va fer la pintada de la façana del Pavelló
S’ha posat tres punts de llum a la rotonda de l’entrada del poble
El pont de la Sala ha quedat molt bé: s’ha fet un mur i una barana de fusta davant
de cal Nano. Les obres les ha fet l’empresa Construccions Rigat SL.
El servei de l’aigua és molt deficitari i s’hauria de pujar la tarifa
Tenim una proposta de fer una intervenció arqueològica al Pont del Carburo per
recuperar restes romanes.

Com que no hi ha més temes per tractar l’alcalde president aixeca la sessió al lloc i
data dalt consignats.
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,
Alcalde president,

Josep Ruiz i Muñoz
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