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ACTA NÚM. 1/13
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DEL DIA 21 DE FEBRER DE 2013
Inici: 20:30
Acabament: 23:30
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)
Sra. Marta Peracaula i Prades (UPSP)
Sr. Josep Nogué i Serrat (UPSP)
Absències: Cap

A la Sala d’Actes de la Casa de la Vila 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
l'Il·lm. Sr. Pep Palos i Sastre 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 Comarcal d'Assistència a Municipis.

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 extraordinària convocada en legal
forma a l'efecte de tractar els punts inclosos en el següent:
Ordre del dia
1.
2.
3.
4.
5.

Aprovació de les actes de les sessions anteriors
Donar compte i, si s’escau, ratificar Decret d’Alcaldia
Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local
Sol·licitud actualització de valors cadastrals d’immobles urbans a partir del 2014
Aprovació de les sol·licituds d’inclusió d’actuacions a la convocatòria del Pla únic
d'obres i serveis de Catalunya (PUOSC), quadrienni 2013-2016
6. Donar suport a moció de l’Ajuntament de Camprodon per a la construcció de la torre de
telecomunicacions de Coll de Bucs
7. Moció per a declarar Sant Pau de Segúries municipi lliure de “Fracking”
8. Moció de suport al Parlament de Catalunya en la declaració de sobirania del poble de
Catalunya i al procés de transició nacional
9. Seguiment de la gestió municipal
10. Mocions

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
Prèviament l'alcalde presenta i dona la benvinguda al nou secretari interventor Sr.
Josep Ruiz, enviat des del Consell Comarcal del Ripollès.
L’alcalde president declara oberta la sessió i es tracten successivament els punts,
inclosos a l’ordre del dia:
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors
Es proposa l’aprovació de les actes següents:
Núm. 5, de 30-10-2012 corresponent a la sessió ordinària
Núm. 6, de 19-12-2012 corresponent a la sessió extraordinària
El Sr. Soler demana esmenar l'apartat 9 del punt 6 de precs i preguntes de l'acta núm.
5 en el sentit : "El Sr. Soler diu que a la vista del pressupost resulta que hi ha personal
que cobra 1.800 € i que això suposa una despesa molt important per l'Ajuntament"
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El Ple aprova per UNANIMITAT les actes de les sessions anteriors, amb l'esmena
introduïda.
2. Donar compte i, si s’escau, ratificar els Decret d’Alcaldia
Núm.
1
2

Matèria
Declarar la caducitat d’inscripcions i aprovar la baixa en el padró d’habitants
de ciutadans estrangers no comunitaris.
Nomenar i ratificar el clavaris de la Corporació.

El Ple en queda assabentat

3. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local
Acta de la sessió del dia 26-09-2012
Acta de la sessió del dia 13-11-2012
Acta de la sessió del dia 19-12-2012
El Ple en queda assabentat

4. Sol·licitud actualització de valors cadastrals d’immobles urbans a
partir del 2014
Vista la comunicació rebuda de la Delegació d’Economia i Hisenda a Girona per la què
informen que degut a la recent modificació de l’art. 32.2 del text refós de la Llei del
Cadastre Immobiliari, que possibilita als Ajuntaments la sol·licitud d’actualització dels
valors cadastrals dels béns immobles urbans dels seus municipis per aplicació de
coeficients previstos a l’efecte a les lleis de pressupostos generals de l’Estat;
Vist que la sol·licitud s’ha de comunicar abans del 28 de febrer de 2013;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Sol·licitar a la Direcció General del Cadastre l’aplicació als valors cadastrals dels bens
immobles urbans de Sant Pau de Segúries, dels coeficients que s’estableixin a l’efecte per
l’any 2014, així com pels successius, per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat, fins
que l’actualització dels valors cadastrals del municipi es situïn en un entorn homogeni del
50%
respecte al valor del mercat, prèvia apreciació pel Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques de la concurrència dels requisits legalment establerts.
2. Comunicar-ho a la Delegació d’Economia i Hisenda a Girona.
L'alcalde explica la proposta.
El secretaria amplia la informació traslladant el resum de la jornada mantinguda al
Consell Comarcal del Ripollès el dia d'avui.
Sotmesa la proposta a votació s'aprova per MAJORIA ABSOLUTA amb SIS vots a favor i
UN vot en contra del Sr. Soler.

5. Aprovació de les sol·licituds d’inclusió d’actuacions a la convocatòria
del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya (PUOSC), quadrienni 20132016
Vist el Decret 155/2012, de 20 de novembre, pel qual s'aproven les bases
reguladores i d'execució del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al període
2013-2016, i s'obre la convocatòria única per a aquest període (DOGC núm.
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6263, de 28-11-2012), modificat pel Decret 162/2012, de 18 de desembre
(DOGC núm. 6278, de 20-12-2012);
Atès que les bases i convocatòria aprovades estableixen les diferents línies de
subvencions a les que poden accedir les entitats locals de la província de Girona
següents:
Annex 2. Bases específiques de la línia d'inversions
Annex 3. Bases específiques de la línia de manteniment i conservació
Annex 4. Programa de cooperació municipal de la Diputació de Girona
Atès que l'Ajuntament considera com a actuacions prioritàries susceptibles
d'inclusió a la línia d'inversions (Annex 2) i al Programa de cooperació municipal
de la Diputació de Girona (Annex 4), les següents:
Ordre
1

2
3
4
5
6
7

Actuació
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.1a.Fase. Carrer
Mestre Francesc Sanz
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

Anualitat
2013

Pressupost
21.501,70

2013

11.198,55

2013

66.069,39

2014
2015

141.154,85
78.157,27

2015

32.223,55

2016

117.235,90
467.541,21

Atès que l’Ajuntament té prevista la realització de les actuacions esmentades en
el seu programa d’inversions i ha encarregat la redacció les memòries valorades
sobre les actuacions que pretén dur a terme el quadrienni 2013-2016;
Atès que aquestes actuacions són de competència municipal conforme l’article 67
del Decret legislatiu 2/2003, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, i totes són de caràcter mínim i obligatòries;
Atès que l'Ajuntament ha redactat la memòria sobre les actuacions que pretén
dur a terme el quadrienni 2013-2016, pel que fa a la línia de manteniment i
conservació (Annex 3);
Vistes les bases 4 i següents de l'Annex I, Bases Generals, del Decret 155/2012,
relatives a la presentació de sol·licituds;
Es proposa al Ple l'adopció dels acords següents:
1. Aprovar la sol·licitud d’inclusió, dins la línia d'inversions de la convocatòria
PUOSC 2013-2016, amb la prioritat i a l’anualitat corresponent, de les actuacions
que consten a la part expositiva d’aquest acord.
2. Aprovar les memòries valorades d’inversions de cadascuna de les actuacions, i
prendre el compromís de incloure-les a la programació d’inversions de la
Corporació.
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3. Aprovar la memòria referent a les actuacions de manteniment, reparacions i
conservació que pretén dur a terme l'Ajuntament durant el quadrienni 20132016, i sol·licitar la seva inclusió al programa PUOSC 2013-2016, dins la línia de
l'Annex 3, manteniment i conservació.
4. Acceptar expressament les bases de la convocatòria, i aprovar les fitxes de
sol·licitud segons el model establert que conté declaracions responsables sobre
l'acompliment de requisits necessaris per ser beneficiaris de subvencions.
Manifestar expressament que l'Ajuntament es compromet al compliment les
obligacions establertes a la Base General 15 del Decret 155/2012, de 20 de
novembre.
5. Trametre la sol·licitud d’acord amb el que
següents, del Decret 155/2012, de 20 de
modificació realitzada a l'article 9.2 pel Decret
secretari per a la presentació telemàtica de les

preveu l'article 9 i les bases 4 i
novembre, tenint en compte la
162/2012 i a tal efecte facultat el
sol·licituds.

6. Facultar l'alcalde Il·lm. Sr. Pep Palos i Sastre o regidor/a a qui delegui tant
àmpliament com en Dret sigui menester per a l'adopció de les resolucions que
siguin necessàries per a l'execució d’aquests acords.

L'alcalde explica abastament la proposta i els assistents comenten les dues
memòries valorades de millores dels carrers i de la Plaça de la Generalitat
redactades pels Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Ripollès sota la direcció
de l'arquitecte municipal Xavier Rico i Miró.
L'alcalde comenta que abans de tirar endavant els projectes executius tindrem
oportunitat d'estudiar-los detingudament i fer les propostes que considerem
oportunes. Fins i tot, sobretot pel que fa la Plaça de la Generalitat que tindrà
més rellevància, en farem difusió entre els veïns per tal que puguin dir-hi el que
opinen sobre la proposta de reordenació de la plaça.
De moment el que fem és demanar les subvencions al PUOSC 2013-2016 que
inclouen el que queda d'aquesta legislatura (2011-2015) i part de la propera.
Per altra part ja ens han comunicat l'import de la línia de reparació i
manteniment (Annex 3) per import de 75.000 € pels quatre anys del PUOSC de
la que ens pagaran un 25% anual.
Per acabar fa esment que el tècnic municipal està acabant d'enllestir una
memòria del pavelló que també presentarem a la convocatòria per fer una neteja
de cara a les instal·lacions.
La proposta s'aprova per UNANIMITAT dels set regidors que de fet i Dret integren
la corporació.
6. Donar suport a moció de l’Ajuntament de Camprodon per a la construcció de
la torre de telecomunicacions de Coll de Bucs
Vista la moció de l'Ajuntament de Camprodon de suport la construcció de la torre de
telecomunicació de coll de Bucs;
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Vist el benefici que suposarà la construcció de la torre pels municipis de la Vall de
Camprodon pel que fa la millora de les telecomunicacions;
Es proposa al Ple l'adopció de l'acord següent:
1. Donar-li suport en tos els seus termes
2. Comunicar-ho a l'Ajuntament de Camprodon per a la seva deguda constància.
La proposta s'aprova per UNANIMITAT dels set regidors que de fet i Dret integren
la corporació.
7.Moció per a declarar Sant Pau de Segúries municipi lliure de “Fracking”
Atesa la sol·licitud presentada per Montero Energy a la Direcció general d’Energia
i Mines de la Generalitat de Catalunya per tal de fer prospeccions d’hidrocarburs
a través de la tècnica del "fracking" a la nostra comarca.
Atès que l’empresa Montero Energy Corporation SL està interessada en fer
investigacions per descobrir si en el subsòl existeixen concentracions de gas no
convencional i d’altres hidrocarburs. Aquests són uns tipus de gas i
d’hidrocarburs que no es troben emmagatzemats en grans bosses en el subsòl,
sinó que es caracteritzen per estar situats en roques de baixa permeabilitat i de
baixa porositat, el que fa que la seva extracció sigui més complicada i que es
necessiti d’una tècnica molt agressiva amb el medi ambient. Es tracta de la
tècnica coneguda com fractura hidràulica horitzontal. Aquesta tècnica consisteix
en perforar un pou en el subsòl profund, i es realitzen noves perforacions
horitzontals per tal d’arribar a la major superfície possible. Per tal d’extreure el
gas i els hidrocarburs que estan adherits a la roca, s’introdueixen grans
quantitats d’aigua a una elevada pressió, amb la intenció de fracturar la roca i de
que se n’alliberi l’hidrocarbur, sent extret a la superfície per la mateixa
canalització. Per tal de millorar l’eficiència en la trencadissa de la roca,
s’introdueix junt a l’aigua un còctel de substàncies químiques de més de 500
elements diferents, entre les que se’n troben de perilloses, com ara metalls
pesants.
Atès que aquesta tècnica ja ha estat utilitzada a gran escala en els Estat Units.
No obstant això, no es tracta d’una tècnica de gran eficàcia, que demana
multiplicar les perforacions en diferents profunditats i construir un gran nombre
de pous. A més, els percentatges de substàncies químiques que romanen en les
profunditats i no són extrets a la superfície són molt elevats, pel que se’n
deriven transferències als pous i aqüífers dels nostres pagesos. Arran de les
nombroses trencadisses de roca, s’han arribat a mesurar petits terratrèmols
sentits en les localitats properes als pous, amb risc per a les nostres vivendes i
propietats, recordem que Sant Pau de Segúries pateix terratrèmols naturals i per
tant inestable. D’altra banda, el gas alliberat en les profunditats i no canalitzat
per a l’explotació ha arribat a filtrar-se en els conductes de canalització d’aigua
de consum humà i també a alliberar-se per la superfície del sòl, el que provoca la
contaminació de l’aigua i el risc d’explosió davant de qualsevol flamarada
accidental.
Així doncs, la tècnica de la fractura hidràulica horitzontal necessita de grans
quantitats d’aigua, de multitud de pous per a l’extracció del gas i dels
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hidrocarburs i de nombroses perforacions a diferents nivells, pel que es pot
considerar una tècnica dolosament agressiva amb l’entorn natural.
Davant el risc per a la contaminació del subsòl i dels aqüífers derivada de
l’aplicació de la tècnica de la fractura hidràulica horitzontal, en pro de la
conservació de l’espai natural dels nostres pobles i vil·les que es podrien veure
afectat per la presència de nombrosos pous d’extracció i pels seriosos danys que
se’n derivarien fruit de l’explotació industrial,
Es proposa al Ple l'adopció dels ACORDS següents:
1. L'Ajuntament declara Sant Pau de Segúries municipi LLIURE DE FRACTURA
HIDRÀULICA HORITZONTAL.
2. Exigim al Govern de la Generalitat de Catalunya que suspengui els permisos
d’investigació d’hidrocarburs per a iniciar les prospeccions per “fracking” a la
Garrotxa i al Ripollès, tant a l’empresa Moreno Energy i a qualsevol altra que ho
demani amb les mateixes finalitats, fins que el Parlament de Catalunya no aprovi
una Llei que impedeixi aquesta tècnica d’explotació, per raó dels seus greus
impactes ambientals.
3. L'Ajuntament de Sant Pau de Segúries entén que el seu terme municipal es
una part d’un conjunt ambiental que conforma una riquesa natural d’alt valor,
pel que s’oposa a la investigació i explotació d’hidrocarburs per mitjà de la
tècnica de la fractura hidràulica vertical i d’altres igualment agressives en
qualsevol municipi.
4. L'Ajuntament de Sant Pau de Segúries traslladarà al president de la
Generalitat de Catalunya, a la Direcció General d’Energia i Mines, al conjunt dels
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, així com a la Plataforma
Aturem el Fracking (PAF) els acords aprovats.
L'alcalde explica que aquesta moció ens afecta per què estem dins la quadricula
autoritzada per fer prospeccions i pel fer que tenen previst abocar els residus generats
al nostre municipi.
El Sr. Soler diu que no sap d'on ha sortit aquesta moció però ell no combrega amb les
afirmacions que es fan. En tot cas si està autoritzada per la Generalitat no deu ser tant
greu l'activitat que es vol fer.
L'alcalde explica que l'interès de la Generalitat passa per conèixer què tenim al nostra
subsòl.
La proposta s'aprova per MAJORIA ABSOLUTA de CINC vots a favor i DUES abstencions
dels senyors Soler i Nogué.
8. Moció de suport al Parlament de Catalunya en la declaració de sobirania del
poble de Catalunya i al procés de transició nacional
Arran de l’aprovació de la Declaració de Sobirania i el dret a decidir del poble de
Catalunya per part del seu Parlament, el passat dia 23 de gener de 2013, l’Ajuntament
de Sant Pau de Segúries
MANIFESTA
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1.- Que Catalunya s’ha format com a nació al llarg de deu segles, amb una llengua i
unes formes de vida pròpies, en l’ordre social i econòmic, en l’ordre intel·lectual i
espiritual i en l’ordre jurídic i polític.
2.- Que a conseqüència de la derrota de 1714, les institucions catalanes foren abolides
i Catalunya fou annexada “per dret de conquesta” a Castella com a província seva.
3.- Que Catalunya ha resistit l’agressió permanent de l’Estat espanyol durant aquests
tres-cents anys i que tots els intents d’encabir i trobar un encaix polític entre Catalunya
i l’Estat espanyol, inclosos els trenta anys d’autonomisme, han fracassat.
4.- Que la pertinença a l’estat limita conscientment les potencialitats del nostre
desenvolupament econòmic i cultural, i atempta clarament contra la cohesió de la
societat catalana per l’espoli que pateix la nostra nació i per la limitada capacitat de
decisió i d’autogovern que permet l’autonomia.
5.- Que després de la sentència del Tribunal Constitucional espanyol de 28 de juny de
2010, s’ha fet del tot evident que només tenim dues vies: o bé desaparèixer com a
nació o, per contra, iniciar un procés d’independència que ens porti a la constitució del
nostre propi Estat.
6.- Que la manifestació del passat Onze de setembre ha estat el punt culminant d’un
procés de presa de consciència i de mobilització sense precedents, que representa
l’inici de l’etapa final del procés de independència de Catalunya.
7- Els resultats de les eleccions al Parlament del 25N, a més, han posat de manifest
que hi ha una àmplia majoria social disposada a exercir el dret a decidir i a assumir-ne
les conseqüències.
8.- Que ha arribat l'hora d'unir esforços per tal que les voluntats actuals a favor de la
sobirania s’agrupin i esdevinguin majoritàries per vies democràtiques, com a condició
indispensable per exercir el dret d’autodeterminació.
Per tots els fets anteriorment exposats es prenen els següents
ACORDS
1. Donar el nostre suport a la màxima institució nacional, el Parlament de Catalunya,
per l’aprovació de la Declaració de Sobirania del Poble de Catalunya, que explicita que
el poble català és subjecte polític i jurídic plenament sobirà per a decidir per si mateix
el seu futur, sense ingerències externes de cap tipus. Aprovada per una àmplia majoria
parlamentària, la Declaració és transcendental ja que ningú, des de l’estricta aplicació
del dret internacional, ja no podrà negar a Catalunya l’exercici del dret a
l’autodeterminació.
2. Instar al Parlament de Catalunya a que convoqui, tan aviat com ho consideri
convenient i no més enllà del 2014, el referèndum o consulta perquè el poble català
pugui exercir el seu dret de lliure decisió i, si aquesta és la seva voluntat majoritària,
que Catalunya esdevingui un nou estat d’Europa.
3. Prendre el compromís de treballar per aconseguir el suport majoritari del poble
català a la constitució de l’Estat propi, fent arribar a tots els nostres conciutadans les
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raons que ho avalen i convidant-los a participar en la construcció d’un Estat al servei
d’una societat més lliure, justa, pròspera i profundament democràtica.
4. Notificar aquests acords al president de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta
del Parlament de Catalunya, als diversos grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya, al president del Govern Espanyol, al president del Congreso de los
Diputados, als diferents grups polítics del Congreso de los Diputados, al president del
Senado, al president del Parlament Europeu i als diferents grups polítics del Parlament
Europeu.
La proposta s'aprova per MAJORIA ABSOLUTA amb SIS vots a favor i UNA
abstenció del Sr. Soler
9. Seguiment de la gestió municipal
El Sr. Soler demana que les actes de Junta de Govern s'enviïn abans de la
convocatòria del Ple trimestral, tal i com fa temps que demanen.
L'alcalde diu que ja fa temps que va donar aquesta ordre.
El secretari explica que l'esborrany de l'acta del Ple l'enviarà l'endemà de la
sessió per repassar i poder introduir esmenes amb immediatesa sense esperar la
propera sessió del Ple.
Les actes de Junta de Govern les enviarem un cop aprovades per la Junta en la
sessió següent a la seva celebració. A partir d'ara es faran Juntes cada quinze
dies.

El Sr. Nogué demana pel tema de l'increment dels robatoris al poble.
L'alcalde explica que el cap del MMEE el va informar de l'acumulació de robatoris
a Sant Pau de Segúries que els ha fet intensificar la seva presència al nostre
municipi.

10. Mocions
No n'hi han

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 comissionat,
Signature Not
Alcalde president,

Vist i plau,

Verified
Signat

Josepelectrònicament
Ruiz i Muñoz per

:CPISR-1 C JOSEP
RUIZ MUÑOZ
Data :2013.05.30
09:04:35 CEST

Pep Palos i Sastre
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