ACTA NÚM. 01/11
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DEL DIA 23 DE FEBRER DE 2011

Assistents:
President:
Joan Solà i Galceran,
Regidors:
Joan Puigvert i Delòs
Joan Guitart i Rossell
M. Carmen Simon i Orriols
Albert Coma Vila
Bartomeu Sau i Cambras
Absent:
Núria Fulquet Clavero

A la Sala d’Actes de la Casa de la Vila de Sant Pau de
Segúries, a les dinou hores vint-i-cinc minuts del dia
vint-i-tres de febrer de 2011 es reuneix el Ple de la
Corporació a l’objecte de celebrar sessió ordinària en
primera convocatòria, sota la presidència del Sr. Joan
Solà i Galceran, Alcalde president i l’assistència i
absència dels regidors relacionats al requadre.
Actua com a secretari el Sr. Luis López i Garcia,
secretari interventor de l’Ajuntament.

Comprovat 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, el Sr.
President obre la sessió per a tractar els assumptes inclosos a l’ordre del dia de la
convocatòria:
1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE SESSIONS ANTERIORS.
2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PLA INTERN PER A LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS
DE L’AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES.
3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PROTOCOL D’ACTUACIÓ PER A LA PREVENCIÓ I
ABORDATGE DE L’ASSETJAMENT SEXUAL I PER RAÓ DE SEXE.
4.- SOL·LICITUD AL DEPARTAMENTDE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA DE REVISIÓ, EN
ZONES RURALS, DE L’APORTACIÓ PER A DESPLAÇAMENTS EN L’ATENCIÓ PRIMÀRIA I
DEL SISTEMA DE COMPTABILITZACIÓ HORÀRIA EN L’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA.
5.- RESOLUCIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL
DEL RIPOLLÈS I ELS AJUNTAMENTS DE LLANARS, MOLLÓ, OGASSA, SANT PAU DE
SEGÚRIES, SETCASES I VILALLONGA DE TER, PER ACOLLIR-SE AL PROJECTE DE
JOVENTUT DE LA COMARCA DEL RIPOLLÈS.
6.- MOCIÓ DE REBUIG DE LA SENTÈNCIA DEL SUPREM CONTRA LA IMMERSIÓ
LINGÜÍSTICA DE LES ESCOLES CATALANES I QUE EXIGEIX QUE A LA GENERALITAT
QUE INTRODUEIXI EL CASTELLÀ COM A LLENGUA VEHICULAR A L’ESCOLA.
7.- APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA ESPECIAL “CATÀLEG DE MASIES I CASES
RURALS EN SÒL NO URBANITZABLE DE SANT PAU DE SEGÚRIES”.
8.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL PER A L’EXERCICI 2011.
9.- PROPOSTA DE DELIMITACIÓ DE ZONA DE CIRCULACIÓ AMB PREFERÈNCIA PER A
VIANANTS AL NUCLI ANTIC I ACCESSOS.
10.- INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA
10.1.- DECRETS.
10.2.- ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN.
10.3 ALTRA INFORMACIÓ.
11.- PRECS I PREGUNTES

______________________________

1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE SESSIONS ANTERIORS.
Sense esmenes ni correccions s’aproven, per unanimitat dels assistents, les actes de
les sessions que varen tenir lloc els dies: 20 d’octubre de 2010, 3 de novembre de
2010, 24 de novembre de 2010 i 29 de desembre de 2010.
2.- PROPOSTA
D’APROVACIÓ DEL PLA INTERN PER A LA IGUALTAT
D’OPORTUNITATS DE L’AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES.
Examinat el Pla intern per a la igualtat d’oportunitats de l’Ajuntament de Sant Pau
de Segúries i el document de diagnosi de l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries
en matèria d’oportunitats redactat per Carme Serra – Consultora del Grup
Organigrama.
Al Ple es proposa l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- APROVAR eI Pla intern per a la igualtat d’oportunitats de l’Ajuntament de
Sant Pau de Segúries.
Segon.- SOTMETRE’L a informació pública per termini de 30 dies amb audiència
als membres de la plantilla de personal.
La proposta resulta aprovada per unanimitat dels sis membres presents dels set que
integren el Ple.
3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PROTOCOL D’ACTUACIÓ PER A LA
PREVENCIÓ I ABORDATGE DE L’ASSETJAMENT SEXUAL I PER RAÓ DE
SEXE.
Examinat el Protocol d’actuació per a la prevenció i abordatge de l’assetjament
sexual i per raó de sexe, a l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries.
Al Ple es proposa l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- APROVAR el Protocol d’actuació per a la prevenció i abordatge de
l’assetjament sexual i per raó de sexe, a l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries.
Segon.- LLIURAR un exemplar del protocol al personal de l’Ajuntament de Sant
Pau de Segúries.
La proposta resulta aprovada per unanimitat dels sis membres presents dels set que
integren el Ple.

4.- SOL·LICITUD AL DEPARTAMENTDE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA DE
REVISIÓ, EN ZONES RURALS, DE L’APORTACIÓ PER A DESPLAÇAMENTS EN
L’ATENCIÓ PRIMÀRIA I DEL SISTEMA DE COMPTABILITZACIÓ HORÀRIA EN
L’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA.
Atès que al Consorci de Benestar Social del Ripollès li ha estat delegada pel Consell
Comarcal del Ripollès i per l’Ajuntament de Ripoll, la gestió dels serveis socials dels 19
municipis del Ripollès;
Atès que el finançament dels serveis socials bàsics és possible, tal i com estableix la
llei de serveis socials, per les aportacions econòmiques dels ens locals, dels usuaris
dels serveis pel sistema de copagament i pel Departament de Benestar Social i
Família;
Vist que aquest últim, utilitza el Contracte Programa com una eina que regula aquest
finançament. El contracte programa està estructurat en fitxes que corresponen als
diferents serveis o grups de serveis que corresponen a cada territori. Cada fitxa
estableix els objectius, indicadors d’avaluació i quanties màximes que el Departament
de Benestar Social i Família aporta al Consorci de Benestar Social del Ripollès;
La fitxa 1 fa referència a dos serveis socials bàsics: els serveis socials d’atenció
primària i el servei d’ajut a domicili que representen aproximadament el 67% del
pressupost total del Consorci.
Les regles del finançament que estableix aquesta fitxa són les següents:
1. Serveis Socials d’Atenció Primària.
El Departament de Benestar Social i Família estableix que per nombre d’habitants
corresponen 10 professionals dels quals aporta el 66% del seu cost (estableix un cost
de referència per professional, superior al nostre cost per professional) i un 2% de la
seva aportació en concepte de desplaçaments.
2. Servei d’Ajut a Domicili:
Estableix un nombre màxim d’hores anuals d’ajut a domicili, de les quals aporta el 66%
del cost/hora, què també estableix.
Cost hora: 16,25€/h a tot Catalunya; aportació: 10,72€/h.
Al Ripollès assigna per l’any 2010, 39.000 hores de les quals preveiem que en
realitzarem 31.000.
La conseqüència és que la total d’aportació pel 2010 que el Departament té
consignada pel Consorci de Benestar Social, per atendre aquests dos serveis és d’un
import de 672.339,45 €, dels quals més de 100.000,00 € no es podran justificar.
Per contra, la despesa de desplaçaments i el 30% del temps que es dedica als
desplaçaments per aquests dos serveis, és de 210.000,00 € aproximadament. El
Departament no finança aquestes despeses i han de ser assumides pels 19 municipis
del Ripollès.
Tenint en compte que el Ripollès és una comarca de muntanya, formada per municipis
que es troben molt separats, en espai i en temps de la seu dels serveis socials a Ripoll
i que, a més, presenta dificultats d’accés durant l’hivern que agreugen el temps de
prestació dels serveis;
En atenció a que la Llei d’Alta Muntanya preveu una atenció especial a les comarques
de Muntanya perjudicades per l’orografia i el clima en la prestació dels serveis bàsics

per la població i que els desplaçaments són inherents i necessaris per poder-los
prestar;
Vist que aquesta petició no suposa un increment de la partida pressupostada pel
Departament de Benestar Social i Família;
Al Ple es proposa l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- SOL:LICITAR al Departament de Benestar Social i Família:
a) Que l’aportació en concepte de desplaçaments per als serveis d’atenció primària
sigui com a mínim del 66% del cost real.
b) Que el temps de desplaçament en el servei d’ajut a domicili sigui comptabilitzat com
a temps d’atenció.
c) Que subsidiàriament el Consorci de Benestar Social del Ripollès percebi en
concepte de ruralitat, la totalitat de les quantitats econòmiques consignades pel DBSiF.
Segon.- COMUNICAR aquest acord al Departament de Benestar Social i Família.
Tercer.- INSTAR a l’alcalde president,e Sr. Joan Solà i Galceran perquè en nom i
representació de l'Ajuntament porti a terme les gestions necessàries per tal de donar
efectivitat als acords precedents.
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per unanimitat dels sis membres
presents a la sessió, dels set que de fet i de dret integren el Ple.
5.- RESOLUCIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL
COMARCAL DEL RIPOLLÈS I ELS AJUNTAMENTS DE LLANARS, MOLLÓ,
OGASSA, SANT PAU DE SEGÚRIES, SETCASES I VILALLONGA DE TER, PER
ACOLLIR-SE AL PROJECTE DE JOVENTUT DE LA COMARCA DEL
RIPOLLÈS.
L’Ajuntament de Sant Pau de Segúries a l’objecte d’acollir-se al projecte de tècnic
compartit inclòs en el Pla Comarcal de Joventut de la comarca del Ripollès va
aprovar en la sessió plenària del dia 31 de març de 2006 el conveni de
col·laboració entre el Consell Comarcal del Ripollès i els Ajuntaments de Llanars,
Molló, Ogassa, Sant Pau de Segúries, Setcases i Vilallonga de Ter.
Atès que la situació econòmica de l’Ajuntament no permet assumir les despeses que
comporta el referit conveni.
Vist que la clàusula novena del conveni esmentat preveu la seva resolució
manifestació expressa amb un preavís de 3 mesos.

per

Es proposa al Ple:
Primer.- RENUNCIAR el conveni signat amb data 23 de juny de 2006 i aprovar la seva
resolució a partir del dia 23 de juny de 2011.
Segon.- Comunicar el present acord al Consell Comarcal i a la resta del municipis que
van subscriure el conveni.
Tercer.- Facultar al Sr. Joan Solà i Galceran, alcalde, per les actuacions que siguin
necessàries per a l’efectivitat d’aquest acord.

Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per unanimitat dels sis membres
presents a la sessió, dels set que de fet i de dret integren el Ple.
6.- MOCIÓ DE REBUIG DE LA SENTÈNCIA DEL SUPREM CONTRA LA IMMERSIÓ
LINGÜÍSTICA DE LES ESCOLES CATALANES I QUE EXIGEIX QUE A LA
GENERALITAT QUE INTRODUEIXI EL CASTELLÀ COM A LLENGUA VEHICULAR
A L’ESCOLA.
El tribunal Suprem espanyol (TS) ha emès tres sentències que, basant-se en la
retallada del Tribunal Constitucional espanyol (TC) de l’Estatut, insten el Govern a
modificar el sistema educatiu per equiparar el castellà com a llengua vehicular al costat
del català a totes les escoles “com a llengua vehicular de forma proporcional i
equitativa en tots els cursos del cicle d’ensenyament obligatori”, és a dir, fins als 16
anys, el final de la ESO. La sentència anuncia que la Generalitat haurà d’adaptar el
sistema d’ensenyament per garantir la presència del castellà de manera “equitativa”
respecte del català.
El Suprem declara “el dret del recurrent al fet que el castellà s’utilitzi també com a
llengua vehicular en el sistema educatiu de la Comunitat Autònoma Catalunya i, en
conseqüència, la Generalitat haurà d’adoptar les mesures que calgui per adaptar el
seu sistema d’ensenyament a la nova situació creada per la sentència 31/2010 del
Tribunal Constitucional, que considera també el castellà com a llengua vehicular de
l’ensenyament a Catalunya, juntament amb el català”. “De la mateixa manera,
declarem el dret del recurrent al fet que totes les comunicacions, circulars i qualsevol
altra documentació tant oral com escrita que li siguin remeses pel centre
[d’ensenyament] siguin també en castellà”, conclou la part dispositiva de la sentència.
Aquesta és la primera afectació directa de la retallada de l’Estatut que es produeix a
més contra un aspecte nuclear com és la immersió lingüística, que ha estat elogiat
internacionalment com a model per preservar la llengua i garantir la integració de les
persones nouvingudes.
Darrerament la Defensora del Poble espanyol va manifestar que només es pot regular
la obligatorietat de l’espanyol, ja que així ho reconeix la Constitució espanyola, i
perquè el català és una llengua “per a usar en la intimitat, amb la família”.
La Plataforma per la llengua ha presentat aquest any tres informes que comparen el
reconeixement legal que té el català a l’Estat espanyol amb la situació que
experimenten altres llengües amb un nombre similar de parlants en el context europeu
i en d’altres països plurilingües.
La conclusió és que la legislació de l’Estat espanyol, de manera excepcional, fa un
tracte discriminatori vers el català, i que la nostra llengua és la menys protegida de la
Unió Europea si la comparem amb la resta de llengües amb un nombre similar de
parlants. Els informes, per exemple, destaquen el tracte impositiu desmesurat que
aplica el Govern espanyol, amb almenys 500 lleis que imposen la llengua castellana al
nostre territori.
Atès que el català és la llengua pròpia de Catalunya.
Atès que com a càrrecs electes no acceptarem cap agressió contra de la nostra
llengua amb l’objectiu de la seva extinció.
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

Primer.- Manifestar el nostre rebuig a aquestes Sentències del Tribunal Suprem que
signifiquen la fi del sistema d’immersió lingüística de les escoles catalanes que ha
suposat i d’una manera demostrada, com així ho exposa el darrer informe PISA, un
model d’èxit.
Segon.- Manifestar el nostre suport al sistema d’immersió lingüística de les escoles
catalanes.
Tercer.- Instar al Parlament de Catalunya a rebutjar les sentències i a complir la Llei
d'Educació de Catalunya.
Quart.- Donar suport al Govern de la Generalitat de Catalunya, que ja ha manifestat
que seguirà defensant i executant la llei d’Educació de Catalunya, transferida fa anys, i
denunciant, si cal, qualsevol invasió de competències per part del Govern de l’Estat a
Madrid.
Cinquè.- Comunicar aquesta decisió al Govern de la Generalitat de Catalunya, als
Parlaments català i espanyol, al Tribunal Suprem, i als diferents Grups Parlamentaris
del Parlament de Catalunya i, també informar a la societat civil.
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per unanimitat dels sis membres
presents a la sessió, dels set que de fet i de dret integren el Ple.
7.- APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA ESPECIAL “CATÀLEG DE MASIES I
CASES RURALS EN SÒL NO URBANITZABLE DE SANT PAU DE SEGÚRIES”.
Aprovat inicialment el Pla especial “Catàleg de Masies i Cases Rurals del municipi de
Sant Pau de Segúries per Acord del Ple de data 21 de juliol de 2010, ha estat sotmès
a informació pública durant el termini d’un mes, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial
de la Província de Girona número 167, de data 31 d’agost de 2010, en el diari El Punt
del dia 26 d’agost de 2010, en el tauler d’edictes de la Corporació i al web de
l’Ajuntament.
Simultàniament al tràmit d’informació pública, es va sol·licitar als organismes afectats
per raó de les seves competències sectorials els informes preceptius, es va donar
audiència als ajuntaments l’àmbit territorial dels quals limita amb el d’aquest municipi, i
es va notificar individualment al propietaris interessats en el procediment.
Durant el període d’informació pública, s’han presentat dues al·legacions que han estat
degudament informades pel tècnic redactor del Catàleg, tal com es recull en el seu
informe de data 31 de gener de 2011, amb les motivacions i conclusions que es
contemplen, que es consideren incorporades a aquest acord com a annex.
En el mateix informe, el tècnic redactor fa constar les consideracions a incloure al
Catàleg derivades dels informes emesos per diversos organismes.
Vist l’informe del secretari interventor, de conformitat amb l’establert en els articles
22.2.c) i 47.2.ll) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
Al Ple es proposa l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Estimar parcialment les al·legacions presentades per:

- Joan Aulinas Castells
- Ignasi Pujador Oliver
en relació amb l’expedient referenciat, en els termes expressats en l’informe del tècnic
redactor del Pla especial “Catàleg de Masies i Cases Rurals de Sant Pau de Segúries”
de data 31 de gener de 2011 i, en conseqüència, introduir al Pla les modificacions
indicades en aquell informe.
Segon.- Incorporar al Pla especial les consideracions a incloure al Catàleg
derivades dels informes emesos per diversos organismes en els termes de l’informe
tècnic de 31 de gener.
Tercer. Aprovar provisionalment el Pla especial “Catàleg de Masies i Cases Rurals
del municipi de Sant Pau de Segúries” amb les modificacions resultants dels dos
apartats anteriors.
Quart. Elevar l’expedient diligenciat del Pla especial “Catàleg de Masies i Cases
Rurals del municipi de Sant Pau de Segúries” a la Comissió Territorial
d’Urbanisme, a fi de que resolgui sobre la seva aprovació definitiva.
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per unanimitat dels sis membres
presents a la sessió, dels set que de fet i de dret integren el Ple.
8.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL PER A L’EXERCICI
2011.
Atès que en la tramitació per a l’elaboració del pressupost municipal per a l’exercici
econòmic de 2011 s’han seguit els requisits que exigeix la legislació vigent.
Atès que en el projecte de pressupost s’hi contemplen els crèdits necessaris i
imprescindibles per a l’execució de la correcta gestió municipal i l’atenció dels serveis
a càrrec de l’Ajuntament, així com per atendre totes les obligacions reconegudes per la
Corporació, els quals es nodriran dels ingressos pressupostats, calculats en base als
drets reconeguts a favor de la Corporació, els tributs, els impostos i preus públics
aprovats.
Atès que en la relació de llocs de treball que integren la plantilla municipal estan
contemplades les places creades reglamentàriament, amb la seva dotació econòmica
corresponent pels conceptes que s’hi contenen, essent objecte de l’oferta pública
d’ocupació les places vacants a cobrir durant l’exercici.
Atès que de conformitat amb el que disposa l’apartat 4 de l’article 165 del text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RD 2/2004, de 5 de març, el
pressupost es presenta sense dèficit inicial.
Atès que en les bases d’execució del pressupost es regulen exhaustivament els
tràmits i procediments per l’execució efectiva de la gestió municipal i el control
pressupostari.
Vist l’informe favorable emès pel Secretari Interventor.
Al Ple de la Corporació, es proposa:

PRIMER.- Aprovar de forma inicial el Pressupost General de la Corporació per a
l’exercici econòmic de 2011, el resum del qual és com segueix :
INGRESSOS
Capítols Denominació
I

Impostos directes

235.714,17 €

II

Impostos indirectes

6.000,00 €

III

Taxes i Altres ingressos

187.519,28 €

IV

Transferències corrents

292.146,40 €

V

Ingressos patrimonials
Operacions Corrents

3.680,00 €

Transferències de capital
Operacions de capital

113.062,00 €
113.062,00 €

Total pressupost d'ingressos

838.121,85 €

VII

725.059,85 €

DESPESES
Capítols Denominació
I

Despeses de personal

234.941,59 €

II

Despeses corrents en béns i serveis

389.189,86 €

III

Despeses financeres

1.127,89 €

IV

Transferències corrents
Operacions Corrents

54.851,98 €
680.111,32 €

VI

Inversions reals
Operacions de capital

149.494,38 €
149.494,38 €

IX

Passius financers
Operacions financeres

8.516,15 €

Total pressupost de despeses

838.121,85 €

8.516,15 €

SEGON.- Aprovar la plantilla orgànica de personal que es contempla a l’expedient i
l’oferta pública d’ocupació de les places vacants a cobrir durant l’exercici 2011.

TERCER.- Aprovar les Bases d’Execució del Pressupost per a 2011.
QUART.- Exposar al públic per termini de quinze dies, previ anunci en el Butlletí
Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la Corporació, l’expedient aprovat, als
efectes d’examen i possibles reclamacions.
CINQUÈ.- Considerar definitivament aprovat el Pressupost i l’oferta pública
d’ocupació, si transcorregut el termini d’exposició al públic no s’haguessin presentat
reclamacions, entrant en vigor una vegada s’hagi complert allò que disposa l’article
112.3 de la Llei Reguladora de Bases de Règim Local i l’art. 169.1 del text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals.
El Sr. Alcalde explica que es tracta d’un pressupost restrictiu a causa de les
circumstàncies de crisi econòmica que es pateix.
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per cinc vots a favor i l’abstenció
del Sr. Bartomeu Sau.
9.- PROPOSTA DE DELIMITACIÓ DE ZONA DE CIRCULACIÓ
PREFERÈNCIA PER A VIANANTS AL NUCLI ANTIC I ACCESSOS.

AMB

Atesa la necessitat de complementar el Pla de seguretat vial aprovat pel Ple en sessió
del dia 20 d’octubre de 2010, seguint les seves recomanacions, amb la delimitació
d’una zona de preferència per a vianants al nucli antic i els seus accessos i la
corresponent limitació de velocitat que faci factible aquesta preferència de circulació i
garanteixi la seguretat i pacificació del trànsit.
Es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla local de Seguretat Viària
de Sant Pau de Segúries, consistent en la delimitació d’una zona de preferència per a
vianants al nucli antic i els seus accessos.
Segon.- Sotmetre a informació pública la documentació relativa a la modificació del
Pla durant el termini de 30 dies mitjançant anunci publicat al BOP de Girona, i a la
cartellera municipal.
Tercer.- Considerar que en el supòsit que no es formulin al·legacions aquest acord
esdevindrà definitiu sense necessitat d’adoptar-ne un de nou.
Indica el Sr. Alcalde que es tracta de delimitar una zona de prioritat invertida a favor
dels vianants per evitar atropellaments i que es pugui reclamar responsabilitat a
l’Ajuntament si s’autoritza l’ocupació de la via pública amb taules i cadires.
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per unanimitat dels sis membres
presents a la sessió, dels set que de fet i de dret integren el Ple.
10.- INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA
10.1.- DECRETS-

El Sr. Alcalde dóna compte al ple de les resolucions adoptades per Decret des de la
darrera sessió ordinària:
01-12-10

Delegació de vot a l’Assemblea General del Consorci Alba Ter.

10.2.- ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN.
Igualment, el Sr. Alcalde, dóna compte al ple dels acords aprovats per la Junta de
Govern Local:
Número acta

Data sessió

16/10
17/10
18/10
19/10
01/11

13/10/10
10/11/10
24/11/10
22/12/10
26/01/11

10.3 ALTRA INFORMACIÓ
Finalment, el Sr. Alcalde, dóna compte de la demanda de procediment abreujat
(interdicte d’obra nova) interposada pel propietari de la finca Can Falguera amb motiu
de l’execució de les obres d’instal·lació de sistemes automàtics de cloració al dipòsit
de La Ral. Afirma que li ha sorprès aquesta reacció atès que en converses anteriors a
l’inici de les obres no va posar impediments, tot i que posteriorment, va demanar
contrapartides que no guardaven relació amb l’obra i que són inassumibles per
l’Ajuntament.
El Ple es dóna per assabentat.
11.- PRECS I PREGUNTES
El Sr. Bartomeu Sau es queixa de l’actitud d’una veïna que escampa pamflets i insulta
i amenaça els veïns. Opina que, des de l’Ajuntament, s’hauria de fer alguna actuació al
respecte.
Es comenten àmpliament els fets i s’arriba a la conclusió de que hauria d’intervenir la
policia, motiu pel qual, el Sr. Alcalde, es compromet a parlar sobre aquest assumpte
amb el Cap dels Mossos d’Esquadra.
Esgotat l’ordre del dia i no havent altres assumptes a tractar, quan passen deu minuts
de les vuit del vespre, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, de tot el que, com a secretari, en
dono fe.
Vist i plau
L’alcalde

