ACTA NÚM. 01/12
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DEL DIA 25 DE GENER DE 2012
Assistents:
President:
Josep Palos i Sastre
Regidors:
Dolores Cambras i Saqués
M. Carme Simon i Orriols
Joan Navarro i Soler
Gerard Soler i Perramon
Josep Nogué i Serrat
Marta Peracaula i Prades

A la Sala d’Actes de la Casa de la Vila de Sant Pau de
Segúries, a les 19:04. hores del dia vint-i-cinc de gener
de 2012 es reuneix el Ple de la Corporació a l’objecte
de celebrar sessió ordinària en primera convocatòria,
sota la presidència del Sr. Josep Palos i Sastre,
Alcalde president i l’assistència 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 L’ACTA DE SESSIÓNS ANTERIORS.
2.- INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA
3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL PER A L’EXERCICI 2012.
4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DEL CONVENI D’ADHESIÓ I DELS
ESTATUTS DE L’AGRUPACIÓ EUROPEA DE COOPERACIÓ TERRITORIAL “PAÍS D’ART I
D’HISTÒRIA TRANSFRONTERER DE LES VALLS DEL TEC I DEL TER”.
5.- PROPOSTA D’ADHESIÓ AL PACTE D’ALCALDES I ALCALDESSES
6.- PRECS I PREGUNTES

______________________________
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE SESSIÓNS ANTERIORS.
El Sr. Alcalde sotmet a la consideració del Ple les actes de les sessions dels dies 13 i
26 d’octubre de 2011, que resulten APROVADES, sense esmenes ni correccions, per
unanimitat dels assistents
2.- INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA
2.1.- Acords de la Junta de Govern Local.
El Sr. Alcalde dóna compte dels acord adoptats per la Junta de Govern Local
Número acta

Data sessió

11/11
12/11
13/11
14/11

28/09/2011
26/10/2011
16/11/2011
21/12/2011

El Sr. Soler, en relació amb la factura de telefonia fixa, aprovada en la Junta del dia 21
de desembre, considera que és molt elevada.

El Sr. Alcalde explica que inclou vàries línies i també informa que s’han pagat factures
pendents del telèfon de la llar de jubilats que ara ja està donat de baixa.
La Sra. Peracaula diu que es tracta de mirar d’estalviar al màxim contractant serveis
similars als que tenen els particulars amb quotes fixes de línia o tarifes planes.
El Sr. Soler pregunta sobre les despeses per desplaçaments de l’alcalde.
Respon el Sr. Alcalde que es van acumular els desplaçaments corresponents a mig
any.
El Sr. Soler recorda el compromís de l’alcalde de lliurar les actes de la Junta amb més
anticipació, atès que les han rebut junt amb la convocatòria del Ple.
Respon el Sr. Alcalde que, si els hi sembla bé, a partir d’ara les rebran per correu
electrònic puntualment.
2.2.- Altra informació
El Sr. Alcalde informa que ha rebut la proposta d’adhesió a l’Associació de Municipis
per la Independència i passarà tota la informació a tots els regidors per tal de tractarho al proper Ple.
3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL PER A L’EXERCICI
2012.
Atès que en la tramitació per a l’elaboració del pressupost municipal per a l’exercici
econòmic de 2012 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 2012, el resum del qual és com segueix :
INGRESSOS
Capítols
Denominació
I
II
III
IV
V
VII
IX

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i Altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Operacions Corrents
Transferències de capital
Operacions de capital
Passius financers
Operacions financeres

Total pressupost d'ingressos

264.817,40 €
7.600,00 €
176.812,50 €
239.066,66 €
3.680,00 €
691.976,56 €
160.000,00 €
160.000,00 €
55.332,26 €
55.332,26 €
907.308,82 €

907.308,82 €

DESPESES
Capítols
Denominació
I
II
III
IV
VI
IX

Despeses de personal
Despeses corrents en béns i
serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Operacions Corrents
Inversions reals
Operacions de capital
Passius financers
Operacions financeres

Total pressupost de despeses

233.935,07 €
388.513,04 €
5.459,78 €
52.249,45 €
680.157,34 €
218.332,26 €
218.332,26 €
8.819,22 €
8.819,22 €
907.308,82 €

907.308,82 €

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 2012.
TERCER.- Aprovar les Bases d’Execució del Pressupost per a 2012.
QUART.- Aprovar l’anul·lació d’obligacions reconegudes per import de 1.083,41 euros
corresponents a l’exercici 2001, d’acord amb la proposta d’intervenció al respecte.
CINQUÈ.- 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.
SISÈ.- 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 molt similar al de l’any 2011 que
contempla al capítol d’inversions la reforma del Molí d’acord amb l’al·legació que es va
presentar al PUOSC 2012, per acord de la Junta de Govern del dia 28 de setembre,
consistent en la modificació del projecte reduint-lo al mínim indispensable.
El Sr. Soler indica que ells ja havien dit de fer un canvi de projecte plantejant una
actuació més interessant pel poble, atès que es tracta d’una inversió molt gran per
destinar-la al Molí. Pregunta si no es podia haver demanat fer una altra obra.
Respon el Sr. Alcalde que s’havia de presentar el projecte abans del dia 31 de
setembre i per això es va optar per modificar el projecte original reduint el pressupost, i
ha quedat bastant bé.
Pregunta el Sr. Soler si s’han plantejat alguna partida que es pugui rebaixar.
Respon el Sr. Alcalde que hi ha despeses de subministrament que s’han intentat
reduir, però la puja de preus dels combustibles ha compensat la reducció de consum.
Intervenen els senyors Nogué i Soler i la Sra. Peracaula en relació als sous del
empleats públics, que consideren molt elevats en comparació amb altres ajuntament i
amb el sector privat.
El Sr. Soler afirma que s’han de plantejar estalviar 10.000 euros de personal per
destinar-los al poble. Posa de manifest que el conveni de l’agrupació de secretaria
intervenció contempla un repartiment de costos del 30% a càrrec d’aquest Ajuntament
i en canvi l’horari és del 10%; i a més costa 16.000 euros, que és una quantitat molt
elevada. Es mostra sorprès de l’increment d’un 51% de la partida de parcs i jardins.
El Sr. Alcalde considera que els sous no són tan elevats si es té en compte que
contemplen l’antiguitat, la seguretat social i les retencions d’IRPF. Indica que
l’increment en parcs i jardins és una aposta personal seva per tal de donar color al
poble i si cal contractar alguna empresa de reforç pel manteniment dels carrers i
jardins.
El Sr. Navarro explica que també es preveu potenciar el senderisme.
El Sr. Soler pregunta per a què es demana el préstec.
El Sr. Alcalde respon que és la part no subvencionada de l’obra del Molí i ja s’han
previst els interessos que meritarà.
El Sr. Nogué pregunta si es considera necessària l’obra del Molí. Afirma que és molt
més necessària la plaça perquè hi ha persones que cauen quan plou i s’ha de mirar de
solucionar abans de que algú prengui mal i demandi l’Ajuntament.
El Sr. Alcalde considera que l’obra del Molí és necessària perquè l’edifici està
malament i s’ha de rehabilitar. En canvi, per la plaça, no hi ha projecte i es podrà tenir
en compte pel proper PUOSC a l’hora de prioritzar les actuacions més necessàries.
La Sra. Peracaula proposa destinar una partida per la plaça.
El Sr. Alcalde respon que es pot actuar per reparacions i manteniment.
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per quatre vots favorables dels
membres de CiU i tres abstencions dels edils de UPSP.

4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DEL CONVENI D’ADHESIÓ I DELS
ESTATUTS DE L’AGRUPACIÓ EUROPEA DE COOPERACIÓ TERRITORIAL “PAÍS
D’ART I D’HISTÒRIA TRANSFRONTERER DE LES VALLS DEL TEC I DEL TER”.
Atès que el passat 24 de febrer de 2010 aquesta corporació va aprovar participar en el
projecte transfronterer de l’AECT “País d’Art i d’Història Transfronterer de les Valls del
Tec i del Ter” amb la signatura d’un conveni.
Atès que a mitjans de 2011 s’han introduït petites modificacions en el redactat del
conveni relatives a la designació de Prats de Molló-La Preste com a seu de
l’Agrupació.
Vista la proposta d’estatuts de l’Agrupació.
Al Ple de la Corporació, es proposa:
Primer.- Aprovar la participació de l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries, en tant que
membre de l’AECT “País d’Art i d’Història Transfronterer de les Valls del Tec i del Ter”
que tindrà la seva seu al municipi de Prats de Molló- La Preste (França).
Segon.- Aprovar el conveni i els Estatuts proposats per l’AECT “País d’Art i d’Història
Transfronterer de les Valls del Tec i del Ter”, que s’adjunten com a annex.
Tercer.- Facultar i instar l'alcalde per signar l'acord i els estatuts i tots els documents
relatius a l’AECT “País d’Art i d’Història Transfronterer de les Valls del Tec i del Ter”.
Quart.- Comunicar aquest acord a la Mancomunitat de la Vall de Camprodon, a
l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per unanimitat dels set membres
que de fet i de Dret formen el Ple de la Corporació.

5.- PROPOSTA D’ADHESIÓ AL PACTE D’ALCALDES I ALCALDESSES.
La Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat “Pacte d’Alcaldes i
Alcaldesses”, una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de participació
de la ciutadania en la lluita contra l’escalfament de la Terra. El pacte ha nascut
després d’un procés no formal de consultes amb moltes ciutats europees.
El Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin
d’aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant
actuacions d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts d’energia renovables.
El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament global,
integrat, a llarg termini i, sobretot, basat en la participació de la ciutadania. És per això
que s’ha considerat que les ciutats han de liderar l’aplicació de polítiques energètiques
sostenibles i cal recolzar els seus esforços.
L'Ajuntament de Sant Pau de Segúries té la voluntat d'avançar cap a l'establiment de
polítiques eficaces per reduir la contaminació que ocasiona l'escalfament global
mitjançant l'adopció de programes d'eficiència energètica en àmbits com el transport
urbà i l'edificació, a més de la promoció de fonts d'energies renovables en les àrees
urbanes. Concretament, fa seves les propostes de la UE (març 2007) que es

compromet a reduir les seves emissions de CO2 en un 20% fins l'any 2020,
incrementar en un 20% l'eficiència energètica i aconseguir que un 20% del
subministrament energètic procedeixi de fonts renovables.
Per tot l’exposat es proposen al ple municipal els següents ACORDS:
Primer.- L’Ajuntament de Sant Pau de Segúries fa seus els objectius de la Unió
Europea per l’any 2020 i adopta el compromís de reduir les emissions de CO2 en el
seu territori en més del 20 per cent per a 2020 mitjançant a la creació de plans d’acció
en favor de les fonts d’energies renovables.
Segon.- L’Ajuntament de Sant Pau de Segúries es compromet a elaborar un Pla
d’Acció d’Energia Sostenible en un termini màxim d’un any des de la data d’Adhesió al
Pacte. L’abast del document respondrà a les directrius que s’estableixin per part de la
Comissió de Transport i Energia de la Unió Europea i inclourà una estimació de les
emissions i una proposta de les accions a seguir per aconseguir els objectius
plantejats. Per la realització d’aquestes tasques es comptarà amb el suport de la
Diputació de Girona, Coordinadora Territorial del Pacte a les Comarques Gironines.
Tercer.- L’Ajuntament de Sant Pau de Segúries es compromet també a elaborar un
informe bianual per l’avaluació, control i verificació dels objectius, a organitzar el Dia
de l’Energia, a informar de les fites obtingudes en acompliment de Pla d’Acció i a
participar (en els termes que consideri oportú) en la Conferència d’Alcaldes i
Alcaldesses per l’Energia sostenible a Europa.
Quart.- Facultar l'alcalde per a que signi el formulari d'adhesió al Pacte.
Cinquè.- Comunicar els presents acords al Comissari de Transports i Energia de la
Unió Europea (en els termes del model establert ), a l'Oficina del Pacte de Brusel·les
(COMO) i a la Diputació de Girona per fer possible les tasques de suport i coordinació
dels municipis de la província que s’hi adhereixin.
El Sr. Alcalde explica que es tracta d’una iniciativa de la Diputació per reduir emissions
de CO2 al 20% a través de la implantació d’energies alternatives; establint una línia de
crèdits sense interessos per aquest tipus d’actuacions, per import de 250 milions
d’euros i per això és necessari un compromís efectiu que contempli estudis i
actuacions concretes que s’han de contemplar en el Pla d’Acció d’Energia Sostenible a
elaborar. Conclou que s’ha d’anar per aquí, agradi o no.
El Sr. Soler fa observar que cada punt de la proposta és un compromís del qual no se
saben els costos. Considera que falta informació.
Respon el Sr. Alcalde que s’ha de començar fent l’inventari amb el suport de la
Diputació i que els costos es concreten en els 300 euros anuals de quota.
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per quatre vots favorables dels
membres de CiU i tres abstencions dels edils de UPSP.
6.- PRECS I PREGUNTES
1. El Sr. Soler pregunta quina és l’oferta pública d’ocupació per aquest any.
Respon el Sr. Alcalde que no hi ha previsió de convocar places noves.

2. El Sr. Soler pregunta com quedarà l’IBI. El Sr. Nogué indica que la Generalitat va
dir que s’incrementa un 10%.
El Sr. Alcalde respon que ha estat el Govern de l’Estat qui ha decidit que s’apliqui
el 10% d’increment directament i així s’ha de fer.
3. El Sr. Soler posa de manifest que no hi ha relació entre els dos grups en el període
entre els plens, que és molt llarg. Indica que els interessaria conèixer i debatre les
idees i propostes sobre el poble que volen. Temes com el Molí, la plaça, etc. Per
participar, no per protagonisme; sinó per fer aportacions i rebre informació. Com
per exemple sobre el PUOSC, el termini i què es vol demanar.
Respon el Sr. Alcalde que als plens s’ha de venir amb els temes estudiats perquè
es fan per aprovar propostes concretes ja preparades. Considera que es poden fer
les reunions que convingui per informar i parlar de tot el que es vulgui.
Insisteix el Sr. Soler posant com exemple que a Barcelona fan un Ple el dia 17 de
febrer per parlar del model de ciutat. Afirma que no es tracta de que ho vulguin
copiar, perquè ells ja n’havien parlat.
El Sr. Alcalde diu que al PUOSC es podran presentar les propostes pel proper
quinquenni, segurament fins al setembre, però encara no està convocat. Afirma
que quan surti la convocatòria en parlaran conjuntament.
4. El Sr. Soler considera que la passera nova és un disbarat. Sembla un parany i
sorprèn que l’ACA ho hagi permès, afirma. Pregunta si la pensen obrir o què.
El Sr. Alcalde respon que tremola i espanta però encara s’ha d’acabar. Considera
que ha sigut una bestiesa i un desastre dels grossos i que quan estigui acabada
s’haurà de mirar si es pot obrir, tot i que es tem que no podrà passar la gent.
El Sr. Nogué posa de manifest que ningú s’hi va oposar i s’ha fet. I per aquest
motiu és necessari trobar-se i parlar abans de fer les coses. Afirma que han retallat
un metge a la nit per una banda, i aquí s’han gastat 300.000 euros en una cosa
que no fa falta.
El Sr. Navarro manifesta que poden començar a parlar de la plaça.
Esgotat l’ordre del dia i no havent altres assumptes a tractar, quan passen sis minutes
de dos quarts de nou del vespre, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, de tot el que, com a
secretari, en dono fe.
Vist i plau
L’alcalde

