ACTA NÚM. 02/12
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DEL DIA 25 D’ABRIL DE 2012
Assistents:
President:
Pep 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 19:15. hores del dia vint-i-cinc d’abril de
2012 es reuneix el Ple de la Corporació a l’objecte de
celebrar sessió ordinària en primera convocatòria, sota
la presidència del Sr. Pep 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 LA SESSIÓ ANTERIOR.
2.- INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA
2.1.- Decrets de l’Alcaldia
2.2.- Acords de la Junta de Govern Local.
3.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ CERTIFICADA DE LES OBLIGACIONS PENDENTS
DE PAGAMENT QUE REUNEIXEN ELS REQUISITS ESTABLERTS A L’ART. 2.1. DEL RDL
4/2012.
4.- ACORD SOBRE LA NO NECESSITAT D’APROVACIÓ D’UN PLA D’AJUST.
5.- APROVACIÓ D’ACTUALITZACIÓ DE CÀRRECS AL PLA LOCAL DE PROTECIÓ CIVIL.
6.- PROPOSTA DE SUPRESSIÓ DE L’AGRUPACIÓ DELS AJUNTAMENTS DE
CAMPRODON I SANT PAU DE SEGÚRIES PEL SOSTENIMENT EN COMÚ DEL LLOC DE
SECRETARIA INTERVENCIÓ.
7.- PROPOSTA D’ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER A LA INDEPENDÈNCIA I
APROVACIÓ DELS ESTATUTS.
8.- PRECS I PREGUNTES

______________________________
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

El Sr. Alcalde sotmet a la consideració del Ple l’acta de la sessió del dia 25 de gener
de 2012, que resulta APROVADA, sense esmenes ni correccions, per unanimitat dels
assistents.
2.- INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA

2.1.- Decrets de l’Alcaldia
16-03-2012 – Adhesió al conveni subscrit entre la Generalitat de Catalunya i la
Diputació de Girona per l’establiment del Pla d’Assistència Financera Local.

El Ple es dóna per assabentat
2.2.- 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

15/11
01/12
02/12

30/12/2011
18/01/2012
22/02/2012

El Sr. Gerard Soler indica que van rebre les actes tot just la setmana passada i
considera que les haurien de rebre més d’hora, al fer la reunió. Afirma que l’objectiu
de la Junta era facilitar la gestió ordinària, com l’aprovació de factures i llicències però
no creu que sigui apropiat que es decideixin altres temes que haurien de passar pel
Ple. Posa de manifest que, d’aquesta manera, el seu grup no participa en la gestió ni
s’assabenta puntualment de moltes decisions.
El Sr. Alcalde es compromet a fer arribar les actes de la Junta de seguida, l’endemà de
la reunió. Reconeix que ha estat un “fallo” no lliurar-les puntualment.
El Ple es dóna per assabentat
3.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ CERTIFICADA DE LES OBLIGACIONS PENDENTS
DE PAGAMENT QUE REUNEIXEN ELS REQUISITS ESTABLERTS A L’ART. 2.1. DEL RDL
4/2012.

Vist el Real Decret-Llei 4/2012 de 14 de febrer, pel qual es determinen obligacions
d’informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament per
el pagament als proveïdors de les entitats locals, mitjançant el qual s’estableix la
tramesa, per via telemàtica i firma electrònica, a l’organisme competent del Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques, amb data límit el 15 de març de 2012, una
relació certificada de totes les obligacions pendents de pagament que reuneixin els
requisits següents:
a) Ser vençudes, liquides i exigibles
b) Que la recepció, en el registre administratiu de l’entitat local, de la corresponent
factura, factura rectificada en el seu cas, o sol·licitud de pagament equivalent
hagi tingut lloc abans del dia 1 de gener de 2012.
c) Que es tracti de contractes d’obres, serveis o subministres inclosos en l’àmbit
d’aplicació del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat per
Real Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre.
Atès el que estableix l’article 3.2 del Decret-Llei 4/2012 de 24 de febrer, la relació
certificada s’expedirà per l’interventor amb obligació d’informar al ple de la corporació.
El contingut bàsic de la relació certificada esmentada és el següent:

NIF - Proveïdor

A17200163
Construccions Icart S.A.
B64634116
Gramansa-Indove
TOTAL

NÚM. FRA.

DATA D’ENTRADA

IMPORT

A-105

28/12/11

60.996,06 €

01/0000026

15/07/11

55.022,13 €
116.018,19 €

El Ple es dóna per assabentat

4.- ACORD SOBRE LA NO NECESSITAT D’APROVACIÓ D’UN PLA D’AJUST.

Vist l’article 7 del Reial Decret-Llei 4/2012 de 24 de febrer, mitjançant el qual
s’estableix que l’interventor, en el cas de no haver-se efectuat el pagament de les
obligacions reconegudes, elevarà al ple de la corporació local un pla d’ajust, abans del
31 de març de 2012.
D’acord amb el què estableix l’article 11 de l’esmentat Reial Decret-Llei, en el cas que
les entitats locals no concertin l’operació d’endeutament, l’òrgan competent del
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques o organisme públic competent
efectuarà les retencions que procedeixin amb càrrec a les ordres de pagament que
s’emetin per satisfer la seva participació en els tributs de l’Estat.
Atès que en el punt 5 de la disposició addicional tercera del Real Decret-Llei 9/2012,
s’estableix que el Pla d’ajust regulat en l’article 7 del Real Decret-Llei 4/2012, de 24 de
febrer, s’elaborarà per les respectives corporacions locals, d’acord amb la seva
potestat d’autoorganització, i es presentarà amb informe de l’interventor, per la seva
aprovació pel ple de la corporació local.
Atès el certificat presentat al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, en el
qual es reconeixen les factures pendents a pagar amb proveïdors.
Atès que la capacitat i previsió de la tresoreria municipal permeten afrontar el
pagament de la totalitat de les obligacions pendents, per un import total de 116.018,19
euros, a 31 de desembre de 2011, durant el mes d’abril de 2012.
Al Ple es proposa:
RATIFICAR la NO necessitat d’aprovar un Pla d’Ajust, atès que el pagament de les
factures pendents amb proveïdors es liquidaran durant el mes d’abril, d’acord amb les
previsions de la tresoreria municipal.
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per quatre vots a favor, dels
regidors i regidores del Grup CiU i tres abstencions dels membres del Grup UPSP.

5.- APROVACIÓ D’ACTUALITZACIÓ DE CÀRRECS AL PLA LOCAL DE PROTECIÓ CIVIL.

Atès que aquest Ajuntament té aprovat el Pla de Protecció Civil del municipi de Sant
Pau de Segúries integrat pels manuals d’actuació següents, homologats pel
Departament d’Interior en les dates que es detalla:
Manual d’actuació BÀSIC revisat
Manual d’actuació INUNCAT
Manual d’actuació INFOCAT
Manual d’actuació NEUCAT
Manual d’actuació SISMICAT
Manual d’actuació TRANSCAT

15/12/2011
09/07/2009
09/07/2009
08/09/2010
08/09/2010
15/12/2011

Atès que amb motiu de la celebració de les eleccions locals, el dia 11 de juny de 2011
es va constituir el nou consistori, la qual cosa implica l’actualització dels càrrecs
assignats en el seu moment en l’esmentat Pla.
Es proposa la Ple l’adopció dels acords següents:
Primer.- Aprovar la nova relació de càrrecs que figuren en el pla, les seves
responsabilitats i les funcions que tenen assignades, d’acord amb el document annex.
Segon.- Sotmetre aquest acord a informació pública pel termini de 30 dies mitjançant
anunci publicat al BOP de Girona, al DOGC i a la cartellera municipal.
Tercer.- Considerar que en el supòsit que no es formulin al·legacións, aquest acord
esdevindrà definitiu sense necessitat d’adoptar-ne un de nou.
Quart.- Comunicar aquest acord al Departament d’Interior de la Generalitat de
Catalunya.
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per unanimitat dels set membres
que conforme el Ple.
6.- PROPOSTA DE SUPRESSIÓ DE L’AGRUPACIÓ DELS AJUNTAMENTS DE
CAMPRODON I SANT PAU DE SEGÚRIES PEL SOSTENIMENT EN COMÚ DEL LLOC DE
SECRETARIA INTERVENCIÓ.

Amb data 9 de juny de 2010, aquest Ajuntament va iniciar expedient per a la
constitució d'una agrupació per al sosteniment del lloc de Secretaria intervenció comú
amb l’Ajuntament de Camprodon.
Amb data 27 de juliol de 2010, es va remetre comunicació de l'esmentada iniciativa a
l’Ajuntament de Camprodon per al seu coneixement i efectes, així com l'esborrany dels
estatuts.
Amb data 30 de juliol de 2010, l’Ajuntament de Camprodon va acordar adherir-se a la
iniciativa plantejada per aquest Ajuntament i promoure conjuntament la constitució de
la projectada agrupació, d'acord amb els citats estatuts.
Amb data 27 de juliol de 2010, es va remetre comunicació al personal afectat per
aquest expedient, d'acord amb la disposició addicional segona del Reial decret
1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball reservats a funcionaris

d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, sense que s’hagi registrat
cap al·legació ni suggeriment al respecte
Amb data 22 d’octubre de 2010 es va rebre informe de la Diputació de Girona i amb
data 22 de novembre de 2010 es va registrar l’informe rebut del Consell Comarcal del
Ripollès, ambdós favorables a la constitució de l’agrupació.
Per acord del Ple d’aquest Ajuntament, de data 24 de novembre de 2010, adoptat amb
el vot favorable de la majoria absoluta del número legal de membres de la Corporació,
d'acord amb l'article 47.2.g) de la LBRL, es va aprovar la constitució de l’agrupació
amb l’Ajuntament de Camprodon pel sosteniment en comú del lloc de secretaria
intervenció.
L’Ajuntament de Camprodon, per acord del Ple, de data 3 de desembre de 2010,
adoptat amb el vot favorable de la majoria absoluta del número legal de membres de la
Corporació, d'acord amb l'article 47.2.g) de la LBRL, va aprovar la constitució de
l’agrupació amb l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries pel sosteniment en comú del
lloc de secretaria intervenció.
Per Resolució GRI/1239/2011, de 13 de maig, la Consellera de Governació i Relacions
Institucionals de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 5884, de 23.05.2011) es va
constituir l’agrupació i la classificació del lloc de treball de secretaria intervenció com a
lloc de classe tercera, reservat a personal funcionari amb habilitació de caràcter
estatal, deixant sense efectes la classificació dels llocs de treball de secretaria
intervenció dels ajuntaments de Camprodon i Sant Pau de Segúries.
Per Resolució de la Direcció General de Cooperació Local, del Ministeri de Política
Territorial i Administració Pública de 2 de setembre de 2011 (BOE núm. 234, de 28 de
setembre de 2011), per la que es disposa la publicació conjunta de les classificacions
de llocs de treball reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter estatal, es va
publicar la constitució de l’agrupació i el nomenament amb caràcter definitiu del Sr.
Luis López Garcia per a ocupar la plaça creada.
Vistos: la Disposició Addicional Segona de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'estatut
bàsic de l'empleat públic; l'article 3.b) del Reial decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre
provisió de llocs de treball reservats a funcionaris d'administració local amb habilitació
de caràcter estatal; l’article 9.4 del Decret 195/2008, de 7 d'octubre, pel qual es
regulen determinats aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb habilitació
de caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya. (DOGC de 9/10/2008); i l’article
6 dels estatuts de l’agrupació de municipis Camprodon – Sant Pau de Segúries pel
sosteniment en comú del lloc de secretaria intervenció.
Atesa la voluntat dels membres del Ple de l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries de
procedir a la supressió de l’agrupació per considerar que han desaparegut els requisits
que van donar lloc a la seva constitució.
Per això, es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
PRIMER. APROVAR la supressió de l’agrupació amb l’Ajuntament de Camprodon pel
sosteniment en comú del lloc de secretaria intervenció, constituïda per Resolució
GRI/1239/2011, de 13 de maig, de la Consellera de Governació i Relacions
Institucionals de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 5884, de 23.05.2011).
SEGON. TRASLLADAR aquest acord a l’Ajuntament de Camprodon a fi de que
adopti l’acord oportú.

TERCER. NOTIFICAR el present acord al personal afectat perquè en el termini de
quinze dies formuli les al·legacions que estimi oportunes.
QUART. REMETRE l'expedient a la Diputació de Girona i al Consell Comarcal del
Ripollès per a l'emissió del preceptiu informe d'acord amb allò disposat a l'article 3.b)
del Reial decret 1732/1994, de 29 de juliol.
CINQUÈ. REMETRE l'expedient al Departament de Governació i Administracions
Públiques de la Generalitat de Catalunya per la seva aprovació, deixant sense
efectes l’agrupació.
SISÈ. PROPOSAR la classificació del lloc de treball de secretaria intervenció de
l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries com de classe tercera, reservat a personal
funcionari amb habilitació de caràcter estatal, en situació de vacant i l’adscripció del
funcionari amb habilitació de caràcter estatal, Sr. Luis López Garcia, que està
desenvolupant el lloc en l’agrupació, al lloc de secretaria intervenció de l’Ajuntament
de Camprodon.
SETÈ. FACULTAR a l'Alcaldia per a la gestió i firma de tots els documents que
calguin.
El Sr. Alcalde recorda que el tema va sorgir en l’anterior Ple, quan el Sr. Soler va posar
de manifest que el repartiment dels costos de l’agrupació no s’avenia amb el
percentatge de dedicació del secretari a l’Ajuntament de Sant Pau. Conclou que
s’estimen més tenir un secretari propi.
El Sr. Soler indica que ell va posar de manifest que el conveni no és equitatiu perquè
estipula una dedicació del 10% del temps i una participació en els costos del 30%.
Afirma que es tractava d’un tema purament pressupostari.
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per unanimitat dels set membres
que conforme el Ple.
7.- PROPOSTA D’ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER A LA INDEPENDÈNCIA
I APROVACIÓ DELS ESTATUTS.

Com a conseqüència de la sentència del Tribunal Constitucional en relació a l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya que va comportar una modificació de continguts que
retallaven l’àmbit d’autonomia del nostre país, va sorgir un moviment entre els
municipis de Catalunya que va comportar la declaració de municipis moralment
“exclosos” de la Constitució Espanyola, recollint d’aquesta manera el sentit de la
manifestació sobiranista del 10 de juliol de 2010.
Atès que el dret a l’autodeterminació és un principi fonamental dels drets humans,
qüestió aquesta que està recollida a la carta de les Nacions Unides, com també al
Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics ratificat per l’Estat espanyol el 27 de juliol
de 1977, que en el seu Article 1 proclama: “Tots els pobles tenen dret a
l’autodeterminació. En virtut d’aquest dret determinen lliurement el seu estatut polític i
procuren també pel seu desenvolupament, econòmic, social i cultural.

Tots els pobles poden, per a les seves pròpies finalitats, disposar lliurement de llurs
riqueses i de llurs recursos naturals sense perjudicar, però, cap de les obligacions que
sorgeixen de la cooperació econòmica internacional basada en un principi de benefici
recíproc, i també del dret internacional. En cap cas, un poble no pot ser privat dels
seus mitjans de subsistència.
Els estats en aquest pacte, incloent-hi aquells que tenen responsabilitat d’administrar
territoris no autònoms, i territoris en fideïcomís, promouran l’exercici del dret a
l’autodeterminació i respectaran aquest dret d’acord amb les disposicions de la Carta
de les Nacions Unides.”
Atès que el Decret 110/1996, de 2 d’abril, regula la constitució d’organitzacions
associatives de les entitats locals de Catalunya per tal de protegir i promoure els seus
interessos comuns i genèrics.
Atès que la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovada pel Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, disposa en el seu Títol XI, articles 133 a 136, que els ens locals
tenen dret d’associar-se en concordança amb el que disposa l’esmentat Decret
110/1996.
Atès que en data 14 de desembre de 2011, a la ciutat de Vic, es va constituir
formalment l’Associació de Municipis per la Independència i es van aprovar els seus
estatuts, i vist el seu contingut.
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
Primer.- Adherir-se a l’Associació de Municipis per la Independència constituïda a Vic
en data 14 de desembre de 2011.
Segon.- Aprovar els Estatuts que regulen l’Associació.
Tercer.- Facultar el senyor alcalde per signar els documents necessaris per a
l’efectivitat dels precedents acords.
Quart.- Delegar en l’Alcalde senyor Pep Palos i Sastre per representar aquest
Ajuntament davant l’Associació amb totes les facultats previstes en els Estatuts.
Cinquè.- Remetre certificat de l’acord a la presidència de l’Associació de Municipis per
la Independència domiciliada al C. Ciutat, 1, 08500 Vic.
El Sr. Alcalde afirma que no es tracta d’una qüestió de grup polític sinó d’una
assemblea de ciutadans que lliurement s’hi vulguin associar. Indica que ha donat
llibertat de vot als membres del seu grup i ha portat el tema al Ple per si pot sortir
alguna cosa positiva pel país.
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per sis vots a favor de les senyores
Dolores Cambras i Saqués, M. Carme Simon i Orriols i Marta Peracaula i Prades i dels
senyors Pep Palos i Sastre, Joan Navarro i Soler i Josep Nogué i Serrat; i una
abstenció del Sr. Gerard Soler i Perramon.

El Sr. Soler fa l’explicació del seu vot, indicant que hi està d’acord amb el dret a
l’autodeterminació, però l’acord es tracta de l’adhesió a una associació els objectius de
la qual no li han quedat clars en l’articulat del seus estatuts. Afirma que en la
Declaració de les Nacions Unides el dret a l’autodeterminació es referia a la
descolonització i aquí s’ho han fet venir bé, i sembla que estigui refrendat pel
municipalisme català i no és això. Manifesta que es donen per fets una sèrie
d’arguments que no els comparteix. Considera que aquí hi ha una unitat territorial que
és Espanya i no es dóna un cas com podria ser el de Gibraltar en relació amb la seva
pertinença al Regne Unit.
8.- PRECS I PREGUNTES

1. El Sr. Soler indica que s’han destinat a pagar paneres i lots de Nadal uns 2.000
euros. Pregunta el destí i el motiu de la despesa.
Respon el Sr. Alcalde que es va seguir la tradició i no van estimar oportú treure-ho.
Indica que es van comprar uns pernils de can Lapedra pels treballadors i uns lots
nadalencs, comprats al forn, pels col·laboradors.
2. El Sr. Soler demana explicació en relació amb unes despeses de reparació de la
bomba de l’aigua.
El Sr. Alcalde explica les feines efectuades. Afirma que ara funciona de meravella i
que estan mirant si es pot repercutir la despesa amb càrrec a l’assegurança.
3. El Sr. Soler pregunta si s’ha tret la subvenció, per import de 300 euros que es
concedia cada any a l’escola.
Respon el Sr. Alcalde que anava destinada a un viatge al zoo i van considerar que no
es poden pagar viatges quan s’han hagut d’afrontar moltes altres despeses més
necessàries.
Considera el Sr. Soler que, si només pujava 300 euros, està més justificada aquesta
despesa que la dels lots de Nadal.
4. El Sr. Soler explica que el president de la llar de jubilats li va demanar si sabia
alguna cosa sobre la reparació d’una finestra del local en la que es produeixen
filtracions d’aigua.
El Sr. Alcalde respon que està en marxa.
5. El Sr. Soler, en relació amb el canvi de sentit de la circulació de la plaça de la
Generalitat, diu que suposa que hi deu haver un projecte redactat per un expert.
Afirma que hi havia moltes senyals que estaven malament des de fa 17 anys i ara
s’han posat correctament, motiu pel qual expressa la seva felicitació. Indica que es
tracta d’un tema que el seu grup va defensar públicament durant la campanya
electoral.

El Sr. Alcalde explica que s’han canviat algunes senyals que estaven deteriorades i
altres que estaven mal posades, assessorats per una empresa especialitzada; i van
aprofitar per tornar a posar el sentit de la circulació de la plaça com estava abans,
motiu pel qual han rebut moltes felicitacions. Indica que hi ha un estudi de circulació
molt interessant que aconsella suprimir un aparcament, i afirma que tothom hi està
d’acord amb el que s’ha fet. Afegeix que el pas zebra no es feia servir i per això s’ha
posat al lloc on realment passa la gent.
6.- El Sr. Nogué mostra la seva preocupació pel perill d’atropellament que suposa
l’entrada de l’escola, pels vehicles que hi circulen i els que s’aparquen. Considera
que seria millor que els vehicles accedissin pel carrer del darrera. Afirma que li han
comentat molts pares.
El Sr. Alcalde proposa que des de l’escola es faci arribar una proposta al respecte.
7. El Sr. Soler manifesta la seva oposició a l’obra d’adequació del Molí. Considera
que no està tant malament, que el teulat es va canviar fa 15 anys i està bé i que es
tracta d’una despesa molt important que no és prioritària davant d’altres de més
necessàries. Afirma que els carrers estan desfets.
El Sr. Nogué considera que s’hauria de mirar si realment la gent del poble hi està
d’acord en fer aquesta obra.
Respon el Sr. Alcalde que no es toca el teulat i que la subvenció del PUOSC és per fer
aquesta obra i ara no es pot canviar. Si no es fa això, no es pot destinar a res més,
afirma. Indica que si s’ha de fer una consulta es farà.
8. La Sra. Peracaula demana la instal·lació de plafons informatius adequats per
posar les convocatòries dels plens i altres informacions.
El Sr. Alcalde es mostra d’acord.
9. La Sra. Peracaula demana que es posi un sistema de desguàs de l’aigua de pluja
a les 40 cases que ara baixa pel camí.
El Sr. Alcalde es compromet a solucionar el problema.
10. La Sra. Peracaula demana que també es millori l’enllumenat d’aquella zona.
El Sr. Alcalde respon que hi ha un projecte per posar balises de llum i demà s’ho anirà
a mirar.
Esgotat l’ordre del dia i no havent altres assumptes a tractar, quan passen deu 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

