ACTA NÚM. 03/11
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DEL DIA 11 de MAIG DE 2011

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

A la Sala d’Actes de la Casa de la Vila de Sant Pau de
Segúries, a les dinou hores vint minuts del dia onze de
maig 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 LES DUES SESSIONS ANTERIORS.
2.- INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA
2.1.- ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN.
2.2.- ALTRA INFORMACIÓ
3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DELS PLANS DE PROTECCIÓ CIVIL DE SANT PAU DE
SEGÚRIES, MANUAL D’ACTUACIÓ TRANSCAT, ANNEXOS I
REVISIÓ MANUAL
D’ACTUACIÓ BÀSIC.
4.- APROVACIÓ DEL PROJECTE DE REVISIÓ DE L’ORDENACIÓ DE LES FORESTS “RIBES
ALTES I PUIG PARRÚS” I BAC DE LES TRES FONTS” CUP 62 I 63 DE SANT PAU DE
SEGÚRIES.
5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE MODELS DE DECLARACIÓ DELS MEMBRES ELECTES I
CREACIÓ DELS CORRESPONENTS REGISTRES D'ACTIVITATS I DE BÉNS
PATRIMONIALS.
6.- PRECS I PREGUNTES

-------------------------------1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES DUES SESSIONS ANTERIORS.
Sense esmenes ni correccions s’aproven, per unanimitat dels assistents, les actes de
les sessions que varen tenir lloc els dies: 23 de febrer i 27 d’abril de 2011.
2.- INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA

2.1.- ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN.
2.1.1. L’alcaldia dóna compte de l’acord de compareixença en judici i nomenament de
lletrat, adoptat per la Junta de Govern Local en la sessió del dia 23 de febrer de 2011.
2.1.2.- Igualment el Sr. Alcalde, dóna compte al Ple dels acords aprovats per la Junta
de Govern Local:
Número acta

Data sessió

02/11
03/11
04/11
05/11

09/02/11
23/02/11
09/03/11
23/03/11

El Ple es dóna per assabentat
3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DELS PLANS DE PROTECCIÓ CIVIL DE SANT
PAU DE SEGÚRIES, MANUAL D’ACTUACIÓ TRANSCAT, ANNEXOS I REVISIÓ
MANUAL D’ACTUACIÓ BÀSIC.
Atès que l’art. 47 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya,
determina que els municipis són les entitats bàsiques de la protecció civil a Catalunya i
disposen de capacitat general d'actuació i de planificació en aquesta matèria;
exerceixen les funcions que els atribueix aquesta Llei i qualsevol altra que, sense
contravenir-la, resulti necessària en l'àmbit de llur col·lectivitat per a la protecció de les
persones, dels béns i del medi ambient davant situacions de greu risc col·lectiu, de
catàstrofes o de calamitats públiques.
Vistos i analitzats els plans de protecció civil municipal, manual d’actuació
TRANSCAT, els annexos generals i el programa de la seva implantació i manteniment,
el manual d’actuació bàsic revisió 2011, redactats pel Consorci per a la Protecció i
Gestió dels Espais d’Interès Natural del Ripollès, per encàrrec de l’Ajuntament.
El Ple, per unanimitat del quatre membres presents, dels set que de fet i de dret
l’integren APROVA l’adopció dels acords següents:
Primer.- Aprovar inicialment el Pla d’emergència municipal de protecció civil: Manual
d’actuació TRANSCAT i el programa de la seva implantació i manteniment.
Segon.- Aprovar la revisió 2011 del manual d’actuació bàsic.
Tercer.- Exposar la documentació relativa als Plans durant el termini de 30 dies
mitjançant anunci publicat al BOP de Girona, al DOGC i a la cartellera municipal.
Quart.- Considerar que en el supòsit que no es formulin al·legacions aquest acord
esdevindrà definitiu sense necessitat d’adoptar-ne un de nou.
Cinquè.- Comunicar aquest acord a la Direcció General de Protecció Civil i trametre-hi
els documents que es requereixen per a la seva homologació.

4.- APROVACIÓ DEL PROJECTE DE REVISIÓ DE L’ORDENACIÓ DE LES
FORESTS “RIBES ALTES I PUIG PARRÚS” I BAC DE LES TRES FONTS” CUP 62
I 63 DE SANT PAU DE SEGÚRIES.
Vista la conveniència d’actualitzar el projecte d’Ordenació de les forests Ribes Altes i
Puig Parrús” número 62 del CUP i “Bac de les Tres Fonts” número 63 del CUP aprovat
per Resolució de la Directora General del Medi Natural en data 2 de febrer de 2004,
per a adaptar-lo en funció de les característiques actuals d’aquest Monts públics.
Vista i analitzada la primera revisió de l’ordenació de les Forest CUP 62 i 63 elaborada
pel Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais d’Interès natural del Ripollès.
El Ple, per unanimitat del quatre membres presents, dels set que de fet i de dret
l’integren APROVA l’adopció dels acords següents:
Primer.- Aprovar inicialment el projecte de la primera revisió de l’ordenació de les
forests “Ribes Altes i Puig Parrús” i “Bac de les Tres Fonts” CUP 62 i 63 del municipi
de Sant Pau de Segúries.
Segon.- Sotmetre’l a informació pública en el termini de trenta dies mitjançant anunci
publicat al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
Tercer.- Considerar que en el supòsit que no es formulin al·legacions aquest acord
esdevindrà definitiu sense necessitat d’adoptar-ne un de nou.
Quart.- Remetre el projecte revistat al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya per a la seva aprovació.
5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE MODELS DE DECLARACIÓ DELS MEMBRES
ELECTES I CREACIÓ DELS CORRESPONENTS REGISTRES D'ACTIVITATS I DE
BÉNS PATRIMONIALS.
Atesa la necessitat d'aprovar el model de document necessari per a la realització de la
declaració dels regidors sobre causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol
activitat que els proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics, així com el
model per efectuar la declaració dels seus béns patrimonials i de la participació en
societats de tot tipus, amb informació de les societats per elles participades i de les
liquidacions dels impostos sobre la Renda, Patrimoni i, si s'escau, societats i la creació
dels seus corresponents registres.
El Ple, per unanimitat del quatre membres presents, dels set que de fet i de dret
l’integren APROVA l’adopció dels acords següents:
Primer.- APROVAR el model de document necessari per a la realització de la
declaració sobre causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que els
proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics, així com el model per efectuar
la declaració dels seus béns patrimonials i de la participació en societats de tot tipus ,
amb informació de les societats per elles participades i de les liquidacions dels
impostos sobre la Renda, Patrimoni i, si s'escau, societats.
Segon.- APROVAR la creació dels corresponents Registres d'Activitats i de béns
patrimonials.

Tercer.- COMUNICAR als representants locals, sorgits de les eleccions municipals,
que hauran de completar i presentar al Registre corresponent la declaració sobre
causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que els proporcioni o
pugui proporcionar ingressos econòmics, així com la declaració dels seus béns
patrimonials i de la participació en societats de tot tipus i de les liquidacions dels
impostos sobre la Renda, Patrimoni i, si s'escau, societats, segons model normalitzat.
6.- PRECS I PREGUNTES
No s’ha produït cap intervenció.
No havent-hi altres assumptes a tractar, quan són dos quarts de vuit del vespre, el Sr.
Alcalde, aixeca la sessió de la qual s’estén la present acta per mi, el secretari, que en
dono fe.
Vist i plau
L’alcalde

