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ACTA DE PLE
NÚM. 3/14
SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DEL DIA 12 DE MARÇ DE 2014
Inici: 20:30
Acabament: 21:00
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. Josep Nogué i Serrat (UPSP)
Sra. Blanca Villar Pérez(UPSP)
Absències:
Sr. Gerard Soler i Perramon (UPSP)

A la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Sant Pau de
Segúries, es reuneix el Ple de la corporació a
l’objecte de celebrar la sessió extraordinària en
primera convocatòria, sota la presidència del seu
titular 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 d'Assistència a Municipis, Xaloc (Diputació de
Girona)

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
Únic. Proposta sobre la participació de l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries a la l’Associació País
d’Arts i Història
Desenvolupament de la sessió
L’alcalde president declara oberta la sessió i prèviament a tractar el punt de l’ordre del dia es
vota la urgència de la convocatòria:
La Mancomunitat de la Vall de Camprodon, al darrer Ple celebrat a Sant Pau de Segúries, ens ha
demanat que l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries reconsideri la seva negativa a formar-ne part
de l’Associació sobre la base dels motius següents:
Primer. Per poder permetre la continuïtat territorial amb Sant Joan de les Abadesses que en vol
formar part.
Segon. La més conseqüència més greu és que tota la tramitació realitzada fins aquest moment
per tots els membres quedaria anul·lada i s’hauria d’iniciar de nou en cas que Sant Pau no en
formi part.
Per tot això es proposa als assistents l’aprovació de la convocatòria urgent del Ple
Per unanimitat s’aprova la urgència de la convocatòria
Seguidament es tracta el punt que ha motivat la convocatòria següent:
Únic. Proposta sobre la participació de l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries a la
l’Associació País d’Arts i Història
Vist que el municipi de Vivès, municipi membre de la Communauté de Communes du Vallespir,
amb posterioritat a la signatura del Conveni, ha demanat la seva integració a l'AECT País d'art i
d'història de les Valls Catalanes del Tec i del Ter;

C. Guàrdia, 11 - 17864 Sant Pau de Segúries - Tel-fax 972 747 005 - ajuntament@santpauseguries.cat - NIF P1718600H

2

Atès que perquè es produeixi la seva integració a l'AECT - PAH és necessària la modificació dels
articles 7 del Conveni de l'AECT - PAH i articles 7, 12.1 i 12.6 dels seus Estatuts, en el sentit
següent:
- Article 7 (Conveni i Estatuts): modificació de la llista de membres.
- Article 12.1 (Estatuts): composició de l'assemblea, increment del nombre de delegats, que
passa de 68 a 70 (s'incrementa un delegat titular i un de suplent).
- Article 12.6 (Estatuts): Procediments de presa de decisions. Hi haurà un vot suplementari per
la Comunitat de Communes du Vallespir.
Vista la proposta del text del Conveni i Estatuts de l'AECT - PAH amb les esmentades
modificacions, i que consta a l'expedient;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar la modificació dels Estatuts i Conveni de l'AECT País d'Art i d'Història de les Valls
Catalanes del Tec i del Ter, concretament dels articles 7 del Conveni i articles 7, 12.1 i 12.6 dels
Estatuts, d'acord amb el seus nous textos en els termes que consten a l'expedient.
2. Sol·licitar la incorporació de l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries a l'AECT País d'Art i
d'Història de les Valls Catalanes del Tec i del Ter.
3. Deixar sense efecte l’acord del Ple municipal de 18-12-2013
4. Comunicar aquest acord a l'AECT País d'art i d'història de les Valls Catalanes del Tec i del Ter,
a l’efecte corresponent.
L’alcalde fa una exhaustiva explicació del motius que fonamenten aqueta proposta: hi ha
urgència per tal de no perjudicar la resta de membres de l’associació que justifica la convocatòria
d’aquest Ple extraordinari.
Sotmesa a votació la proposta s’aprova per majoria absoluta amb quatre vots a favor de l’equip
de govern i l’abstenció dels dos membres del grup d’UPSP presents a l’acte, dels set que de fet i
Dret integren la corporació.
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,

Vist i plau,

Josep Ruiz i Muñoz

Pep Palos i Sastre

