ACTA NÚM. 04/12
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DEL DIA 18 DE JULIOL 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
Marta Peracaula i Prades
Absent:
Josep Nogué i Serrat

A la Sala d’Actes de la Casa de la Vila de Sant Pau de
Segúries, a les 20:00 hores del dia divuit de juliol 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:
Ordre del dia
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES DUES SESSIONS ANTERIORS.
2.- INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA
2.1.- Decrets de l’Alcaldia
2.2.- Acords de la Junta de Govern Local.
3.- ACORD DE RATIFICACIÓ DEL CERTIFICAT DE COMPLIMENT D’OBJECTIUS
D’ESTABILITAT EN RELACIÓ AMB L’AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE REINTEGRAMENT
DELS SALDOS DEUTORS DE LES LIQUIDACIONS DE LA P.I.E. DELS EXERCICIS 2008 I
2009.
4.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2011.
5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA XIFRA DE POBLACIÓ A 1 DE GENER DE 2012.
6.- PROPOSTA DE FESTES LOCALS PER 2013.
7.- SOL.LICITUD AL CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA DEL SERVEI
E-NOTUM.
8.- PROPOSTA D’ACORD DE NOTIFICACIÓ DE CONVOCATÒRIES A LES SESSIONS DEL
PLE I DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, PER VIA TELEMÀTICA.
9.- PROPOSTA EN SUPORT AL CORRELLENGUA 2012.
10.- PRECS I PREGUNTES

______________________________

Abans de l’inici dels debats, el Sr. Josep Nogué s’absenta de la reunió per problemes
de salut.

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES DUES SESSIONS ANTERIORS.

El Sr. Alcalde sotmet a la consideració del Ple les actes de les sessions dels dies 25 i
27 d’abril de 2012, que resulten APROVADES, sense esmenes ni correccions, per
unanimitat dels assistents.
2.- INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA

2.1.- Decrets de l’Alcaldia
29-06-12.- Delegació de les atribucions que té assignades l’alcaldia a favor de la
senyora M. Carme Simon Orriols.
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

03/12
04/12
05/12

21/03/2012
25/04/2012
30/05/2012

El Sr. Gerard Soler pregunta sobre el contingut d’una factura aprovada en la darrera
Junta per obres de col·locació de senyals d’import 2.576 euros. Demana aclariment
sobre si està contemplada l’obra del pas de vianants.
El Sr. Alcalde respon que si que inclou el pas de vianants i també l’ampliació de les
parades de bus, que es van encarregar a aquesta empresa per considerar que es
tractava d’una actuació delicada per encarregar-li a la brigada. Indica que la
senyalització del pas de vianants ha anat a càrrec de Carreteres. Afirma que la factura
contempla bàsicament les hores de feina a 17 euros l’hora.
El Ple es dóna per assabentat
3.- ACORD DE RATIFICACIÓ DEL CERTIFICAT DE COMPLIMENT D’OBJECTIUS
D’ESTABILITAT EN RELACIÓ AMB L’AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE REINTEGRAMENT
DELS SALDOS DEUTORS DE LES LIQUIDACIONS DE LA P.I.E. DELS EXERCICIS 2008 I
2009.

Vista la Disposició Transitòria desena de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de
Pressupostos Generals de l’Estat per 2012, mitjançant la qual s’estableix que “a partir
de l'any 2012, i amb vigència indefinida, s'han d'aplicar les normes en
els reintegraments dels saldos deutors resultants a càrrec de les entitats locals en les
liquidacions definitives de la participació en tributs de l'Estat dels anys 2008 i 2009.
1. L'import que, a 1 de gener de 2012, ha estat pendent de reintegrar per
les entitats locals a la Hisenda de l'Estat, derivat de les liquidacions definitives
de la participació en tributs de l'Estat dels anys 2008 i 2009 es fraccionarà pel
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques en 120 mensualitats des d'aquella
data per a aquelles entitats locals que, a la data de publicació d'aquesta
norma, hagin presentat la liquidació dels seus pressupostos generals de l'exercici

2011. Essent a més necessari, segons l’apartat 5 d’aquesta norma, l’acreditació del
compliment dels objectius d’estabilitat, d’endeutament i de morositat establerts
legalment o, en el seu defecte l’aprovació d’un pla d’ajust que contempli l’adequació a
curt termini als paràmetres indicats.
Atès que la requerida acreditació consisteix en la certificació per part del secretari
interventor del compliment dels objectius indicats.
Atès que aquest Ajuntament compleix estrictament els objectius d’estabilitat
pressupostària, endeutament i terminis de pagament, segons es reflexa en la liquidació
del pressupost i el compte general del pressupost per l’exercici 2011, aprovades pels
òrgans competents del municipi.
Vist que en data 4 de juliol de 2012 el Sr. Secretari Interventor de l’Ajuntament ha
tramés per via telemàtica el certificat exigit per la Disposició Transitòria desena de la
Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per 2012.
Al Ple es proposa:
RATIFICAR el certificat de 4 de juliol de 2012 emès pel Sr. Secretari Interventor de
l’Ajuntament i tramés per via telemàtica, exigit per la Disposició Transitòria desena de
la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per 2012, en el qual
s’acredita que aquest Ajuntament compleix estrictament els objectius d’estabilitat
pressupostària, endeutament i terminis de pagament establerts per la normativa legal
vigent.
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per unanimitat dels assistents.

4.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2011.

Vist l’expedient del Compte General corresponent a l’exercici de 2011 elaborat per la
intervenció de fons.
Atès que, segons disposa l’art. 212.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de les Hisendes Locals, els estats i comptes
anuals de l’exercici pressupostari 2011 de l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries,
s’han sotmès a l’informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un
dictamen aprovador en data 13 de juny de 2012..
Atès que el compte general s’ha exposat al públic, mitjançant anunci publicat en el
Butlletí Oficial de la Província núm. 116, de data 15 de juny de 2012, pel període
reglamentari, segons disposa l’article 212.3, del RDL 2/2004 de 5 de març, i no s’hi
han formulat reclamacions, al·legacions ni observacions.
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
Primer. Aprovar definitivament en tot el seu contingut el compte general corresponent
a l’exercici de 2011, d’acord amb les dades que figuren a l’expedient.
Segon.- Incorporar a l’exercici següent, al compte 100 de Patrimoni, el resultat de
l’exercici 2011
Tercer.- Retre els esmentats comptes de la Corporació, esdevinguts com a resultat de
l’exercici econòmic 2011, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que disposa

l’article 212.5 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei de les Hisendes Locals.
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per quatre vots a favor, dels
regidors i regidores del Grup CiU i dues abstencions dels membres del Grup UPSP.

5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA XIFRA DE POBLACIÓ A 1 DE GENER DE 2012.

D’acord amb el procediment establert per d’Institut Nacional d’Estadística, s’han
realitzat els tràmits adients per a l’obtenció de la Xifra de població a 1 de gener de
2012.
Atès que la revisió realitzada per l’Ajuntament dóna un resultat de 675 habitants.
Atès que d’Institut Nacional d’Estadística ha comunicat la proposta de xifra de població
a 1 de gener de 2012 a Sant Pau de Segúries que s’eleva a 675 habitants.
Es proposa al Ple:
Aprovar la xifra de 675 habitants, població a Sant Pau de Segúries el dia 1 de gener
de 2012.
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per unanimitat dels assistents.
6.- PROPOSTA DE FESTES LOCALS PER 2013.

El Sr. Alcalde presenta la següent proposta:
Atès que segons disposa l’Ordre EMO/185/2012, de 22 de juny, per la qual s’estableix
el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l’any 2013, dos dies es fixaran
a proposta dels Ajuntaments.
Atès que l‘art. 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, disposa que les dues
festes locals han de ser aprovades pel Ple de l’Ajuntament .
Atès que hom considera convenient mantenir els dos dies de festa local en les dates
que coincideixen amb el dilluns i dimarts de la Festa Major.
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
Primer.- Aprovar la proposta de fixar en caràcter de festes locals de Sant Pau de
Segúries els dies 2 i 3 de setembre perquè siguin incorporades al calendari laboral
de l’any 2013.
Segon.- Comunicar aquest acord al Departament d’Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya.
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per unanimitat dels assistents.
7.- SOL.LICITUD AL CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA DEL SERVEI
E-NOTUM.

La llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics,
preveu la possibilitat que les notificacions en els procediments es facin per mitjans
electrònics.
El Consorci Administració Oberta de Catalunya ofereix a les administracions públiques
catalanes l’e.NOTUM que és un servei que permet realitzar notificacions d’actes
administratius i comunicacions per mitjans electrònics amb totes les garanties
jurídiques que estableix la normativa vigent.
Aquest Ajuntament interessat en utilitzar aquest servei ja que resulta beneficiós en
quan a l’estalvi de temps i mitjans a l’hora de portar a efecte les notificacions dels seus
actes,
Es proposa al Ple:
Primer.- Sol·licitar al Consorci AOC l’alta al servei e-NOTUM.
Segon.- Acceptar les condicions generals i específiques que regulen la prestació del
servei per part del Consorci AOC i que es troben publicades a la seva seu electrònica
(www.seu.cat/consorciaoc)
Tercer.- Habilitar al Consorci AOC com a encarregat del tractament de les dades de
caràcter personal a les quals pugui tenir accés.
Quart.- Facultar a l’Alcalde, senyor Pep Palos i Sastre per tal de que designi la
persona responsable de la coordinació i el correcte abast del servei e-NOTUM.
Cinquè.- Instar a l’Alcalde, senyor Pep Palos i Sastre perquè porti a cap les
actuacions siguin necessàries per a l’efectivitat d’aquests acords.
El Sr. Gerard Soler opina que s’ha d’anar amb compte amb aquests tipus de
notificacions perquè poden generar problemes i a vegades el paper dóna més
seguretat.
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per quatre vots a favor, dels
regidors i regidores del Grup CiU i dues abstencions dels membres del Grup UPSP.
8.- PROPOSTA D’ACORD DE NOTIFICACIÓ DE CONVOCATÒRIES A LES SESSIONS DEL
PLE I DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, PER VIA TELEMÀTICA.

L’article 45 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, determina que les
administracions impulsaran la utilització i aplicació de les tècniques i mitjans
informàtics i telemàtics per al desenvolupament de la seva activitat i l’exercici de les
seves competències.
L’article 59 del mateix text legal, l’article 28 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés
electrònic dels ciutadans als Serveis Públics i l’article 43 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, determinen que les administracions públiques catalanes han d’utilitzar
mitjans electrònics en les seves comunicacions amb els ciutadans, sempre que
aquests així ho hagin sol·licitat o consentit expressament, així com també les garanties
i el procediment d’aquesta classe de notificacions.

L’Ajuntament de Sant Pau de Segúries, a fi d’agilitzar el processos de notificació de les
convocatòries als seus regidors i alhora procurar la sostenibilitat ambiental en l’estalvi
de paper i l’eficiència del servei, pretén notificar les convocatòries a les sessions
ordinàries i extraordinàries del Ple, i de les Juntes de Govern Local, acollint-se a la
possibilitat que la legislació vigent preveu, en matèria de notificació via telemàtica, a
través de les adreces de correu electrònic.
Per tot el que s’ha esmentat, es proposa al Ple l'adopció dels acords següents:
Primer. Acordar que les convocatòries de les sessions ordinàries i extraordinàries del
Ple de la Corporació, i de la Junta de Govern Local, es facin per via telemàtica.
Segon. El procediment a seguir en la notificació de les convocatòria seguirà el mateix
règim previst en l’article 46.2.b de la Llei de bases de règim local i a l’article 80 del
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització i funcionament i règim jurídic dels ens locals, amb les garanties que
l’article 59.3 de la Llei 30/1992, preveu per a la notificació telemàtica.
Tercer. Cada regidor/a ha de comunicar a la Secretaria de l’Ajuntament l’adreça de
correu electrònic, que serà única per a totes les notificacions que s’efectuïn, a la qual
se li han de trametre les convocatòries a les sessions del Ple o Junta de Govern,
segons el cas, juntament amb l’esborrany de l’acta de la sessió anterior i altra
documentació que es consideri adient.
Quart. Disposar que, en cas de modificació de l’adreça de correu electrònic, de tenir-la
inhabilitada temporalment o concórrer qualsevol altra circumstància, l’interessat/da
haurà de comunicar a la Secretaria de l’Ajuntament la nova adreça o el fet impeditiu de
rebre les notificacions telemàtiques, als efectes oportuns.
La Sra. Marta Peracaula demana que la documentació adjunta a les convocatòries que
s’hagi d’imprimir, ho faci l’Ajuntament.
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per unanimitat dels assistents.
9.- PROPOSTA EN SUPORT AL CORRELLENGUA 2012.
Atesa la necessitat d’assolir la plena normalització del català arreu del territori,
convertint-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en l’element
d’integració de les persones nouvingudes,
Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals i
comunitàries,
Atesa la consolidació que després de setze anys està assolint la iniciativa cívica del
Correllengua gràcies al suport d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i
societat civil en general,
Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana (CAL),
organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots
els municipis i comarques de parla catalana,
Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest
municipi,
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

Primer.- Donar suport al Correllengua 2012 com a instrument reivindicatiu de la
societat a favor de la plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels
territoris de parla catalana i a favor de la seva unitat.
Segon.- Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats en organitzar el
Correllengua i aportar la infraestructura i l’ajuda necessària per al bon
desenvolupament de les activitats programades.
Tercer.- Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis
d’aquesta corporació.
Quart.- Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i
encaminades a facilitar l’apropiació i l’ús del català oral entre persones i col·lectius,
especialment entre la població nouvinguda.
Cinquè.- Fer una aportació econòmica general de 100,00 euros per a l’organització
dels actes i el bon funcionament del Correllengua 2012.
Sisè.- Comunicar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d’Associacions
per la Llengua catalana (CAL), al carrer de Muntadas, 24-26 baixos, 08014 de
Barcelona, i al col·lectiu organitzador del pas del Correllengua pel municipi.
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per unanimitat dels assistents.
10.- PRECS I PREGUNTES

1. El Sr. Gerard Soler explica que havia sentit dir a l’anterior alcalde que estava
esperant 180.000 euros de l’ACA per finançar l’obra del col·lector i ha pogut
comprovar que es tractava de 102.000 euros, en realitat, i veu que ara l’ACA no
paga. Opina que algú ho hauria d’explicar públicament.
El Sr. Alcalde indica que l’obra estava força acabada quan ell va arribar a l’alcaldia
i sempre havia dit que li semblava una obra exagerada. Explica que es va redactar
un primer projecte per l’ACA que va resultar fallit per inexecutable i finalment es va
corregir amb un segon projecte que és el que es va executar. Manifesta que no
sap quan arribarà la subvenció de la Generalitat, per import de 153.000 euros i que
es van trobar que la subvenció de l’ACA, per import de 102.000 euros, no disposa
de conveni signat; tot i que, de paraula, li han assegurat que el deute està
reconegut però primer cobraran els que tinguin el conveni signat. Per tant, no
preveu que l’ACA pagui ni aquest any ni el 2013.
El Sr. Soler considera que es tracta d’una actuació una mica lleugera; una
enredada que no calia.
2. El Sr. Soler afirma que ha rebut moltes queixes per l’increment de l’IBI. Explica que
al seu programa electoral es van comprometre a intentar congelar i si era possible
reduir els impostos i per això es van oposar a l’increment de l’IBI que es va aprovar
a l’octubre, però no es va tenir en compte la seva opinió. Assegura que es tracta
d’un dels municipis amb revisió posterior al 1994 amb més increment. Anuncia que
tenen molt d’interès en que es torni a com estava abans.

Respon el Sr. Alcalde que ell no ha rebut ni una sola queixa al respecte, tot i que
s’esperava alguna. Recorda que si hi ha alguna persona necessitada que no pot
pagar, no se li cobra, tal com està establert a les ordenances fiscals.
Insisteix el Sr. Soler que la gent nota molt l’increment efectuat.
El Sr. Alcalde es compromet a que no es tornarà a incrementar l’IBI durant la
present legislatura.
3. El Sr. Soler pregunta sobre el mercat del vi i el formatge que ha vist anunciat.
Demana quin cost té per l’Ajuntament.
Respon el Sr. Alcalde que no costa res a l’Ajuntament atès que es tracta d’una
iniciativa d’una empresa que s’hi dedica i l’Ajuntament hi col·labora autoritzant
l’ocupació de via pública sense cobrar la taxa.
La Sra. Dolors Cambras explica que es va posar com a condició que poguessin
participar els comerciants del poble.
4. El Sr. Soler demana, tal com va fer l’any passat, que quan l’Alcalde marxi de
vacances els hi faci saber.
Esgotat l’ordre del dia i no havent altres assumptes a tractar, quan són les 20:50
hores, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, de tot el que, com a secretari, en dono fe.
Vist i plau
L’alcalde

