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ACTA DE PLE
NÚM. 4/15
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
DEL DIA 25 DE MAIG DE 2015
Inici: 9:00
Acabament: 10:00
Assistència:
President
Il·lm. Sr. Pep Palos i Sastre (CIU-Indep)
Regidors/es
Sra. Dolors Cambras i Saqués (CIU-Indep)
Sra. M. Carme Simon i Orriols (CIU-Indep)
Sr. Joan Navarro i Soler (CIU-Indep)
Sr. Gerard Soler i Perramon (UPSP)
Sr. Josep Nogué i Serrat (UPSP)
Absències:
Sra. Blanca Villar Pérez(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 ordinària 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 ordinària convocada en legal forma a l'efecte de
tractar el punt inclòs al següent:
Ordre del dia:
1. Aprovació definitiva del nomenclàtor del polígon industrial el Mariner, de Sant Pau de
Segúries.
2. Aprovació inicial del Mapa de Capacitat Acústica del municipi de Sant Pau de Segúries.
Desenvolupament de la sessió
L’alcalde president declara oberta la sessió i es tracten successivament els punts de l’ordre del dia:
1. Aprovació definitiva del nomenclàtor del polígon industrial el Mariner, de Sant Pau de
Segúries.
Atès que en data 29-01-2015 l’Ajuntament va decidir iniciar el procediment], amb la finalitat
d’aprovar la denominació de les vies públiques del Polígon el Mariner de Sant Pau de nova
construcció;
Atès que en data 29-1-2015, Secretaria va emetre informe en relació amb la Legislació aplicable
a l’assumpte i el procediment a seguir;
Vist l’estudi tècnic elaborat pels serveis tècnics municipals en relació amb la procedència i
oportunitat de denominació de les vies públiques;
Atès que s’ha exposat al públic des del 30 de gener fins l’actualitat als taulers d’Edictes, eTAULER
i Web municipal sense que s’hagin presentat al·legacions;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar definitivament el nomenclàtor oficial del Polígon el Mariner de Sant Pau de Segúries
segons l’estudi tècnic elaborat pels serveis tècnics municipals sobre la denominació i numeració
dels vials i espais públics
2. Trametre aquest acord a les entitats i Administracions competents per a la seva deguda
constància (Correus, INE, Cadastre, Governació, Subdelegació del Govern de l’Estat a Girona).
3. Trametre notificació personalitzada als interessats del polígon el Mariner per al seu coneixement.
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La proposta s’aprova per unanimitat
2. Aprovació inicial del Mapa de Capacitat Acústica del municipi de Sant Pau de Segúries
Els mapes de capacitat acústica estableixen la zonificació acústica del territori i els valors límit
d'immissió d'acord amb les zones de sensibilitat acústica, és a dir, fixen els objectius de qualitat
acústica del territori per a cada zona, per a tres períodes temporals diferenciats: dia, vespre i nit,
on també s’incorporen els usos del sòl.
Tots els ajuntaments han d'elaborar i aprovar el mapa de capacitat acústica i posar-lo a disposició
de la població.
Els mapes de capacitat acústica s'han d'elaborar i representar, seguint els criteris que estableix el
Decret 245/2005, modificat pel Decret 176/2009. El Departament de Territori i Sostenibilitat té, a
disposició de tots els municipis, en format digital, les propostes dels mapes de capacitat acústica
de totes les poblacions de Catalunya. Els ajuntaments poden demanar el seu mapa de capacitat
acústica al consell comarcal que correspongui o a la Direcció General de Qualitat Ambiental.
Aquestes propostes poden servir de base per adequar els mapes al Decret 176/2009.
Els mapes, en funció de les característiques del municipi, poden incorporar zones de soroll i zones
especials: ZEPQA, ZARE.
Vist el document de febrer de 2015, "Mapa de capacitat acústica del municipi de Sant Pau de
Segúries" elaborat per la Generalitat de Catalunya;
Vist l'informe del Serveis Tècnics municipals on s'exposa quins han estat els criteris per l'elaboració
del Mapa de Capacitat Acústica;
Atès que els articles 9 de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació
acústica, 4.b) de la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll i 7 del Decret 176/2009, pel qual
s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació
acústica, i se n'adapten els annexos, atribueixen les competències per l'elaboració, l'aprovació, la
revisió dels mapes de capacita acústica i la corresponent informació al públic als ajuntaments;
Atès que els articles 9.6 de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació
acústica i 4 del Real decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido
ambiental, en referencia a la informació al públic, estableixen que els mapes de capacitat acústica
s'han de posar a disposició i divulgar entre la població d'acord amb la legislació vigent sobre el dret
a l'accés a la informació en matèria de Medi Ambient, utilitzant les tecnologies de la informació
que resultin més adequades;
Ates que l'article 9 del Decret 176/2009, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28
de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n'adapten els annexos, estableix que
s'ha de possibilitar la consulta dels mapes de capacitat acústica per mitjans telemàtics.
Ates que l'article 10.6 del Decret 17612009, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de
28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n'adapten els annexos, estableix que
en el procediment d'aprovació, revisió o modificació de la zonificació acústica cal garantir
l’audiència als municipis limítrofs, als efectes de compatibilitzar les zones acústiques i els objectius
de qualitat acústica;
Ates que l'article 14 i l'annex D del Decret 176/2009, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei
16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n'adapten els annexos,
estableix que les zones de soroll de les infraestructures existents les determina i delimita
l'Administració titular de la infraestructura i que s'han d'incorporar als mapes de capacitat acústica
municipal a títol informatiu;
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Ates el que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de regim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú;
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
1. Aprovar inicialment el Mapa de Capacitat Acústica del municipi de Sant Pau de Segúries.
2. Sotmetre aquest acord a informació pública durant el termini de trenta dies hàbils, mitjançant
la inserció deis anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província (BOP de Girona), al tauler
d'anuncis de l'Ajuntament, E-Tauler i a la web municipal, als efectes d'examinar-lo i formular
al·legacions.
3. Considerar que en cas de no haver-hi cap al·legació, l'aprovació inicial esdevindrà definitiva.
La proposta s’aprova per unanimitat
Com que no hi ha més temes per tractar l’alcalde president aixeca la sessió al lloc i data dalt
consignats.
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,
Alcalde president,

Josep Ruiz i Muñoz

Pep Palos i Sastre
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