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ACTA DE PLE
NÚM. 5/13
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DEL DIA 18 DE SETEMBRE DE 2013
Inici: 20:30
Acabament: 23:30
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. Gerard Soler i Perramon (UPSP)
Sr. Josep Nogué i Serrat (UPSP)
Absències:
Sra. Marta Peracaula i Prades (UPSP)

A la Sala d’Actes de la Casa de la Vila de Sant Pau de
Segúries, es reuneix el Ple de la corporació a l’objecte de
celebrar la sessió ordinària en primera convocatòria.
Actua com a secretari el Sr. Josep Ruiz i Muñoz, secretari
interventor de l’Ajuntament comissionat pel eSAF, servei
d'assistència a municipis del 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
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

Aprovació de les actes de les sessions anteriors
Donar compte i, si s’escau, ratificar Decrets d’Alcaldia
Donar compte de les actes aprovades de la Junta de Govern Local
Acceptació de la renúncia d’una regidora i proposta de nomenament del substitut
Proposta de festes locals 2014
Ratificació de l’adhesió a LOCALRET per a la compra agregada de telecomunicacions
Aprovació del compte general 2012
Aprovació de la modificació núm. 1 del pressupost de 2013
Donar compte de la tramesa al MHAP de l’estat d’execució del pressupost a 30-62013, segon trimestre.
Aprovació del marc pressupostari 2014 -2016
Seguiment de la gestió municipal
Mocions:
12.1. Moció d’adhesió al pacte nacional pel dret a decidir
12.2. Moció a favor del manteniment dels serveis socials de proximitat en mans dels
municipis (i dels consells comarcals)
12.3. Per la continuïtat del finançament de la l lei de promoció de l’autonomia
personal i l’atenció a persones en situació de dependència
Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió
L’alcalde president declara oberta la sessió i es tracten successivament els punts de l’ordre del
dia:
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors
Es proposa l’aprovació de les actes següents:
Acta Núm. 2, de 29-05-2013 corresponent a la sessió ordinària del mes de maig
Acta Núm. 3, de 12-06-2013 corresponent a la sessió extraordinària
Acta Núm. 4, de 19-06-2013 corresponent a la sessió extraordinària
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Els Srs. Soler i Nogué demanen uns afegits a l’acta del Ple de 29-05-2013 que s’aproven pels
assistents. El secretari afegeix anotacions per mantenir la coherència de l’acta:
Punt 7:
(Sr. Soler) És més, hi havia interessats que no van presentar el currículum per què se’ls va dir
que la plaça ja estava coberta. En quant al sou, era el moment de rebaixar el cost de la plaça.
El Sr. Nogué comenta que no s’hauria d’haver deixat plegar al Marta abans de formar al seu
substitut. No es justifica la cobertura amb una persona qualificada quan ja hi havia una amb
anys d’experiència.
Punt 8:
El Sr. Nogué afegeix que s’han fet contractacions de personal sense comunicar-ho a la oposició ni
donar oportunitat a altres veïns (tècnic municipal, administrativa, jardiner...).
...
(alcalde) El tècnic municipal és personal del Consell Comarcal no pas de l’Ajuntament i de
l’administrativa ja ha donat explicacions a l’apartat anterior.
Punt 12:
(Sr. Soler) A més tenim coneixement de que es prepara un Pla Especial pel càmping i
ningú ens ha dit res. Demana com està aquest Pla abans de la seva aprovació i que se’ns
tingui informats. Vol obrir un debat relatiu al càmping si es fa un PE i fa una sèrie de
comentaris al respecte (roureda, ampliacions...).
Fa esment que hem d’anar amb compte amb les ampliacions del càmping.
Al seu dia ja es va deixar instal·lar l’activitat en un paratge idíl·lic (roureda) i el millor
seria poder retornar la roureda al seu estat inicial.
Les actes s’aproven per unanimitat amb les esmenes introduïdes.
2. Donar compte i, si s’escau, ratificar els Decrets d’Alcaldia
Matèria
Núm. Data
Ple
1
24-05 Liquidació Servei Català de la Salut consultori 2013, primer trimestre
2
26-06 Aprovació PAES
3
28-06 Delegació Alcaldia per vacances
4
09-08 Aprovació certificació treballs Gestió Forestal Sostenible
5
19-08 Liquidació Servei Català de la Salut consultori 2013, segon trimestre
6
21-08 Autorització parada Festa Major
El Ple en queda assabentat
3. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local
Acta núm. 4 de la sessió del dia 08-05-2013
Acta núm. 5 de la sessió del dia 05-06-2013
Acta núm. 6 de la sessió del dia 19-06-2013
Acta núm. 7 de la sessió del dia 17-07-2013
El Sr. Soler demana que les actes s’envien amb més antelació, un cop aprovades. El
secretari demana excuses pel retard en la tramesa i es compromet que no torni a passar.
El Ple en queda assabentat
4. Acceptació de la renúncia d’una regidora i proposta de nomenament de la
substituta
Vist l’escrit presentat per la regidora Sra. Marta Peracaula i Prades de renúncia al càrrec
per motius personals;
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Vist l’escrit presentat pel representant del grup municipal d’Independents per Sant Pau
de Segúries on fa constar la designació de la substituta de la regidora;
Vist l’article 182 de la LOREG:
Artículo 182
1. En el caso de fallecimiento, incapacidad o renuncia de un concejal, el escaño se
atribuirá al candidato o, en su caso, al suplente de la misma lista a quien corresponda,
atendiendo a su orden de colocación.
2. En el caso de que, de acuerdo con el procedimiento anterior, no quedasen posibles
candidatos o suplentes a nombrar, las vacantes serán cubiertas por cualquier ciudadano
mayor de edad que no esté incurso en causa de inelegibilidad. Estos suplentes serán
designados por el partido, coalición, federación o agrupación de electores
cuyos
concejales hubiesen de ser sustituidos y se comunicará a la Junta Electoral
correspondiente, a efectos de la expedición de la oportuna credencial. En este caso, no
podrán ser designadas aquellas personas que habiendo sido candidatos o suplentes en
aquella lista, hubieran renunciado al cargo anteriormente.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Acceptar la renúncia de la regidora Sra. Marta Peracaula i Prades i agrair-li
la
dedicació al càrrec d’aquests dos anys.
2. Proposar a la Junta Electoral Central la expedició de credencial per la substituta
proposada pel representant del grup municipal d’Independents per Sant Pau de Segúries,
Sra. Blanca Villar Pérez.
3. Trametre certificació d’aquest acord a la Junta Electoral Central, degudament traduït, i
amb còpia de l’escrit de renúncia i l’escrit del representant del grup municipal on proposa
el substitut.
L a p r o p o s t a s ’ a p r o va p e r u n a n i m i t a t
5. Proposta de festes locals 2014
Vist l’article 37.2 ET sobre les dues festes locals de les catorze festes anuals, en relació
al Decret 177/1980, de 3 d’octubre, que estableix la competència del conseller d’Empresa
i ocupació per aprovar-les a proposta de l’Ajuntament;
Atès que segons disposa l’Ordre EMO/ 202/2013, de 22 d’agost, per la qual s’estableix el
calendari oficial de festes laborals a Catalunya, per a l’any 2014, 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:
1. Aprovar la proposta de fixar en caràcter de festes locals de Sant Pau de Segúries els
dies 8 i 9 de setembre de 2014, per què siguin incorporades al calendari laboral de l’any
2014.
2. Comunicar aquest
Catalunya.

acord al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de

L a p r o p o s t a s ’ a p r o va p e r u n a n i m i t a t
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6. Ratificació de
telecomunicacions

l’adhesió

a

LOCALRET

per

a

la

compra

agregada

de

Vista la Resolució d’Alcaldia de 7-06-2013 d’adhesió expressa al conveni de col·laboració entre
el Consell Comarcal del Ripollès i el consorci LOCALRET per a la contractació centralitzada de
serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i dades) de l'Ajuntament de Sant Pau de Segúries.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Ratificar l’anterior Resolució d’Alcaldia en tots els seus termes
2. Comunicar-ho a LOCALRET i al Consell Comarcal del Ripollès per a la seva deguda constància
L a p r o p o s t a s ’ a p r o va p e r u n a n i m i t a t
7. Aprovació del compte general 2012
Examinats per la Comissió Especial de Comptes d’aquest ajuntament el compte general
d’aquesta corporació corresponent a l’exercici econòmic de 2012, i en atenció als informes
obrants en l’expedient dels quals es desprèn que es troba conforme i que no s’ha produït cap
reclamació durant els quinze dies i vuit més en què ha estat a exposició pública segons anunci
publicat en BOPG núm. 128 de data 4 de juliol de 2013.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar el Compte General de l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries corresponent a l’any
2012 en la forma en què ha estat presentat i retut.
2. Trametre el Compte General corresponent a l’exercici econòmic de 2012 i l’altra documentació
a què es refereixen les Regles 98 i següents de la Instrucció del model normal de comptabilitat
local, aprovada per Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda, EHA/4041, de 23 de novembre de
2004, a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, d’acord amb la Resolució de 26 d’abril de 2010
(DOGC núm. 5619, de 30 d’abril) per la qual es publicà l’acord del Ple de la Sindicatura de
Comptes de Catalunya, de data 13 d’abril de 2010, sobre la forma en què les corporacions locals
de Catalunya han de retre a la Sindicatura de Comptes el Compte General per mitjans
telemàtics.
3. Considerar presentat el Compte General corresponent a l’exercici econòmic de 2012 al
Tribunal de Cuentas, d’acord amb allò que determinen els articles 212 i 223 del RDL 2/2004, de
5 de març, pel qual s’aprovà el Text refós de la Llei d’hisendes locals, atès que en la Resolució
abans esmentada i segons el conveni signat en data 18 de desembre de 2009, entre el Tribunal
de Cuentas i la Sindicatura de Comptes de Catalunya, les entitats locals de Catalunya podran
enviar els seus comptes mitjançant un únic procediment telemàtic, que permetrà considerar
presentats els comptes en ambdues institucions a tots els efectes.
La proposta s’aprova per majoria absoluta amb 4 vots favorables (CIU-Indep) dues abstencions
(PSP)
8. Aprovació de la modificació núm. 1 del pressupost de 2013
Suplement de crèdit en el pressupost de l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries per a 2013
exp. 1/2013Vist l’expedient tramitat a l’efecte, i també els informes d’Intervenció i Secretaria,
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:

-
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1. Aprovar l’expedient de suplement de crèdit extraordinari finançat mitjançant aplicació de
romanent de tresoreria lliure, en la forma i el contingut que es detalla en l’annex d’aquesta
proposta, de la qual forma part integrant.
2. Exposar el present expedient al públic durant quinze dies hàbils, mitjançant anuncis en el
BOPG i tauler d’anuncis d’aquest ajuntament, a l’objecte d’escoltar reclamacions i suggeriments.
3. Considerar-lo aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar un nou acord en el supòsit
que durant el període d’exposició pública no es formulin reclamacions, circumstància que
quedarà degudament acreditada degudament a l’expedient, amb certificat del secretari.
4. Trametre còpia de l’acord i de l’expedient, en el seu moment, a la Delegació D’hisenda (Servei
de Coordinació amb les Hisendes Territorials), i també als Serveis Territorials del Departament de
Governació de la Generalitat de Catalunya, a l’efecte legal oportú.
Annex a l’acord de modificació del pressupost de 2013
Suplement de crèdit en el pressupost de l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries per a
2013 - exp. 1/2013 –
1. Finançament que s’utilitza:
Romanent de Tresoreria a 31-12-2012: 302.274,62 €
Incorporació de romanents de crèdits: 490.229,32 €
Romanent de Tresoreria utilitzat en la present modificació: 44.350,00 €
Romanent de Tresoreria disponible: 257.924,62 €
2.1. Suplements de crèdit que s'acorden:
Cal suplementar l’aplicació per import de 44.350,00 € per tal de fer front a les despeses.
Aplicació
Pressupostària

21200
21600
22000
22001
22002
22102
22104
22111
22703
23120
35900
46600
48001
62301
62501

Concepte

REP.MAN.EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
Rep.mant.equips per a processos d'informació
Mat. Ordinari no inventariable
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions
Material informàtic no inventariable
Combustible i carburants
Vestuari.
Sumin. De recanvis de maquinària, utillatge i elemtos tpte.
Serveis sociosanitaris de la Diputació
Locomoció del personal
Altres despeses financeres
Transf. Altres entitats que agrupin municipis
Atencions benèfiques i assistencials
Maquinària, instal·lacions i utillatge
Mobiliari
Total

Consignació Actual

Consignació Final

Alta

12.000,00
4.000,00
1.000,00
200,00
1.500,00
12.000,00
600,00
1.000,00
600,00
100,00
300,00
134,16
3.068,93
2.000,00
3.000,00

3.000,00
8.000,00
2.000,00
150,00
1.500,00
6.000,00
300,00
1.000,00
2.000,00
500,00
300,00
2.000,00
1.600,00
15.000,00
4.000,00

29.503,09

44.350,00

15.000,00
12.000,00
3.000,00
350,00
3.000,00
18.000,00
900,00
2.000,00
2.600,00
600,00
600,00
2.134,16
4.668,93
17.000,00
7.000,00
73.853,09

La proposta s’aprova per majoria absoluta amb 4 vots favorables (CIU-Indep) dues abstencions
(PSP)
9. Donar compte de la tramesa al MHAP de l’estat d’execució del pressupost a
30-6-2013, segon trimestre.
D’acord amb el que disposa el RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s’aprovà el Reglament
de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals, així com la Llei Orgànica 2/2012,
d’Estabilitat Pressupostària i Estabilitat Financera, l’elaboració, aprovació i execució dels
pressupostos de les entitats locals es realitzarà en un marc d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera.
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A més, la despesa computable de les entitats locals, d’un any respecte de l’anterior, no podrà
superar la taxa de referència de creixement del PIB a mig termini de l’economia espanyola,
essent el límit màxim per aquest exercici de l’1,7%.
D’altra banda, segons l’article 18 de la LO 2/2012, les Administracions Públiques faran un
seguiment de les dades de l’execució pressupostària i ajustaran la despesa pública per tal de
garantir que quan es tanqui l’exercici no s’incompleixi l’estabilitat pressupostària.
Així mateix, l’article 21 de la norma esmentada estableix la obligatorietat d’aprovar un pla
econòmic financer en cas que s’incompleixi l’estabilitat pressupostària, l’objectiu de deute públic
o la regla de la despesa, i que aquest ha d’ésser aprovat pel plenari de la corporació i tramès a
l’òrgan qui exerceix la tutela financera (Generalitat de Catalunya), per a la seva aprovació i
seguiment.
Es per tot això que es dóna compte al Ple d’aquesta corporació de l’informe d’avaluació sobre el
compliment dels objectius que contempla la Llei Orgànica 2/2012, corresponent a l’execució del
segon trimestre del pressupost de 2013, el resum del qual és el següent:
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El Ple en queda assabentat
10. Aprovació del marc pressupostari 2014-2017
Vista la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
El seu article 29 estableix que les Administracions Públiques elaboraran un marc pressupostari a
mig termini en el que s’emmarcarà l’elaboració dels seus pressupostos anuals.
El seu article 27.2 estableix que, abans de l’1 d’octubre de cada any, les Comunitats Autònomes i
les Corporacions Locals trametran al Ministri d’Hisenda i Administracions Públiques informació
sobre les línies fonamentals que contindran els seus pressupostos.
En el seu article 12 determina una de les tres regles fiscals que recolzen els principis d’estabilitat
i sostenibilitat, que és la regal de despesa. Segons aquesta regla la despesa computable no pot
superar la taxa de referència del creixement del PIB a mig termini de l’economia espanyola.
D’acord amb la circular 10/2012 de la FEMP de data 31-07-2012, i a partir de la informació
continguda en l’Informe de Situació de l’Economia Espanyola de data 20 de juliol de 2012,
aquesta taxa de referència per al període 2013-2015 és la següent:

2014
1,5

Regla de despesa per al període 2014-2016
2015
1,7

2016
1,9

El marc pressupostari previst 2013-205 és el següent:

Per tot l’anteriorment exposat, es proposa l’adopció dels següents acords:
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1. Aprovar el marc pressupostari 2014-2016, amb els seus objectius d’estabilitat pressupostària i
de deute públic, les projeccions de les principals partides d’ingressos i despeses, i els principals
supòsits en que es basen aquestes projeccions.
2. Fer tramesa al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
La proposta s’aprova per majoria absoluta amb 4 vots favorables (CIU-Indep) dues abstencions
(PSP)
11. Seguiment de la gestió municipal
L’alcalde explica que:
-

Hem signat un conveni amb el propietari de la Falguera per instal·lar el Telecontrol
del servei d’aigua a la Ral
També hem aprovat un conveni amb el Bisbat per la cessió de la canonada d’aigua a
la Barquera.
La caldera de l’Escola l’hem canviat per una de gas pel ma l estat del dipòsit de
gasoil.
Farem obres a la Llar d’Infants i posarem un terra de cautxú
Hem acabat les obres d’enllumenat a la Solana del Tell: només mancarà treure un
pal de fusta per part d’Estabanell.
Hem signat un conveni amb l’ADF per neteja de camins forestals.
Tenim notícies que no ens pagaran la subvenció per la passera de l’ACA per import
de 150.000 €.
Des de Recaptació ens han gestionat el cobrament de plusvàlues per import de
35.000 € que fins ara no es cobraven.
Per altra part hem recuperat molts impagats del Consorci de Recaptació per
impossibilitat de cobrar-los; uns 40.000 €.
Vam fer un tractament dels arbres de la plaça per eliminat el pugó.
S’han de talar uns arbres de les 40 cases per què aixequen el paviment.
Estem fent gestions per renovar la centraleta.
La zona del Pla del Serrat es va netejar i va tenir molt d’èxit durant l’estiu.
A la zona de l’Església es va col·locar un rètol per tal que no fessin soroll i ha
funcionat molt bé.
La Festa Major ha anat molt bé en termes generals.
El Sr. Soler demana estar més ben informats dels canvis que es facin a la Festa Major, com ha
passat amb la cercavila que enguany no s’ha fet.
Tenim pendent l’enllumenat de la Ral que s’ha de canviar els focus.
La subvenció de Cultura d’enguany s’ha destinat a mobiliari per dotar la planta
segona de l’Ajuntament com a biblioteca. Convida tothom a portar llibres.
Hem contractat les obres de millora de les instal·lacions elèctriques de seguretat
contra caiguda de llamps i sobretensions.
Hem canviat els gronxadors dels pavelló per uns de nous.
L’Ajuntament ha aprovat un ajut social a un veí del poble que es va ingressar a la
Residència per urgència i no li arriba la pensió per pagar-la.
El Consell Comarcal ens ha informat que al mes d’octubre s’acaba la concessió de les
escombraries.
Del Consorci Ripollès Desenvolupament està en tràmit de constituir -se en una
Agència de Promoció Econòmica per tal d’eixugar els deutes.
Tenim la granja de porcs que aboca purins al camí: ho han posat en coneixement
dels Agents Rurals.
Hem contractat l’arxiver dos cops al mes per posar al dia els papers de l’Ajuntament.
El Ple en queda assabentat
12. Mocions:
12.1. Moció d’adhesió al pacte nacional pel dret a decidir
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Antecedents
El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament la
voluntat d’auto governar-se, amb l’objectiu de millorar el progrés, el benestar i la
igualtat d’oportunitats de tota la ciutadania, i per reforçar la cultura pròpia i la seva
identitat col•lectiva.
Davant l’actual situació de bloqueig polític, financer, social, cultural i lingüístic de
Catalunya en el sí de l’Estat Espanyol, el poble de Catalunya i les seves institucions han
expressat la voluntat de decidir el seu futur polític a través de diverses formes: les
manifestacions massives del 10 de juliol de 2010 sota el lema «Som una Nació, nosaltres
decidim» i la de l’11 de setembre de 2012 sota el lema «Catalunya nou Estat d’Europa»;
la resolució del Parlament de Catalunya el 27 de setembre de 2012 constatant la
necessitat que el poble de Catalunya pogués determinar lliurement i democràticament el
seu futur col•lectiu mitjançant una consulta; o la Declaració de sobirania i el dret a
decidir del poble de Catalunya adoptada pel Parlament el 23 de gener de 2013.
El passat 6 de maig de 2013, el President Mas, en la cimera per al dret a decidir, va
manifestar la voluntat del Govern de la Generalitat de constituir el Pacte Nacional pel
Dret a Decidir, punt de trobada i de participació de tots els agents i institucions c atalanes
que ha de permetre garantir un procés democràtic, transparent, de respecte de
la
pluralitat d’opcions a través de la deliberació i diàleg en el si de la societat catalana, amb
l’objectiu que el pronunciament que resulti de l’exercici del dret a decidir sigui l’expressió
majoritària de la voluntat popular.
Finalment, el 26 de juny de 2013 s’ha constituït el Pacte Nacional pel Dret a Decidir, com
expressió d’un dels principis fonamentals de tota democràcia: donar l'opció al poble de
Catalunya de decidir el seu futur. A l’acte de constitució hi han assistit representants de
les institucions més representatives del país, del món local, dels agents econòmics i
socials, de les entitats culturals i cíviques i de les forces polítiques favorables a l’exerci ci
del dret a decidir i de la celebració d’una consulta sobre el futur polític de Catalunya,
més enllà de la seva posició final.
Per tot això, es proposa al Ple municipal l'adopció dels acords següents:
1. Adherir-se al Pacte Nacional pel Dret a Decidir mitjançant la plataforma
www.dretadecidir.cat amb la voluntat de treballar pels objectius que es proposa.
2. Promoure que els agents econòmics i socials i les entitats culturals i cíviques del
municipi s’adhereixin al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i participin de forma activa en
aquest procés democràtic de l'exercici del dret a decidir i de la celebració d'una consulta
sobre el futur polític de Catalunya.
3. Enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya (EACAT), al Govern de la Generalitat
de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, i fer-ne difusió a les
entitats culturals i cíviques del municipi.
L a p r o p o s t a s ’ a p r o va p e r u n a n i m i t a t
12.2. Moció a favor del manteniment dels serveis socials de proximitat en mans dels
municipis (i dels consells comarcals)
Que la proposta de l’Avantprojecte de Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració
Local, en el cas que s’aprovi i s’apliqui a Catalunya, plantejaria una situació d’amenaça per a la
continuïtat del sistema de Serveis Socials de responsabilitat pública, que al nostre país s’ha anat
construint des dels anys 80.
En l’actual realitat de patiment de sectors molt diversos i extensos de la ciutadania, posar en
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perill el sistema de serveis socials de proximitat constitueix un atac frontal a la garantia dels
drets individuals i col·lectius aconseguits amb molts esforços durant l’etapa democràtica i suposa
un retorn a èpoques passades de precarietat social. Així mateix estaríem posant en perill un
model de convivència, benestar, cohesió social, participació democràtica i qualitat de vida.
Per aquest motiu, en aquests moments que s’estan gestant els esborranys de reforma de
l’administració local, l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries mostra la seva preocupació per les
greus conseqüències que comportaria per la dignitat de les persones, la convivència cívica i la
pau social el desmantellament del model de serveis socials arrelat al territori i al servei de les
persones, especialment les més vulnerables.
Així mateix posem de manifest la importància dels Consells Comarcals com a òrgans gestors de
la prestació de serveis per aquells municipis inferiors a 20.000 habitants.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. En cas que s’arribi a aplicar la modificació que planteja aquest avantprojecte,
l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries demana al Govern de la Generalitat a que insti al
Govern espanyol i als legisladors estatals –i també als de Catalunya- a mantenir la
continuïtat del finançament de la part corresponent a l’Estat del Pla Concertat de
Prestacions Bàsiques de Serveis Socials per a les Corporacions Locals, assegurant el
manteniment i funcionament dels serveis socials de proximitat en els governs locals. La
situació social actual justifica la nostra exigència que, a més, respecta el principi de
subsidiarietat establert per la Unió Europea (article 5 del Tractat de la UE).
2. Així mateix, en cas que a Catalunya no s’apliqués la proposta del Govern espanyol sinó
que s’apliqués la llei catalana, l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries insta al Govern de
la Generalitat a garantir el finançament i el model actual a fi de mantenir els serveis
socials de proximitat a tot el territori.
3. Trametre a la Generalitat de Catalunya els presents acords.
L a p r o p o s t a s ’ a p r o va p e r u n a n i m i t a t
12.3. Per la continuïtat del finançament de la llei de promoció de l’autonomia
personal i l’atenció a persones en situació de dependència
Vista la moció tramesa pels Ajuntaments de Ripoll, Gombrèn i Toses sobre la continuïtat
del finançament de la llei de promoció de l’autonomia personal i l’atenció a persones en
situació de dependència:
“...”
10.1. MOCIÓ PER A DEMANAR LA CONTINUÏTAT DEL FINANÇAMENT DE LA LLEI DE PROMOCIÓ
DE L’AUTONOMIA PERSONAL I ATENCIÓ A LES PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA.
Motivació
El 4 de desembre de 2006, el Congrés aprovava la Ley 39/2006, de 4 de diciembre, de
promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia
(LAPAD). Aquest instrument legal reconeixia un nou dret subjectiu i universal de cura a les
persones que bé per motius d’edat, bé per motius de discapacitat (física, psíquica, mental o
sensorial) es trobava en situació de dependència. L’aprovació tant de la LAPAD com, a Catalunya,
de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials, va suposar la creació del Sistema Català
d’Autonomia i Atenció a la Dependència (SCAAD) que, ha atès a més de 161.000 persones
(156.000 abans de 2010).
Des de l’arribada del PP al Govern, l’atenció a les persones amb dependència ha estat objecte de
retallades importants. La decisió de paralitzar la Llei de Dependència per als dependents
moderats es va prendre en el primer Consell de Ministres del Govern de Rajoy, el 30 de
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desembre de 2011 i va ser aprovada al Congrés amb el suport de CiU. Posteriorment, utilitzant
els PGE per al 2012, el Govern va retardar encara més el seu accés al sistema i, finalment, al RD
Llei 20/2012 del passat mes de juliol, el Govern del PP va aprovar una nova retallada de l’atenció
a la Dependència. Aquest Reial Decret modificà 16 disposicions de la Llei de Promoció de
l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència. Ara, en data 26 d’abril
de 2013, el Govern ha presentat el Programa Nacional de Reformas 2013 (PNR) i podem
conèixer quin és l’abast d’aquelles modificacions. Aquest programa pretén, suposadament,
racionalitzar la despesa pública i aconseguir un suposat estalvi econòmic. En realitat, el Govern
torna a utilitzar la crisi com excusa per a justificar la retallada de serveis públics i de drets a la
ciutadania, i desmantellar el sector públic en benefici del privat.
La proposta de l’actual Govern de l’Estat, pel Sistema de Promoció de l’Autonomia Personal i
Atenció a les Persones en situació de Dependència, és retallar 1.108 milions d’euros (quantia
superior a la pressupostada per aquest àmbit al 2013, que és de 1087 milions d’euros). Per
aconseguir aquest objectiu el Govern de l’Estat està demorant, des de 2012, la incorporació al
sistema de les persones beneficiàries amb grau de dependència moderat, està revisant el procés
de valoració de situacions de dependència, ha suspès l’obligació de l’AGE de cotitzar a la
Seguretat Social pels cuidadors no professionals, ha reduït les intensitats dels serveis i
prestacions, ha eliminat la retroactivitat, ha incrementat el copagament dels usuaris, etc..
Així doncs, la retallada que el Govern del PP pretén fer a la Llei de Dependència, suposa un greu
risc de desatenció per a les persones dependents i les seves famílies, i, en definitiva, el
desmantellament del sistema. Però aquesta reducció pressupostària no significa únicament la
vulneració de drets assolits a l’any 2006. Des de l’entrada en vigor de la llei fins a l’any 2011, en
un context de greu crisi econòmica com l’actual, el sector d’atenció a les persones dependents va
crear més 185.000 llocs de treball directes i 63.000 indirectes; i com reconeixen diferents
informes, inclosos els de la UE, aquest sector és un dels que té més potencialitat a l’hora de
generar ocupació de qualitat i no deslocalitzable.
El Govern del PP enlloc d’apostar pel sector, aplica retallades que suposaran el tancament de
moltes empreses, i per tant la pèrdua de llocs de treball (el propi sector parla de 25.000 llocs de
treball menys); el que, si més no, resulta inversemblant, quan el país té una taxa d’atur superior
al 26%. Així mateix, el Col·legi de Treball Social de Catalunya ha demanat al Govern de la
Generalitat i a la resta de forces polítiques un pacte que garanteixi la cobertura de les persones
dependents. Per això, ha instat a la Generalitat a impulsar una atenció compensatòria amb
caràcter d’urgència per a què les entitats socials i les administracions locals puguin garantir
l’atenció a tots els col·lectius. Aquesta petició està d’acord amb l’article 166 de Estatut de
Catalunya, el qual dictamina que correspon a la Generalitat de Catalunya la competència
exclusiva en matèria de Serveis Socials.
DISPOSICIÓ
El Ple Municipal resol:
10.1.1. Rebutjar les retallades anunciades al Programa Nacional de Reformas 2013 (PNR), en
especial aquelles que impacten en la qualitat de vida de les persones, i en aquest cas,
específicament, de les persones dependents.
10.1.2. Exigir al Govern central que mantingui i, si s’escau, incrementi, l’aportació pressupostària
d’atenció a les persones en situació de dependència, ja que aquest no només és i ha de seguir
sent un servei bàsic, subjectiu i universal de la cartera dels serveis socials municipals, sinó que a
més s’ha demostrat que és un sector que genera ocupació de qualitat i no deslocalitzable.
10.1.3. Exigir al Govern de la Generalitat que executi les bestretes compromeses en el contracte
programa vigent, relacionades amb l’atenció a les persones dependents.
10.1.4. Sol·licitar al Govern de la Generalitat que impulsi accions compensatòries amb caràcter
d’urgència per a què entitats socials i administracions locals puguin garantir l’atenció de les
persones dependents.
10.1.5. Demanar a la Generalitat de Catalunya que elabori un complert desenvolupament del
Sistema Català d’Autonomia i Atenció a la Dependència (SCAAD), incorporant el desplegament
del serveis de promoció de l’autonomia personal, prevenció de la dependència, i impulsant una
atenció integral que incorpori l’atenció sociosanitària.
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10.1.6. Reclamar al Govern estatal i a la Generalitat que compleixin amb els terminis de
pagament acordats legalment amb les entitats i els governs locals.
10.1.7. Comunicar aquests acords al Govern de l'Estat espanyol, al Govern de la Generalitat de
Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, als grups parlamentaris del
Congrés dels Diputats, FMC, ACMC i als ajuntaments de la comarca.
“...”
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Donar-hi suport en tots els seus termes
2. Traslladar aquest acord a la Generalitat de Catalunya i a l’ACM i FMC per a la seva
deguda constància.
L a p r o p o s t a s ’ a p r o va p e r u n a n i m i t a t
13. Precs i preguntes
Els Sr. Soler i el Sr. Nogués volen expressar el seu agraïment a la regidora Marta
Peracaula pel seu treball i per la seva forma de desenvolupar les tasques durant aquesta
període, significant que ha sigut un treball rigorós i honest.
L’alcalde i la resta de regidors es mostren conformes.
El Sr. Soler demana que se senyalitzi el Perer d’en Til que podria tenir més de 300 anys.
També demana els comptes de les Festes Majors de 2012 i 2013.
Diu que va trobar a faltar el cercavila i més actes els dimarts: estaria bé programar actes
pels quatre dies. Ja que es va votar que el dimarts fos festiu hauria de quedar més lluït.
El Sr. Nogué informa que fa més de 15 dies que hi ha una autocaravana aparcada a la
plaça. També hi ha un Renault Clio a l’Avda. Mariner fa més d’un any.
El Sr. Soler demana si es faran les obres del Molí.
L’alcalde respon que probablement no es faran.
Es Sr. Soler manifesta la seva aprovació.
Seguidament l’alcalde dona la paraula al públic assistent
L’alcalde es compromet a estudiar el problema de la senyalització de l’Avda. del Mariner pel perill
que suposa que sigui de doble sentit
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

