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ACTA DE PLE
NÚM. 6/14
SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DEL DIA 7 DE JULIOL DE 2014
Inici: 20:45
Acabament: 22:30
Assistència:
President
Il·lm. Sr. Pep Palos i Sastre (CIU-Indep)
Regidors/es
Sra. M. Carme Simon i Orriols (CIU-Indep)
Sr. Joan Navarro i Soler (CIU-Indep)
Sr. Gerard Soler i Perramon (UPSP)
Sra. Blanca Villar Pérez(UPSP)
Absències:
Sra. Dolors Cambras i Saqués (CIU-Indep)
Sr. Josep Nogué i Serrat (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 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.

Aprovació de les actes de les sessions anteriors
Correspondència i despatx oficial
Donar compte dels decrets de l’Alcaldia
Donar compte de les actes aprovades de la Junta de Govern Local
Aprovació de la Modificació dels Estatuts del Consorci del Ter
Aprovació de les Festes Locals del municipi per l’any 2015
Aprovació del Compte General de 2013
Actualització de la composició de la Comissió Especial de Comptes
Donar suport a mocions d’altres Administracions i Entitats:
9.1. Moció de suport a l’Ajuntament de Molló sobre co bertura de telefonia mòbil
9.2. Moció del Consell d’Alcaldes del Ripollès en relació a sol·licitar la gratuïtat del
desplaçament per a l’alumnat d’ensenyament obligatori resident al municipi
on està ubicat el centre escolar.
9.3. Moció de suport a l’Ajuntament de Llanars per reclamar a l’Agència Catalana de
l’Aigua la finalització de les obres del Projecte de Col·lectors en Alta del municipi de
Llanars a l’EDAR de Camprodon.
9.4. Moció de suport a la proposta de resolució de suport a l’acte pel dret a decidir
dels electes locals de Catalunya.
10.
Seguiment de la gestió municipal
11.
Moció d’urgència: Aprovació de la modificació dels Estatuts del Consorci pels Espais
d’Interès Natural del Ripollès (CEINR)
12.
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. 4, de 16-04-2014, sessió ordinària del mes d’abril
Acta núm. 5, de 28-04-2014, sessió extraordinària Mesa d’Eleccions
Les actes s’aproven per unanimitat sense esmenes
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2. Correspondència i despatx oficial
Es dona compte al Ple dels assumptes més rellevants rebuts a l ’Ajuntament des del darrer
Ple següents:
Núm.
Ple
1

Data

Assumpte

23-04

2
3
4
5

20-05
20-05
22-05
28-05

Aprovació conveni amb la Diputació de Girona per cessió de cartografia E: 1/1000 del
municipi
Enquesta sobre serveis ARSAL a la Diputació
Canvi Web municipal de la Diputació de Girona
Sindicatura de Comptes sobre dades municipals de 2010 -2011
Servei d’orientació Familiar de la Diputació de Girona

6

01-06

DEO escrit sobre instal·lacions elèctriques domèstiques

7

09-06

8

10-06

Diputació de Girona: aprovació canvi destí subvenció PUOSC del Molí a la xarxa de
clavegueram
Presentació Pla Estratègic de Seguretat viària 2014 -2020 a Catalunya
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18-06

Registre Plans d’igualtat DEO

El Ple en queda assabentat
3. Donar compte dels decrets de l’Alcaldia
Es dona compte dels Decret d’Alcaldia següents:
Núm.
Ple
1
2
3
4
5
6
7

Data

Matèria

20-04
14-05
20-05
20-05
02-06
27-06
27-06

Petició d’ajuts per a la Gestió Forestal Sostenible
Contractació temporal jardiner estiu 2014
Autoritzar ús Sala Psico
Sol·licitud subvenció Consultori 2014
Actualització preu del Servei de retén de la Brigada
Autorització ús Sala Molí 9 de juliol
Autorització ús Sala Molí 22 i 23 de juliol

El Ple en queda assabentat
4. Donar compte de les actes aprovades de la Junta de Govern Local
Es dona compte de les actes de la Junta de Govern Local següents:
Acta
Acta
Acta
Acta
Acta

núm.
núm.
núm.
núm.
núm.

6 de la sessió del dia 2-04-2014
7 de la sessió del dia 24-04-2014
8 de la sessió del dia 15-05-2014
9 de la sessió del dia 29-05-2014
10 de la sessió del dia 12-06-2014

El Ple en queda assabentat
5. Aprovació de la Modificació dels Estatuts del Consorci del Ter
Arrel de les reformes legals introduïdes per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’administració local és necessari que el Consorci Alba -Ter
(en endavant Consorci del ter), s’adscrigui legalment a una administració, f et pel qual cal
modificar els Estatuts del nostre organisme.
Tal i com contempla la Llei, i després d’haver -se valorat des de fa temps per part del
Consell del Govern del Consorci del ter, seria l’Ajuntament de Girona, com a organisme
que hi fa la major aportació i alhora que acull una major població, l’ens que assumiria
aquesta adscripció.
Aquesta proposta ha estat també valorada per part de l’Ajuntament de Girona, que en tot
moment s’ha posat a disposició del Consorci i ha obert la porta generosament a poder
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trobar un encaix a aquesta nova situació, la qual passaria per una adscripció administrativa
i legal a aquest ens que per part del Consorci del Ter.
Per tot això,
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar la modificació dels Estatuts denominat Consorci del Ter i facultar-ho tant
àmpliament com en Dret sigui necessari per a la tramitació de l’expedient.
2. Notificar-ho al Consorci del Ter per al seu coneixement
La proposta s’aprova per unanimitat
6. Aprovació de les Festes Locals del municipi per l’any 2015
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 7 i 8 de setembre de 2015, per què siguin incorporades al calendari laboral de l’any
2015.
2. Comunicar aquest acord al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de
Catalunya.
La proposta s’aprova per unanimitat
7. Aprovació del Compte General de 2013
Vist el Compte General format de l’exercici 2013, juntament amb tota la seva docu mentació
annexa, segons la legislació vigent;
Vist l’informe d’Intervenció emès sobre el mateix Compte, i el Dictamen d’aquesta Comissió
emès en data 2-6-2014;
Atès que va ser exposat al públic perquè poguessin presentar -se reclamacions, objeccions
o observacions, i que no s’han presentat, segons consta en el certificat de Secretaria de
data 5-7-2014;
Atès l’informe de la Comissió Especial de Comptes, i de conformitat amb l’establert en
l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar el Compte General de l’exercici 2013.
2. Rendir el Compte General així aprovat i tota la documentació que l’integra a la
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fiscalització del Tribunal de Comptes, tal i com s’estableix en l’article 212.5 del text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març».
3. Facultar Secretaria intervenció per a la tramesa telemàtica que sigui necessària
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per majoria de tres vots de l’equip de govern i
dues abstencions del grup de UPSP.
8. Actualització de la composició de la Comissió Especial de Comptes
Atès que la composició de la Comissió Especial de Comptes ha variat per la renúncia de la
regidora del grup UPSP que en formava part;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar la composició de la Comissió Especial de Comptes següent:
4 vots ponderats:
Il·lm. Sr Pep Palos i Sastre, president (CIU-Indp)
Joan Navarro i Soler, vocal (CIU-Indp)
3 vots ponderats:
Gerard Soler i Perramon, vocal (UPSP).
Secretari: el de la corporació amb veu i sense vot.
2. Publicar l’anunci corresponent al BOP de Girona i a la Web municipal per a general
coneixement.
La proposta s’aprova per unanimitat
9. Mocions d’altres Administracions i Entitats
9.1. Moció de l’Ajuntament de Molló en relació a la cobertura de telefonia
mòbil al municipi.
Vista la moció de l’Ajuntament de Molló següent:
“...”
Des del mes de maig de 2013 els usuaris de telefonia mòbil de Movistar (veu i dades) del
municipi de Molló han notat molts problemes de cobertura. Tot i les trucades realitzades
per aquest Ajuntament al telèfon d'atenció al client per a empreses 900101010 de Movistar
i al telèfon específic per a ajuntaments de la companyia, així com diverses converses amb
el Sr. Miquel Lupiañez (EPE Servicios Masivos Gi III (Mant.)), no s'ha solucionat el
problema.
Al nostre municipi tenim dos repetidors de telefonia mòbil (ubicats a la Casa de la Vila i al
Serrat de la Perdiu a Fabert) que proporcionen cobertura de la companyia Movistar a
gairebé el 100% del terme municipal. Aquests repetidors no proporcionen cobertura 3G a
data d'avui. Només en alguns pocs punts del poble de Molló, que agafen cobertura de
l'antena de Sant Antoni de Camprodon, es possible connectar-se amb 3G sense cap tipus
de problema.
En períodes estivals, en el que la població al nostre municipi i en general a la Vall de
Camprodon, arriba a triplicar-se, genera un col·lapse de les comunicacions telefòniques
mòbils, i provoca que el tràfic de dades sigui gairebé nul, així com que sigui impossible
establir una trucada de veu a un mòbil (moltes vegades salta la bústia de veu, i arriben
els missatges de trucada perduda al cap d'unes hores al mòbil receptor de la trucada...).
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L’Ajuntament de Molló, després de diverses queixes per escrit i per telèfon a la companyia
Movistar per la baixa qualitat del servei de veu (en èpoques de vacances) i de dades
(durant tot l’any), per la manca de cobertura 3G (el que fa impossible fer ús de les dades),
i pels talls de cobertura que es produeixen darrerament deixant sense telefonia mòbil als
seus clients més de 24 hores, sense que la companyia hagi aportat cap solució ni hagi
millorat la cobertura, ha decidit presentar aquesta moció acompanyada de signatures de
clients de la companyia de telefonia mòbil Movistar descontents amb el servei que ofereix.
Per tot això es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Manifestar públicament el descontentament de l’Ajuntament de Molló amb el tracte i el
servei que la companyia Movistar ofereix al nostre municipi.
2. Fer arribar una queixa formal a la direcció de la companyia, acompanyada de les gairebé
200 signatures de clients de la companyia, per a la seva deguda constància.
3. Comunicar-ho a la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació
de la Generalitat de Catalunya.
4.
Comunicar-ho
Telecomunicacions.

a

la

Secretaria

d’Estat

de

5. Fer arribar aquesta moció a l’ACM, FMC i LOCALRET per a la seva presa en consideració
i al Consell Comarcal del Ripollès per si li vol donar suport.
“...”
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Donar-hi suport a aquesta moció en tots els seus termes.
2. Traslladar aquest acord a l’Ajuntament de Molló per a al seva deguda constància
La proposta s’aprova per unanimitat
9.2. Moció del Consell d’Alcaldes del Ripollès en relació a sol·licitar la
gratuïtat del desplaçament per a l’alumnat d’ensenyament obligatori
resident al municipi on està ubicat el centre escolar.
Vista la moció del Consell d’Alcaldes del Ripollès següent:
“...”
DICTAMEN PREVI SOBRE LA MOCIÓ PER A SOL·LICITAR LA GRATUÏTAT DEL
DESPLAÇAMENT PER A L’ALUMNAT D’ENSENYAMENT OBLIGATORI RESIDENT AL
MUNICIPI ON ESTÀ UBICAT EL CENTRE ESCOLAR
En determinades zones de Catalunya, com és el cas del Ripollès, es dóna la situació
d’alumnes d’ensenyament obligatori que, tot i estar escolaritzats en el seu municipi de
residència, han d’efectuar desplaçaments importants, tant en distància com en temps, per
assistir a l’escola. Molt sovint aquests desplaçaments són d’una envergadura similar, o
fins i tot major (en alguns casos se superen els 15 quilòmetres), als que realitzen alumnes
que resideixen en un municipi diferent al que està ubicat el centre escolar. A més, és
important destacar que molts d’aquests desplaçaments s’han de realitzar, totalment o
parcialment, per camins rurals i això comporta que, en cap cas, es pugui disposar de
transport escolar col·lectiu. També cal tenir present que determinats desplaçaments, tot i
no ser de molta distància, no es pot plantejar fer-los a peu perquè discorren per trams de
carretera i es podria veure afectada la seguretat de l’alumnat.
Si bé la normativa aplicable només garanteix la gratuïtat del desplaçament de l’alumnat
que resideix en un municipi diferent del que s’ha d’escolaritzar, no és menys cert que
aquesta normativa també permet que es puguin equiparar ambdues situacions. De fet,
temps endarrere, a la pràctica, aquesta equiparació ja es produïa. Cal entendre que
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l’equiparació es realitzava en base al reconeixement que, d’altra manera es produïa, tot i
que no de dret sí de fet, un clar greuge comparatiu.
És fàcil entendre que aquest rigor en l’aplicació de la normativa, en el sentit de només
garantir la gratuïtat del desplaçament de l’alumnat resident en un municipi diferent del
que està escolaritzat, estigui motivat per l’actual conjuntura econòmica. Aquesta situació
que està comportant un esforç complementari per a les administracions també el comporta
per a les famílies, just en el moment que, precisament resulta més complicat.
Cal afegir, a més, que l’esforç complementari d’aquestes famílies, de cara al curs vinent,
encara serà major si es té en compte que, per aplicació dels criteris dictats pel
Departament d’Ensenyament per a l’atorgament d’ajuts de menjador, serà molt freqüent
que el cost que hagin de suportar per l’ús del servei de menjador s’incrementi
substancialment. I aquesta, en el seu cas, no es una qüestió gens menor si es té en compte
que la despesa és ineludible, precisament per la distància de l’escola al seu domicili.
Així, és relativament fàcil que es doni la situació, per exemple, d’una família de quatre
membres amb una renda mensual bruta de 1.175,12 € i amb dos fills escolaritzats que,
entre menjador i transport hagi de suportar un cost mensual de
291,38 € , el que implica gairebé un 25% de la seva renda. Per sota d’aquest llindar la
situació es complica encara més perquè, tot i tenir dret a ajuts de menjador i/o
desplaçament, el nivell de renda disponible és encara més baix.
En el supòsit de l’exemple, si la família no s’hagués de fer càrrec del desplaçament, la
despesa seria equivalent aproximadament al 20% de la seva renda.
Per tot l’exposat, es proposa al Consell d’Alcaldes emetre dictamen favorable sobre els
acords següents:
Primer. Demanar al Departament d’Ensenyament l’equiparació de tractament, pel que fa
al desplaçament, entre l’alumnat resident fora del municipi on està ubicat el centre escolar
i el que, residint al mateix municipi, té el domicili a una distància considerable de l’escola.
Segon. Subsidiàriament, demanar al Departament d’Ensenyament la gratuïtat del
desplaçament pels alumnes d’ensenyament obligatori residents al municipi on estan
escolaritzats pels casos en què han d’assumir la totalitat del cost del menjador escolar i
que, per la distància entre el centre escolar i el seu domicili, necessàriament han d’utilitzar
el servei escolar de menjador.
Tercer. Comunicar aquests acords als ajuntaments de la comarca del Ripollès, a la
Diputació de Girona i als consells comarcals de muntanya i els de la demarcació de Girona
“...”
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Donar-hi suport a aquesta moció en tots els seus termes.
2. Traslladar aquest acord al Departament d’Ensenyament i al Consell Comarcal del
Ripollès.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per majoria absoluta de quatre vots a favor i una
abstenció del Sr. Gerard Soler.
9.3. Moció de suport a l’Ajuntament de Llanars per reclamar a l’Agència
Catalana de l’Aigua la finalització de les obres del projecte de col·lectors en
alta del municipi de Llanars a l’EDAR de Camprodon.
Vista la moció de l’Ajuntament de Llanars següent:
“...”
MOCIÓ PER RECLAMAR A L'ACA LA FINALITZACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE DE
COL·LECTORS EN ALTA DEL MUNICIPI DE LLANARS A L'EDAR DE CAMPRODON
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Des de l’any 2000, l’Ajuntament de Llanars reivindica la necessitat de disposar d'una
infraestructura de sanejament al municipi de Llanars;
Amb aquest objectiu, el Ple de l’Ajuntament en sessió de data 4 de setembre del
2000, va acordar de manifestar la necessitat urgent d'una infraestructura de sanejament
a Llanars. L’acord es va trametre a l'ACA (NRS 333, de 12/09/00), al Departament de Medi
Ambient a Barcelona (NRS 334, de 12/09/00), i Medi Ambient a
Girona (NRS 335, de 12/09/00);
A l’abril del 2001 s’envia escrit a la Directora de l’ACA (NRS 172, de data 09/04/01),
mitjançant el qual es posa en antecedents les diferents entrevistes que va mantenir
l’Ajuntament sobre aquest tema (amb la Delegada de Medi Ambient a Girona, amb el tècnic
de l’ACA Sr. Antoni Ribe al febrer de 2001; i amb el Gerent de l’ACA Sr. Lluís Quer a l’abril
del 2001, el resultat de la qual ens animà a creure que en un termini relativament breu el
municipi de Llanars disposaria del tan reivindicat sanejament), i se li demana se’ns informi
i confirmin les previsions en aquest sentit;
El setembre de 2001, el Departament de Projectes i Expropiacions de Medi Ambient de la
Generalitat de Catalunya - Agència Catalana de l'Aigua, va redactar el "Projecte de
construcció dels col·lectors en alta del municipi de Llanars a l'EDAR de Camprodon",
assumit per l'Enginyer de Camins Sr. Jordi San Millán i Filbà, del qual l'Agència Catalana
de l'Aigua, en data 15 de gener de 2002, ens va trametre un exemplar pel nostre
coneixement;
L'Agència Catalana de l'Aigua, en data 13 de setembre de 2002, ens va comunicar que en
data 9 de setembre de 2002 s'havia aprovat tècnicament el projecte i s'incoava expedient
d'informació pública (DOGC núm. 3733, de 04/10/02). Alhora, ens demanaven informe pel
que feia referència a les competències de l'Ajuntament;
Per Resolució de la Directora de l'Agència Catalana de l'Aigua, de 28 de febrer de 2003,
es va aprovar definitivament el projecte, DOGC núm. 2847 de data 20/03/2003;
Atenent que l'Ajuntament tenia prevista l'execució de l'obra Infraestructura Passeig de les
Riberes Ter i Feitús (1a fase), subvencionada parcialment per l'Agència Catalana de l'Aigua
i vist que el projecte de col·lectors afectava l'espai d'actuació, es va creure convenient la
previsió d'execució simultània de la part d'obra d'aquest àmbit, raonament amb el que hi
va estar d'acord l'ACA i va donar com a resultat l'emissió per part de l'enginyer Sr. Joan
Millán i Filbà, del Departament d'Infraestructures III, en data maig 2003, del desglossat
"Projecte dels col·lectors en alta d'aigües residuals del passeig de les riberes Ter i Feitús
(1a fase)", amb una atribució de fons per part de l'ACA del 100% del cost (resolució de
data 13 de març de 2005). L'obra es va contractar per acord del Ple de l'Ajuntament de 6
d'agost de
2003 i es va executar totalment;
L'Ajuntament, per mitjà d'escrit (NRS 411, de 25/07/2003), davant el fet que des de la
resolució de 28 de febrer de 2003 d'aprovació definitiva del projecte encara no s'havien
iniciat les obres del projecte general de col·lectors, va sol·licitar a l'Agència Catalana de
l'Aigua les previsions d'inici de les mateixes per tal de donar una resposta ajustada a la
demanda dels ciutadans;
L'Agència Catalana de l'Aigua, per mitjà d'escrit (sortida 41767/2003, de data 18 de
setembre de 2003), ens va comunicar que les obres estaven incloses en el PSARU DEL
TER I DRÓ i que el dia 6 d'octubre de 2003 era l'últim dia de presentació de pliques i que
es procediria a l'obertura el dia 16 d'octubre de 2003. Tanmateix, en data 29 d’octubre de
2003, l’Ajuntament en va tenir coneixement que l’obra encara no estava adjudicada;
En el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya núm. 37, de 29 de març de 2004, consta
la presentació per part del Grup Parlamentari de Convergència i Unió de la "Proposició No
de Llei sobre el projecte de construcció dels col·lectors en alta des del municipi de Llanars
a l'estació depuradora d'aigües residuals (EDAR) de Camprodon (Ripollès)" (Tram. 25900073/07), en el sentit que "El Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu a: Que
en un període no superior a quatre mesos s'iniciïn les obres de construcció del
col·lector...", datada el 3 de març de 2004;
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En el diari de sessions del Parlament de Catalunya (Sèrie C - Núm. 62) de 27 de maig de
2004 es rebutja la proposició anteriorment esmentada i es publica l'acord en el Butlletí
Oficial del Parlament de Catalunya núm. 65, de 3 de juny de 2004;
En data 10 de maig de 2004, NRE 422, el Diputat al Parlament de Catalunya Sr. Eudald
Casadesús i Barceló ens va fer arribar còpia de la resposta del Conseller de Medi Ambient,
de data 14 d'abril de 2004, a la pregunta formulada per ell a la Mesa del Parlament, núm.
iniciativa 314-00278/07, títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per escrit sobre
el projecte de construcció dels col·lectors en alta des del municipi de Llanars a l'estació
depuradora d'aigües residuals (EDAR) de Camprodon (Ripollès). En resum el Conseller
respon que el projecte està inclòs en el Programa de Sanejament d'Aigües Residuals
Urbanes 2002 (PSARU 2002) i que aquestes obres estaven adjudicades, juntament amb
altres actuacions de sanejament de la conca, mitjançant un concurs de concessió
administrativa. Així mateix indica que, pel que fa el calendari d'execució del projecte, el
Govern de la Generalitat preveu que es pugui portar a terme durant l'any 2006;
El 21 de juny de 2005, davant el fet que vàrem tenir coneixement, sense confirmació
oficial, que estava previst d'executar les obres durant el mateix exercici 2005, es va
trametre un escrit a l'Agència Catalana de l'Aigua (NRS 397 de 22/06/2005), en el sentit
de demanar que se'ns confirmés i se'ns informés al respecte, haguda compte del llarg
camí recorregut fins aquell moment i les necessitats sanitàries llargament reivindicades
per l'Ajuntament per acomplir les condicions mínimes de salubritat pública i dignitat que
qualsevol poble del segle XXI ha de poder oferir;
L'Agència Catalana de l'Aigua, (per mitjà d'escrit NRS 0138S/36.186/2005 de data
13/07/05), ens va comunicar que en data 13 de juny de 2005 s'havia signat el contracte
de "Concessió d'obra pública per a la redacció del projecte, construcció i explotació de les
instal·lacions de sanejament d'aigües residuals urbanes a les conques del Ter i Daró. Clau
CT03002058, i que dintre d'aquest contracte hi havia actuacions en matèria de sanejament
del nostre municipi, així com que, properament contactaria amb nosaltres l'adjudicatari
del contracte "ACSA AGBAR Construcció, SA - SOREA y Constructora de Calaf, SAU - Unión
Temporal de Empresas", a fi d'obtenir les dades necessàries per tal de redactar els
corresponents projectes constructius; L'Agència Catalana de l'Aigua, (per mitjà d'escrit
NRS 0138S/40025/ 2005, de data 03/08/2005), en resposta al nostre escrit anteriorment
esment de 21 de juny de 2005, ens va informar entre d'altres qüestions que el calendari
d'actuacions es preveia que les obres es poguessin iniciar a finals de l'any 2006;
Per tal de donar resposta a les reiterades queixes i pressions per part del veïns del
municipi, principalment els que habitaven prop del riu, que es veien afectats per l'estat
de l'entorn i els mals olors i vist que encara no s'havien iniciat les obres, l'Ajuntament, va
trametre nou escrit dirigit al Director a l'ACA, (NRS 60 de 01/02/07), per tal que ens
informessin de les seves intencions en relació a aquestes obres. De l'esmentat escrit se'n
va trametre còpia a la Delegació de Girona de l'ACA pel seu coneixement;
L'Agència Catalana de l'Aigua (per mitjà d'escrit NRS 0138S/4533/2009, de data
22/01/2009) va notificar a l'Ajuntament la Resolució de la Generalitat de Catalunya, d'11
de novembre de 2008, per a la qual es van declarar d'urgència a efectes d'expropiació
forçosa, les obres del projecte de col·lectors, amb tots els béns i drets afectats per
l'expropiació que resultes de la realització de les referides obres i citava a l'Ajuntament,
pel dia 03/02/2009, a fi de procedir a l'aixecament de les Actes
Prèvies a l'Ocupació;
L'Agència Catalana de l'Aigua (per mitjà d'escrit amb NRE a l'Ajuntament 522 de data
29/04/2009) va requerir a l'Ajuntament que dugués a terme les obres necessàries per
connectar als col·lectors diversos punts d'aigües residuals. L'Ajuntament va respondre a
aquest requeriment (escrit NRS 477 de 05/06/2009) que es portarien a terme les obres
necessàries tan bon punt s'executés el projecte de col·lectors en alta, a la canalització del
qual havien d'anar connectats els punts d'abocament. El mateix any 2009 es van iniciar
les obres;
El Ple de l'Ajuntament de Llanars, en sessió celebrada el dia 28 de setembre de 2012,
davant el fet que les obres estaven encara pendents de finalització, amb l'agreujant que
la part executada presentava tot un seguit de deficiències que era del tot indispensable
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de resoldre, va aprovar la "MOCIO RECLAMANT A L'ACA LA FINALITZACIÓ DE LES OBRES
DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DELS COL·LECTORS EN ALTA DEL MUNICIPI DE LLANARS A
L'EDAR DE CAMPRODON", per la qual es sol·licitava a l'Agència Catalana de l'Aigua que es
finalitzessin immediatament les obres del Projecte constructiu dels col·lectors en alta del
municipi de Llanars a l'EDAR de Camprodon, amb resolució de les deficiències que
presentava la part d'obra executada i que es restauressin degudament la llera i els
terrenys afectats per les obres i es netegés la zona de la llera afectada per l’abocament
directe del col·lector en alta tan bon punt les aigües residuals de Llanars fossin conduïdes
a l’EDAR de Camprodon. La Moció es va comunicar a l’Agència Catalana de l’Aigua, al
Conseller de Territori i Sostenibilitat, al Consell Comarcal del Ripollès i a l’Ajuntament de
Camprodon;
El Director de l'ACA (per mitjà d'escrit NRS 0138S/11.114/2013 de 28/03/2013) va acusar
rebuda dels escrits de l'ACA i del Conseller de Territori i Sostenibilitat pels quals es
traslladava la moció i va respondre que aquesta obres formen part del contracte de
concessió d'obra pública per a la redacció del projecte, construcció i explotació de les
instal·lacions de sanejament d'aigües residuals urbanes a les conques del Ter i Daró i que
el concessionari d'aquest contracte havia sol·licitat a l'ACA l'equilibri econòmic-financer
de la concessió i que es trobava pendent d'establir les condicions i el calendari de
finalització de les actuacions que resten per finalitzar.
També indicava que les obres restaven aturades per l'Ajuntament de Camprodon, atenent
a un desacord amb el traçat i que en aquell moment s'estava redactant una modificació
del projecte que permetés la finalització de les obres. Finalment indicava que atesos els
antecedents i vista la situació administrativa en que es trobava el contracte no podien
fixar una data concreta per atendre l'acord de l'Ajuntament, que tan bon punt disposessin
de les previsions ens ho comunicarien;
Atès que ha transcorregut més d'un any des de l'última comunicació del Director de l'ACA
i les obres estan aturades i encara no coneixem les previsions de finalització de les
mateixes;
Atès que considerem que catorze anys són ja molts anys perquè és perllongui una situació
que afecta la salubritat de les persones i que té un impacte considerable sobre el riu Ter
i que és de justícia la seva resolució immediata;
Des del consistori es fa difícil d'entendre que amb un estat tan avançat de les obres no es
pugui posar en servei el col·lector. Després de més d'un any amb les obres parades i sense
haver rebut cap comunicació oficial de l'ACA respecte al termini de finalització i posada en
servei, ens veiem obligats a sol·licitar que ens facilitin el termini d'execució, que, al nostre
entendre, hauria de ser a curt termini;
Es proposa al Ple l'adopció dels següents acords:
Primer. Reclamar a l'Agència Catalana la finalització de les obres del PROJECTE DE
COL·LECTORS EN ALTA DEL MUNICIPI DE LLANARS A L'EDAR DE CAMPRODON, amb
resolució de les deficiències que presenta la part d'obra executada i deguda restauració
de la llera i els terrenys afectats per les obres, i que es netegi la zona de la llera afectada
per l’abocament directe del col·lector en alta tan bon punt les aigües residuals de Llanars
siguin conduïdes a l’EDAR de Camprodon.
Segon. Facultar l'alcalde president per a prendre totes les accions legals pertinents a fi
que es pugui aconseguir la finalització de les obres i la posada en servei del nou col·lector.
Tercer. Demanar al Consell Comarcal del Ripollès el seu recolzament i que es facin les
gestions necessàries a nivell comarcal, a fi d’aconseguir la finalització de les obres i el
sanejament de les aigües residuals del municipi de Llanars.
Quart. Comunicar aquest acord al Director de l’Agència Catalana de l’Aigua, al Conseller
de Territori i Sostenibilitat, al Consell Comarcal del Ripollès, a l'Ajuntament de Camprodon
i al Consorci Alba Ter.
“...”
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
C. Guàrdia, 11 - 17864 Sant Pau de Segúries - Tel-fax 972 747 005
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1. Donar-hi suport a aquesta moció en tots els seus termes.
2. Traslladar aquest acord a l’Ajuntament de Llanars, per a la seva deguda constància i
efecte.
La proposta s’aprova per unanimitat
9.4. Moció de suport a la proposta de resolució en favor de l’acte pel dret a
decidir dels electes locals de Catalunya.
Vista la moció de l’ACM següent:
“...”
Els Ajuntaments són la representació més genuïna, a l’escala local, de la voluntat popular.
Expressen i canalitzen les necessitats de tots els ciutadans de benestar, d’igualtat, de
justícia i de llibertat. Ho fan en la defensa concreta dels drets més elementals que
s’expressen en la quotidianitat i ho fan canalitzant les aspiracions col·lectives, definint
horitzons, proposant drets i valors.
Els Ajuntaments de Catalunya sempre conscients d’aquesta representació han tingut un
paper determinant en l’impuls i la defensa de l’autogovern i han expressat reiteradament
el seu compromís amb les aspiracions col·lectives de Catalunya com a nació.
Des de la representació territorial dels governs locals, poble a poble i ciutat a ciutat, per
tots els racons del país, en un mosaic de 947 municipis els Ajuntaments han fet sentir la
veu dels ciutadans i ciutadanes inequívocament compromesos amb l’autogovern.
Ho han fet en tots els moments històrics que han suposat cruïlles decisives per a la
definició del futur del país.
Va ser així amb la Mancomunitat la llei que la va fer possible i els primers projectes
d’Estatut; també va ser així en el tombant de la Dictadura cap a la Segona República amb
l’impuls decidit de l’Estatut de 1931-1932 i també ho van ser després de la Dictadura
franquista amb les eleccions municipals de 1979 impulsant un ampli procés de
desenvolupament de l’autonomia local i dels principis de l’autogovern recollits
genèricament en el pacte de la transició i concretats a l’Estatut de 1979.
Ara, passada la primera dècada del segle XXI, Catalunya s’encara a un nou tombant
decisiu. Les retallades successives de l’Estatut d’Autonomia de 2006 i la seva pràctica
liquidació després de la sentència del Tribunal Constitucional de 2010 ens situen davant
d’una pràctica ruptura d’aquell pacte de 1975-1979.
Arribats a aquest punt els Ajuntaments de Catalunya manifesten i proclamen que l’únic
camí possible en defensa de les llibertats individuals i col·lectives dels catalans i les
catalanes és escoltar la veu del poble. És la consulta als ciutadans i ciutadanes sobre la
seva voluntat pel que fa a les relacions i a l’encaix entre Catalunya i Espanya. Una consulta
sobre el futur, sobre el país que volem i sobre el país que necessitem.
I per tot això afirmem:
Primer.-Els municipis de Catalunya ens reafirmem en els valors del municipalisme i del
catalanisme polític com el camí per satisfer i donar resposta a les necessitats més
peremptòries i els anhels més profunds dels ciutadans i les ciutadanes de Catalunya.
Segon.- Els Ajuntaments de Catalunya afirmem que el dret a decidir, que la consulta als
ciutadans, és el punt de trobada de tota la ciutadania, en una actitud de radicalitat
democràtica, per a escoltar la veu del poble, donar la veu al poble i definir amb llibertat
el país que volem .
Tercer.- Els Ajuntaments de Catalunya ens comprometem a la celebració de la consulta i
a facilitar-ne el seu desenvolupament legal en els termes que proposi el Parlament de
Catalunya.
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Quart.- Enviar aquesta moció a tots els ens locals de Catalunya, i convidar a tots els
electes i ex-electes locals a l’acte del proper 12 de juliol a la ciutat de Girona, i a signar
el manifest l’hora de decidir (http://www.elpuntavui.cat/l-hora-de- decidir.html).
“...”
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Donar-hi suport a aquesta moció en tots els seus termes.
2. Traslladar aquest acord a l’ACM, per a la seva deguda constància i a l’efecte
corresponent.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per majoria de tres vots de l’equip de govern i
dues abstencions del grup de UPSP.
9. Seguiment de la gestió municipal
L’alcalde explica diferents temes de la gestió ordinària de l’Ajuntament:
-

S’han instal·lat tanques de contenidors a la Ral i al carrer F. Mestre
S’ha executat una reordenació de les parades el Mercat setmanal amb un plànol
elaborat pel tècnic municipal. Sembla que tots est an contents amb el resultat.
S’han acabat les obres de la font de la Puda. Només resta pendent la senyalització
El dia 24 de juliol ens instal·len la minidexalleria al pati darrera l’Ajuntament.
També un dipòsit d’olis usats en substitució de la deixalleri a mòbil comarcal.
Ahir dia 8 van fer una reunió al Consell Comarcal sobre la nova contractació del
Servei de Deixalles. A finals d’any sabrem el nou cost.
A la Llar d’infants tenim un problema de sobreocupació que ens obliga a fer
remodelació de les instal·lacions i contractar un educadora pel proper curs 2014 2015. Segurament haurem de desdoblar l’aula a una altre lloc (Sala de Psico).
L’Ajuntament ha fet gestions per cobrar la subvenció de l’obra de contenidors
soterrats de l’any 2011. Sembla que demà dia 10 la cobrarem: 58.000 € que havia
finançat l’Ajuntament.
Hem posat mobiliari a l’església vella: dos bancs i una paperera
Vam demanar una subvenció per pintar la façana del pavelló que ens han denegat
perquè no són obres urgents.
Estem a punt de contractar les obres del telecontrol de l’aigua de la Ral . Tenim cinc
propostes i les financem amb una subvenció de la Diputació de Girona.
També hem d’adjudicar la instal·lació de dos reguladors de flux per reduir la
potència de l’enllumenat públic i abaratir despeses.

El Ple en queda assabentat
10. MOCIÓ D’URGÈNCIA
El secretari explica que del Consorci per a la Protecció dels Espais d’interès Natural del
Ripollès ens han demanat la ratificació de l’aprovació de la modificació dels seus Estatuts.
Els assistents aproven la inclusió de la proposta a la sessió del Ple d’avui
10. Aprovació de la modificació dels Estatuts del Consorci pels Espais d’Interès
Natural del Ripollès (CEINR)
El Consell Plenari del Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais d'Interès Natural
del Ripollès (CEINR), en la seva sessió de data 18 de setembre de 2013, va aprovar
inicialment la Modificació dels estatuts reguladors d'aquest ens (publicats en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya número 5616, de data 27 d'abril de 2010).
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Aquest acord ha estat notificat a l’Ajuntament de Molló, en la seva qualitat de membre del
Consorci, per a la seva consideració i, si escau, ratificació.
La modificació proposada consisteix essencialment en crear dues vicepresidèncie s –
actualment només n'hi ha una– que, juntament amb la Presidència, suposin la
representativitat territorial equitativa del Baix Ripollès, de la Vall del Freser i de la Vall del
Ter. Així mateix, s'atorga a les vicepresidències una sèrie de funcions i es r egula la majoria
necessària per a la seva elecció.
Es proposa la modificació de l'article 7, de l'apartat 5.a) de l'article 8, de l'article 10 i de
l'apartat 2.a) de l'article 15, els quals queden redactats de la següent manera:
Article 7
“Els òrgans de govern, de gestió i de cooperació del Consorci són els següents:
a) El Consell Plenari
b) La Comissió Executiva
c) El Consell Consultiu
d) La Presidència
e) Les Vicepresidències
f) El Gerent”
Apartat 5.a) de l’article 8
“8.5 En tot cas correspon al Consell Plenari amb caràcter indelegable:
a) L’elecció, d’entre els seus membres, del president i dels vicepresidents. Els
vicepresidents seran nomenats pel Consell Plenari a proposta del president
b) (...)”
Article 10
“(...) 10.3 en els casos d’absència o malaltia del president, serà substituït pel
vicepresident primer o bé, en els casos d’absència o malaltia d’aquest últim, pel
vicepresident segon.
10.4. Hi haurà dues vicepresidències, la vicepresidència primera i la vicepresidència
segona. Els càrrecs de vicepresidents seran nomenats pel Consell Plenari a proposta del
president, d’entre els membres que formen la Comissió Executiva. El vicepresident primer
i el vicepresident segon, hauran de ser escollits per tal de garantir juntament amb la
presidència, l’equilibri i representació territorial de la Vall del Freser, Vall del Ter, i Baix
Ripollès
10.5. El càrrec de vicepresident primer i vicepresident segon s’intercanviaran anualment
entre els dos vicepresidents.
10.6. Les funcions de les vicepresidències seran les següents:
a) Substituir al president en els casos d’absència i/o malaltia d’acord amb l’ordre assignat.
b) Representació territorial assignada del Consorci.
c) Contribuir i col·laborar en les tasques de presidència que li siguin encomanades.
d) Les funcions que li siguin delegades pel Consell Plenari, per la Comissió
Executiva i per la Presidència.”
Apartat 2.a) de l'article 15
“(...)15.2. En el Consell Plenari caldrà el vot favorable de la majoria absoluta dels seus
components per a la validesa dels acords que s’adoptin sobre les matèries següents:
a) Nomenament del president/a, vicepresident/a primer/a, vicepresident/a segon/a, del/la
gerent i membres de la Comissió Executiva (...)”
De conformitat amb allò que disposen els articles 57 i 87 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local, l'article 271 del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
els articles 160, 313 i 316 del Decret 179/19 95, de 13 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, els articles 114 i 115
de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
Atès que l’article 322 del Decret 179/1995, estableix que la modificació dels estatuts dels
consorcis, amb l'acord previ del seu òrgan superior de govern, ha de ser ratificada pels
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ens, administracions i altres entitats consorciades, amb les mateixes formalitats que per a
la seva aprovació.
Per tot l’exposat, es proposa:
1. Aprovar la modificació de l'article 7, de l'apartat 5.a) de l'article 8, de l'article 10 i de
l'apartat 2.a) de l'article 15 dels Estatuts reguladors del Consorci per a la Protecció i la
Gestió dels Espais d'Interès Natural del Ripollès (CEINR), en la forma que s'ha transcrit a
la part expositiva d'aquest acord.
2. Sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies hàbils mitjançant anuncis al
Butlletí Oficial de la Província, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i tauler d’anuncis
de la corporació la modificació aprovada, i a tal efecte, facultar el Consorci per a la
Protecció i la Gestió dels Espais d'Interès Natural del Ripollès (CEINR), tan àmpliament
com en dret sigui necessari, per al tràmit conjunt d’informació pública i per a tots els
demés tràmits administratius necessaris fins a l’aprovació definitiva de la modificació.
3. Comunicar aquest acord al CEINR per a la seva deguda constància i a l’efecte
corresponent.
La proposta s’aprova per unanimitat
11. Precs i preguntes
El Sr. Soler demana que l’alcalde aclareixi si cobra un sou o no per la confusió que consta
al butlletí.
L’alcalde explica que actualment l’alcalde només cobra la subvenció de la Generalitat. Al
poble de Sant Pau (fons propis del pressupost municipal) no li costa res. En definitiva ara
l’Ajuntament ha estalviat un sou.
El Sr. Soler demana com va anar l’enquesta dels arbres de la Pl. Generalitat.
L’alcalde explica que ell mateix va obrir la urna i, per tal de garantir la confidencialitat , no
ha fet públic el que va votar cadascú (era una enquesta amb noms i dades personals) tal i
com li havien demanat molts participants. El resultat va ser un empat. El Sr. Soler té a la
seva disposició les paperetes per si les vol consultar amb respecte per la confidencialitat.
El Sr. Soler explica que el revolt del carrer F. Mestre amb la font del Pavelló és perillós: hi
ha vehicles aparcats i no hi ha espai perquè passin dos cotxes alhora en una via de doble
sentit de circulació.
El Sr. Soler explica que els hi han comentat que l’IBI de Sant Pau de Segúries és del més
alt de Catalunya, la qual cosa no han pogut contrastar de moment. També els han comentat
que a Sant Joan el van baixar el 30% i que és més car que Camprodon.
L’alcalde respon que això és manifestament fals.
El secretari explica que a Sant Joan es va fer una revisió cadastral l’any 2008 que obliga a
reduir els tipus durant 10 anys per tal que l’impacte no sigui tant dramàtic. Pot ser que
algun any hagin rebaixat un 30 % el tipus per aturat la patacada.
Pel que fa Camprodon tenen el tipus d’IBI al màxim legalment permès i han demanat
revisió de la ponència de valora per incrementar -lo encara més.
Pel que fa Sant Pau de Segúries, tenim una ponència de valors de l’any 1987 i el tipus està
per sota de la mitja, tirant a baix.
El Sr. Soler demana que els mantinguin informats de qualsevol qüestió nova relativa al
càmping "els Roures".
L’alcalde respon que els tindran puntualment informat.
I com que no hi ha més temes per tractar l’alcalde president aixeca la sessió al lloc i data
dalt consignats.
C. Guàrdia, 11 - 17864 Sant Pau de Segúries - Tel-fax 972 747 005
ajuntament@santpauseguries.cat - NIF P1718600H

14

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

