ACTA NÚM. 06/11
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DEL DIA 22 DE JUNY DE 2011
Assistents:
President:
Josep Palos i Sastre
Regidors:
Dolores Cambras i Saqués
M. Carme Simon i Orriols
Joan Navarro i Soler
Gerard Soler i Perramon
Josep Nogué i Serrat
Marta Peracaula i Prades

A la Casa de la Vila de Sant Pau de Segúries, quan
són les 19 hores i 30 minuts del dia 22 de juny de 2011
es reuneix el Ple de la Corporació a l’objecte de
celebrar sessió extraordinària en primera convocatòria,
sota la presidència del Sr. Josep Palos i Sastre, Alcalde
president.
Assisteixen els membres 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:
1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
2.- PROPOSTA DE CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
3.- PROPOSTA DE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS EN ORGANS COL·LEGIATS.
4.- PROPOSTA DE CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES.
5.- PROPOSTA DE RÈGIM DE SESSIONS.
6.- INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA – CARTIPÀS MUNICIPAL6.1 Nomenament de Regidors Delegats d’àrea.
6.2 Nomenament de Tinents/tes d’Alcalde i membres de la Junta de Govern Local.
7.- PROPOSTA DE FETES LOCALS PER 2012.
8.- FIXACIÓ DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ I RETRIBUCIÓ DEL CÀRREC D’ALCALDE.
9.- NOMENAMENT DE TRESORER – REGIDOR.

--------------------------------------1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Se sotmet a la consideració del Ple l’acta de la sessió de constitució celebrada el
dia 11/06/11, que resulta APROVADA per unanimitat, sense esmenes ni correccions.
2.- PROPOSTA DE CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
El Sr. Alcalde presenta la següent proposta:
El funcionament de la Junta de Govern Local en municipis de menys de 5.000
habitants és potestativa, segons disposa l’article 20 de la Llei Reguladora de les Bases
de Règim Local, i la seva creació és competència del Ple, que acordarà la delegació
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de les competències que li són pròpies amb les excepcions legals preceptives. Per la
qual cosa, es proposa al Ple :
Primer.- APROVAR la creació de la Junta de Govern Local, que estarà integrada pels
regidors que lliurement nomeni l’Alcalde, del qual nomenament donarà compte al Ple.
A les reunions de la Junta de Govern podran assistir en qualitat d’invitats, amb veu i
sense vot, els altres regidors de la Corporació que siguin convocats a l’efecte.
Segon.- DELEGAR en la Junta de Govern les competències del Ple que legalment són
delegables, i en concret, d’acord amb el que disposa l’apartat 4 de l’article 22 de la Llei
de Bases de Règim Local:
a) L’exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de la Corporació
en matèries de competència plenària.
b) La declaració de lesivitat dels actes de l’Ajuntament.
c) Les contractacions i concessions de tota classe quan la seva competència no
correspongui a l’Alcalde (lletra n) article 22.2 LRBRL).
d) Aprovació de projectes d’obra i serveis, quan la seva competència no
correspongui a l’Alcalde.
e) Adquisició i alienació de béns i drets, quan la seva competència no
correspongui a l’Alcalde.
f) La concertació d’operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, en
cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del
pressupost.
Igualment correspondrà a la Junta de Govern les competències que lliurement li
delegui l’Alcaldia de forma general o per a cada assumpte en concret.
Tercer.- PUBLICAR anunci al BOP als efectes legals corresponents.
El Sr. Alcalde en nom del seu grup, CiU, expressa la predisposició a la participació
dels membres del grup UPSPS en les tasques de govern, més endavant.
El Sr. Gerard Soler (UPSPS) diu que recull l’oferiment de l’alcalde i es mostra obert a
parlar-ne. Reitera el contingut del seu programa electoral i la seva intervenció en
l’anterior Ple. Afirma que la Junta de Govern és potestativa i no obligatòria en
municipis de menys de 5.000 habitants, en funció del volum de feina de l’Ajuntament
que és proporcional al nombre d’habitants i, per tant, en un municipi de 700 habitant
és innecessari pel poc volum de feina i, atès que l’oposició no hi participa, elimina la
possibilitat de debat i afecta directament els temes que es tracten al Ple. Explica que fa
temps, quan ell participava en tasques de l’administració municipal, hi havia dos temes
que es repetien a l’ordre del dia de cada Ple: l’aprovació de factures i les llicències
d’obra, perquè en aquella època no hi havia Junta de Govern, motiu pel qual, per un
exercici democràtic i participatiu, la junta de Govern és sobrera i suggereix que
s’elimini i alternativament s’incrementi la periodificació dels plens a cada més
posposant-los si un determinat moment no hi hagués temes a tractar. Anuncia el vot
contrari del seu grup.
El Sr. Alcalde respon que es proposa la constitució de la Junta perquè sempre s’ha fet
així per facilitar la gestió i fer més àgil la presa de resolucions. Considera que els plens
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no són per a debatre assumptes de gestió sinó per aprovar propostes concretes de
contingut més institucional i, per això, creu que és correcte que es constitueixi la
Junta de Govern.
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per quatre vots a favor, dels
regidors del Grup Municipal de CiU, que constitueixen la majoria absoluta del Ple, i
tres vots en contra dels membres del Grup UPSP.
3.- PROPOSTA
COL·LEGIATS.

DE

NOMENAMENT

DE

REPRESENTANTS

EN

ORGANS

El Sr. Alcalde presenta la següent proposta:
Atès que aquest Ajuntament participa en òrgans col·legiats de diferent àmbit, essent
competència del Ple el nomenament de representants municipals en aquells òrgans,
es proposa:
Primer.- NOMENAR com a representants d’aquest municipi en els òrgans de govern
de la Mancomunitat Intermunicipal de la Vall de Camprodon els membres següents:
-

L’alcalde president Sr. Josep Palos i Sastre.
El regidor Sr. Joan Navarro i Soler.

Designar com a regidora delegada a la Comissió de Paisatge de la Vall de
Camprodon, la Sra. M. Carme Simon i Orriols.
Designar com a regidora delegada a la Comissió del Festival de Música de la Vall de
Camprodon, la Sra. Dolors Cambras i Saqués.
Segon.- NOMENAR a la Sra. Dolors Cambras i Saqués com a representant del
municipi en els òrgans de govern del Consell Esportiu del Ripollès.
Tercer.- NOMENAR al Sr. Josep Palos i Sastre com a representant del municipi en els
òrgans de direcció del Consorci Localret.
Quart.- NOMENAR a la Sra. Dolors Cambras i Saqués com a representant del
municipi en el Consell Escolar de Centre, en l’òrgan de participació de la Llar d’infants
El Pinet Xic i altres òrgans similars a nivell municipal i supramunicipal.
Cinquè.- NOMENAR a la Sra. Dolors Cambras i Saqués com a representant del
municipi en els òrgans de govern del Club Esportiu i Cultural Sant Pau.
Sisè.- NOMENAR al Sr. Josep Palos i Sastre com a representant del municipi en
l’Assemblea General del Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient (CILMA) a les
Comarques de Girona.
Setè.- NOMENAR a la Sra. Carme Simón i Orriols com a representant del municipi en
el Comitè Local de la Creu Roja de Camprodon.
Vuitè.- NOMENAR al Sr. Josep Palos i Sastre com a representant del municipi en el
Consorci d’Espais d’Interès Natural del Ripollès (CEINR).
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Novè.- NOMENAR al Sr. Josep Palos i Sastre com a representant del municipi en
l’Agrupació de Defensa Forestal (ADF) Taga-Milany.
Desè.- NOMENAR al Sr. Josep Palos i Sastre com a representant del municipi en el
Consorci Alba Ter .
Onzè.- NOMENAR membres de la Junta pericial del cadastre, en representació del
municipi:
 President: Josep Palos i Sastre, Alcalde
 Secretari: Luis López i García, Secretari interventor
 Tècnic facultatiu: Ernest Oliveras i Aumallé, arquitecte tècnic municipal.
 Vocals regidors: Joan Navarro i Soler i Ma. Carme Simon i Orriols.
 Vocals propietaris: Jaume Guardia i Tomás i Jordi Lleras i Seguí.
Dotzè.- COMUNICAR els presents acords als organismes corresponents.
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per quatre vots a favor, dels
regidors del Grup Municipal de CiU i tres abstencions dels membres del Grup UPSP.
4.- PROPOSTA DE CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES.
El Sr. Alcalde presenta la següent proposta:
De conformitat amb l’article 116 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local i
l’article 58 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la Comissió
Especial de Comptes és d’existència obligatòria en totes les Corporacions Locals, i la
seva composició estarà integrada per membres de tots els Grups Polítics integrants de
la Corporació. El nombre de membres és proporcional a la seva representativitat en
l’Ajuntament o igual per a cada grup. En aquest últim cas s’aplica el sistema de vot
ponderat.
Es proposa al PLE que la Comissió de Comptes estigui integrada:
 President Sr. Josep Palos i Sastre.
 Vocal del Grup CONVERGÈNCIA I UNIÒ (CiU) Sr. Joan Navarro i Soler.
 Vocal del Grup UNITS PER SANT PAU (UPSP)
Els membres de la Comissió podran ser substituïts lliurement per un altre membre del
seu respectiu Grup Municipal i actuaran amb vot ponderat, d’acord amb la seva
representativitat en el Ple de la Corporació.
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per unanimitat dels set membres
que de fet i de Dret integren el Ple
5.- PROPOSTA DE RÈGIM DE SESSIONS.
El Sr. Alcalde presenta la següent proposta:
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Constituïda la nova Corporació Municipal, és necessari i oportú l’establiment del règim
de sessions del Ple i de la Junta de Govern Local, per la qual cosa, de conformitat amb
l’article 46 de la Llei Reguladora de les Bases de règim Local i 98 i 99 del Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, es proposa al Ple,
Primer.- APROVAR el règim de sessions ordinàries del Ple de l’Ajuntament en els
termes següents:


Primera sessió ordinària el dia 20 de juliol de 2011 a les 19:00 hores.



Successives sessions ordinàries cada tres mesos el tercer dimecres a les
19:00 hores, o el següent dimecres no festiu en cas de que aquest ho sigui.



Sessions extraordinàries quan l’Alcalde ho decideixi, o ho demani la quarta
part, al menys, del nombre legal de membres de la Corporació

Segon.- Les sessions plenàries es convocaran, com a mínim, amb dos dies hàbils
d’antelació, llevat de les extraordinàries amb caràcter urgent, la convocatòria de les
quals ha d’ésser ratificada pel Ple.
Tercer.- DELEGAR a favor de la Junta de Govern Local l’establiment i modificació del
seu propi règim de sessions.
El Sr. Soler (UPSP) considera que, cada tres mesos, hi ha massa espai de temps
entre sessions.
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per quatre vots a favor, dels
regidors del Grup Municipal de CiU i tres vots en contra dels membres del Grup UPSP.
6.- INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA – CARTIPÀS MUNICIPAL6.1 Nomenament de Regidors Delegats d’àrea.
El Sr. Alcalde informa al Ple de la determinació de nomenament de Regidors Delegats
d’àrees de gestió municipal, adoptada prèvia deliberació entre els membres de la
Corporació, i que es concreta com segueix:
Primer.- Nomenar Regidors Delegats d’Àrea de Gestió Municipal, amb delegació
genèrica per a les matèries de la seva competència, als regidors següents:
a) Urbanisme, ensenyament, cultura, esports i festes: Sra. Dolors Cambras i Saqués.
b) Hisenda, obres, serveis i manteniment: Sr. Joan Navarro i Soler.
c) Sanitat, benestar social i medi ambient: Sra. Ma. Carme Simon i Orriols
L’Alcaldia es reserva la Presidència de l’Àrea de Governació i la Presidència de la
Comissió Especial de Comptes.
Segon.- DELEGAR en els Regidors Delegats d’Àrea la gestió ordinària dels serveis
corresponents i la seva direcció.
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Tercer.- PUBLICAR el corresponent anunci als efectes legals d’aplicació.
6.2 Nomenament de Tinents/tes d’Alcalde i membres de la Junta de Govern Local.
El Sr. President informa al Ple de la decisió de nomenament de Tinents/tes d’Alcalde i
membres de la Junta de Govern Local, d’acord amb el que disposa l’article 55 del Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i en concret:
Primer.- Nomenar Primera Tinenta d’Alcalde a la
Saqués.

regidora Na Dolors Cambras i

Segon.- Nomenar Segona Tinenta d’Alcalde a la regidora Na Ma. Carme Simon i
Orriols.
Tercer.- Les Tinentes d’Alcalde substituiran l’Alcalde, en els casos de vacant,
d’absència o de malaltia, per l’ordre de nomenament.
Quart.- Nomenar membres de la Junta de Govern Local les dites Tinentes d’Alcalde,
una vegada ha estat aprovada pel Ple la creació d’aquest òrgan municipal.
Cinquè.- Publicar el corresponent anunci als efectes legals d’aplicació.
El Sr. Alcalde explica que s’ha fet la distribució de les responsabilitats tenint en compte
les disponibilitats i les preferències de cada regidors delegat. Posa de relleu que hi ha
una comissió delegada d’esports i cultura (CEIC) que porta aquests temes, funciona
de forma autònoma i ja té tancada la programació de la Festa Major i per això han
optat per deixar-ho com està fins que es pugui veure com s’han de substituir les
persones que porten la comissió. I més endavant, ja es veurà si s’ha de canviar el
sistema de funcionament.
El Sr. Nogué (UPSP) pregunta qui pren les decisions.
Respon el Sr. Alcalde que tot passa pel CEIC excepte quan s’ha de justificar alguna
subvenció, que les factures es reben a nom de l’Ajuntament.
La Sra. Peracaula (UPSP) remarca que es tracta de diners públics i per tant s’ha
d’exigir el màxim de transparència en la seva gestió. Opina que s’han de controlar
totes les despeses.
El Sr. Alcalde afirma que està tot perfectament justificat i hi ha total transparència en
la gestió del CEIC.
El Ple es dóna per assabentat.
7.- PROPOSTA DE FETES LOCALS PER 2012.
El Sr. Alcalde presenta la següent proposta:
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Atès que segons disposa l’Ordre EMO/80/2011, de 27 d’abril, per la qual s’estableix el
calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l’any 2012, 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 3 i 4 de setembre perquè siguin incorporades al calendari laboral
de l’any 2012.
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 set membres
que de fet i de Dret integren el Ple
8.- FIXACIÓ DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ I RETRIBUCIÓ DEL CÀRREC
D’ALCALDE.
El Sr. Alcalde presenta la següent proposta:
D’acord amb el que determinen els apartats 2 i 5 de l’article 75 de la Llei reguladora de
les bases del règim local i l’article 166 del Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, el Ple ha d’acordar el règim de dedicació mínima i la retribució que
correspon als membres de la Corporació que desenvolupen llurs càrrecs amb
dedicació exclusiva o parcial.
Les necessitats del municipi en matèria de representació i gestió municipal
requereixen la dedicació exclusiva al càrrec d’alcalde a jornada completa a la qual li
correspon la retribució bruta que estableix a el Decret 69/2008, d’1 d’abril, per a
municipis de 501 a 2.000 habitants per import de 1.458,81 euros mensuals (12
pagues).
Motiu pel qual es proposa al Ple:
Primer.- APROVAR el règim de dedicació al càrrec d’alcalde a jornada completa.
Segon.- APROVAR la retribució corresponent a dedicació exclusiva al càrrec d’alcalde
a jornada completa en 1.458,81 euros bruts al mes i la corresponent alta a la
Seguretat Social amb efectes del dia 4 de juliol de 2011.
Tercer.- PUBLICAR el present acord al BOP.
El Sr. Alcalde explica que es tracta de tenir dedicació complerta al càrrec, cosa que li
representa cobrar menys diners dels que guanya ara, però considera que hi ha
d’altres compensacions, pel canvi de feina, més que pel canvi de vida, que donen un
balanç positiu. Posa de manifest que el sou està subvencionat per la Generalitat i que
és el mateix que el que tenia, fins ara, el sr. Joan Puigvert. Remarca que no se n’ha
amagat de que tindria aquesta dedicació i ho ha dit sempre i des del primer dia.
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El Sr. Soler (UPSP) vol deixar constància de que la seva intervenció i el vot contrari del
seu grup no es deuen a qüestions personals. Afirma que quan un vol ocupar un càrrec
públic no ho fa per l’interés personal sinó pel bé comú tenint en compte les dificultats
que això comporta. Pregunta si els altres càrrecs cobraran alguna cosa i si cobraven
els anteriors. Opina que no queda marge pel sou d’altres càrrecs atès que el Decret
està pensat no només pels alcaldes sinó pels altres càrrecs i cobreix fins el 75% del
cost. Considera que a Sant pau no fa falta que l’alcalde tingui dedicació exclusiva, que
serà el primer alcalde que la tindrà i que ens trobem en un moment en que s’està
plantejant la reducció dels més de vuit mil municipis que hi ha a l’Estat, cosa que ens
afectaria directament. Indica que l’ACM ha enviat una escala de retribucions dels
alcaldes en la que considera que en municipis de menys de 3.000 habitants no és
necessària la dedicació exclusiva sinó parcial; i també cal tenir en compte la reducció
del 5% dels sous que va imposar el RD 8/2010.
Insisteix, el Sr. Soler, en que no es tracta de res personal, però cal tenir en compte la
situació i circumstàncies que aconsellen, al seu parer, que l’alcalde tingui dedicació
parcial compatible amb altres activitats que complementin els seus ingressos, cosa
que permetria que una part de la subvenció de la Generalitat es destini a altres càrrecs
electes. Assegura que cal tenir en compte que el capítol de personal del pressupost
municipal representa una quarta part de tot el pressupost i cal anar per reduir-lo.
El Sr. Alcalde remarca que el sou prové de la subvenció de la Generalitat i, per tant, no
afecta l’Ajuntament. Indica que sempre hi ha una primera vegada, en relació a la
dedicació exclusiva de l’alcalde, i que el volum de feina de l’Ajuntament justifica
sobradament aquesta dedicació.
Afirma, el Sr. Alcalde, que des del moment que t’hi compromets en aquesta tasca, has
de ser conscient del problemes que s’assumeixen, i que no es pot fer d’alcalde
desprès de treballar tot el jornal en una altra feina. Considera que la dedicació de
l’alcalde i els sou corresponent no ha de suposar cap perjudici pel poble de Sant Pau.
El Sr. Nogué (UPSP) opina que la proposta es refereix als quatre anys del mandat i no
a uns quants mesos i que si els regidors s’hi dediquen haurien de cobrar alguna cosa i
per això s’hauria de poder repartir.
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per quatre vots a favor, dels
regidors del Grup Municipal de CiU i tres vots en contra dels membres del Grup UPSP.
9.- NOMENAMENT DE TRESORER – REGIDOR.
El Sr. Alcalde presenta la següent proposta:
Atès que, com a conseqüència de la celebració de les eleccions municipals el dia 22
de maig de 2011 s’ha procedit amb data 11 de juny a la constitució de la nova
Corporació Local, i de conformitat amb el que estableix la Instrucció primera c) de
l’Ordre de 16 de juliol de 1963, per la qual s’aproven les instruccions sobre el règim de
les dipositaries de fons no servides per funcionaris pertanyents a l’habilitació nacional,
Al Ple es proposa:
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Primer. Designar, de conformitat amb l’article 2.f) del Reial decret 1732/1994, de 29 de
juliol, sobre provisió de llocs de treball reservats a funcionaris d’Administració local
amb habilitació de caràcter nacional, com a Regidor Tresorer d’aquest Ajuntament al
Sr. Joan Navarro i Soler.
Segon. Rellevar al Regidor Tresorer de l’obligació de prestar fiança, fent constar que
tots els membres del Grup de Convergència i Unió es fan responsables solidaris del
resultat de la seva gestió.
Tercer. Notificar la present Resolució al designat, que haurà d’acceptar expressament
aquest nomenament, fent-se càrrec de les seves funcions mitjançant la signatura de
l’Acta d’Arqueig.
Quart. Comunicar als bancs i establiments anàlegs, el nomenament del Regidor
Tresorer després de l’acceptació del seu càrrec.
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per unanimitat dels set membres
que de fet i de Dret integren el Ple
No havent altres assumptes a tractar, quan falten cinc minuts per dos quarts de nou
del vespre, el Sr. Alcalde aixeca la sessió de la qual s’estén la present acta per mi, el
secretari, que ho certifico.
Vist i plau
L’alcalde
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