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ACTA DE PLE
NÚM. 6/13
SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DEL DIA 27 DE NOVEMBRE DE 2013
Inici: 20:30
Acabament: 22:45
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)
Sra. Blanca Villar Pérez(UPSP)
Absències: Cap

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.

Aprovació del canvi de data de la sessió ordinària corresponent al mes de novembre de 2013
Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Presa de possessió del càrrec de regidora
Donar compte i, si s’escau, ratificar Decrets d’Alcaldia
Donar compte de les actes aprovades de la Junta de Govern Local
Aprovació del pressupost general per a l'exercici 2014 i la plantilla de personal
Donar compte de la tramesa al MHAP de l’estat d’execució del pressupost a 30 -92013, tercer trimestre.
8. Donar compte de la tramesa de dades de retribucions al MHAP, aplicatiu ISPA
9. Aprovació del plec de prescripcions tecnicofacultatives esp ecials per a l’execució
d’aprofitament de fusta a les forest d’utilitat pública de propietat municipal a la
comarca del Ripollès
10. Proposta sobre la participació de l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries a la
l’Associació País d’Arts i Història
11. Mocions:
11.1. Adhesió al manifest del 25 de novembre contra la violència masclista
11.2. Proposta d’acord d’adhesió al protocol d’execució de les diligències de llançament als
partits judicials de Catalunya
11.3. Adhesió a la moció de l’Ajuntament de Ripoll sobre la nova proposta de llei de
demarcació i planta judicial
12. Seguiment de la gestió municipal
13. Moció d’urgència
14. Validació del pla especial del catàleg de masies del municipi
15. 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 del canvi de data de la sessió ordinària corresponent al mes de novembre
de 2013
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Atès que el passat Ple ordinari de l’Ajuntament s’hauria d’haver celebrat el dia 20 de novembre
de 2013 i no es va fer per necessitats de la gestió ordinària de preparació del pressupost
principalment;
Vist que s’ha consensuat amb el grup de UPSP l’establiment del canvi de data del Ple ordinari;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Únic. Aprovar el canvi de data de celebració el Ple ordinari del mes de novembre i traslladar-la al
dia 27 de novembre de 2013.
La proposta s’aprova per unanimitat
2. Aprovació de les actes de les sessions anteriors
Per unanimitat s’aprova l’Acta núm. 5, de 18-09-2013 corresponent a la sessió ordinària del mes
de setembre, sense esmenes.
3. Presa de possessió del càrrec de regidora municipal
L’alcalde crida la Sra. Blanca Villar Pérez que ha sigut proposada pel Grup Municipal UPSP i que
ha rebut la Credencial de la Junta Electoral Central.
La Sra. Villar fa el jurament o promesa previst per la legislació vigent:
“...”
Prometo per la meva consciència i honor, complir amb fidelitat les obligacions del
càrrec de regidora de l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries amb lleialtat al Rei, i
guardar i fer guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia com a normes fonamentals
de l’Estat
“...”
Seguidament pren possessió del seu escó al Ple de l’Ajuntament i rep la felicitació i l’aplaudiment
de la resta de membres pel seu nomenament i del públic assistent.
4. Donar compte i, si s’escau, ratificar els Decrets d’Alcaldia
Núm.
Ple
1
2

Data

Matèria

9-09
4-10

3
4

17-10
11-11

Sol·licitud de subvenció pel projecte de joventut 2013
Delegació puntual de la gestió d’Alcaldia al regidor Sr. Joan Navarro per
absència
Liquidació Servei Català de la Salut consultori 2013, segon trimestre
Sol·licitud subvenció per la Llar d’Infants –DDGI- Curs 2012-2013

5. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local
Acta núm. 8 de la sessió del dia 04-09-2013
Acta núm. 9 de la sessió del dia 25-09-2013
Acta núm. 10 de la sessió del dia 10-10-2013
El Ple en queda assabentat
6. Aprovació del pressupost general per a l'exercici 2014 i la plantilla de personal
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Vist el Projecte de Pressupost General d'aquesta entitat per a 201 elevat a aquesta corporació en
la forma prevista per l'article 168 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprovà el text refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
Atès que resulta sense dèficit inicial, i vist el resum a nivell de capítols que es detalla a
continuació:
PRESSUPOST D’INGRESSOS:
Capítols

Denominació

Euros

Operacions corrents
1
2
3
4
5

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes, preus públics i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Total operacions corrents

294.193,67
10.000,00
244.067,41
233.601,96
8.605,00
790.468,04

Operacions de capital
6

Alienació d’inversions reals

7

Transferències de capital

0,00

8
9

Actius financers
Passius financers
Total operacions de capital

127.515,15
0,00
0,00
127.515,15

Total ingressos:

917.983,19

Pressupost de despeses:
Capítols

Denominació

Euros

Despeses del personal
Despeses corrents en béns i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Total operacions corrents

217.609,09
361.171,70
300
130.952,19
710.032,98

Operacions corrents
1
2
3
4

Operacions de capital
6
7
8
9

Inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
Total operacions de capital

207.950,21
0,00
0,00
0,00
207.950,21
Total despeses:

917.983,19

Vista la Plantilla de Personal, que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris,
personal laboral i eventual, que tot seguit es detalla:
Plantilla de personal
Funcionaris
Escala d’habilitació nacional.
Subescala secretaria intervenció. Classe
tercera

Places
1

Vacants
1

Grup/subgrup
A1
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Administració general:
Administratius
Total plantilla personal funcionaris
Laborals
- Llar d’infants. Directora
- Llar d’infants. Responsable d’Aula
- Brigada Municipal. Oficial 1a.
- Peó neteja
Total plantilla personal laboral
Eventuals
Peó oficis
Peó neteja
Total personal eventual
Total general

2
3

2
3

C2

1
1
2
1
5

0
0
0
0
0

C1
C2
C1
C1

1
1
2

1
1
2

AP
AP

10
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Vistes les Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici 2014;
Es proposa l’adopció dels acords següents:
1. Aprovar el Pressupost General d’aquesta entitat per a 2014 junt amb les seves Bases
d’execució en la forma detallada a l’expedient.
2. Aprovar la Plantilla que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal
laboral i eventual i que regirà durant l’exercici de 2014.
3. Exposar al públic pel termini de quinze dies, amb anunci previ en el Butlletí Oficial de la
Província i pels mitjans habituals el Pressupost i la Plantilla aprovada i considerar-los aprovats
definitivament sense necessitat d’adoptar nou acord, si durant l'esmentat termini no s’haguessin
presentat reclamacions.
Sotmesa a votació la proposta s’aprova per majoria absoluta dels quatre membres de
l’equip de govern i l’abstenció del tres regidors del grup d’UPSP.
7. Donar compte de la tramesa al MHAP de l’estat d’execució del pressupost a
30-9-2013, tercer 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;
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 part, 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 el principi d’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.
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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
Tercer Trimestre del pressupost de 2013, el contingut del qual és el següent:
Dades econòmiques:

Aquest informe va ser tramès i signat electrònicament, a través de la plataforma habilitada a tal
efecte, dins l’oficina virtual per a la coordinació financera amb les entitats locals de la web del
Ministeri d’Economia i Hisenda i Administracions Públiques, en data 30 d’octubre de 2013.
El Ple en queda assabentat
8. Donar compte de la tramesa de dades de retribucions al MHAP, aplicatiu ISPA
S’ha complert la obligació de tramesa de dades al MHAP de ret ribucions de càrrecs
electes i personal.
El Ple en queda assabentat
9. Aprovació del plec de prescripcions tecnicofacultatives especials per a
l’execució d’aprofitament de fusta a les forest d’utilitat pública de propietat
municipal a la comarca del Ripollès
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Vist que els ens locals tenen la facultat d’explotar les forests de la seva propietat, d’acord amb
l’article 91 del Reglament de patrimoni dels ens locals de Catalunya (Decret 336/1988);
Atès l’objectiu de dur a terme les autoritzacions dels aprofitaments de fusta a les forests de
propietat municipal previstes en el Programa anual d’aprofitaments;
Vist el Plec de prescripcions tècniques preparat pel Departament de Medi Ambient de la
Generalitat de Catalunya que consten a l’expedient;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar el plec de prescripcions tecnicofacultatives especials per a l’execució d’aprofitament
de fusta a les forest d’utilitat pública de propietat municipal a la comarca del Ripollès, pel que fa
l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries.
2. Comunicar-ho al CEINR per a la seva deguda constància.
Sotmesa a votació la proposta s’aprova per majoria absoluta dels quatre membres de
l’equip de govern i l’abstenció del tres regidors del grup d’UPSP.
10. Proposta sobre la participació de l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries a la
l’Associació País d’Arts i Història
Vist que el municipi de Vivès, municipi membre de la Communauté de Communes du Vallespir,
amb posterioritat a la signatura del Conveni, ha demanat la seva integració a l'AECT País d'art i
d'història de les Valls Catalanes del Tec i del Ter;
Atès que perquè es produeixi la seva integració a l'AECT - PAH és necessària la modificació dels
articles 7 del Conveni de l'AECT - PAH i articles 7, 12.1 i 12.6 dels seus Estatuts, en el sentit
següent:
-Article 7 (Conveni i Estatuts): modificació de la llista de membres.
-Article 12.1 (Estatuts): composició de l'assemblea, increment del nombre de delegats, que
passa de 68 a 70 (s'incrementa un delegat titular i un de suplent).
-Article 12.6 (Estatuts): Procediments de presa de decisions. Hi haurà un vot suplementari per la
Comunitat de Communes du Vallespir.
Vista la proposta del text del Conveni i Estatuts de l'AECT - PAH amb les esmentades
modificacions, i que consta a l'expedient;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar/no aprovar la modificació dels Estatuts i Conveni de l'AECT País d'Art i d'Història de
les Valls Catalanes del Tec i del Ter, concretament dels articles 7 del Conveni i articles 7, 12.1 i
12.6 dels Estatuts, d'acord amb el seus nous textos en els termes que consten a l'expedient.
2. Sol·licitar la baixa de l’Ajuntament de l'AECT País d'Art i d'Història de les Valls Catalanes del
Tec i del Ter.
3. Comunicar el present acord a l'AECT País d'art i d'història de les Valls Catalanes del Tec i del
Ter, a l’efecte corresponent.
Per unanimitat acorden deixar la proposta sobre la taula per estudiar-la
11. Mocions:
11.1. Adhesió al manifest del 25 de novembre contra la violència masclista
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“...”
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Donar-hi suport i adherir-nos al Manifest en tos els seu termes
2. Traslladar aquest acord a la Generalitat de Catalunya i a l’ACM i FMC per a la seva
deguda constància.
La proposta s’aprova per unanimitat
11.2. Proposta d’acord d’adhesió al protocol d’execució de les diligències de
llançament als partits judicials de Catalunya
Vist que el passat divendres dia 5 de juliol de l’any en curs va signar- se entre el Conseller de
Justícia, el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i la secretària de Govern
d’aquest òrgan, els presidents de les diputacions catalanes, els presidents dels consells dels
col·legis d’advocats i de procuradors de Catalunya, i els presidents de la FMC i l’ACM, el Protocol
d’execució de les diligències de llançament als partits judicials de Catalunya.
Vist que el citat Protocol té per objecte coordinar l’acció de les institucions signants en l’execució
de les diligències de llançament disposades pels jutjats dels diferents partits judicials del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en relació a immobles que constitueixin l’habitatge habitual de
la persona demandada quan es produeixi una situació de vulnerabilitat social -amb exclusió del
partit judicial de Barcelona, que té el seu propi protocol-, així com realitzar totes les actuacions
que puguin ajudar i millorar la situació de les persones en aquesta situació pendents d’una
diligència de llançament d’un procediment de desnonament, execució hipotecària o similar.
Vist que per tal que els Ajuntaments que desitgin adherir-se al Protocol de referència, és
necessari lliurar una comunicació d’adhesió a la Presidència del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, que inclogui el compromís de complir amb el que disposa el protocol, així com la
següent informació:





Identificació dels serveis municipals o supramunicipals designats per portar a terme
actuacions d’acció social davant les situacions objecte del Protocol d’actuació.
Identificació del responsable de l’actuació dels serveis designats a aquest efecte, amb nom,
cognoms i càrrec.
Determinació de les dades concretes de contacte postal, telefònic i electrònic.
Determinació, especialment, en el cas que els serveis els presti un ens supramunicipal, que
aquest té coneixement de la designa municipal i n’ha donat conformitat.

Vist així mateix que les adhesions fetes per part dels municipis interessats entraran en vigor a
partir de l’acceptació per part del President del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i
tindran una durada d’un any prorrogable, al seu venciment, per idèntics i successius períodes
anuals si no han estat denunciades per alguna de les parts amb una antelació de 90 dies
mitjançant una comunicació escrita a la Presidència del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya.
Vistes les diferents obligacions i compromisos que per als Ajuntaments es recullen als acords del
Protocol d’actuació.
D’acord amb les competències atribuïdes al Ple d’aquesta Corporació, en virtut dels articles 52
del TRLMRLC i 123 de la LBRL, es proposa l’adopció dels següents,
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ACORDS:
PRIMER.- Disposar l’adhesió d’aquest Ajuntament al Protocol d’execució de les diligències de
llançament als partits judicials de Catalunya, signat el passat divendres dia 5 de juliol de 2013,
per part del Conseller de Justícia, el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i la
secretària de Govern d’aquest òrgan, els presidents de les diputacions catalanes, els presidents
dels consells dels col·legis d’advocats i de procuradors de Catalunya, i els presidents de la FMC i
l’ACM.
SEGON.- Comunicar a la Presidència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya l’adhesió
d’aquest Consistori al citat Protocol, mitjançant la notificació del present Acord, fent constar
expressament el compromís de complir amb tot el que s’hi disposa, i posant en coneixement de
l’òrgan esmentat, a aquests efectes, la següent informació:





Identificació dels serveis municipals o supramunicipals designats per portar a terme
actuacions d’acció social davant les situacions objecte del Protocol d’actuació.
Identificació del responsable de l’actuació dels serveis designats a aquest efecte, amb nom,
cognoms i càrrec.
Determinació de les dades concretes de contacte postal, telefònic i electrònic.
Determinació, especialment, en el cas que els serveis els presti un ens supramunicipal, que
aquest té coneixement de la designa municipal i n’ha donat conformitat.

(Cal recordar que si el consell d’Alcaldes ho acorda, la comunicació d’adhesió es pot portar a
terme mitjançant el Consell Comarcal, prèvia conformitat dels municipis adherits)
TERCER.- Donar a l’adopció del present acord la resta d’efectes de publicitat que siguin
preceptius.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Donar-hi suport en tots els seus termes
2. Designar els responsables dels Serveis Socials de l’Ajuntament :
Nom i cognoms: Sra. Judith Catalàn (Consorci de Benestar Social del Ripollès)
Càrrec: Assistent social municipal
Adreça: C. Guardia, 11, 17864 Sant pau de Segúries
Telèfon: 970747005
Correu electrònic: ajuntament@santpauseguries.cat
3. Traslladar aquest acord a la Generalitat de Catalunya i a l’ACM, FMC i al Consell
Comarcal del Ripollès per a la seva deguda constància.
La proposta s’aprova per unanimitat
11.3. Adhesió a les mocions de l’Ajuntament de Ripoll i la l’ACM sobre la nova proposta
de llei de demarcació i planta judicial
Vista la moció de l’Ajuntament de Ripoll següent:
“...”

C. Guàrdia, 11 - 17864 Sant Pau de Segúries - Tel-fax 972 747 005 - ajuntament@santpauseguries.cat - NIF P1718600H

10

“…”
Vista la moció de l’ACM següent:
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“...”
MOCIÓ DE REBUIG A LA PROPOSTA DE L’AVANTPROJECTE DE LLEI DE DEMARCACIÓ I
PLANTA JUDICIAL
La descentralització de la justícia, la proximitat i implicació del ciutadà amb aquest important
servei públic i com prestar-lo de forma eficient, ha estat una preocupació constant dels
responsables polítics del país. El dia 3 de maig el ple del “Consejo General del Poder Judicial”
(CGPJ) va aprovar un document de bases per a una nova demarcació judicial que planteja, una
reducció dràstica de partits judicials. Aquell estudi es va enviar a les sales de govern dels
Tribunals Superiors de Justícia, perquè hi fessin observacions. Aquella proposta ja ignorava
l’impacte real que té l’existència del partit judicial per a cada territori i la mateixa tradició
històrica en què sovint es fonamenta, i va generar alarma i preocupació en diverses poblacions i
comarques senceres del país, que veien qüestionat el manteniment dels partits judicials que hi
tenen seu. De fet, el mateix Comitè executiu de l’ACM el 18 de juny de 2012 ja va expressar
aquesta preocupació, aprovant una moció que feia evidents les conseqüències negatives per a la
prestació de la justícia de proximitat que això podia comportar, i també la vulneració
competencial i d’autonomia que suposava respecte l’article 107.1 de l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya (EAC), ja que la proposta sobre demarcació i planta judicial correspon, pel que fa al
nostre país, al Govern de la Generalitat de Catalunya, i la seva aprovació s’ha de portar a efecte
mitjançant una llei de les Corts Generals de l’estat. A més la determinació de la capital de cada
partit judicial s’ha de fer per llei del Parlament de Catalunya ( art. 107.3 EAC, art. 35.6 LOPJ).
En els darrers mesos el Ministeri de Justícia ha anat anunciant que s’abordaria una revisió de la
normativa de l’organització judicial. De fet, ja s’han fets públiques sengles propostes de text
articulat d’una nova Llei Orgànica del Poder Judicial i d’una nova Llei de Demarcació i Planta
Judicial, que el mateix Ministre de Justícia ha presentat davant la corresponent Comissió del
Congrés dels Diputats. Aquestes propostes dissenyen una nova estructura judicial d’àmbit
provincial que comporta la desaparició dels jutjats de pau i dels jutjats de primera instància i
instrucció, així com la supressió dels actuals partits judicials. Amb el nou model es crearia un
únic tribunal d’instància a cada província, que inclouria tots els ordres jurisdiccionals: civil, penal,
contenciós-administratiu i social. Els actuals edificis judicials distribuïts pel territori podrien
esdevenir, en alguns casos, simples delegacions del corresponent tribunal d’instància d’àmbit
provincial.
És evident la conveniència de l’avaluació de la prestació dels serveis públics. Pot ser necessària
una revisió del manteniment dels actuals 49 partits judicials en què està dividida Catalunya.
Malgrat tot, creiem que una supressió total d’aquesta distribució sense una anàlisi acurada, i amb
un sistema de centralització tan intens no és la solució idònia. Una possible alternativa al model
de centralització provincial que promou el ministeri espanyol, passaria per l’aprofundiment de la
proximitat, o fins i tot, la creació d’una nova tipologia de “Jutjats de Proximitat”, com els que
existeixen en altres països, com ara França o Itàlia, distribuïts pel territori segons criteris
objectius i amb un funcionament més flexible que el dels actuals jutjats de primera instància. Al
mateix temps, seria convenient aprofitar el coneixement i proximitat que suposa per als governs,
també per als locals, la figura del Jutge/ssa de pau, i en particular, les Agrupacions de jutjats de
pau que s’han promogut en els darrers anys.
Per tot això, sol·licitem al ple l’aprovació dels següents acords:
Primer.- Denunciar que les propostes de nova llei Orgànica del Poder Judicial i de nova Llei de
demarcació i planta judicial presentades pel Ministeri de Justícia tenen com una de els seves
finalitats la recentralització de la justícia, al contrari de la línia de descentralització i proximitat a
la ciutadania per la qual treballen des de fa anys tant la Generalitat de Catalunya com els
governs locals.
Segon.- Instar el Govern de la Generalitat perquè procedeixi a fer una proposta de planta i
demarcació judicial, en exercici de les seves competències, consensuada amb els governs locals
del país, que tingui en compte les necessitats a satisfer, la realitat geogràfica, demogràfica,
econòmica i social de cada partit judicial i la seva tradició històrica, i no es basi únicament en el
nombre d’habitants i les distàncies respecte de les seus judicials.
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Tercer.- Instar el Govern de l’Estat a estimar la proposta que faci la Generalitat de Catalunya, a
través del Departament de Justícia.
Quart.- Fer arribar aquests acords al Departament de Justícia, a tots els Grups parlamentaris del
Parlament de Catalunya, al Ministeri de Justícia i als grups parlamentaris catalans del Congrés
dels Diputats
Lleida, 23 d’octubre de 2013
“...”
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Donar-hi suport en tots els seus termes a les dues mocions a l’Ajuntament de Ripoll i
de l’ACM
2. Traslladar aquest acord a l’Ajuntament de Ripoll, a Generalitat de Catalunya, a l’ACM i
FMC per a la seva deguda constància.
3. Traslladar aquest acord als Grups Polítics del Parlament de Catalunya per via EACAT
La proposta s’aprova per unanimitat
12. Seguiment de la gestió municipal
L’alcalde explica diferents temes de la gestió ordinària de l’Ajuntament :

–

–
Les ordenances no es toquen per l’any 2014
–
De l’aigua: companyia de subministrament estudia proposta de gestió
–
Rotonda: preu just de mutu acord amb els propietaris.
–
Llar infants: col·laboració dels pares en manteniment i millores
–
Calefacció col·legi: gas natural i sectorització.
– Arbrat (la MAP farà la poda): Plaça, Escola, Església, davant cal Nin
– Bomba pou depuradora – tub. S’ha canviat per part empresa constructora de l’obra en
garantia. També ha plantat arbres al riu.
– Ascensor de l’Ajuntament: s’ha reparat
– Llums de la Ral: s’ha canviat l’enllumenat
– Bomba dipòsit: comptador al dipòsit per declaració volum consumit a l’ACA.
– Parallamps: a l’Ajuntament i Escoles-Església
– Telecontrol cal Falguera: ja tenim el conveni i ara acabarem les obres d’instal·lació.
– Font de la Pl. Generalitat: canviem l’actual construcció obsoleta per una més moderna.
– Paviment plaça de l'Era, davant pavelló: el fem nou.
– Asfaltat carrer: davant el pavelló des de can Baral·la fins la Font
– Del Molí als i carrers del poble (pla obres) demanem canvi de projecte
– Tanques de fusta pels contenidors: cal Nin, la Ral i zona dipòsit prop l’Ajuntament
– Camins – via romana: estassada per la MAP. L’any que ve demanarem col·laboració a la Vall
de Bianya.
– La via romana va ser un èxit total.
– Infoenergia: ens fan estudi d’estalvi energètic des de Ripoll
– Lloguer local de la central telefònica (20 anys) a Telefónica.
– Centraleta telefònica de l’Ajuntament: hem fet un rènting de 4 anys i al final serà de propietat
– Inventari del Patrimoni de l’Ajuntament s’ha de fer de bell nou. Està obsolet
– Arxiu està molt malament: ara l’arxiver puja cada 15 dies
– Requeriment planxisteria la Ral: legalització d’activitat.
Requeriment grua Travessas: s’ha fet de paraula i tenim compromís de retirar-la abans del
mes de desembre. Desprès ho farem per escrit
El Ple en queda assabentat
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13. MOCIÓ D’URGÈNCIA
Prèviament els assistents voten la urgència de la inclusió de la proposta a l’ordre del
Dia del Ple del dia 27-11-2014:
La versió definitiva del text refós amb les correccions introduïdes pels serveis tècnics municipals
s’ha rebut a l’Ajuntament en data d’avui;
Tenint en compte que el Pla Especial del Catàleg de Masies es va aprovar inicialment pel ple de
23-07-2010, és necessari que entri en vigor al més aviat possible, sense esperar la propera
sessió del Ple prevista pel mes de febrer de 2014.
Hi consta l’informe favorable de l’arquitecte municipal;
Es proposa al Ple la incorporació de la proposta a l’ordre del dia per via d’urgència.
La proposta s’aprova per unanimitat
14. VALIDACIÓ DEL PLA ESPECIAL DEL CATÀLEG DE MASIES DEL MUNICIPI
Vist que la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona a la sessió del 25 de maig de 2011,
Número: 4/2011, va aprovar el Pla especial del catàleg de masies i cases rurals de Sant Pau de
Segúries Expedient 2011/043910/G-26/07/2011;
Vist que la publicació i eficàcia estaven condicionats a la presentació d’un text refós que
incorporés les recomanacions imposades per la pròpia Comissió;
Vist que el text refós elaborat pel tècnic contractat per l’Ajuntament i informat favorablement
pels serveis tècnics municipals es va aprovar per acord del Ple de 12-06-2013;
Vistes les correccions fixades per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en data 25-072013, que han sigut incorporades al text refós preparat per l’Ajuntament;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar i validar el text refós del catàleg de Masies i cases rurals de Sant Pau de Segúries que
incorpora els condicionants exigits per la Comissió territorial d’Urbanisme de Girona dalt
referenciats.
2. Trametre aquest acord juntament amb dos exemplars en format paper i un exemplar en
format electrònic PDF i WORD, degudament conformats per Secretaria, a la Comissió Territorial
d'Urbanisme de Girona a l’efecte de que pugui acorda la seva publicació i conseqüent eficàcia.
La proposta s’aprova per unanimitat
15. Precs i preguntes
El Sr. Nogué demana si l’Ajuntament està al cas del problema amb les terrasses de la Pl.
Generalitat. Fa esment que la ocupació de via pública de la vorera de can Baral·la és un
perill pels usuaris.
L’alcalde explica que se’ls va oferir instal·lar -se a la Plaça però la brutícia dels arbres els
va fer reconsiderar la proposta i finalment van declinar l’oferiment.
El Sr. Nogué comenta que quan l’Ajuntament contracti obres fora molt convenient
demanar ofertes als tres paletes del poble.
L’alcalde contesta que actualment hi ha dos que treballen per l’Ajuntament. El tercer no
en sabíem que estigués disponible per què no s’ha presentat mai a l’Ajuntament.
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D’ara endavant els demanarem a tots tres.
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

