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ACTA DE PLE
NÚM. 7/13
SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DEL DIA 18 DE DESEMBRE DE 2013
Inici: 20:30
Acabament: 22:30
Assistència:
President
Il·lm. Sr. Pep Palos i Sastre (CIUIndep)
Regidors/es
Sra. Dolores Cambras i Saqués (CIUIndep)
Sra. M. Carme Simon i Orriols (CIUIndep)
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 extraordinària 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)

També assisteix el Sr. Xavier Rico i Miró, arquitecte municipal de l’Ajuntament.
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. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Donar compte de les actes aprovades de la Junta de Govern Local
3. Proposta sobre la participació de l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries a la
l’Associació País d’Arts i Història
4. Aprovació de l’expedient d’expropiació per mutu acord núm. 133/2013
5. Modificació d’estatuts consorci Localret
6. Donar suport a la moció del Consell Comarcal del Ripollès de reclamació d’inversions al
Ripollès
7. Aprovació de l’ordenança reguladora dels serveis d’administració electrònica
8. Declaració institucional sobre la convocatòria de la consulta per decidir el futur de Catalunya.
9. Seguiment de la gestió municipal
Abans de l’inici de la sessió
El Sr. Soler intervé per demanar que no se celebri el Ple haguda compte que no hi ha cap punt
urgent. Fa una extensa exposició sobre els arguments que al seu parer justifiquen aquesta
petició.
L’alcalde ordena que comenci el Ple convocat en legal forma.
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 l’acta de la sessió anterior
Es proposa l’aprovació de l’Acta núm. 6, de 28-11-2013 corresponent a la sessió ordinària del
mes de novembre, sense esmenes.
El Sr. Soler demana que no s’aprovi l’acta per què no han tingut temps per repassar-la
“degut a la convocatòria d’aquest Ple extraordinari” .
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El secretari recorda que tenen l’acta des de fa tres setmanes.
L’alcalde demana que es voti l’aprovació de l’acta:
Sotmesa a votació l’acta s’aprova per quatre vots a favor (equip de govern) i tres en
contra (equip UPSP).
2. Donar compte de les actes aprovades de la Junta de Govern Local
Acta núm. 11 de la sessió del dia 30-10-2013
Acta núm. 12 de la sessió del dia 20-11-2013
El Ple en queda assabentat
3. 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. 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 Sant Pau de Segúries 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.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat
4. Aprovació de l’expedient d’expropiació per mutu acord núm. 133/2013
Vist l’Acord de necessitat d’ocupació en el que s’aprovava definitivament la relació de béns i drets
afectats per l’expedient d’expropiació forçosa Expedient 133/2013, així com la designació
nominal dels interessats: Sra. Esperanza Geli Fiol i altres i Sr. Bernardo Lapedra Geli;
Vista la manifestació dels propietaris en la que donen la seva conformitat a la valoració que
consta en l’expedient;
Vist l’informe del Tècnic Municipal favorable a valorar les finques en el preu del valor cadastral de
18,01 €/m2 i en el que corrobora la superfície real de les finques segons el plànol topogràfic
elaborat per l’empresa AGTOP: següent
- Sra. Esperanza Geli Fiol i altres, finca registral de superfície real 724,15 m2, per import de
13.038,83 EUR.
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- Sr. Bernardo Lapedra Geli, finca registral de superfície real 866,03 m2, per import de
15.593,47 EUR.
Atès que no formen part de la valoració les voreres i els aparcament de la carretera pel fet que
formen part del Sistema Viari propietat de la Direcció General de Carreteres;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Donar per rebuda la manifestació de conformitat amb els propietaris Sra. Esperanza Geli Fiol i
altres i el Sr. Bernardo Lapedra Geli, en la qual accepten la quantitat fixada com a preu just de
les seves finques en l’expedient de l’acord de necessitat d’ocupació, següent:
Sra. Esperanza Geli Fiol i altres: Finca Registral de superfície real 724,15 m2, per import de
13.038,83 EUR.
Sr. Bernardo Lapedra Geli, Finca Registral de superfície real 866,03 m2, per import de 15.593,47
EUR.
2. Donar per conclòs l’expedient i procedir a l’acta d’ocupació de les finques i al pagament del
just preu en funció de les disponibilitats pressupostàries i de Tresoreria de l’Ajuntament. La
previsió és el pagament del 50% abans de fi d’any i la resta de cara l’any que ve.
3. Notificar als propietaris expropiats la decisió adoptada i citar-los per a la signatura del conveni
expropiatori.
4. Trametre certificacions d’aquest acord i del conveni signat al Registre de la Propietat per tal
d’incorporar les superfícies expropiades al Patrimoni Municipal del Sòl.
5. Facultar l’Alcaldia o regidor/a a qui delegui per a la tramitació d’aquest acord i per a dictar les
resolucions que siguin necessàries per a la bona fi d’aquest acord.
L’alcalde explica abastament la proposta.
El Sr. Soler explica abastament la posició del seu grup que justifica la decisió de vot.
Degudament autoritzat per l’alcalde, el públic assistent manifesta el seu agraïment pel fet que
aquest tema es desencalli desprès de set anys d’esperar que l’Ajuntament pongués fi a la
ocupació de la seva propietat privada.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per majoria absoluta de quatre vots a favor (equip de
govern) i tres abstencions (equip UPSP)
5. Modificació d’estatuts consorci Localret
Vista la proposta de modificació dels estatuts del Consorci local Localret en el que l’Ajuntament
de Sant Pau de Segúries en forma part com a ens consorciat.
Vist que l’Assemblea general del Consorci LOCALRET, en sessió de 23 de novembre de 2013 va
adoptar, entre d’altres, els acords següents:
“Primer.- Aprovar inicialment, i en el cas que no es presentin reclamacions ni al•legacions,
definitivament la modificació dels estatuts del Consorci Localret, d’acord amb la redacció donada
en el text refós que s’adjunta.
Segon.- Notificar a tots els membres associats l’acord inicial de modificació dels estatuts i donarlos un termini d’un mes comptador des de la recepció de la notificació perquè presentin, en el
seu cas, les esmenes que estimin convenients, amb el benentès que si no se’n presentessin, es
donaria per aprovat definitivament l’acord un cop transcorregut l’esmentat termini.
Tercer.- Disposar el sotmetiment de l’acord esmentat al tràmit d’informació pública, mitjançant
anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el termini establert a
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l’article 160.1, en relació a l’article 313.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, a efectes d’efectuar, en el seu cas, les
al•legacions i les esmenes corresponents”.
Vist que la proposta de modificació dels Estatuts es basa en els següents criteris:
1. Possibilitar la integració en el Consorci Localret de les entitats locals catalanes de caràcter
territorial, de manera que el Consorci quedaria integrat per:
• Municipis catalans que han expressat la seva voluntat d'integrar-se en el Consorci.
• Entitats locals catalanes de caràcter territorial que hagin expressat la seva voluntat d'integrarse en el Consorci. En aquest sentit podran formar part del Consorci: les Diputacions Provincials
catalanes, els Consell Comarcals i l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
• L'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, segons el règim
actual.
2. Actualització dels objectius i finalitats de consorci: sense modificar la finalitat i àmbit material
d’actuació de Localret, que continua ubicat en el camp de les comunicacions electròniques, les
noves tecnologies i l’administració electrònica, s’aprofita la modificació estatutària per actualitzar
moltes de les tasques que s’estan desenvolupant.
3. Òrgans de govern: la possible integració de noves entitats locals de caràcter territorial en el
termes que s’ha indicat anteriorment, obliga a modificar la composició dels òrgans de govern del
Consorci, per tal de que totes les entitats que el puguin integrar tinguin representació en els
òrgans de govern.
4. Correccions i adequacions legals: s’aprofita la modificació estatutària per corregir algunes
qüestions d’ordre tècnic i adequar els estatuts a les darreres modificacions normatives.
Atès que examinades les modificacions dels estatuts proposades, les mateixes s’ajusten al que
disposa el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, el 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, la Llei 26/2010,3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la resta de disposicions legals
aplicables als Consorcis.
Atès que l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu que la
modificació dels estatuts del Consorci, amb l’acord previ del seu òrgan de govern, ha de ser
ratificada pels ens consorciats i acordada amb les mateixes formalitats que per a la seva
aprovació.
Atès que l’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu que els
acords per aprovar i modificar els estatuts del Consorci s’han d’adoptar amb el vot de la majoria
absoluta de membres de la corporació.
Atès que l’acord de ratificació, juntament amb la modificació dels estatuts proposada s’ha de
sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant anunci en el Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya.
És per tot això que, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides, proposo al Ple de la
Corporació l’adopció dels següents:
ACORDS
1. Aprovar i ratificar la modificació dels Estatuts Reguladors del Consorci per LOCALRET acordada
per l’Assemblea General del mateix en sessió plenària de 23 de novembre de 2013, segons
consta a l’expedient administratiu.
2. Notificar-ho al Consorci LOCALRET per al seu coneixement i facultar-lo per a la tramitació que
sigui procedent en Dret.
La proposta s’aprova per unanimitat
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6. Donar suport a la moció del Consell Comarcal del Ripollès de reclamació d’inversions
al Ripollès

Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Donar-hi suport en tots els seus termes
2. Traslladar aquest acord a la Generalitat de Catalunya i a l’ACM, FMC i al Consell
Comarcal del Ripollès per a la seva deguda constància.
La proposta s’aprova per unanimitat

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

6

7. Aprovació de l’ordenança reguladora dels serveis d’administració electrònica
Considerant que per Provisió de l’Alcaldia de data 2-12-2013 es sol·licità informe de Secretaria
en relació amb el procediment i la legislació aplicable per a aprovar l’Ordenança municipal
reguladora dels serveis d’Administració electrònica;
Considerant l’esmentat informe emès en data 2-12-2013 i vist el projecte d’ordenança elaborat
per Secretaria, sol·licitat per Provisió de l’Alcaldia de la mateixa data;
Realitzada la tramitació corresponent i vista la competència del Ple, en virtut dels articles 22.2.d)
i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 178 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, i 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis de les entitats locals,
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora dels serveis d’Administració electrònica
de l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries en els termes en que consta a l’expedient.
2. Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats, per un termini de trenta dies,
mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el taulell d’anuncis de la
Corporació, perquè aquests puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions i
suggeriments que estimin pertinents. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en
l’esmentat termini, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat d’acord exprés pel Ple.
3. Facultar l’alcalde president tant àmpliament com en dret sigui necessari per a subscriure i
firmar tota classe de documents relacionats amb aquest assumpte.
El secretari explica que a primers d’any serà obligatori acceptar factures electròniques. Aquesta
ordenança és del tot necessària per regular la tota la gestió telemàtica municipal.
La proposta s’aprova per unanimitat
8. Declaració institucional sobre la convocatòria de la consulta per decidir el futur de
Catalunya.
Davant l’anunci de la convocatòria d’una consulta per tal de decidir si la nació catalana vol
esdevenir un Estat independent, aquest Ple, integrat per representants electes per la ciutadania
de Sant Pau de Segúries, vol manifestar:
PRIMER. La seva satisfacció per l’acord entre la majoria de les forces polítiques al Parlament que
farà possible la celebració d’una consulta on el poble de Catalunya decidirà, de manera lliure i
democràtica, el seu futur col·lectiu.
SEGON. El seu compromís amb la Generalitat i amb el Parlament de Catalunya, representants
legítims del poble català, per tal que aquesta consulta sigui realitat.
TERCER. La seva crida a la ciutadania a que participi de manera activa, pacífica i en llibertat en
aquest acte democràtic, decidint el seu destí.
La proposta s’aprova per unanimitat
9. Seguiment de la gestió municipal
L’alcalde desitja a tothom molt bones Festes de Nadal i un Feliç Any Nou
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,
Josep Ruiz i Muñoz

Vist i plau,
Pep Palos i Sastre

