ACTA NÚM. 07/11
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DEL DIA 20 DE JULIOL 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 Sala d’Actes de la Casa de la Vila de Sant Pau de
Segúries, a les dinou hores i set minuts del dia vint de
juliol de 2011 es reuneix el Ple de la Corporació a
l’objecte de celebrar sessió ordinària en primera
convocatòria, sota la presidència del Sr. Josep Palos i
Sastre, Alcalde president i l’assistència dels regidors
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.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
2.- INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA
4.- NOMENAMENT DE REPRESENTANT MUNICIPAL EN L’ASSOCIACIÓ D’ENTITATS
LOCALS PROPIETÀRIES FORESTALS DE CATALUNYA (ELFOCAT).
3.- NOMENAMENT DE LA COMISSIÓ PER LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ DEL
TERME MUNICIPAL DE SANT PAU DE SEGÚRIES.
5.- PRECS I PREGUNTES

______________________________
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

Sense esmenes ni correccions s’APROVA, per unanimitat dels assistents, l’acta de la
sessió que va tenir lloc el dia 22 de juny de 2011.
2.- INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA
DECRETS-

El Sr. Alcalde dóna compte al ple de les resolucions adoptades per Decret des de la
sessió de Constitució de l’Ajuntament de data 11 de juny de 2011.
23-06-2011

Delegació d’atribucions de l’alcalde a favor de la Junta de Govern Local.

01-07-2011

Delegació temporal de les funcions d’alcaldia a la 2a. tinenta d’alcalde.

El Sr. Gerard Soler, portaveu del Grup UPSP, indica que es van assabentar de les
vacances de l’alcalde al carrer i considera que, per raó de cortesia, ho hauria d’haver

posat en coneixement dels regidors. Demana que es tingui en compte per a posteriors
situacions similars.
El Sr. Alcalde respon que el Decret es va fer públic i que tindrà en compte la petició del
Sr. Soler.
El Ple es dóna per assabentat.
3.- NOMENAMENT DE LA COMISSIÓ PER LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ
DEL TERME MUNICIPAL DE SANT PAU DE SEGÚRIES.
Atès que en data 11 de juny de 2011 es va constituir el nou Ajuntament és necessari
procedir al nomenament de la Comissió per a les operacions de delimitació del terme
de Sant Pau de Segúries
Es proposa al Ple:
Primer: Nomenar membres integrants de la Comissió de delimitació del terme
municipal de Sant Pau de Segúries, els senyors:






Josep Palos i Sastre, alcalde
Joan Navarro i Soler, regidor
Dolors Cambras i Saqués
Ernest Oliveras i Aumallé, tècnic municipal
Luis López i García, secretari

Segon.- Notificar aquest acord al Departament de Governació i Relacions Institucionals
de la Generalitat de Catalunya i als Ajuntaments limítrofs.
El Sr. Alcalde explica que ofereix al Grup UPSP la designació d’un dels seus membres
per a formar part de la comissió.
El Sr. Soler indica que han considerat que l’expedient de delimitació ja està conclòs,
motiu pel qual no consideren estrictament necessària la participació del seu grup.
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA
regidors del Grup CiU i tres abstencions d’UPSP.

per quatre vots

a favor dels

4.- NOMENAMENT DE REPRESENTANT MUNICIPAL EN L’ASSOCIACIÓ
D’ENTITATS LOCALS PROPIETÀRIES FORESTALS DE CATALUNYA (ELFOCAT).
Atès que l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries forma part de l’Associació d’Entitats
Propietàries Forestals de Catalunya (ELFOCAT) per acord adoptat en la sessió
plenària del dia 21 d’abril de 2010.
Atès que en data 11 de juny de 2011 es va constituir el nou Ajuntament s’ha de
procedir al nomenament de representant municipal en l’Associació ELFOCAT.

Es proposa al Ple:
Primer.- Nomenar representant d’aquest Ajuntament davant l’Associació ELFOCAT al
senyor Josep Palos i Sastre.
Segon.- Notificar aquest acord a l’Associació d’Entitats Propietàries Forestals de
Catalunya.
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA
regidors del Grup CiU i tres abstencions d’UPSP.

per quatre vots

a favor dels

5.- PRECS I PREGUNTES
1. El Sr. Soler pregunta si es pensa continuar amb les mateixes assignacions que
tenien els membres de la Corporació, vist que no hi ha cap proposta al respecte
i s’hauria d’haver tractat en aquesta sessió. Opina que la fixació del règim de
dedicació i retribució del regidor d’obres de l’anterior mandat era il·legal i demana
que es faci una consulta al respecte al Departament de la Generalitat. També
opina que és una barbaritat que el 33% del pressupost municipal es destini a
despeses de personal. Anuncia que els membres del seu grup renunciaran a les
seves assignacions si també ho fan els membres de l’equip de govern.
Respon el Sr. Alcalde que no comparteix les opinions del Sr. Soler. Remarca que
les assignacions ja estaven aprovades i no les han modificat. Explica que l’anterior
alcalde no tenia retribució per dedicació sinó una assignació per assistència al
càrrec i més tard, quan la Generalitat va atorgar subvencions per dedicació dels
càrrecs electes en municipis de menys de 2.000 habitants, es va acordar que anés
destinada a un regidor i actualment ho cobra l’alcalde. Considera que si algú vol
renunciar a les seves assignacions és lliure de fer-ho però que això no soluciona
res. Afirma que el 33% del pressupost per a despeses de personal no és exagerat.
El Sr. Soler considera que la subvenció que aporta la Generalitat s’hauria de
repartir per tal de disminuir costos. Insisteix en que es faci una consulta al
Departament.
El Sr. Alcalde respon que no farà aquesta consulta perquè es refereix a un
assumpte de l’anterior legislatura i ara és l’alcalde que cobra amb càrrec a la
subvenció i l’assignació per assistència al càrrec no la cobra ningú.
2. El Sr. Soler posa de manifest que ha observat que s’han efectuat obres de
reparació que afecten una finca propietat d’un membre de la candidatura de CiU,
de forma immediata quan es tractava d’un tema de la propietat i no de
l’Ajuntament i hi ha altres assumptes similars tant o més urgents que aquest als
quals l’Ajuntament no hi dóna resposta.
El Sr. Alcalde explica que l’actuació es va fer perquè s’havia aixecat el paviment i
suposava un perill per la seguretat, motiu pel qual es va actuar d’immediat. Afirma
que el problema de la claveguera estava pactat solucionar-lo de forma coordinada
amb el propietari, però es va poder solucionar amb la cuba i es van evitar fer les

obres inicialment previstes, solucionant el problema de males olors que havia estat
reclamat pels veïns. Assegura que no te res a veure el fet de que el propietari de la
finca afectada formés part de la candidatura de CiU.
El Sr. Joan Navarro afegeix que no va ser necessari foradar i que el paviment el va
fer el propietari.
El Sr. Soler insisteix en que hi ha moltes altres actuacions pendents que s’han de
solucionar.
El Sr. Alcalde demana una mica de marge per poder donar resposta a tots els
problemes, que són molts. Insisteix en que, en aquest cas, s’ha actuat perquè hi
havia un problema de seguretat i de males olors.
3. El Sr. Soler considera que la Junta de Govern Local és innecessària i no és
convenient ni obligatòria en municipis de menys de 5.000 habitants. Afirma que hi
ha molts temes a tractar que s’haurien de poder parlar al Ple com per exemple el
Festival de Música de la Vall de Camprodon al qual es van destinar 5.000 euros
l’any passat i 3.000 aquest exercici i es fan totes les actuacions a Camprodon.
Opina que s’hauria poder fer alguna actuació a Sant Pau.
El Sr. Alcalde indica que ja li va comentar al president de la Mancomunitat que
l’any vinent no ho farem, però aquest any no podem negar-nos. Explica que les
actuacions es fan a tots els pobles de la Vall menys a Camprodon.
El Sr. Soler replica que fa molts anys es van sortir de la Mancomunitat perquè uns
pagaven i altres lluïen i ara no sap com va, però s’ha de mirar. Demana que es
replantegi la periodicitat dels plens a cada mes i que s’elimini la Junta de Govern
perquè perjudica a tots i va en contra de la democràcia real i participativa.
Respon el Sr. Alcalde que ho tindran en compte.
4. El Sr. Soler afirma que els membres del seu grup (UPSP) volen cobrar per
l’assistència als plens i no per mensualitats. Anuncia que presentaran una moció
al Ple oportunament.
Esgotat l’ordre del dia i no havent altres assumptes a tractar, quan falten cinc minuts
per les vuit del vespre, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, de tot el que, com a secretari,
en dono fe.
Vist i plau
L’alcalde

