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ACTA DE PLE
NÚM. 8/14
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DEL DIA 15 D’OCTUBRE DE 2014
Inici: 20:30
Acabament: 22:30
Assistència:
President
Il·lm. Sr. Pep Palos i Sastre (CIU-Indep)
Regidors/es
Sra. Dolors Cambras i Saqués (CIU-Indep)
Sra. M. Carme Simon i Orriols (CIU-Indep)
Sr. Gerard Soler i Perramon (UPSP)
Sr. Josep Nogué i Serrat (UPSP)
Sra. Blanca Villar Pérez(UPSP)
Absències:
Sr. Joan Navarro i Soler (CIU-Indep)

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 ordinària convocada en legal forma a
l'efecte de tractar els punts inclosos en el següent:
Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.

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 de la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària
de la vall de Camprodon
6. Aprovació de l’ordenança reguladora del Mercat Municipal de Sant Pau de Segúries
7. Aprovació de les bases reguladores de la prestació directa del servei de Casal d’Estiu
Municipal.
8. Donar compte de la tramesa de l’informe d’execució del 2n trimestre del pressupost de
2014 al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques
9. Donar suport a mocions d’altres Administracions i Entitats:
9.1. Moció del Consell Comarcal del Ripollès contra la Resolució ECO/9 85/2014, de 2
de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores i s’obre la convocatòria per a
estudiants universitaris de les comarques de l’Alt Pirineu, Aran i Solsonès
9.2. Moció sobre l'impuls de les zones de muntanya i la viabilitat de l'activitat
agrícola, ramadera i les indústries de transformació
9.3. Moció del Consell Comarcal del Ripollès sobre les sancions dels immobles
permanentment desocupats propietats d’entitats financeres i altres grans empreses
10. Aprovació inicial del pressupost de 2015
11. Donar compte de l’aprovació del PUOSC 2014-2015 per obres de reparació i
manteniment i derogació del Decret 155/2012 sobre el PUOSC de la Generalitat de
Catalunya
12. Donar compte de l’aprovació del PUOSC 2013 -2014/Programa Específic de la
Diputació de Girona
13. Seguiment de la gestió municipal
14. 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:
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1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors
Es proposa l’aprovació de les actes següents:
Acta núm. 6, de 7-07-2014, sessió ordinària del mes de juliol
Acta núm. 7, de 22-09-2014, sessió extraordinària suport al 9-N
Les actes s’aproven per unanimitat sense esmenes
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
2
3
4
5

Data

Assumpte

27-6
27-6
30-6
1-07
3-07

Consell Català de l’Esport - Denegació subvenció equipaments esportius
CCR – Adhesió a la Setmana de la Mobilitat Sostenible
DIGI- convocatòria subvenció Llars d’Infants
DIGI - convocatòria subvenció Pla pilot foment biomassa forestal
Recaptació- Exposició pública matrícula IAE

6

3-07

DG Ordenació del Territori i Paisatge: la CTUrbanisme valorarà l’Estudi impacte

7

4-07

DIGI: ofereix redacció dels plànols d’urbanitzacions per prevenció incendis

8

8-07

DG Turisme: obligació de fer constar Codi Registre d’establiments a la publicitat of icial

9

21-7

10

23-7

GENERALITAT: Inici del tràmit d’audiència del Projecte de decret sobre les entitats
col·laboradores de medi ambient
DDGI: Concessió subvencions del Pla Especial d'Inversions, any 2014

11

24-7

DDGI: Resultat al·legacions PUOSC- PE Diputació

12

25-7

13

25-7

CCR: suport a la moció contra la Resolució ECO/985/2014, de 2 de maig, per la qual
s'aproven les bases reguladores i s'obre la convocatòria per a estudiants universitaris de
les comarques de l'alt Pirineu, Aran i Solsonès
Sindicatura Comptes: justificació recepció Compte General

14

25-7

Recaptació: anunci cobrament 3r període

15

25-7

16

21-8

CCR: moció per sol·licitar la gratuïtat del desplaçament per a l'alumnat d'ensenyament
obligatori resident al municipi on està ubicat el cen tre escolar
DG Joventut: atorgament subvenció activitat de joventut 2014

17

19-9

18

25-9

19

28-9

CCR: Moció per la sanció dels immobles permanentment desocupats propietat d'entitats
financeres i altres gran empreses, acompanyat de l'ofici corresponent
CCR: tramesa de certificats dels acords adoptats pel Consell de Govern :
- Acord de data 21de juliol de 2014, d'aprovació dels convenis entre els ajuntaments de la
comarca, el Consell Comarcal i el Consorci Ripollès Desenvolupament pel manteniment de
la Xarxa de Senders Itinerànnia.
- Acord de data 16 de setembre de 2014, sobre la modificació dels convenis entre els
ajuntaments de la comarca, el Consell Comarcal i el Consorci Ripollès Desenvolupament
pel manteniment de la Xarxa de Senders Itinerànnia.
Vicepresidenta del Govern: carta sobre obertura el procés electoral (SGE +)

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

Data

Matèria

3-07
10-7
10-7
6-08
18-9
18-9

Modificacions activitats racó d’en Sisco
Delegació temporal d’Alcaldia
Contractació substituta Joan Geli
Contractació netejadora vacances estiu
Delegació temporal d’Alcaldia
Delegació puntual d’Alcaldia a Consell d’Alcaldes

El Ple en queda assabentat
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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 núm. 11 de la sessió del dia 2-07-2014
Acta núm. 12 de la sessió del dia 28-08-2014
Acta núm. 13 de la sessió del dia 18-09-2014
El Ple en queda assabentat
5. Aprovació de la modificació dels estatuts de la Mancomunitat Intermunicipal
Voluntària de la Vall de Camprodon
L’any 1976, juntament amb la seva creació, es varen aprovar els Estatuts de la
Mancomunitat Intermunicipal de la Vall de Camprodon, constituïda a l’objecte de dur a
terme, entre altres objectius, la promoció turística comarcal;
L’any 2010 es van iniciar els tràmits per a la modificació dels Estatuts de la
Mancomunitat, que varen resultar definitivament aprovats en data 29 de juliol de 2010;
Vist que es considera necessari procedir a l’adaptació dels Estatuts de la Mancomunitat,
d’acord amb allò que estableix la Disposició Transitòria Onzena de la Llei 27/2013, de 27
de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local , amb la finalitat
d’adaptar-los a allò previst a l’article 44 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local i establir les competències necessàries perquè els municipis puguin
exercir les competències o prestar els serveis enumerats als articles 25 i 26 del mateix
cos legal;
Atès que d’acord amb la mateixa Disposició Transitòria Onzena es disposa d ’un termini de
sis mesos des de l’entrada en vigor de la Llei per a adaptar els estatuts de la
Mancomunitat, i la Llei va entrar en vigor el dia 31 de desembre de 2013;
Vista la proposta de modificació d’Estatuts aprovats inicialment en data 18 -03-2014 i
aprovats definitivament per acord del Ple de la Mancomunitat de la Vall de Camprodon de
26-06-2014 següent:
“...”
A) El Capítol III “Objecte de la Mancomunitat”, passa a anomenar -se:
Capítol III “Objecte i competències de la Mancomunitat”
B) Es modifica l’article 20 “Competències”, que passa a anomenar-se “Objecte i
competències” i queda redactat de la forma següent:
Article 20. Objecte i competències
1. La Mancomunitat té per objecte:
a) Foment i millora de les comunicacions viàries, de telecomunicac ió i xarxa de transport
b) Promoció turística comarcal
c) Establiment, manteniment, conservació i funcionament de Centres Comarcals
d’Ensenyament, Cultura, Educació Física i Esport
d) Assistència sanitària en centres de caràcter comarcal
e) Ordenació i planificació urbanística de la Vall
f) Foment i defensa dels interessos econòmics de la Vall
g) Defensa contra la contaminació de lleres públiques i del Medi Ambient
h) Escorxador
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i) Guarderia rural
j) Cementiris i serveis funeraris
k) Promoció cultural i d’esports, i també festes
l) Recollida i destrucció de deixalles
m) Entreteniment i conservació de les instal·lacions i serveis municipals
n) Protecció del paisatge
2. Per al compliment del seu objecte, la Mancomunitat té les competències següents:
a) Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística. Protecció i gestió del
patrimoni històric. Promoció i gestió de l'habitatge de protecció pública amb criteris de
sostenibilitat financera. Conservació i rehabilitació de la edificació.
b) Medi ambient urbà: en particular, parcs i jardins públics, gestió dels residus sòlids
urbans i protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica a les zones
urbanes.
c) Abastament d’aigua potable a domicili i evacuació i tractament d’aigües residuals.
d) Infraestructura viària i altres equipaments de la seva titularitat.
e) Avaluació i informació de situacions de necessitat social i l’atenció immediata a
persones en situació o risc d’exclusió social.
f) Policia local, protecció civil, prevenció i extinció d’incendis.
g) Tràfic, estacionament de vehicles i mobilitat. Transport col·lectiu urbà.
h) Informació i promoció de l’activitat turística d’interès i àmbit local.
i) Fires, abasts, mercats, llotges i comerç ambulant.
j) Protecció de la salubritat pública.
k) Cementiris i activitats funeràries.
l) Promoció de l’esport i instal·lacions esportives i d’ocupació del temps lliure.
m) Promoció de la cultura i equipaments culturals.
n) Participar en la vigilància dels compliment de l’escolarit at obligatòria i cooperar amb
les administracions educatives corresponents en l’obtenció dels solars necessaris per a la
construcció de nous centres docents. La conservació, manteniment i vigilància dels
edificis de titularitat local destinats a centres públics d’educació infantil, d’educació
primària o d’educació especial.
o) Promoció en el seu terme municipal de la participació dels ciutadans en l’ús eficient i
sostenible de les tecnologies de la informació i les comunicacions.
p) Qualsevol altra que, els municipis que en formen part, dins de les seves pròpies
competències, li vulguin delegar expressament.
3. La Mancomunitat de la Vall de Camprodon té la condició de mitjà propi i servei tècnic
dels municipis que la formen, en els termes dels articles 4.1. n) i 24.6 de la Llei 30/2007,
de contractes del sector públic. A aquests efectes podrà rebre encomanes de gestió dels
municipis membres.
“...”
Vist l’informe de secretaria de data 9 d’octubre de 2014, i de conformitat amb allò que
disposa l’article 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, els articles 118 i següents del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el
text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya i l’article 32 dels Estatuts d e
la Mancomunitat;
Atès que cal l’aprovació per majoria absoluta del Ple;
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
1. Aprovar l’adaptació del text dels Estatuts de la Mancomunitat Intermunicipal de la Vall
de Camprodon, i que afecta el Capítol III “Objecte de la Mancomunitat”, concretament,
l’article 20 “Competències” segons acord del Ple de la Mancomunitat de 26 -06-2014.
2. Facultar la Mancomunitat per a la tramitació que sigui necessària i exp ressament per a
la publicació de l’anunci d’aprovació definitiva als diaris oficials.
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3. Comunicar aquest acord a la Mancomunitat Intermunicipal de la Vall de Camprodon
per a la seva deguda constància.
Sotmesa a votació resulten 3 vots a favor i 3 vots d ’abstenció:
La proposta NO s’aprova per no assolir la majoria absoluta necessària prevista per la Llei
6. Aprovació de l’ordenança reguladora del Mercat Municipal de Sant Pau de
Segúries.

Considerant que per Provisió de l’Alcaldia de data 9-10-2014 es sol·licità informe de
Secretaria en relació amb el procediment i la legislació aplicable per a aprovar
l’Ordenança municipal reguladora dels serveis Mercat Municipal ;
Considerant l’esmentat informe emès vist el projecte d’ordenança
Secretaria, sol·licitat per Provisió de l’Alcaldia de la mateixa data;

elaborat per

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 del Mercat Municipal 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.
La proposta s’aprova per unanimitat
7. Aprovació de les bases reguladores de la prestació directa del servei de Casal
d’Estiu Municipal.
Vistes les bases reguladores de la prestació directa del servei de Casal d’Estiu Municipal;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent.
1. Aprovar les anteriors bases en tos els seu termes
2. Publicar-les a la Web municipal i perfil contractant
La proposta s’aprova per unanimitat
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8. Donar compte de la tramesa de l’informe d’execució del 2n trimestre del
pressupost de 2014 al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
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’1,5%.
D’altra banda, 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 l’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.
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 segon trimestre del pressupost de 2014, el contingut del qual és el
següent:
F.3.2 Informe actualizado Evaluación - Resultado Estabilidad Presupuestaria
Grupo Administración Pública - 2º trimestre
Entidad: 09-17-177-AA-000 Sant Pau de Segúries
Ingreso no financiero: 917.983,19
Gasto no financiero: 917.983,19
Ajustes propia Entidad: 56.358,59
Ajustes por operaciones internes: 0,00
Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local: 56.358,59
Objetivo en 2014 de Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación contemplado en
el Plan Económico Financiero aprobado: 34.743,00
LA

CORPORACIÓN

LOCAL

CUMPLE

CON

EL

OBJETIVO

DE

ESTABILIDAD

PRESUPUESTARIA
F.3.3 Informe actualizado de cumplimiento de la Regla del Gasto 2º Trimestre
Ejercicio 2014
Entidad: 09-17-177-AA-000 Sant Pau de Segúries
Gasto computable Liquid.2013(GC2013)I(1): 700.372,86
(2) =(1)*(1+TRCPIB): 710.878,45
Aumentos/ disminuciones (art. 12.4) Pto.2014 (IncNorm2014)III(3): 0,00
Gastos Inversiones financieramente sostenibles (4): 0,00
Límite de la Regla Gasto (5)=(2)+(3)+(4): 710.878,45
Gasto computable Previsión Liquidación 2014 (5): 599.125,53
Incumple la Corporación Local la regla de gasto en 2013?: No
Gasto computable límite para el ejercicio 2014 previsto en el PEF: 0,00
Diferencia entre el "Límite de la Regla del Gasto" y el "Gasto computable Pto.2014" (6) (5): 0,00
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Diferencia entre el "Límite máximo de gasto objetivo 2014 PEF vigente" y el "Gasto
computable Pto.2014" (6) - Lim. PEF: 00,00
% incremento gasto computable 2014 s/ 2013: 0,00
LA CORPORACIÓN LOCAL CUMPLE CON EL OBJETIVO DE REGLA DEL GASTO
F.3.4 Informe del nivel de deuda viva al final del periodo actualizado
Entidad: 09-17-177-AA-000 Sant Pau de Segúries
Deuda a corto plazo: 00,00 €
Deuda viva al final del período. Operaciones con Entidades de crédito: 0,00 €
Total Deuda viva al final del período: 00,00 €
F.3.5 Comunicación de datos y firma de Informe de Evaluación cumplimiento de
objetivos Ley orgánica 2/2012.
Comunico la actualización y datos de ejecución del Presupuesto y/o de los estados
financieros de las entidades que forman parte del Sector Administraciones Públicas de
esta Corporación Local correspondientes al 2º trimestre del ejercicio 2014.
Así mismo comunico los datos correspondientes al Informe de Evaluación de
cumplimiento de objetivos que contempla la Ley Orgánica 2/2012, y que suponen que el
Presupuesto en ejecución de las Entidades que forman parte del sector Administraciones
Públicas de esta Corporación:
Cumple el objetivo de Estabilidad Presupuestaria
Cumple el objetivo de Regla del Gasto.
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 financer a amb les entitats
locals de la web del Ministeri d’Economia i Hisenda i Administracions Públiques, en data
25 de juliol de 2014.
El Ple en queda assabentat
9. Donar suport a mocions d’altres Administracions i Entitats:
9.1. Moció del Consell Comarcal del Ripollès contra la Resolució ECO/985/2014,
de 2 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores i s’obre la
convocatòria per a estudiants universitaris de les comarques de l’Alt Pirineu,
Aran i Solsonès
Vista la moció del Consell Comarcal del Ripollès següent:
“...”
NÚM. 17. Proposta de suport a la moció contra la Resolució ECO/985/2014, de 2 de maig,
per la qual s'aproven les bases reguladores i s'obre la convocatòria per a estudiants
universitaris de les comarques de l'Alt Pirineu, Aran i Solso nès (APA)
Vista la moció aprovada pel Consell Comarcal del Berguedà contra la Resolució
ECO/985/2014, de 2 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores i s'obre la
convocatòria per a estudiants universitaris de les comarques de l'Alt Pirineu, Ara n i
Solsonès (APA), la qual és del contingut literal següent:
" AJUTS UNIVERSITARIS. Resolució ECO/985/2014, de 2 de maig, per la qual s'aproven
les bases reguladores i s'obre la convocatòria per a estudiants universitaris de les
comarques de l'Alt Pirineu, Aran i Solsonès.
Moció contra la Resolució ECO/985/2014, de 2 de maig, per la qual s'aproven les bases
reguladores i s'obre la convocatòria per a estudiants universitaris de les comarques de
l'Alt Pirineu, Aran i Solsonès (APA).
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La resolució eco/985/2014, de 2 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores i
s'obre la convocatòria per a estudiants universitaris de les comarques de l'Alt Pirineu,
Aran i Solsonès, estableix la necessitats de facilitar l'accés a la universitat en igualtat
d'oportunitats a tota la població catalana. En aquest sentit aquesta Resolució assenyala
un tractament especial envers les comarques de l'Alt Pirineu, Aran i Solsonès (Alta
Ribagorça, Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, Solsonès i la Vall
d'Aran) motivat per les condicions geogràfiques d'aquestes zones i per la distància i
dificultat de desplaçament a les zones universitàries.
Val a dir, que si els motius d'atorgament dels ajuts són aquests, el Berguedà també té
aquestes mateixes problemàtiques amb l'afegit que hi ha municipis d'aquesta comarca
que tenen una distància de desplaçament i allotjament envers les zones universitàries
molt més elevada que municipis que pertanyen a l'àmbit de l'Alt Pirineu, Aran i Solsonès.
Així mateix les condicions d'accessibilitat cap a les zones universitàries des de la comarca
del Berguedà són, en molts casos, més dificultoses per la climatologia, infraestructures i
comunicacions.
De conformitat amb l'article 2.2 de la Llei 2/1983, de 9 de març, d'Alta Muntanya, el
Ripollès, el Berguedà i la Garrotxa, són comarques de muntanya igual com també ho són
l'Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça, el Solsonès i
la Vall d'Aran, sense oblidar que a la mateixa llei s'especif iquen també altres zones de
muntanya.
Atès que l'article 6 de la Llei1/1995, de 16 de març, per la qual s'aprova el Ple territorial
general de Catalunya , estableix que les comarques de muntanya poden ésser objecte de
directrius estratègiques comunes de planificació i que aquestes directrius han de
coordinar la correcció dels dèficits d'infraestructures i d'equipaments de dites comarques,
amb la finalitat d'evitar que la població que hi resideix no es vegi obligada a abandonar
llurs nuclis de població.
Atès que l'exposició de motius de la Llei 2/1983 reconeix la difícil geografia, la
insuficiència de la xarxa de comunicacions de les comarques i zones de muntanya i la
necessitat de procedir a compensar-les dels desavantatges físics i socioeconòmics
derivats del clima rigorós, de l'altitud, del relleu, de l'aïllament i dels dèficits
d'infraestructures i de serveis bàsics.
Vist el disposat a l'article 9 de la Llei 2/1983, mitjançant el qual el Consell Executiu ha
d'establir, per a les zones de muntanya, un sistema de prioritats en les ajudes i les
subvencions, havent-ne de resultar beneficiaris els residents en el municipi/s que
integren la zona de muntanya. Considerant també l'article 11 de la mateixa Llei que
determina que la política de subvencions del Consell Executiu ha de tendir a compensar
els desequilibris econòmics i socials entre les diverses comarques i zones de muntanya.
Atès que l'article 130.2 de la Constitució espanyola reconeix explícitament la necessitat
d'un tractament especial de les àrees de muntanya.
Atès que la Resolució eco/985/2014, de 2 de maig, exclou algunes comarques d'Alta
muntanya previstes per la Llei 2/1983, inclòs el Berguedà, de la concessió dels ajuts i
que aquesta exclusió implica un greuge comparatiu entre les comarques con siderades de
muntanya d'acord amb l'esmentada llei, pel fet d'ésser només una part d'aquestes les
beneficiàries dels ajuts per a estudiants universitaris.
Per tot això, s'acorda, per unanimitat:
Primer.- Sol·licitar al departament d'Economia i Coneixement i a l'Agència d'Ajuts
Universitaris i de Recerca que la comarca del Berguedà sigui inclosa en la Resolució
d'ajuts per a estudiants universitaris.
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Segon.- Comunicar aquest acord al conseller d'Economia i Coneixement, al director de
l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, al conseller de Territori i
Sostenibilitat, a la delegació territorial del govern de la Generalitat a la Catalunya
Central, als Consells Comarcals de les comarques de muntanya i a tots els ajuntaments
de la comarca del Berguedà."
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment de la Gestió, el Ple
acorda, per unanimitat dels membres assistents:
Primer. Donar suport a la moció contra la Resolució ECO/985/2014, de 2 de maig, per la
qual s'aproven les bases reguladores i s'obre la convocatòria per a estudiants
universitaris de les comarques de l'Alt Pirineu, Aran i Solsonès (APA), en tots els seus
termes.
Segon. Sol·licitar al departament d'Economia i Coneixement i a l'Agència d'Ajuts
Universitaris i de Recerca que la comarca del Ripollès, juntament amb el Berguedà i la
Garrotxa siguin incloses en la Resolució d'ajuts per a estudiants universitaris.
Tercer. Comunicar aquest acord al conseller d'Economia i Coneixement, al director de
l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, al conseller de Territori i
Sostenibilitat, a la delegació territorial del govern de la Generalitat a la Cataluny a Central
i a Girona, als Consells Comarcals de les comarques de muntanya i a tots els
ajuntaments de la comarca del Ripollès.
“...”
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 Consell Comarcal del Ripollès per a al seva deguda
constància
La proposta s’aprova per unanimitat
9.2. Moció sobre l'impuls de les zones de muntanya i la viabilitat de l'activitat
agrícola, ramadera i les indústries de transformació
La evolució que han sofert les zones de muntanya al nostre país, demostra l'enorme
dificultat que suposa mantenir i conservar nivells de població viables en molts d'aquests
territoris, els quals han perdut en les últimes dècades un 21% de la seva població, un
percentatge que se situa en el 50% en molts municipis. En aquest context, aquestes
zones no només tendeixen al despoblament i a l'abandonament de les activitats agràries,
sinó que la seva població es veu abocada a una creixent pèrdua d'e xpectatives de
desenvolupament i qualitat de vida, i –conseqüentment- mancances de reemplaçament
juvenil.
Aquesta evolució té un efecte negatiu sobre la gestió dels nostres territoris. Un efecte
que està relacionat amb la desaparició dels espais agrícoles i Zones d'Agricultura de
Muntanya (ZAM), la mala utilització i gestió de l'energia, o el maneig sostenible dels
sistemes forestals i silvopastorals i, per tant, amb les pèrdues de paisatge, riscos
d'incendis, pèrdua de races rústiques i la destrucció de recursos d'alt valor ambiental.
Mantenir comunitats amb una població viable i estable en aquestes zones, implica, igual
com succeeix a la resta d'Europa (França destina a aquest objectiu el 15% del sobre
nacional), realitzar polítiques efectives de suport a l'agricultura, la ramaderia o l'activitat
forestal, perquè aquestes resultin viables per a les persones que viuen en aquests llocs i
als serveis que aquestes comunitats presten a la societat (veure document de Nacions
Unides, Avaluació dels Ecosistemes del Mil·lenni, del Ministeri de Medi ambient, Medi
Rural i Marí (http://www.ecomilenio.es/). D'igual manera, es requereixen marcs legals
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capaços de protegir i facilitar les activitats econòmiques relacionades amb la gestió del
territori i amb capacitat per generar llocs de treball, com a eina indispensable per invertir
aquesta tendència cap a la despoblació, tant aguditzada en el conjunt de l'Estat, que
contrasta amb el succeït en països del nostre entorn.
La PAC és un instrument per desenvolupar un model agrícola respectuós amb el medi
ambient, que protegeixi les rendes agràries de les fluctuacions dels mercats i garanteixi
uns entorns rurals habitables i amb desenvolupaments homologables en la qualitat de
vida dels seus habitants, advertint que no es pot conservar la coberta vegetal, i la
naturalesa en el seu conjunt, sense la presència d'una població suficient al mig rural,
amb un nivell digne de serveis i ingressos (Memoràndum de la Presidència del Consell de
Ministres d’Agricultura, sobre la Política Agrària Comuna i la Conservació i Recuperació de
la Coberta Vegetal. En el sector forestal i la CEE Novas García, A (Ed), pg. 385. Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación. 1989)
Lamentablement, en aquests anys, tal com reconeixen els informes del Consell Social
Europeu, no ha existit una política específica de la Unió Europea per a les zones de
muntanya i, en el cas espanyol, a més de no existir polítiques preci ses més enllà de les
què va definir la Llei d'Agricultura de Muntanya del 1982, tampoc les mesures previstes
en la PAC han estat històricament utilitzades en la seva plenitud per compensar algunes
de les dificultats que comporta viure en aquestes zones.
Per tot això, i després de l'aprovació de la nova PAC per part dels estaments europeus i
pendents de l'aprovació de l'Acord marc, es proposa al Ple l'adopció dels acords
següents:
1. Instar al MAGRAMA i a les Comunitats Autònomes, que es troben representades en la
conferència sectorial a:
• Que l'Acord marc de la PAC reculli mesures específiques per dotar pressupostàriament i
en la base del 5% del sobre nacional, tal com permet la distribució dels fons de la PAC.
• Impulsar una clara implementació de les polítiques de les zones de muntanya, per fer
viable l'activitat agrícola, ramadera i les indústries de transformació que permetin
generar llocs de treball, contribuint a evitar la despoblació de les nostres muntanyes i el
benefici que aporten al conjunt de la nostra societat.
2. Donar compte al MAGRAMA, a la Comunitat Autònoma i als grups parlamentaris del
Congrés i el Senat.
La proposta s’aprova per unanimitat
9.3. Moció del Consell Comarcal del Ripollès sobre les sancions dels immobles
permanentment desocupats propietats d’entitats financeres i altres grans
empreses
Vista la moció del Consell Comarcal del Ripollès següent:
“...”
4. PROPOSTA DE SUPORT A LA MOCIÓ PER LA SANCIÓ DELS IMMOBLES PERMANENTMENT
DESOCUPATS PROPIETAT D'ENTITATS FINANCERES I ALTRES GRANS EMPRESES
Vista la moció per la sanció dels immobles permanentment desocupats propietat
d'entitats financeres i altres grans empreses aprovada pel plenari de l'Ajuntament de
Ripoll, la qual és del contingut literal següent:
"Motivació

11

El dret a l'habitatge constitueix el quart pilar de l'Estat del Benestar i un dels
principals factors de desigualtat social, i per tant les polítiques d'habitatge esdevenen
una prioritat. En aquest sentit, i atesa la profunda crisi que s'està p atint, que afecta a
l'entorn immobiliari i específicament a la capacitat econòmica de les famílies.
La manca de recursos de les administracions locals per fer front a la problemàtica
contrasta amb els milers de pisos en desús que acumulen les entitats fin anceres i les
seves immobiliàries, actors principals i part responsable de la bombolla immobiliària.
Aquests immobles, sovint obtinguts com a conseqüència d'execucions hipotecàries, es
mantenen buits ja sigui a l'espera que el preu de mercat torni a elevar -se, o bé perquè
es troben a la venda o a lloguer a preus inaccessibles per part de la població. El resultat
són milers d'habitatges destinats exclusivament a una funció especulativa, eludint la
funció social que segons l'article 33 de la Constitució Espan yola (CE) ha de complir el
dret de propietat.
El reconeixement del dret a l’habitatge com a dret constitucional està vinculat al
fet que se’l consideri una necessitat bàsica imprescindible per viure amb dignitat i
seguretat, desenvolupar lliurement la personalitat pròpia i, fins i tot, participar en els
assumptes públics. Vulnerar-lo posa en entredit la integritat física i mental de les
persones, la seva vida privada i familiar, i la seva llibertat de residència.
L’absència d’un habitatge digne afecta la salut i el medi ambient, tant en termes
individuals com col·lectius, i menyscaba el dret al treball, a l’educació i fins i tot a la
participació. Per això no és estrany que la garantia del dret a l’habitatge aparegui
vinculada, cada vegada més, a la d’un dret més ampli a un entorn urbà inclusiu,
sostenible i gestionat democràticament.
En qualsevol cas, la generalització del dret a l’habitatge seria impensable sense
l’existència de límits i vincles als drets patrimonials. Per això, la seva garantia va ll igada
a la funció social del dret de propietat (art. 33 CE); a la possibilitat de sotmetre la
llibertat d’empresa a les exigències de la planificació (art. 38 CE), de reservar recursos o
serveis essencials per al sector públic (art. 128.2 CE) i de planific ar l’activitat econòmica
general per atendre necessitats col·lectives (art. 131.1 CE), i, en definitiva, a la
subordinació de totes les formes de riquesa a l’interès general (art. 128 CE). La funció
social del dret de propietat –i la prohibició de fer-ne un exercici abusiu prevista a
l’article 7.2 del Codi civil– opera com a límit i com a part integrant, alhora, del contingut
protegit constitucionalment.
Per altra banda, la presència de nombrosos habitatges desocupats de forma
permanent genera tota una sèrie d’inconvenients. Per una banda, provoquen en molts
casos una degradació de l’edifici on es troben, i quan n’hi ha molts de concentrats, fins i
tot de certs barris i, per una altra banda, obliga als municipis a créixer de manera
innecessària. Si s'aconseguís que bona part d'aquests pisos sortissin al mercat de
lloguer, es produiria una racionalització del preu dels lloguers, facilitant així l'accés a
l'habitatge de moltes persones.
L'article 41 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del Dret a l'Habitatg e de
Catalunya
(LDHC) estableix com a utilització anòmala d'un habitatge la seva desocupació
permanent i injustificada. Així mateix, en el seu punt tercer, disposa que en aquests
supòsits l'administració competent haurà d'obrir un expedient administratiu p er realitzar
els actes d'instrucció necessaris per determinar, conèixer i comprovar els fets sobre els
que haurà de dictar una resolució.
L’article 42 del mateix text legislatiu enumera diverses mesures que les
administracions han d’adoptar per a evitar l a desocupació permanent dels immobles.
Tals com: l'aprovació de programes d'inspecció; la facilitació de garanties als propietaris
d'immobles buits sobre el cobrament de les rendes i la reparació de desperfectes; l'
impuls de polítiques de foment de la rehabilitació d'habitatges en mal estat; la
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possibilitat de cedir els immobles a l'Administració Pública perquè els gestioni en règim
de lloguer; i l’adopció de mesures de caràcter fiscal, tant de foment com penalitzadores.
Per tot això, s'adopta la següent,
Disposició
El Ple Municipal resol:
Primer. Manifestar el compromís d'endegar mesures municipals en base a la
legalitat i competències existents i als efectes que assenyala aquesta moció, amb
l'objectiu de garantir el dret a l'habitatge de la població i fer front a l'emergència
habitacional.
Segon. Elaborar i aprovar un programa d'inspecció a fi de detectar, comprovar i
registrar els immobles que es troben en situació de permanent desocupació, començant
pels que són propietat d'entitats financeres i altres grans empreses. Aquesta tasca es
pot fer a través del creuament de dades en disposició de l'administració i l'atorgament
d'audiència a l'interessat, o bé realitzant una inspecció física des de l'administració.
Tercer. Instruir procediments administratius contradictoris on es determinin,
coneguin i comprovin els fets, un cop detectada la desocupació. Aquest procediments
hauran d’acabar amb una resolució que declari si s’està produint una situació de
desocupació permanent constitutiva d’una utilització anòmala de l’habitatge, d’acord
amb el que estableix l’article 41 de la LDHC. En cas afirmatiu, caldrà requerir el
propietari que cessi en la seva actuació en un termini concret, tot informant -lo de les
activitats de foment que està duent a terme l’administració per facilitar -li la finalització
d’aquesta situació.
Quart. Imposar multes coercitives, tal i com determina l’article 113.1 de la LDHC,
prèvia advertència, si transcorregut el termini fixat, no s’ha produït l'ocupació de
l'immoble.
Cinquè. Iniciar un procediment sancionador per infracció molt greu en cas que es
mantingui la desocupació de l'habitatge un cop esgotat el termini atorgat per a corregir
la situació, tal com preveu l’article 123.1.h de la LDHC.
Sisè. Instar el Govern de la Generalitat a emprendre accions en aquest àmbit amb
la mateixa finalitat, dins el marc de les seves competències.
No obstant el Ple decidirà."
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment de la Gestió,
es proposa al Ple l'adopció dels acords següents:
Primer. Donar suport a la moció per la sanció dels immobles permanentment
desocupats propietat d'entitats financeres i altres gran empreses, aprovada per
l'Ajuntament de Ripoll, en tots els seus termes, fer -ne difusió i impulsar als ajuntaments
de la comarca, l'adopció, en la mesura del possible, de les mesures que conté.
Segon. Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya i a tots
els ajuntaments de la comarca del Ripollès.
“...”
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 Consell Comarcal del Ripollès per a al seva deguda
constància
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La proposta s’aprova per majoria de 3 vots a favor (CIU Indep.) i 3 abstencions (UPSP)
9.3. Donar suport a l’Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya sobre l’ús
del català als processos judicials davant la jurisdicció ordinària en els quals
l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries sigui part.
Vist l’escrit de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya que
trasllada un acord del Govern sobre ús del català;
Vist l’acord del govern de la Generalitat de Catalunya de 7 -3-2013 sobre l’ús del català
als processos judicials davant la jurisdicció ordinària en els quals el Govern de la
Generalitat de Catalunya sigui part;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Que els processos judicials davant la jurisdicció ordinària en els quals l’Ajuntament
sigui part, la representació o defensa sol·liciti que la tramitació del procés es realitzi en
llengua catalana en les diverses instàncies que tinguin lloc a Catalunya.
2. Comunicar aquest acord al Departament de Justícia i a la Direcció General de Política
Lingüística de la Generalitat de Catalunya.
La proposta s’aprova per unanimitat
10. Aprovació del pressupost general per a l'exercici 2015 i la plantilla de

personal
Vist el Projecte de Pressupost General d'aquesta entitat per a 2015 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

302.231,22
15.000,00
268.129,77
259.305,12
8.716,87

€
€
€
€
€

853.382,98 €

Operacions de capital
6

Alienació d’inversions reals

7

Transferències de capital

8
9

Actius financers
Passius financers
Total operacions de capital

90.900,00

90.900,00
Total ingressos:

Pressupost de despeses:
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Capítols

Denominació

Euros

Operacions corrents
1
2
3
4

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

243.438,01 €
339.392,78 €
500,00 €
130.952,19 €
714.282,98 €

Operacions de capital
6
7
8
9

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

230.000,00

230.000,00
Total despeses:

944.282,98

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

PLACES

VACANTS

GRUP/SUBGRUP

FUNCIONARIS
Escala d’habilitació nacional.
Subescala secretaria intervenció. Classe tercera
Administració general:
Administratius
Total plantilla personal funcionaris

1

1

A1

2
3

2
3

C2

LABORALS
- Llar d’infants. Directora
- Llar d’infants. Responsable d’aula
- Brigada Municipal. Oficial 1 a
- Peó neteja
Total plantilla personal laboral

1
1
2
1
5

0
0
0
0
0

C1
C2
C1
C1

EVENTUALS
Peó oficis
Peó neteja
Total personal eventual

1
1
2

1
1
2

AP
AP

10

5

TOTAL GENERAL

Vistes les Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici 2015;
Es proposa l’adopció dels acords següents:
1. Aprovar el Pressupost General d’aquesta entitat per a 2015 juntament 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 2015.
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.
La proposta s’aprova per majoria de 3 vots a favor (CIU Indep.) i 3 abstencions (UPSP)
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11. Donar compte de l’aprovació del PUOSC 2014-2015 per obres de reparació i
manteniment i derogació del Decret 155/2012 sobre el PUOSC de la Generalitat
de Catalunya
Per Decret 104/2014, de la Generalitat de Catalunya:
S’ha derogat la línia d’inversions de la Generalitat de Catalunya (Programa General).
S’ha aprovat la línia de reparació i manteniment de 2014 -2015.
S’ha delegat a la Diputació de Girona la gestió del seu Programa Específic.
El Ple en queda assabentat
12. Donar compte de l’aprovació del PUOSC 2013-2014/Programa Específic de la
Diputació de Girona
Al BOP de Girona de 14-08-2014, la Diputació de Girona ha aprovat definitivament el
Programa Específic per les anualitat 2013 i 2014.
En el cas de Sant Pau de Segúries, no hi consta perquè hi ha prevista una subvenció de
70.000 € amb destí a:
- Reparació i manteniment del pavelló municipal
Pressupost: 65.203,62
Subvenció: 32.419,00
Anualitat 2015
- Recuperació de camí municipal per a connexió amb la Ruta del Ter
Pressupost: 75.588,72
Subvenció: 37.581,00
Anualitat: 2017
El Ple en queda assabentat
13. Seguiment de la gestió municipal
L’alcalde explica que:
-

Estem a punt d’iniciar les obres de reparació del paviment i voreres del carrer
Mestre Sanz i de la plaça de l’Era.
També arranjarem la vorera da la Pl. Generalitat, davant la Caixa i de l’Avda.
Mariner (també s’han d’arreglar els tubs de l’aigua d’uralita).
Del tema del solar d’Aquamarina (Bankia) estem en tràmit d’execució subsidiària
Hem contractat les obres de pintar el pavelló, la fusteria exterior de l’Ajuntament,
el balcó i la façana. També hem arrebossat el dipòsit d’aigua.
Hem de refer el paviment de la riera de can Xacó (la barana la vam arreglar entre
l’Ajuntament i Carreteres).
La brigada ha d’arreglar el mur de la pujada a la 40 cases i en costa posarà dos
punts de llum més per salvar una zona fosca.
La brigada ha d’arreglar el pont de la Sala que s’ha descalçat.
Taparem els forats del carrer Pla del Serrat amb asfalt.
El dipòsit d’aigua de la Jaguda té pèrdues i s’ha d’impermeabilitzar
La llar d’infants s’ha adequat per encabir l’increment de mainada: ho han fet les
mestres i se les ha de felicitar per la tasca feta amb bona volun tat i molta
imaginació.
Demanem una subvenció per la biblioteca: la Diputació ajuda a crear punts de
lectura als pobles de menys de 3.000 habitants.
Ja vam senyalitzar correctament la font de la Puda
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-

Hem instal·lat la minideixalleria i el dipòsit d’oli
Ja hem cobrat la subvenció del PUOSC 2010 de l‘obra de contenidors
Al novembre comencen les obres del Telecontrol de la Ral
Hem contractat la instal·lació dels reguladors de fluxos per reduir la despesa
energètica.
De l’enllumenat públic farem un concurs per contractar el servei de manteniment:
horaris, incidències, avaries... Actualment estem fent un repàs general que ha
detectat incidències molt serioses de falta de seguretat a les instal·lacions.
De car l’any que ve no toquem les ordenances. No obstant vols fer constar que
tenim serveis deficitaris sobre els que s’haurà d’actuar: la Llar d’Infants, el Casal
d’Estiu i les escombraries.

El Ple en queda assabentat
14. Precs i preguntes
El Sr. Soler demana sobre la Festa Major: com ha anat i que quan puguin li facin arribar
els comptes.
La Sra. Cambres respon que va anar bé i que li farà arribar els comptes quan els acabi de
tenir a punt.
El Sr. Soler demana sobre la consulta del 9-N
L’alcalde respon que tots estem a l’espera de saber com anirà . Segurament serà l’ANC
qui farà entrar en raó els partits pro-consulta.
I com que no hi ha més temes per tractar l’alcalde president aixeca la sessió al lloc i data
dalt consignats.
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

