1

ACTA DE PLE
NÚM. 9/14
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
DEL DIA 10 DE DESEMBRE DE 2014
Inici: 20:30
Acabament: 21:30
Assistència:
President
Il·lm. Sr. Pep Palos i Sastre (CIU-Indep)
Regidors/es
Sra. M. Carme Simon i Orriols (CIU-Indep)
Sr. Joan Navarro i Soler (CIU-Indep)
Sr. Josep Nogué i Serrat (UPSP)
Sra. Blanca Villar Pérez(UPSP)
Absències:
Sra. Dolors Cambras i Saqués (CIU-Indep)
Sr. Gerard Soler i Perramon (UPSP)

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 convocada en legal forma a l'efecte de
tractar els punts inclosos en el següent:
Ordre del dia:
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors
2. Aprovació de la separació de l’Ajuntament com a membre de la Mancomunitat
Intermunicipal Voluntària de la vall de Camprodon
3. Aprovació dels Estatuts del Consorci del Ter
4. Seguiment de la gestió municipal
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 les actes de les sessions anteriors
Es proposa l’aprovació de l’acta següent:
Acta núm. 8, de 15-10-2014, sessió ordinària del mes d’octubre
L’acta s’aprova per unanimitat sense esmenes
2. Aprovació de la separació de l’Ajuntament com a membre 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’Ajuntament de Sant Pau de Segúries va formar part des d’un bon principi com a
membre constituent;
Al llarg del temps s’ha evidenciat que no hi ha una proporcionalitat entre les aportacions
econòmiques de l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries i els Serveis de promoció turística
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que presta la Mancomunitat. No obstant, per diferents motius entre els quals la
solidaritat amb la resta d’ajuntament no és el menys importants, ens hem mantingut dins
al Mancomunitat;
En els temps de crisi que corren tots els ajuntament hem de fer esforços per reduir la
despesa pública, deixant de prestar aquells serveis complementaris que no afec tin el
contingut essencial de les competències bàsiques i obligatòries que no podem eludir.
Entre aquests serveis, per la naturalesa fonamentalment no turística del municipi de Sant
Pau de Segúries, la promoció turística que realitza la Mancomunitat n’és un exemple.
Comprenem que els municipis que formen part de la Mancomunitat poden oferir tot un
ventall d’atractius de Patrimoni, Cultura que s’han de promoure de manera conjunta. No
és el cas de Sant Pau de Segúries que bàsicament compta amb la Via Romana com
atractiu pels visitants però que no requereix la inversió anual que suposa formar part de
la Mancomunitat;
Per tot això, l’Ajuntament planteja deixar de formar part de la Mancomunitat i destinar la
despesa anual en atendre altres serveis prioritaris pels veïns de Sant Pau de Segúries.
Vist l’informe de secretaria de data 4 de desembre 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;
Atès que cal l’aprovació per majoria absoluta del Ple;
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
1. Aprovar la separació de l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries de la Mancomunitat
Intermunicipal de la Vall de Camprodon
2. Facultar l'Alcaldia o regidor/a a qui delegui per a la tramitació d'aquest acord i per a
l'adopció de les resolucions que siguin necessàries per a la seva bona fi
3. Comunicar aquest acord a la Mancomunitat Intermunicipal de la Vall de Camprodon
per a la seva deguda constància.
La proposta s’aprova per unanimitat
3. Aprovació dels Estatuts del Consorci del Ter
Proposta de l’Alcaldia d’acord plenari
Part expositiva:
1. Amb la denominació Consorci Alba-Ter es va constituir l’any 1998 aquest ens integrat per
diversos ens locals amb les finalitats que es recullen als estatuts el conjunt de les quals té com a
element comú vertebrador la conca del riu Ter a fi de possibilitar unes actuacions de planificació,
promoció i altres iniciatives vinculades al riu coordinades entre tots els municipis de la vora del
riu i de la seva àrea d’influència en tot el seu recorregut superant les limitacions que
comportarien les actuacions aïllades per part de cada municipi. És voluntat de seguir mantenint
aquesta fórmula de col·laboració conjunta a través de la participació en aquest ens.
2. L’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat
de l’administració local (LRSAL) obliga a una adaptació estatutària que cal adoptar dins d’aquest
exercici i que comporta, entre altres, l’adscripció del Consorci a un dels ens que en formen part
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(DA 20 Llei 30/1992 en la redacció donada per la LRSAL) essent inicialment l’Ajuntament de
Girona, atenent a la major aportació anual (DA20.2.f) i, alhora, a la major població (DA 20.2.h)
d’aquest ens consorciat; això no obstant, es preveu també en la proposta d’estatuts que en
l’eventual canvi d’adscripció s’atendrà igualment als criteris normatius de prioritat previstos
normativament i referits en qualsevol cas al primer dia de l’exercici pressupostari, d’acord amb la
disposició esmentada.
3. Amb la modificació estatutària per adaptació a la LRSAL, s’ha proposat també l’adaptació dels
estatuts respecte d’altres actualitzacions legals, de modificació en el règim, organització i
funcionament intern, ensems a qüestions menys rellevants i es recull finalment un canvi de nom
per passar-se a denominar simplement Consorci del Ter, a diferència del nom originari Consorci
Alba-Ter.
4. En l’Assemblea anual del Consorci que va tenir lloc el passat 3 d’octubre es va acordar
aquesta modificació estatutària i el seu sotmetiment a informació pública preceptiva per un
període de 30 dies. Prèviament, s’havia traslladat la proposta de modificació d’estatuts tant als
ens consorciats com a l’ens d’adscripció i a fi de recollir, abans de la seva aprovació,
suggeriments o aportacions al text proposat sense que, en essència, s’hagués modificat
finalment. Per tant, correspon ara la ratificació de la modificació per part de tots els ens
consorciats.
Fonaments de dret:
I. L’article 87 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL)
preveu la constitució de consorcis amb altres administracions per a fins d’interès comú.
II. Els articles 269 i següents del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya (TRLMRLC) preveuen aquesta entitat
pública de caràcter associatiu i regula, entre altres, el règim i els estatus.
III. Els articles 312 a 324 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel
Decret 179/1995 de 13 de juny (ROAS) que regulen reglamentàriament i per tant amb un major
detall aquests ens. Concretament l’article 322 del Reglament relatiu a la modificació dels estatuts
del consorci preveu que s’adopta amb l’acord previ del seu òrgan superior de govern, que ha de
ser ratificada pels ens, les administracions i altres entitats consorciades i acordada amb les
mateixes formalitats per a l’aprovació previst al seu torn als articles 313 i següents.
IV. L’article 6.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú contempla aquesta organització i la Disposició
addicional 20a. de la Llei, introduïda per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’administració local estableix que els estatuts del consorci han de determinar
l’administració pública d’adscripció d’aquest amb els criteris de prioritat que s’hi estipulen i
disposa que estan subjectes al règim pressupostari, de comptabilitat i control d’aquest ens
d’adscripció. Determina també que el personal al servei dels consorcis podrà ser funcionari o
laboral procedent exclusivament d’una reassignació de llocs de treball de les administracions
participants essent el règim jurídic el d’adscripció i les retribucions com a màxim equivalents als
d’aquella.
V. La DT 6a. de la LRSAL preveu un règim transitori d’adaptació d’un any i disposa que el nou
règim pressupostari, comptable o de control serà aplicable a partir de l’1 de gener de 2015.
VI. La modificació dels Estatuts requereix el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de
regidors, d’acord amb el que preveu l'article 47.2.g) de la LRBRL i 313.2 ROAS.
VII. Els acords plenaris que requereixen per la seva adopció el quòrum de majoria qualificada
han de ser informats prèviament per la secretaria de la Corporació i tots aquells amb repercussió
econòmica, financera o patrimonial, a més per la Intervenció municipal de conformitat amb el
que disposen els articles 54.1 b) del Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de
Règim Local, aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril (TRRL), 173 del Reial
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decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització i
funcionament i règim jurídic dels ens locals (ROF) i l’esmentat RD 1174/1987, informes que
consten a l’expedient.
VIII. La proposta de modificació ha de ser dictaminada per la corresponent Comissió Informativa
en els ens que comptin amb aquests òrgans, d’acord amb allò que determinen, entre altres, els
articles 20.1 c) de la LRBRL i 82, 123 i 126, entre altres, del ROF.
D’acord amb aquests antecedents i fonaments es proposa al Ple l’adopció dels següents:
ACORDS:
Primer. Aprovar la modificació dels Estatuts del Consorci Alba-Ter (amb la nova denominació
Consorci del Ter) acordada per l’Assemblea General del Consorci per acord plenari del passat 2
d’octubre, d’acord amb el text que figura adjunt.
Segon. Notificar aquest acord al Consorci (Consorci Alba-Ter amb la nova denominació Consorci
del Ter) als efectes de la informació pública conjunta de la modificació estatutària, el seguiment
de la ratificació per la totalitat dels membres que l’integren, i la comunicació a l’ens d’adscripció i
al Registre d’Entitats Locals.
La proposta s’aprova per unanimitat
4. Seguiment de la gestió municipal
No n’hi ha
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

