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ACTA DE PLE
NÚM. 9/15
SESSIÓ ORDINÀRIA
DEL DIA 13 DE JULIOL DE 2015
Inici: 19:00
Acabament: 20:00
Assistència:
Presidenta:
Il·lma. Sra. Dolors Cambras Saqués (CIU)
Regidors/es
Sr. Joan Navarro Soler (CIU)
Sr. Adrià Gómez Marco (CIU)
Sr. Gabriel Barba Ramírez (CIU)
Sr. Joan Solà Galceran (FSP-PA)
Sr. Javier Marsal Coma (FSP-PA)
Sr. Juan Bosco Blanco Carrasco(FSP-PA)
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 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 el
punt inclòs al següent:
Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Correspondència
Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia
Donar compte de les actes aprovades de la Junta de Govern Local
Donar compte de la tramesa de l’informe d’execució del 1 r . trimestre del
pressupost de 2015 al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques
6. Aprovació de les festes locals pel 2016
7. Aprovació addenda al conveni de cessió gratuïta del desfibril·lador amb Diputació
8. Aprovació inicial del plànol de delimitació de la franja de prevenció d’incendis forestals
de Sant Pau de Segúries.
9. Donar compte de la tramitació com a BCIN, categoria de zona arqueolò gica, de la Via
del Capsacosta, tram de Sant Pau Vell (Sant Pau de Segúries) al pas dels Traginers (la
Vall de Bianya).
10. Donar compte de la creació del Portal de la Transparència de Catalunya
11. Assumptes urgents: precs i preguntes
Desenvolupament de la sessió
L’alcaldessa presidenta 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 les Actes del Ple següents:
Núm. 6, de Constitució del nou Ajuntament 2015-2019, del dia 13 de juny de 2015
Núm. 7, del Cartipàs Municipal, del dia 26 de juny de 2016
Núm. 8, de suport a l’AMI sobre el Dret d’Autodeterminació del poble català , del dia 26 de
juny de 2015.
El Sr. Solà, en referència a l’acta núm. 6, demana:
-

Que consti que els regidors del Grup Municipal FSP-PA no van advertir la delegació
per part del President de la Mesa al Secretari, tal i com diu l’Acta.
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-

Vol que consti en acta l’error que es va donar al Ple de Constitució pel fet que el
regidor de menor edat de la mesa d’Edat era el Sr. Xavier Marsal Coma i no pas el
Sr. Gabriel Barba Ramírez.
Vol que consti literalment la fórmula del jurament del Sr. Solà “Si HO PROMETO per
imperatiu legal i, per a millor servir al poble de Sant Pau, dedicaré al màxim esforç
a complir i fer complir la les normatives i la legislació vigent”

Pel que fa l’Acta núm. 7 vol fer unes apreciacions que en aquest moment no recorda i
demana poder-les fer més endavant.
Pel que fa l’Acta 8, és correcta.
El secretari explica que el president de Mesa li va fer delegació de la gestió dels diferents
punts que tractà el Ple de Constitució (bàsicament la lectura dels juraments). Pel que fa la
resta d’apreciacions i esmenes no té cap inconvenient en fer -los constar i rectificat l’Acta
núm. 6 amb el jurament literal que va fer el Sr. Solà.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat , amb les consideracions i esmenes
fetes pel grup de FSP-PA que consten en aquest acord.
2. Correspondència
Es dona compte de la correspondència més rellevant rebuda a l’Ajuntament, següent:
Data
document

Resum

29/06
26/06
11/06
17/06
03/06
11/05
08/04
02/04

Departament Presidència: Actualització CEEC (instal·lacions esportives del municipi)
DARPAMN: sistema de tècnics habilitats en plans de dejeccions ramaderes
DDGI: Actualització Bases de dades empresarials XIFRA
Síndic de Greuges: carta de felicitació als càrrecs electes
DDGI: Pla Serveis Eficiència Energètica i Energies Renovable (BEenerG!)
DGTM: Setmana de la mobilitat de l’11 al 18 d’octubre
DDGI: atorgament Fons de subvencions 2015
DGQA: sobre dia internacions envers el soroll

El Ple en queda assabentat
3. Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia
Es dona compte dels decrets d’Alcaldia següents:
Núm.
Ple
1
2
3
4
5
6
7
8

Data

Matèria

16-04
22-04
28-04
15-05
21-05
01-06
12-06
01-07

Aprovació pagament d’enllumenat propietaris c. Fonoses
Autorització ús sala polivalent
Sol·licitud subvenció joventut a BSF de la Generalitat
Llicència d’obres moviment de terres. Exp. 45 -2015
Sol·licitud subvenció per càrrecs electes 2015
Aprovació conveni ENGRESCA’T de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament
Contracte personal tècnic per tasques municipals
Aprovació relacions de factures 23 i 24

El Ple en queda assabentat
4. Donar compte de les actes aprovades de la Junta de Govern Local
Es dona compte de les actes següents:
Acta núm. 7 de la sessió del dia 9-04-2015
Acta núm. 8 de la sessió del dia 30-04-2015
Acta núm. 9 de la sessió del dia 21-05-2015
Acta núm. 10 de la sessió del dia 11-06-2015
El Ple en queda assabentat
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5. Donar compte de la tramesa de l’informe d’execució del 1 r . trimestre del
pressupost de 2015 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.
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 d’acord amb l’article 16 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’
1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes
a la Llei Orgànica 2/2012, modificada per l’Ordre HAP/2082/2014, abans del darrer mes següent
a la finalització del trimestre caldrà trametre tota una sèrie d’informació al Ministeri d’Hisenda i
AAPP.
Atès que d’acord amb l’apartat desè de l’article de l’Ordre esmentada , les corporacions locals amb
població no superior als 5.000 habitants, quedaran excloses del compliment de l’obligació de
subministrament d’informació a la que es refereix l’article esmentat, excepte pel què fa a la
tramesa del calendari de tresoreria, la previsió mensual d’ingressos, el saldo de deute viu, l’impacte
de les mesures d’estalvi previstes al calendari previst, venciments mensuals de deute a curt i llarg
termini, calendari i quantitats de necessitats d’endeutament, evolució del saldo de les obligacions
pendents de pagament d’exercici corrent i tancats i el perfil del venciment del deute dels propers
deu anys, així com la tramesa del càlcul del període mig de pagament (PMP) de proveïdors de les
AAPP.
Es per 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
primer trimestre del pressupost de 2015, segons consta a l’expedient
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 7 de maig de 2015
El Ple en queda assabentat
6. Aprovació de les festes locals pel 2016
Vist l’article 37.2 ET sobre les dues festes locals de les catorze festes anuals, en relació al
Decret 177/1980, de 3 d’octubre, que estableix la competència del conseller d’Empresa i
ocupació per aprovar-les a proposta de l’Ajuntament;
Atès que segons disposa l’Ordre EMO/202/2013, de 22 d’agost, per la qual s’estableix el
calendari oficial de festes laborals a Catalunya, per a l’any 2014, dos di es es fixaran a
proposta dels Ajuntaments;
Atès que l‘art. 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, disposa que les dues festes
locals han de ser aprovades pel Ple de l’Ajuntament;
Atès que hom considera convenient mantenir els dos dies de festa l ocal en les dates que
coincideixen amb el dilluns i dimarts de la Festa Major.
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
1. Aprovar la proposta de fixar amb caràcter de festes locals de Sant Pau de Segúries els
dies 5 i 6 de setembre de 2016, per què siguin incorporades al calendari laboral de l’any
2015.
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2. Comunicar aquest acord al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de
Catalunya.
El Sr. Solà proposa que s’estudiï el canvi del dimarts de la Festa Major per un dia de Pont,
però que cal tenir en compte que ja es va fer una Consulta Popular sobre la durada dels dies de la
Festa Major.
L’alcaldessa respon que estudiaran la proposta.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat
7. Aprovació addenda al conveni de cessió gratuïta del desfibril·lador amb Diputació
Vista la minuta de la addenda al conveni de cessió de desfibril·ladors en el marc de programa Pm05
Girona, territori cardioprotegit (LE 2015/89) que prorroga la vigència fins el 24 de gener de 2016;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar la minuta d’addenda en tots els seu termes.
2. Facultar l’Alcaldia per a la seva signatura i per a l’adopció de les resolucions que siguin
necessàries per a la seva execució.
3. Comunicar-ho a la Diputació de Girona, per EACAT per a la seva deguda constància.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat
8. Aprovació inicial del plànol de delimitació de la franja de prevenció d’incendis forestals
de Sant Pau de Segúries.
La Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions,
els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals ha estat
modificada mitjançant la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives,
financeres i del sector públic i ha creat noves obligacions per als ajuntaments.
La Llei és d'aplicació a tots els terrenys que es trobin en terrenys forestals o dins la franja de 500
metres de distància d'aquests i, abans de la modificació de 2014, imposava obligacions a les
urbanitzacions sense continuïtat amb trama urbana i edificacions aïllades, excepte les que estan
destinades al sector primari. La modificació amplia el seu àmbit a tots els nuclis urbans i
urbanitzacions i edificacions aïllades que es trobin en terrenys forestals o dins la franja de 500
metres de distància d'aquests sense excepcions. Per tant, la modificació és molt important ja que
multiplica els subjectes obligats a complir les determinacions de la llei.
La primera obligació directa de l'Ajuntament és la redacció i aprovació del plànol de delimitació de
les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions afectades per aquesta
llei, que és l'instrument que defineix els subjectes obligats i les finques afectades pels treballs de
realització de franges de protecció.
La Diputació de Girona, va obrir un servei d'assistència tècnica als ajuntaments de municipis de
menys de 20.000 habitants per a la redacció dels plànols de delimitació de les urbanitzacions, els
nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions afectades per la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de
mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les
edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals.
Vist el Plànol de delimitació de Sant Pau de Segúries i la documentació annexa que ha realitzat el
Consell Comarcal del Ripollès a petició de la Diputació de Girona;
Vist l’article 2 de la Llei 5/2003:
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“Els ajuntaments han de determinar, mitjançant un plànol de delimitació, les urbanitzacions, les
edificacions i les instal·lacions afectades per aquesta Llei. Correspon al ple de l’ajuntament
d’aprovar aquest plànol de delimitació, el qual, un cop aprovat, s’ha de trametre al Departament
de Medi Ambient”
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar provisionalment el plànol de delimitació de Sant Pau de Segúries, segons el que
estableix la Llei 5/2003.
2. Establir que els propietaris de parcel·les urbanes i d’edificacions i instal·lacions aïllades
determinades al plànol de delimitació són els subjectes obligats per la Llei 5/2003 a complir les
determinacions d’aquesta respecte la prevenció d’incendis.
3. Establir que les parcel·les urbanes, edificacions i instal·lacions aïllades beneficiades per les
franges de protecció són les que figuren dins dels sectors grafiats com a polígons obligats a protegir
al plànol de delimitació i que llurs propietaris han de fer-se càrrec de les despeses derivades de
l’obertura i manteniment de les franges de protecció de que es beneficien.
4. Determinar que els subjectes obligats al compliment de les disposicions de la Llei 5/2003
disposen d’un termini de sis mesos a comptar de l’aprovació definitiva del plànol de delimitació per
a portar a terme les obligacions que s’hi regulen.
5. Determinar que la servitud forçosa prevista per la Llei 5/2003 s’estableix sobre els terrenys
forestals grafiats al plànol de delimitació en què s’han de fer les franges de protecció.
6. Acordar que el contingut del plànol de delimitació s’ha de tenir en compte en l’elaboració dels
instruments de planificació urbanística municipal i que les noves urbanitzacions que prevegin els
plans d’ordenació urbanística municipal han d’incloure dintre del seu àmbit les franges de protecció
contra incendis regulades a la Llei 5/2003.
7. Determinar que el traçat dels polígons obligats així com el traçat de la franja exterior de
protecció poden estar subjectes a revisió i modificació mitjançant projectes executius o qualsevol
altre tipus de document aprovat per l’ajuntament.
8. Sotmetre aquest acord a informació pública durant un període de 20 dies. A tal efecte, es
publicarà l’edicte corresponent al BOP i al tauler d’edictes de l’ajuntament.
9. Demanar informe al Servei de Prevenció d’Incendis de la Direcció General de Medi Natural de la
Generalitat de Catalunya.
10. Establir que en cas que no hi hagin al·legacions o esmenes aquesta acord provisional
esdevindrà definitiu sense necessitat de cap més acord.
11. Un cop esdevingui definitiu, comunicar aquest acord a la Diputació de Girona, al Consell
Comarcal i al Servei de Prevenció d’Incendis de la Direcció General de Medi Natural.
12. Facultar, tan àmpliament com en dret sigui necessari, a l’alcaldessa per a la signatura de
quants documents l’adopció de resolucions siguin necessaris per a l’execució del present acord.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat
9. Tramitació com a BCIN, categoria de zona arqueològica, de la Via del Capsacosta, tram
de Sant Pau Vell (Sant Pau de Segúries) al pas dels Traginers (la Vall de Bianya).
Es fa saber que per Resolució del conseller de Cultura CLT/644/2014, de 14 de març (DOGC núm.
6590 de 26-03-2014 es va incoar l’expedient de declaració de bé cultural d’interès nacional en la
categoria de zona arqueològica, de la Via del Capsacosta, tram de Sant Pau Vell (Sant Pau de
Segúries) al pas dels Traginers (la Vall de Bianya).
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S’ha publicat al DOGC núm. 6892 de 21 de maig de 2015 l’Anunci d’informació Pública.
En data 30-06-2015 hem rebut un escrit de tràmit d’audiència de 15 dies per fer al·legacions com
a part interessada.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Manifestar la conformitat de l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries amb la inclusió de la via
Romana del Capsacosta al BCIN de Catalunya.
2.Trametre aquest acord al Departament de Cultura per a la seva deguda constància
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat
10. Donar compte de la creació del Portal de la Transparència de Catalunya
Es fa saber que la Generalitat de Catalunya, a través del Comissionat per a la Transparència i
l’Accés a la Informació Pública, ha creat el Portal de la Transparència des de primer de juliol de
2015.
A partir de l’1 de gener de 2016 el Portal haurà de contenir la informació que obliga la Llei 19/2014,
de transparència, accés a la informació i bon govern.
El Ple en queda assabentat
11. Assumptes urgents: precs i preguntes
El Sr. Solà demana:
1. Si s’ha tingut en compte el perill que suposa per la mainada el canvi d’ubicació dels
aparcaments de la Pl. Generalitat. Abans els vehicles aparcats feien de barrera entre
la plaça i el carrer.
2. Al carrer davant el Pavelló, que és de doble sentit, no hi ha prou espai pel pas de dos
vehicles a l’hora.
3. Que adjuntem el llistat de factures a les Actes de les Juntes de Govern .
4. No entenen el canvi de la pilona del carrer Faig. Més si tenen en compte que el veí
afectat va tenir una mala actuació amb l’Ajuntament quan ell era alcalde. Aporta
informe del tècnic municipal de l’any 1997 sobre la il·legalitat de les obres d’un cobert
construït l’any 1997 i la conveniència de l’enderroc del mateix, i que no es va executar.
Aporta un segon informe del tècnic municipal de l’any 2011 denunciant unes obres de
tancament en el mateix cobert, no legalitzables, amb la proposta d’enderroc en el
termini d’un mes. L’immediat canvi de govern va impedir l’execució de les mateixes.
5. Demana com s’ha fet l’actuació en el carrer de les Fonoses i poder accedir a l’expedient
corresponent.
6. Pregunta si hi ha algun tècnic qualificat que assessori a l’equip de govern en el tema
de la plantació i poda d’arbres i plantes en els jardins i avingudes de caràcter
municipal.
L’alcaldessa respon que de tots aquesta temes s’informarà degudament per donar complida
resposta al Sr. Solà, per tractar-se de matèries que no formaven part de la seva regidoria a
l’anterior legislatura.
El Sr. Solà es mostra conforme.
Com que no hi ha més temes per tractar l’alcaldessa presidenta aixeca la sessió al lloc i data dalt
consignats.
I perquè així consti, estenc aquesta acta amb el vistiplau de l’alcaldessa presidenta de la corporació
al lloc i data dalt consignats.
C. Guàrdia, 11 - 17864 Sant Pau de Segúries - Tel-fax 972 747 005
ajuntament@santpauseguries.cat - NIF P1718600H

7

El secretari,

Vist i plau,

Josep Ruiz i Muñoz

Dolors Cambras Saqués
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