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Núm. 1/2018, de 15 de gener
Sessió ordinària
Inici: 19:00
Acabament: 20:00
Convocats / Assistència:
Presidenta
Il·lma. Sra. Dolors Cambras Saqués (PDeCATind.)
Regidors:
Sr. Joan Navarro Soler (PDeCAT-ind.)
Sr. Adrià Gómez Marco (PDeCAT-ind.)
Sr. Gabriel Barba Ramírez (PDeCAT-ind.)
Sr. Joan Solà Galceran (CUP-PA)
Sr. Javier Marsal Coma (CUP-PA)
Sr. Albert Coma Vila (CUP-PA)
Absències:

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 de la seva
titular i l’assistència dels regidors/es relacionats
al marge.
Actua com a secretari el Sr. Josep Ruiz Muñoz,
secretari
interventor
de
l’Ajuntament
comissionat pel Servei d'Assistència a Municipis
de 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 a l'efecte de tractar els punts
inclosos al següent:
Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Aprovació de les actes de les sessions anteriors
Presa de possessió del càrrec de regidor
Correspondència oficial
Donar compte de les actes aprovades de la Junta de Govern Local
Aprovació del conveni de delegació de competències de gestió, liquidació i recaptació
de tributs locals al Consorci Servei de Recaptació Cerdanya Ripollès.
Aprovació provisional el Text Refós del Pla Especial del Càmping els Roures de Sant
Pau de Segúries. Expedient EDU 191/2016.
Sol·licitud de nomenament de la secretària del Jutjat de Pau
Donar compte de l’aprovació del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal
del Ripollès i varis ajuntaments per la portada de fibra òptica des de Ripoll
Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió
L’alcaldessa presidenta declara oberta la sessió que té per objecte el punts de l’ordre del dia:
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors
Es proposa l’aprovació de les actes dels Plens anteriors:
Acta 5, sessió del 9 d’octubre de 2017
Acta 6, sessió del 23 d’octubre de 2017, extraordinària
Acta 7, sessió del 22 de novembre de 2017, extraordinària
El Sr. Solà demana canviar el sentit de la votació del punt de l’Acta 5 d’aprovació del
Compte General que diu van votar en contra. També el punt de demanar la dimissió del
delegat del govern de l’Estat a Catalunya.
Comprovat amb l’àudio del Ple s’accepta el canvi del punt de la dimissió però no l’abstenció
en el punt del Compte General.
La proposta s’aprova per unanimitat
2. Presa de possessió del càrrec de regidor
Vista la credencial tramesa per la Junta Electoral Central del regidor Sr. Albert Coma Vila
en substitució de l’ex-regidor Sr. Blanco al qual se li va acceptar la renúncia a la sessió del
mes d’octubre de 2017;
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El secretari informa que el candidats electe, de conformitat amb allò que disposa l’apartat 5
de l’article 75 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
modificada en aquest punt per l’article 4 de la Llei 9/1991, de 22 de març, ha formulat
declaració sobre causes de possible incompatibilitat, sobre els seus béns i sobre qualsevol
activitat que els proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics.
A continuació, de conformitat amb allò que disposa el número 8 de l’article 108 de la Llei
Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, modificat per la Llei Orgànica
8/1991, de 13 de març en el moment de la presa de possessió i per tal d’adquirir la plena
condició del càrrec de regidor, el candidats electe ha de jurar o prometre acatament a la
Constitució, per això el secretari li formula pregunta següent:
Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec de REGIDOR/A amb lleialtat al Rei, guardar i fer guardar la
constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya com a normes fonamentals de
l’Estat ?
Contesta el Sr. Albert Coma Vila

Si ho prometo, per imperatiu legal

L’alcaldessa presidenta convida el regidor a prendre possessió del seu escó al Ple de
l’Ajuntament.
3. Correspondència oficial
Es dona compte de la correspondència més rellevant rebuda a l’Ajuntament, següent:
Data
document
22-12
21-12
21-12
20-12
15-12
12-12
11-12
11-12
07-12
01-12
20-11
20-11
17-11
15-11
13-11
02-11
09-10

Resum
DGAPH: atorgament subvenció camins 2018
CCR: Conveni fibra òptica
CTUrbanisme requeriment acord de Ple d’aprovació provisional del PEU del Càmping
ACA: convocatòria neteja de lleres
DARPA: Aprofitaments forestals 2018
DDGI: carta programa Estalvi i Pobresa Energètic
CCR: tramesa nou conveni delegació Recaptació
CCR: tramesa estudi costos Manteniment Abocador R-3
Departament de Cultura: autorització intervenció arqueològica
ADR: informació sobre Plans d’ocupació 2018
CCR: Estudi costos RSU 2018
CCR: Conveni Joventut 2017 Fitxa 43
CCR: Conveni sortida Carcassone
CCR: Adhesió Rutes del Romànic
CCR: pròrroga contracte serveis informàtics
CCR: Serveis de Joventut 2018
Dep. Interior: Pla Vencat obligatori

El Ple en queda assabentat
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 de 2017 que es troben exposades a la
Web municipal següents:
Núm.
Núm.
Núm.
Núm.
Núm.
Núm.
Núm.

14,
15,
16,
17,
18,
19,
20,

de
de
de
de
de
de
de

25 de setembre
9 d’octubre
23 d’octubre
6 de novembre
20 de novembre
4 de desembre
18 de desembre

El Sr. Solà demana que s’acabin de penjar totes les factures al DRIVE de l’Ajuntament.
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El Ple en queda assabentat
5. Aprovació del conveni de delegació de competències de gestió, liquidació i
recaptació de tributs locals al Consorci Servei de Recaptació Cerdanya Ripollès
Atès que l’1 de gener de 1994 els Consells Comarcals del Ripollès i la Cerdanya van assumir
l’exercici de les competències delegades pels municipis del seu àmbit territorial en matèria de
gestió, liquidació i recaptació de tributs locals a la Diputació de Girona, que va cessar els seus
serveis;
Atès que des del 1996, els Consells Comarcals del Ripollès i la Cerdanya presten,
ininterrompudament, el servei de gestió, liquidació i recaptació dels tributs locals de l’IBI i de
l’IAE, i la recaptació d’altres tributs i ingressos de Dret públic, mitjançant el Consorci Servei de
Recaptació Cerdanya – Ripollès;
Vist el conveni de renovació de la delegació a favor del Consell Comarcal, de les facultats de
gestió, liquidació i recaptació dels tributs municipals i altres ingressos de dret públic del municipi,
que s’estén al “Consorci Servei de Recaptació Cerdanya - Ripollès”, l’ens mitjançant el qual els
Consells Comarcals de la Cerdanya i el Ripollès exerceixen les facultats delegades;
Vist que després de més de 20 anys de prestar per delegació els serveis de gestió i recaptació als
municipis, es fa necessari modificar en part el conveni actualment vigent, a fi d’ajustar-lo a la
prestació actual del servei i a les diferents sol·licituds formulades pels ajuntaments. D’entre els
canvis que s’introdueixen al conveni hi ha:
-

-

L’aplicació d’una taxa de cobrament diferent per aquells municipis que no vulguin bestreta
en concepte d’avançament de la recaptació
Les bestretes que s’atorguen en concepte de la recaptació de l’IBI i de l’IAE a raó del 80%
del que es va recaptar en voluntària l’exercici anterior, es començaran a pagar en els mesos
de gener i febrer. En contrapartida, la liquidació per aquest conceptes s’efectuarà a final
d’exercici.
Les liquidacions d’aquells tributs dels que no es concedeix bestreta es liquidaran amb
periodicitat mensual.
La repercussió dels costos de notificació i tramitació de la recaptació de les multes en
període voluntari i executiu als ajuntaments.

Vist que el Consell Comarcal, mitjançant el Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès, i
d’acord amb els seus Estatuts, exercirà les facultats delegades de la competència municipal
següents:
a) La gestió, la liquidació i la recaptació de l’Impost Sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana
i Rústica i de l’Impost sobre Activitats Econòmiques, en l’àmbit d’allò que disposen els
articles 77.1 i 91.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprovà el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
b) La recaptació en període voluntari i/o en via de constrenyiment dels altres tributs i ingressos
de dret públic municipals, objecte de padró, matrícula o registre i també els resultants de
liquidacions que l’Ajuntament encomani expressament al Consell Comarcal.
L’abast de la delegació es concreta en els tributs i ingressos de dret públic municipals que es
detallen a l’ANNEX d’aquest conveni. No obstant això, la relació continguda a l’annex adjunt
podrà ser ampliada o reduïda, si s’adopta el pertinent acord per l’òrgan de govern municipal,
competent a l’efecte, el qual haurà de ser degudament notificat al Consell Comarcal del
Ripollès i al Consorci Servei de Recaptació Cerdanya - Ripollès i acceptada per aquests ens.
Vist l’àmbit de la delegació de l’apartat a) del pacte II:
La gestió, la liquidació i la recaptació de l’Impost Sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana i
Rústica i de l’Impost sobre Activitats Econòmiques, en l’àmbit d’allò que disposen els articles
77.1 i 91.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, s’exercirà d’acord amb el que disposa aquesta Llei, la Llei general tributària,
el Reglament general de recaptació i l’Ordenança general de gestió, liquidació i recaptació del
Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès.
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A tal efecte, l’Ajuntament haurà de comunicar al Consorci, durant els 15 primers dies del mes de
gener de cada anualitat en curs, el tipus impositiu en vigor d’aquests impostos, (IBI i IAE).
Si en un exercici concret l’ajuntament sol·licita actualització de valors cadastrals a la Gerència
Territorial del Cadastre de Girona, el termini màxim per a comunicar els tipus impositius de l’IBI
al Consorci serà l’1 de març de l’exercici en què han d’aplicar-se.
Vist l’àmbit de la delegació de l’apartat b) del pacte II:
La delegació s’estén a totes les funcions que corresponguin com a òrgan recaptador dels
conceptes que figuren en l’apartat b) del pacte II i que hagin estat objecte de delegació o
encàrrec de gestió, i s’exercirà d’acord amb allò que disposa el text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, la Llei general tributària, el Reglament general de recaptació i l’Ordenança de
gestió, liquidació i recaptació del Consorci Servei de Recaptació Cerdanya - Ripollès i d’acord,
també, amb les clàusules següents d’aquest conveni.
Aquesta delegació comprèn expressament la facultat de signatura de les providències de
constrenyiment i altres tràmits que resultin necessaris per a la gestió recaptadora, si bé per a la
subhasta d’immobles es requerirà l’autorització de l’alcaldessa.
Vist que pel que fa la taxa de prestació del servei de cobrament:
a) En voluntària, l’equivalent al cost real aproximat del servei. S’estableixen dues modalitats:
•
Ajuntaments que no sol·licitin bestretes (avançaments de la seva recaptació): 3,2 per
cent de la xifra recaptada.
•
Ajuntaments que sol·licitin bestretes de l’IBI i de l’IAE: 3,5 per cent de la xifra recaptada.
La sol·licitud ha de presentar-se al registre del Consorci abans de l’1 d’octubre de l’exercici
anterior al que hagi de pagar-se la bestreta. Aquesta sol·licitud es resoldrà per Decret de
Presidència.
b) En executiva, la meitat del recàrrec de constrenyiment.
c) En el supòsit de cobrament en via de constrenyiment de valors no gestionats pel Consorci en
voluntària, la totalitat del recàrrec de constrenyiment.
d) Els interessos de demora que tindran el mateix tractament que les taxes pel servei de
cobrament en executiva.
e) Recaptació en voluntària de multes i sancions administratives:
•
una quantitat fixa per tramitació de cada expedient. Aquesta quantitat és en concepte
del cost de la notificació amb avís de recepció.
•
El 15% del principal recaptat.
f) Recaptació en executiva de multes i sancions administratives:
•
El 20% del principal
•
100% sobre el recàrrec aplicat
•
100% dels interessos de demora
En la liquidació de cada mes, el Consorci retindrà la taxa pel servei de cobrament, els recàrrecs i
els interessos de demora que li pertoquin.
En el cas que en la recaptació de l’IBI i l’IAE s’hagi optat per l’obtenció de bestreta, la taxa pel
servei de cobrament s’aplicarà sobre l’import de la bestreta, i tindrà la consideració de “a
compte” de la liquidació definitiva que s’efectuarà el mes de desembre. En aquesta liquidació
definitiva es calcularan i retindran la resta de recàrrecs i interessos de demora que li pertoquin.
Vist que el Consorci Servei de Recaptació assumirà, sense càrrec pel municipi, els convenis i les
accions que el municipi tingui o pugui tenir concertades en el futur amb el Centre de Gestió
Cadastral en ordre a l’actualització del cadastre de l’Impost sobre Béns Immobles de naturalesa
urbana i realitzarà, en tot cas, els tràmits de modificacions i actualitzacions fins a la seva
presentació al Centre de Gestió Cadastral i, a tal efecte, l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries
alcalde faculta al Consorci per a formalitzar la documentació i el conveni que correspongui amb
aquell organisme;
Vist l’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
estableix que és competència de les entitats locals la gestió, recaptació i inspecció dels seus
tributs propis, sens perjudici de les delegacions que puguin atorgar a favor de les entitats locals
d’àmbit superior;
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Vist que en el mateix sentit es pronuncia l’article 7 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 42 del
Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
l’organització comarcal de Catalunya, que estableix que els municipis poden delegar en la
comarca llurs facultats tributàries de gestió, recaptació, inspecció i revisió;
Vist que l’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic
determina que els convenis hauran de tenir una duració determinada que no podrà ser superior a
4 anys, si bé en qualsevol moment abans de la finalització d’aquest termini, les parts que
subscriuen aquest conveni podran acordar unànimement la seva pròrroga per un període de fins
a 4 anys addicionals o la seva extinció;
Vist que l’article 110.3 de la Llei 26/2010, de Règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, determina que els convenis s’han de publicar en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web del Registre de convenis de col·laboració i
cooperació de la Generalitat, que és accessible des del Portal de la Transparència.
Atès que la competència per a l’aprovació de les delegacions correspon al Ple de l’ajuntament de
conformitat a l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar la renovació de la delegació a favor del Consell Comarcal, de les facultats de gestió,
liquidació i recaptació dels tributs municipals i altres ingressos de dret públic del municipi.
Aquesta delegació s’estén al “Consorci Servei de Recaptació Cerdanya - Ripollès”, l’ens
mitjançant el qual els Consells Comarcals de la Cerdanya i el Ripollès exerceixen les facultats
delegades.
2. Aprovar la minuta de conveni de delegació en tots els seus termes que té una durada de
QUATRE ANYS a comptar des de la data de la seva formalització. No obstant això, en qualsevol
moment abans de la finalització d’aquest termini, les parts que subscriuen aquest conveni podran
acordar unànimement la seva pròrroga per un període de fins a 4 anys addicionals o la seva
extinció.
3. Fer constar que l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries vol continuar amb el sistema de
bestretes establert al conveni.
4. El Consorci Servei de Recaptació assumirà, sense càrrec pel municipi, els convenis i les
accions que el municipi tingui o pugui tenir concertades en el futur amb el Centre de Gestió
Cadastral en ordre a l’actualització del cadastre de l’Impost sobre Béns Immobles de naturalesa
urbana i realitzarà, en tot cas, els tràmits de modificacions i actualitzacions fins a la seva
presentació al Centre de Gestió Cadastral i, a tal efecte, l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries
faculta al Consorci per a formalitzar la documentació i el conveni que correspongui amb aquell
organisme.
5. Facultar l’alcaldessa presidenta per a la signatura del conveni i tant àmpliament com en Dret
sigui necessari per a l’adopció de les resolucions que siguin necessàries per a la seva bona fi.
La proposta s’aprova per unanimitat
6. Aprovació provisional el Text Refós del Pla Especial del Càmping els Roures de Sant
Pau de Segúries. Expedient EDU 191/2016
En 4-7-2016 es va aprovar inicialment per Resolució d’Alcaldia el Pla Especial del Càmping els
Roures, es va sotmetre a informació pública durant el termini d’un mes, mitjançant anunci en el
Butlletí Oficial de la Província de Girona n.º 139, de data 21 de Juliol de 2016, i en el periòdic El
Diari El Punt Avui, de data 14 de Juliol de 2016, així com a la Web municipal i E-TAULER;
El 4-7-2016 simultàniament al tràmit d’informació pública, es va sol·licitar als Organismes
afectats per raó de les seves competències sectorials (Aigües, Contaminació Acústica i
Lluminosa, Contaminació Atmosfèrica, Geològic, Medi Ambient, Mobilitat, Residus i Transports
terrestres, Turisme, Cultura, Medi Natural, Salut, Seguretat i protecció civil i Esports.
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Durant el termini d’informació pública es van presentar al·legacions per part del Grup Municipal
FSP-PA CUP;
Sobre la base dels informes sectorials rebuts l’Ajuntament va considerar necessària la redacció
d’un nou text refós que va ser redactat per l’interessat i posteriorment presentat a la corporació
en data 7-08-2017;
L’Alcaldia va aprovar el nou document inicialment i el va sotmetre a la mateixa tramitació, amb
informació pública d’un mes al BOP de Girona núm. 167, de 31-08-2017, i al diari el Punt Avui de
31-08-2017, Web municipal i eTAULER;
Va transcórrer el segon termini d’informació pública del nou text i NO es van presentar
al·legacions;
S’han rebut informes sectorials de Turisme, Medi Ambient, Direcció General de Qualitat
Ambiental, OTTA, Agència Catalana de l’Aigua, Departament d’Empresa i Coneixement, Institut
Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Protecció Civil.
Vist que la competència per a l’aprovació definitiva del Pla Especial correspon a la Comissió
Territorial d’Urbanisme a Girona de conformitat a l’article 80.c) de la Llei d’Urbanisme:
Vista la proposta de l’Alcaldia conforme l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, LRBRL i en
exercici de les facultats del Ple conforme l’article 22 de la mateixa Llei;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar provisionalment el Pla Especial del Càmping els Roures de Sant Pau de Segúries.
2. Trametre l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme a Girona per tal que procedeixi a la
tramitació corresponent fins a la seva aprovació definitiva de conformitat a l’article 80.c) de la
Llei d’Urbanisme.
3. Fer constar que aquest és un acte de tràmit d’obligat compliment i no susceptible de cap
recurs.
El Sr. Solà explica que estan a favor de que s’aprovi el PE, però no en contra del que diuen altres
administracions (sense complir les prescripcions de l’ACA). Per això votaran en contra.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per MAJORIA ABSOLUTA DE 4 vots a favor i 3 vots en
contra.
7. Sol·licitud de nomenament de la secretària del Jutjat de Pau
A la vista de la distribució de tasques de Secretaria i Intervenció sembla convenient que la
dedicació al Jutjat de Pau formi part de l’apartat de Secretaria a càrrec de la funcionària Núria
Larroya Martí, i les tasques d’Intervenció del Sr. Joan Geli Fonts, actualment encarregat del
Jutjat;
En atenció a la nova organització de les funcions de del personal municipal la Sra. Larroya és la
treballadora idònia per assumir les funcions de secretaria del Jutjat de Pau;
S’ha de fer constar que la Sra. Larroya no té cap causa d’incompatibilitat per exercir com a
secretària del Jutjat de Pau;
Vista l’ ORDRE de 28 de maig de 1991, per la qual es regula el procediment d'aprovació dels
nomenaments de secretaris de jutjats de Pau de municipis de menys de 7. (Correcció d'errades
en
el DOGC núm. 1485, pàg. 4552, de 26.8.1991).000 habitants:
Art. 1. En compliment de l'article 50.3 de la Llei de demarcació i planta judicial, els ajuntaments de municipis de
menys de 7.000 habitants hauran de nomenar a la persona que creguin idònia com a secretari del jutjat de Pau
del seu municipi o de l'agrupació de secretaries, sempre que la secretaria del Jutjat de Pau o de l'agrupació no
hagi estat encarregada a un oficial al servei de l'Administració de Justícia.
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El nomenament del secretari de Jutjat de Pau es realitzarà per acord del Ple de la corporació municipal,
d'acord amb l'article 112 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya. En el cas
d'agrupacions de secretaries de jutjats de Pau, el nomenament haurà de ser acordat per cada corporació.
Art. 2. 2 Acordat el nomenament, l'ajuntament o els ajuntaments hauran de trametre al Departament de
Justícia certificació del secretari de l'Ajuntament, amb el vistiplau de l'alcalde, de l'acord pres pel Ple municipal;
el nom i les dades personals del secretari nomenat, com també qualsevol informació que hagi fonamentat
l'acord. En la primera comunicació del nomenament de secretari d'ençà de l'entrada en vigor d'aquesta Ordre,
també s'haurà de comunicar el nom i les dades personals de l'anterior secretari del jutjat de Pau.
Per tot això,
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Proposar la Sra. Núria Larroya Martí com a secretària del Jutjat de Pau de Sant Pau de
Segúries.
2. Sol·licitar al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya el nomenament de la Sra.
Núria Larroya Martí com a secretària del Jutjat de Pau de Sant Pau de Segúries.
El Sr. Solà diu que no entra a valorar la decisió de l’equip de govern. Com que no han participat
no poden votar a favor. I fa constar que no tenen res contra la Núria.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per MAJORIA ABSOLUTA de
d’abstenció.

4 vots a favor i 3 vots

8. Donar compte de l’aprovació del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal
del Ripollès i varis ajuntaments per la portada de fibra òptica des de Ripoll.
Es dona compte del conveni aprovat per la Junta de Govern Local de 8-01-2018 pel qual el
Consell Comarcal del Ripollès, l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, Sant Pau de
Segúries, Camprodon, Llanars, Vilallonga de Ter i Setcases, pel cofinançament del desplegament
de la xarxa de la fibra òptica.
L’Ajuntament de Sant Pau de Segúries ha d’aportar 2 €/habitant què suposa 1.344 € segons la
població de 2017
El Ple en queda assabentat
9. Seguiment de la gestió
L’alcaldessa explica:
-

El Pont del Carburo: s’ha aconseguit l’actuació de millora per part del DTES. Ara
faran un actuació de manteniment del pont actual però la idea és fer un pont nou
amb un traçat molt més segur que l’actual, que és molt deficient per la seguretat.

El Sr. Solà felicita aquesta iniciativa de l’Ajuntament
-

Via Verda: els ajuntaments de Sant Joan i Sant Pau han assumit la modificació
del projecte desprès d’una reunió amb els veïns afectats i el DTES. Això ha de
permetre agilitar els tràmits de licitació de l’obra.

10. Precs i preguntes
El Sr. Solà demana:
-

Que tenen pendent l’accés al Registre d’entrades i sortides
Que manquen algunes relacions de factures a la Web
Com està el projecte de la fibra d’Estabanell.
Que hi ha problemes de pressió d’aigua al poble
Que hi ha problemes d’aparcaments a la plaça de la Generalitat on està prohibit
Que hi ha un problema de civisme dels propietaris de gossos que els deixen
deslligats i ocasionen molèsties.
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L’alcaldessa respon:
-

-

-

Que el projecte d’Estabanell està en marxa, sense cap problema.
Que els problemes de pressió poden ser conseqüència de les fuites molt
importants que s’han detectat. Hem encarregat un estudi per detectar-les i actuar
de seguida. Moltes de les fuites ja s’ha solucionat al dia d’avui. I s’haurà de
sectoritzar la xarxa.
Els aparcament de la Pl. Generalitat són un problema de manca de consciència
cívica. S’haurà d’arreglar amb sancions per part dels MMEE. Primer avisarem i
desprès multarem.
Que la mateixa actitud incívica és la del propietari dels gossos que pot ser
denunciable i sancionable.

El secretari respon que l’accés al Registre Electrònic quedarà solucionat en breu quan ens donin
la versió completa del nou Gestor d’Expedients.
Pel que fa les relacions de factures, avui mateix estaran disponibles al DRIVE de l’Ajuntament
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.
El secretari,

Vist i plau,

