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Sessió ordinària
Núm. 1/2017
Del dia 16 de gener de 2017
Inici: 19:00
Acabament: 20:30
Assistència:
Presidenta
Il·lma. Sra. Dolors Cambras Saqués (CIU-ind.)
Regidors/es:
Sr. Joan Navarro Soler (CIU-ind.)
Sr. Adrià Gómez Marco (CIU-ind.)
Sr. Gabriel Barba Ramírez (CIU-ind.)
Sr. Joan Solà Galceran (FSP-PA)
Sr. Javier Marsal Coma (FSP-PA)
Sr. Juan Bosco Blanco Carrasco(FSP-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.

Aprovació del canvi de data de la sessió ordinària del mes de gener
Aprovació de les actes de les sessions anteriors
Correspondència
Ratificar el decret d’Alcaldia d’adhesió a l’Agència de Desenvolupament del Ripollès
Donar compte de les actes aprovades de la Junta de Govern Local
Donar suport a mocions d’altres Administracions i entitats :
6.1.
Suport al Referèndum, al procés Constituent i als ens locals i electes investigats
per processos relacionats amb la Sobirania.
6.2.
Suport a la creació del Banc d’ADN de desapareguts a la Guerra Civil
6.3.
Contra la violència de gènere
6.4.
Suport a la Conca del Ter, al cabal ecològic i contra el transvasament
6.5.
Suport a la declaració institucional de la Generalitat sobre reforma horària
7. 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 del canvi de data de la sessió ordinària del mes d’octubre
Per motius de la gestió ordinària de la corporació , durant les Festes de Nadal i Reis, es
proposa celebrar el Ple ordinari el dia 16 de gener de 2016.
La proposta s’aprova per unanimitat
2. Aprovació de les actes de les sessions anteriors
Es proposa l’aprovació de les actes dels Plens anteriors següents:
Acta 5, sessió d’11 de juliol de 2016
Acta 6, sessió de 17 d’octubre de 2016
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per majoria absoluta de quatre vots de l’equip de
govern i tres vots en contra de l’equip de FSP-PA.
3. Correspondència
Es dona compte de la correspondència més rellevant rebuda a l’Ajuntament, següent:
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Data
document
30-12-16
27-12-16
27-12-16
23-11-16
22-12-16
12-12-16

Resum
CCR: Tramesa carta sobre la prestació del servei de parcs de salut
CCR: Tramesa acord sobre creació de la Comissió Comarcal d’Ensenyament
CCR: Tramesa acord sobre pròrroga del Pla de Polítiques de Gènere
CCR: Tramesa estudi costos servei de recollida d’escombraries
Servei de Carreteres: Nou servei Girona-Setcases
CCR: subvenció per al foment territorial del turisme

El Ple en queda assabentat.
4. Ratificar el Decret d’Alcaldia d’adhesió a l’Agència de Desenvolupament del
Ripollès.
Vist el Decret d’Alcaldia de 12 -12-2016 següent:
“...”
Decret d’Alcaldia
Vist l’escrit de Ripollès Desenvolupament sobre la seva Carta de Serveis als ajuntaments del
Ripollès;
Vist que aquests serveis només es podran oferir als membres de l’Agència de Desenvolupament
del Ripollès que han d’abonar una quota anual, en el cas de Sant Pau de Segúries pel 2017 la quota
és de 963,85 € o bé mitjançant el pagament per cada servei concret més una quota d’estructura
equivalent a la quota de membre;
Atès que és d’interès pel nostre municipi poder comptar amb tots els serveis inclosos a la Carta de
Serveis: Turisme, Aula d’Hosteleria, Treball a les 7 comarques i Energia;
Vist que s’ha de donar resposta abans del 15 de desembre de 2016;
En exercici de les facultats de l’Alcaldia de conformitat a la normativa vigent,
Resolc:
1. Aprovar la participació a l’entitat l’Agència de Desenvolupament del Ripollès com a membre de
ple Dret i tenir accés a tots els serveis de la Carta de l’entitat.
2. Ratificar aquesta resolució al proper Ple que se celebri.
“...”

Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Ratificar del Decret d’Alcaldia de 12 -12-2016
2. Nomenar com a rep resentants municipals a l’alcaldessa i al regidor Sr. Gabriel
Barba R amí rez que podran se substituïts pels regidors a qui deleguin.
3. Comuni car -ho a l ’ Agènci a de Desenvolupament del Ripollès per a la seva deguda
constància.
Sotmesa la proposta a votació s’aproven per majoria absoluta de quatre vots de l’equip de
govern i tres vots d’abstenció de l’equip de FSP-PA.
5. 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 2016 següents:
Núm.
Núm.
Núm.
Núm.
Núm.

15,
16,
17,
18,
19,

de
de
de
de
de

26 de setembre
24 d’octubre
7 de novembre
21 de novembre
19 de desembre de 2016
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El Sr. Solà demana si és possible que les actes s’envien més espaiades perquè sinó s’acumulen
amb la convocatòria del Ple.
El secretari respon que, amb permís de l’alcaldessa, les penjaran a la Web municipal l’endemà de
la seva aprovació i no caldrà enviar-les amb la convocatòria del Ple.
El Sr. Solà manifesta la seva conformitat
El Ple en queda assabentat.
6. Donar suport a mocions d’altres Administracions i entitats:
6.1. Suport al Referèndum, al procés Constituent i als ens locals i electes investigats per
processos relacionats amb la Sobirania.
Vista la moció de l’AMI que es transcriu següent:
“...”
Moció de suport al Referèndum, al procés constituent i als ens locals i electes investigats
per processos relacionats amb la sobirania
En data 6 d’octubre d’enguany el Parlament de Catalunya va aprovar en sessió plenària la Resolució
306/XI sobre l’orientació política general del Govern, a la qual, entre altres punts, s’instava al
Govern de Catalunya a convocar un referèndum vinculant sobre la independència de Catalunya,
com a molt tard el setembre de 2017, i una altra que li demana que negociï amb l'estat un
referèndum sobre el futur polític de Catalunya.
En data 13 de desembre d’enguany el Tribunal Constitucional ha acordat acceptar la suspensió
cautelar de la Resolució 306/XI.
Davant aquests fets, l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries,
MANIFESTA:
1. El rebuig a la judicialització de la vida política al nostre país. El debat polític, d’idees
i opinions, ha de restar i produir-se en les cambres i institucions de representació
popular, sense que una aplicació esbiaixada de la llei intenti eliminar del debat
polític qüestions que són d’interès general i que, en conseqüència, han de ser
objecte de debat en les institucions de representació popular, tal i com és propi de
democràcies plenes.
2. El convenciment que és un dret natural de tota la comunitat humana l’aspiració a
la seva independència, i la seva consecució, per mitjans democràtics, si aquesta és
la voluntat majoritària de la mateixa. Per a la determinació d’aquesta voluntat
popular, el mecanisme més clar és un referèndum on, de manera lliur e, tothom es
pugui pronunciar sobre quin ha de ser el seu futur, tal i com es contemplava a la
Resolució 30/XI del Parlament de Catalunya, cautelarment suspesa.
3. Mostrar tot el recolzament als ajuntaments i electes investigats per la justícia per
haver promogut i facilitat l’exercici del dret a decidir, la defensa de la independència
de Catalunya o per qualsevol altra expressió de les seves opinions polítiques de
forma pacífica, lliure i democràtica.
4. Comunicar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta
del Parlament de Catalunya i a l’Associació de Municipis per la Independència.
“...”
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Donar suport a la moció de l’Associació de Municipis per la Independència, transcrita a la part
expositiva, en tots els seus termes.
2. Comunicar aquesta acord a l’AMI per a la seva deguda constància.
La proposta s’aprova per unanimitat
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6.2. Suport a la creació del Banc d’ADN de desapareguts a la Guerra Civil
Vista la moció del Consell Comarcal del Ripollès sobre creació del Banc d’ADN per a la identificació
dels desapareguts de la Guerra Civil espanyola;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Donar suport a la moció, adjunta, del Consell Comarcal del Ripollès en tots els seus termes.
2. Comunicar aquesta acord al Consell Comarcal del Ripollès per a la seva deguda constància.
La proposta s’aprova per unanimitat
6.3. Contra la violència de gènere
Vista la moció del Consell Comarcal del Ripollès de suport al manifest institucional sobre la
eliminació de la violència envers les dones;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Donar suport a la moció, adjunta, del Consell Comarcal del Ripollès en tots els seus termes.
2. Comunicar aquesta acord al Consell Comarcal del Ripollès per a la seva deguda constància.
La proposta s’aprova per unanimitat
6.4. Suport a la Conca del Ter, al cabal ecològic i contra el transvasament
Vista la moció del Consell Comarcal del Ripollès de suport a la Conca del Ter, a la recuperació de
cabal ecològic i a al reducció del transvasament del Ter;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Donar suport a la moció, adjunta, del Consell Comarcal del Ripollès en tots els seus termes.
2. Comunicar aquesta acord al Consell Comarcal del Ripollès per a la seva deguda constància.
La proposta s’aprova per unanimitat
6.5. Suport a la declaració institucional de la Generalitat sobre reforma horària
Vista la moció de l’Ajuntament de Ripoll sobre declaració institucional de la Generalitat de
Catalunya sobre la reforma horària
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Donar suport a la moció, adjunta, de l’Ajuntament de Ripoll en tots els seus termes.
2. Comunicar aquesta acord a l’Ajuntament de Ripoll i al Consell Comarcal del Ripollès per a la
seva deguda constància.
La proposta s’aprova per unanimitat
7. Precs i preguntes
El Sr. Solà demana que es rectifiqui l’escrit incorporat a l’Acta del Ple núm. 5, d’11 de juliol perquè
no és el mateix que el que el seu grup va entrar el dia 21 de juliol de 2016 al Registre de
l’Ajuntament.
El secretari respon que l’escrit incorporat és el que li va facilitat el propi Sr. Solà per email.
El Sr. Solà demana la nul·litat de l’escrit de l’alcaldessa incorporat a l’acta del Ple número 6 perquè
està plegat de falsedats.
El secretari respon que l’escrit incorporat a l’Acta és el que va llegir l’alcaldessa a l’acte del Ple i li
va facilitar al mateix acte del Ple l’alcaldessa. L’Acta incorpora fidelment el document com no pot
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ser d’altra manera, sense entrar a valorar-lo. Tal i com s’ha fet amb l’escrit del Sr. Solà que consta
a l’Acta de Ple número 5.
El Sr. Solà explica que ell va fer obres l’any 2014 quan encara no era regidor i no pas el 2015 com
diu l’escrit de l’alcaldessa. L’any 2015 s’obre expedient disciplinari quan ja era regidor. Demana
que es tracti tothom igual
L’alcaldessa respon que l’equip de govern tracta tothom igual.
El Sr. Solà diu que no s’ha tramitat l’expedient del Sr. Freixa que el seu grup va denunciar per
obres sense llicència l’any 1997. L’any 2011 se li va notificar que les havia d’enderrocar.
L’alcaldessa respon que segons els informes tècnics i jurídics de l’expedient no es pot actuar perquè
els fets han prescrit, tal i com ja li va explicar al seu dia al Sr. Solà. Fins i tot se li va demanar la
factura de les obres a l’interessat per constatar quan s’havien fet les obres.
El Sr. Bosco demana per la factura de 1.800 € de la fira de tardor.
El Sr. Barba respon que va ser tot un èxit d’assistència i va beneficiar molt els comerços i els
restaurants del poble. A més es va comptar una subvenció per fires de la Diputació de Girona. El
resultat és que amb molt poca despesa de l’Ajuntament es va promocionar el nostre poble.
El Sr. Bosco demana si es va cobrar a les parades.
L’alcaldessa respon que l’Ajuntament organitzà la fira i va contractar una empresa especialitzada
per tal de fer venir els paradistes. Les parades no van pagar a l’Ajuntament perquè ja va costar
prou que vinguessin sense pagar.
El Sr. Bosco demana per les guàrdies de la Brigada.
L’alcaldessa respon que des de temps de l’alcalde Pep Palos se’ls paga en concepte de retén perquè
sempre hi hagi algú de guàrdia els caps de setmana.
El secretari afegeix que cobren 100 € mensuals en concepte de retén cadascun.
El Sr. Solà demana si es pot contractar una empresa que no té legalitzada la seva activitat, pel
que fa Vilalta Trans. I en quin estat es troba la llicència.
El secretari respon que l’empresa té la llicència d’activitat en un altra domicili (el Carburo) i ara es
tramita el canvi de domicili a un altra emplaçament (INCASOL). No hi ha cap inconvenient en
contractar amb una empresa del municipi amb maquinària pesant que es dedica a l’obra civil i que
canvia de domicili. La llicencia d’activitats del nou domicili s’està tramitant.
El Sr. Solà demana a l’alcaldessa, com a consellera comarcal, com està el tema de l’Ensenyament
a la comarca.
L’alcaldessa respon recordant que el Consell només té competència en beques menjador i transport
escolar. Ara s’ha creat una Comissió d’Ensenyament que permetrà conèixer de primera mà com
està l’Ensenyament comarcal.
El Sr. Solà prega que el seu grup estigui informat d’aquest tema que és de molt interès.
L’alcaldessa respon que a mesura que es facin reunions de la Comissió tindrà més informació.
El Sr. Bosco exposa que es va canviar una farola, a les cases de cal Nin, i no s’han posat els quatre
panots de la vorera que és una hora de feina de la Brigada.
L’alcaldessa i el Sr. Navarro prenen nota per esbrinar la situació.
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,
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