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ACTA DE PLE
NÚM. 1/2016
SESSIÓ ORDINÀRIA
DEL DIA 18 DE GENER DE 2016
Inici: 19:00
Acabament: 20:15
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: 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 ordinària a l'efecte de tractar els punts
inclosos al següent:
Ordre del dia:
1. Aprovació del canvi de data de celebració de la sessió ordinària prevista pel dia 1 1
de gener.
2. Aprovació de les actes de les sessions anteriors
3. Correspondència
4. Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia
5. Donar compte de les actes aprovades de la Junta de Govern Local
6. Donar compte de l’escrit de l’Associació de propietaris de finques rústiques de la Vall
de Camprodon sobre el procediment de regularització cadastral
7. Donar compte de la creació de la Comissió de Garantia del Dret de l’Accés a la
Informació Pública.
8. Aprovació inicial del Reglament d’Honors i Distincions de l’Ajuntament de Sant Pau
de Segúries.
9. Adhesió al nou Pacte d’Alcaldes pel Clima i l’Energia Sostenible
10. Donar suport a mocions d’altres Administracions i entitats:
10.1. Donar suport a la Resolució del Parlament de Catalunya 1/XI
10.2. Donar suport a l’activitat del Museu de la Retirada de Camprodon
10.3. Suport a la moció de la Unió de Pagesos de Catalunya davant la retallada del
48% dels ajuts del 2014 a les zones de muntanya i desfavorides de Catalunya
11. Assumptes urgents
12. 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 del canvi de data de celebració de la sessió ordinària prevista pel dia 11
de gener.
Amb motiu de les festes de Nadal i vacances del personal no ha sigut possible preparar la
celebració del Ple previst pel dia 11 de gener de 2016.
Es proposa el canvi de dia de la sessió ordinària al dia 18 de gener de 2016 .
La proposta s’aprova per unanimitat.
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2. Aprovació de les actes de les sessions anteriors
Es proposa l’aprovació de les Actes del Ple següents:
Núm. 13, de 9 de novembre de 2015, ordinària.
Núm. 14, de 23 de novembre de 2015, extraordinària d’aprovació del Sorteig dels
Membres de la Mesa Electoral de les Eleccions Generals de 20 de desembre de 2015.
Núm. 15, 4 de desembre, extraordinària d’aprovació definitiva de modificació de
pressupost 1/2015.
El Sr. Solà demana que es faci constar a l’acta 13 que el grup de FSP -PA tindrà una còpia
de la gravació de l’acta dels plens i una altra còpia es quedarà a l’Ajuntament.
També vol afegir al punt de precs i preguntes la qüestió de com pagarà l’Ajuntament e l
sou de l’Alcaldia si no rebem la subvenció de càrrecs electes.
La proposta s’aprova per unanimitat amb les esmenes del Sr. Solà.
3. Correspondència
Es dona compte de la correspondència més rellevant rebuda a l’Ajuntament, següent:
Data
document
5-11
17-11

19-11
24-11
30-11
19-12
22-12
24-12
29-12

Resum
Servei Català de Trànsit: informació esdeveniments esportius amb incidència a vies públiques
Comissió de Garantia del dret d’accés a la informació pública. Posada en funcionament com a
òrgan de garantia i tutela del dret d’accés a la informació pública que rep de la generalitat de
Catalunya els mitjans materials i humans.
Associació de propietaris de finques rústiques de la Vall de Camprodon. Queixa en relació a la
revisió cadastral a la Vall.
CCR: Tramesa acord de Ple de 17.11.2015-FFCC Transpirinenca
Dep Salut: Balanç Salut 2012-2015
Síndic de Greuges avaluarà Llei Transparència
DIGI. Novetats Fons Cooperació 2016
CCR: convocatòria ajuts per ajuntament Fons de Cooperació Supramunicipal
Estabanell i Pahisa: Pla de substitució de tots els comptadors per uns nous de tecnologia avançada
que disposa de capacitat de Telegestió

El Ple en queda assabentat.
4. Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia
Es dona compte dels decrets d’Alcaldia següents:
Núm.
Ple
1

Data

Matèria

19-oct

2
3

20-oct
26-oct

4

30-oct

5

2-nov

6

9-nov

7
8
9

13-nov
25-nov
25-nov

10

26-nov

11
12

1-dic
15-dic

13

22-dic

Aprovació de l'adhesió de l'Ajuntament a la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària de la Vall de
Camprodon.
Aprovació baixa rebuts recaptació per error en lectura comptadors d'aigua
Incoació expedient de modificació de crèdit 1/2015 mitjançant transferències entre aplicacions
pressupostàries expedient 259/2015
Compromís de participació en el projecte a presentar per l'Associació de País d'Arts i d'Història a
la convocatòria INTERREG V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA) 2014-2020.
Compromís de finançament de l'import de 1.665,46 euros corresponent a la diferència entre el
cost de contractació d'1 auxiliar administratiu i la subvenció atorgada pel SOC.
Sol·licitud de subvenció de la Gestió Forestal Sostenible, any 2015 per import de 13.939,20
euros
Modificació d'ofici del finançament de la modificació del pressupost 1-2015
Autorització instal·lació d'una xurreria per la Festa de la Puríssima 2015
Compromís de finançament de l'import de 183,61 € corresponent a la diferència entre el cost de
contractació d'1 peó de manteniment i la subvenció atorgada pel SOC al Consell Comarcal del
Ripollès.
Sol·licitud a la Diputació de Girona del canvi de les actuacions previstes pel PUOSC del 2016 i
2017 per valor de 70.000 euros per tal d'aplicar-les a una única actuació per la primera fase de
"l'Adequació del Centre Cívic el Molí"
Aprovació de la relació de factures números 37,39 i 41
Contractació amb caràcter d'interinitat per vacant, l'arquitecta tècnica Sra. Mònica Ortega
Guàrdia.
Aprovació de la relació de factures número 40

El Sr. Solà diu, com ja havia dit al Ple del Pressupost, que la dedicació de l’aparelladora li sembla
innecessària. Demana si la contractació s’ha fer amb informació pública perquè hi ha com a
mínim tres persones al pobles que podrien optar a la plaça: l’anterior tècnica, el fill del Mariner i
fins i tot la seva esposa (que no hi té cap interès, en principi).
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El secretari explica que s’ha fet una contractació urgent, sense informació pública, perquè el 15
de desembre s’acabà el termini legal màxim de la contractació laboral. Una vegada aprovat el
Pressupost s’ha pogut fer la contractació d’interinitat per vacant. No es tracta d’una plaça fixa
sinó temporal.
L’alcaldessa explica que la Mònica ha desencallat molts temes pendents i ha demostrat molta
eficàcia durant l’any que ha treballat a l’Ajuntament: ens va arribar per una Pla d’Ocupació de la
Generalitat de Catalunya. L’equip de govern la considera molt apta per ocupar la plaça perquè
també fa molta feina administrativa a part de les tasques tècniques.
El Ple en queda assabentat.
5. Donar compte de les actes aprovades de la Junta de Govern Local
Es dona compte de les actes següents:
Acta
Acta
Acta
Acta

núm.
núm.
núm.
núm.

15
16
17
18

del
del
del
del

dia
dia
dia
dia

19-10-2015
2-11-2015
23-11-2015
14-12-2015

El Sr. Solà recorda que no se li han fet arribar les relacions de factures que s’aproven per Junta
de Govern.
El Ple en queda assabentat.
6. Donar compte de l’escrit de l’Associació de propietaris de finques rústiques de
la Vall de Camprodon sobre el procediment de regularització cadastral.
L'Associació de Propietaris de Finques Rústiques de la Vall de Camprodon s'ha queixat de la
darrera revisió cadastral que s'ha dut a terme a la zona.
En una carta adreçada als ajuntaments afirmen que "constatem molts errors, la qual cosa ens
porta a deduir que s'ha fet molt malament, i per la nostra informació, sempre en detriment del
propi contribuent. Incidències com considerar piscina una abeurador per vaques, cabanyes
agrícoles com a magatzems o vivendes, cases amb més metres dels que en realitat tenen...
Volem fer observar que som una de les zones, en conjunt, que se'ns aplica un coeficient
corrector dels més alts de la província de Girona i un dels percentatges d'IBI i rústica també més
alts"
La revisió ha tingut un cost de 60 euros, que per l'entitat és "totalment injustificat i que afavoreix
l'empobriment de la nostra Vall".
Per aquest motiu, demanen als ajuntaments que facin arribar a la Direcció General del Cadastre
la insatisfacció generalitzada del procediment i el resultat emprat en aquells municipis on s'ha
efectuat.
Per unanimitat els assistents acorden donar suport a l’escrit i comunicar-ho al Cadastre per tal
que en tinguin constància.
7. Donar compte de la creació de la Comissió de Garantia del Dret de l’Accés a la
Informació Pública.
La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP) és l’òrgan creat per la
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern,
per oferir a la ciutadania garanties en l’exercici del seu dret d’accés a la informació pública.
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Es tracta d’una instància independent i d’accés gratuït, a la que la ciutadania pot acollir-se quan
li sigui denegada totalment o parcialment informació pública per motius, que al seu entendre no
responen als límits legals.
La Comissió estén el seu àmbit d’actuació a totes les administracions catalanes (la Generalitat i
les administracions locals de tots els nivells) així com, al seu sector públic i, d’acord amb la
modificació del Reglament del Parlament de Catalunya adoptada pel Ple el 9 de juliol, també serà
l’òrgan de reclamació davant del Parlament.
El Ple en queda assabentat.
8. Aprovació inicial del Reglament d’Honors i Distincions de l’Ajuntament de Sant Pau
de Segúries.
Considerant que per Provisió de l’Alcaldia de data 16-11-2015 es sol·licità informe de Secretaria
en relació amb el procediment i la legislació aplicable per a aprovar l’Ordenança municipal
reguladora dels honors i distincions de l’Ajuntament.
Considerant l’esmentat informe emès en data 16-11-2015, i vist l’esborrany elaborat per la
secretaria d’ordenança municipal reguladora sol·licitat per Provisió de l’Alcaldia de data 17-112015.
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, se li proposa l’adopció del següent
Es proposa al Ple l’adopció de l’ACORD següent:
1. Aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora dels honors i distincions de l’Ajuntament
de Sant Pau de Segúries.
2. Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats i d’aquells veïns o associacions que
hagin exercit la iniciativa per a la formació de l’ordenança, per un termini mínim 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’alcaldessa presidenta per a subscriure i firmar tota classe de documents relacionats
amb aquest assumpte.
L’alcaldessa explica la proposta.
La proposta s’aprova per unanimitat.
9. Adhesió al nou Pacte d’Alcaldes pel Clima i l’Energia Sostenible
Adhesión al nuevo Pacto de Alcaldes por el Clima y la Energía Sostenible
El cambio climático ya es una realidad y es uno de los mayores retos de nuestra era que requiere
una acción y cooperación inmediatas entre las autoridades locales, regionales y nacionales de
todo el mundo;
Las autoridades locales y regionales juegan un papel clave en la transición energética y la lucha
contra el cambio climático, ya que gobiernan más cerca de la ciudadanía. Comparten con los
gobiernos regionales y nacionales la responsabilidad de emprender acciones contra el cambio
climático y están dispuestos a actuar independientemente de los compromisos que asuman otras
partes;
Las autoridades locales y regionales de cualquier situación socioeconómica o ubicación
geográfica, encabezan la lucha por reducir la vulnerabilidad de su territorio frente a las diferentes
consecuencias del cambio climático. Aunque ya se han emprendido acciones para reducir las
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emisiones, la adaptación continúa siendo un complemento a la mitigación necesaria e
indispensable;
La adaptación y la mitigación del cambio climático aportan numerosas ventajas al medio
ambiente, la sociedad y la economía. Si se abordan conjuntamente, abrirán nuevas
oportunidades de promover un desarrollo local sostenible que incluya la creación de comunidades
e infraestructuras eficientes energéticamente, capaces de experimentar resistencia frente a
situaciones adversas relacionadas con el clima e inclusivas, la mejora de la calidad de vida, el
incremento de la inversión y la innovación y el impulso de la economía local y la creación de
empleos, así como el refuerzo de la participación y cooperación de las partes interesadas.
Las soluciones locales a los retos energéticos y climáticos ayudan a promover una
energía segura, sostenible, competitiva y asequible para todos los ciudadanos y a
contribuir, de esta forma, a reducir la dependencia energética y a proteger a los
consumidores más vulnerables.
Los alcaldes firmantes de este Pacto, compartimos la visión de un futuro sostenible,
independientemente del tamaño de nuestro municipio y de su ubicación en el mapa
mundial. Esta visión común dirige nuestras acciones a la hora de afrontar los siguientes
retos interconectados: mitigación del cambio climático, adaptación y energía sostenible.
Juntos, estamos dispuestos a tomar medidas concretas y a largo plazo que garanticen un
entorno estable económica, social y medioambientalmente a las generaciones actuales y
futuras. Nuestra responsabilidad colectiva implica construir territorios más sostenibles,
atractivos, habitables, capaces de experimentar resiliencia y eficientes energéticamente.
LOS ALCALDES, COMPARTIMOS UNA VISIÓN CONJUNTA PARA 2050 QUE IMPLICA:

Acelerar la descarbonización de nuestros territorios, contribuyendo así a mantener el
calentamiento global medio por debajo de 2°C;

Fortalecer nuestra capacidad de adaptarnos al impacto inevitable del cambio climático,
aumentando la resiliencia de nuestros territorios;

Aumentar la eficiencia energética y el uso de fuentes de energía renovables en nuestros
territorios, garantizando así el acceso universal a servicios energéticos seguros,
sostenibles y asequibles para todos.
LOS ALCALDES, NOS COMPROMETEMOS A CONTRIBUIR A ESTE COMPROMISO:

Reduciendo las emisiones en nuestro territorio en al menos un 40 % hasta 2030
mediante el aumento de la eficiencia energética y un mayor uso de fuentes de energía
renovables;

Aumentando la resiliencia al impacto del cambio climático;

Convirtiendo estos compromisos en una serie de pasos concretos1 que incluyan el
desarrollo de un Plan de Acción para el Clima y el Cambio Climático que defina medidas
concretas y perfile los resultados deseados;

Controlando e informando regularmente sobre los progresos en el marco de esta
iniciativa;

Compartiendo nuestra visión, los resultados, la experiencia y los conocimientos técnicos
con autoridades gestoras locales y regionales dentro y fuera de la UE a través de una
cooperación directa y un intercambio entre iguales.
LOS ALCALDES, RECONOCEMOS QUE NUESTRO COMPROMISO EXIGE:

Un liderazgo político fuerte;

Definir objetos ambiciosos a largo plazo, más allá de los mandatos políticos;

Una (inter)acción coordinada entre la mitigación y la adaptación a través de la
movilización de todas las áreas municipales implicadas;

Un enfoque territorial integral e intersectorial;

La asignación de los recursos humanos, técnicos y financieros adecuados;

El compromiso de todas las partes implicadas en nuestros territorios;

El empoderamiento de los ciudadanos como consumidores clave de energía,
“prosumidores” y participantes en un sistema energético responsable;

Una acción inmediata, en particular mediante medidas flexibles y "con garantías";

La implantación de soluciones inteligentes para hacer frente a los retos sociales y
técnicos de la transición energética;

C. Guàrdia, 11 - 17864 Sant Pau de Segúries - Tel-fax 972 747 005
ajuntament@santpauseguries.cat - NIF P1718600H

6



Revisar periódicamente nuestras acciones conforme a los controles y las evaluaciones de
los resultados;
Una cooperación horizontal y vertical combinada (por ejemplo, entre las autoridades
locales y todos los demás niveles de gobierno).

LOS ALCALDES, DAMOS LA BIENVENIDA A:

La iniciativa de la Comisión Europea que integra, bajo un único marco, ambos pilares del
cambio climático, la mitigación y la adaptación, potenciando así las sinergias con otras
políticas e iniciativas pertinentes de la UE;


El apoyo de la Comisión Europea a la ampliación del modelo de Pacto de los Alcaldes a
otras partes del mundo;



El gran apoyo del Comité de las Regiones al Pacto de los Alcaldes y sus objetivos, como
portavoz institucional de las autoridades regionales y locales de la UE;



La asistencia que prestan los Estados miembros, regiones, provincias, ciudades mentoras
y otras estructuras institucionales a las autoridades locales a la hora de cumplir sus
compromisos de mitigación y adaptación.

NOSOTROS, LOS ALCALDES, INVITAMOS:
‒ A OTRAS AUTORIDADES LOCALES A:

Unirse a nuestros compromisos;

Compartir conocimientos y participar en actividades de desarrollo de capacidades bajo
este nuevo marco.
‒ A LAS AUTORIDADES REGIONALES, PROVINCIALES Y LOCALES A:

Actuar como guía estratégica y aportar apoyo técnico y financiero al desarrollo, la
implantación y el control de nuestros planes de acción y de las medidas relacionadas;

Ayudarnos a promover la cooperación y los enfoques conjuntos para emprender acciones
más eficaces e integradas.
‒ A LOS GOBIERNOS NACIONALES A:

Asumir su responsabilidad frente al cambio climático y ofrecer la asistencia financiera y
política adecuada para preparar e implantar estrategias de adaptación y mitigación
locales;

Implicarnos en la preparación e implantación de las estrategias de mitigación y
adaptación nacionales;

Garantizar el acceso adecuado a los mecanismos de financiación para respaldar la acción
local sobre energía y clima;

Reconocer el impacto de nuestros esfuerzos locales, dar voz a nuestras necesidades y
reflejar nuestros puntos de vista en los procesos europeos e internacionales sobre el
clima.
‒ A LAS INSTITUCIONES EUROPEAS A:

Consolidar los marcos normativos que respaldan la implantación de estrategias locales
sobre clima y energía y la cooperación entre ciudades;

Ofrecernos la asistencia operativa, técnica y de promoción adecuada;

Continuar integrando el Pacto de los Alcaldes en las políticas, programas de asistencia y
actividades relevantes de la Unión Europea, implicándonos en las fases de preparación e
implantación;

Continuar abriendo oportunidades de financiación para cumplir nuestros compromisos,
así como proponer servicios especiales de asistencia al desarrollo de proyectos para
ayudarnos a desarrollar, ofrecer y lanzar programas de inversión de mayor envergadura;

Reconocer nuestro papel y nuestros esfuerzos a la hora de mitigar y adaptar el cambio
climático y compartir nuestros logros con la comunidad internacional.
‒ A OTRAS PARTES INTERESADAS A:

Movilizar y compartir experiencias, conocimientos técnicos y recursos técnicos y
financieros que complementen y refuercen nuestros esfuerzos locales, aumenten las
capacidades, promuevan la innovación e impulsen la inversión;

Jugar un papel activo en la transición energética y respaldarnos mediante su
participación en la acción comunitaria.
Por todo lo expuesto,
Se propone al Pleno municipal la adopción del siguiente ACUE RDO:
1. Aprobar la adhesión al nuevo Pacto de Alcaldes por el Clima y la Energía Sostenible
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2. Presentar la adhesión por vía telemática a la
http://www.eumayors.eu/registration/signatory_en.html

Web

del

Pacto

de

Alcaldes:

3. Facultar a la alcaldesa Il·lma. Sra. Dolors Cambras Saqués la tramitación del presente
acuerda y la adopción de las resoluciones que sean necesarias para su buen fin.
El Sr. Solà demana quines mesures s’adopten en aquest tema.
L’alcaldessa respon que ja fa temps que actuem en reducció del CO2 amb canvis de les
calderes de gasoil a gas, i canvi de lluminàries. Encara hi ha feina per fer.
El Sr. Solà demana que estudiem la reducció del consum amb lluminària supèrflua, com
el focus que hi ha a la façana de l’Ajuntament per il·luminar les bústies i algunes faroles
que no funcionen.
L’alcaldessa pren nota de la recomanació per traslladar -ho als tècnics.
La proposta s’aprova per unanimitat.
10. Donar suport a mocions d’altres Administracions i entitats
10.1. Donar suport a la Resolució del Parlament de Catalunya 1/XI

El Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 9 de novembre de 2015, va
aprovar la següent
RESOLUCIÓ
“Primer. El Parlament de Catalunya constata que el mandat democràtic obtingut a les
passades eleccions del 27 de setembre del 2015 es basa en una majoria en escons de
les forces parlamentàries que tenen l’objectiu que Catalunya esdevingui un estat
independent i en una àmplia majoria sobiranista en vots i escons que aposta per
l’obertura d’un procés constituent no subordinat.
Segon. El Parlament de Catalunya declara solemnement l’inici del procés de creació
d’un estat català independent en forma de república.
Tercer. El Parlament de Catalunya proclama l’obertura d’un procés constituent ciutadà,
participatiu, obert, integrador i actiu per tal de preparar les bases de la futura
constitució catalana.
Quart. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a adoptar les mesures
necessàries per fer efectives aquestes declaracions.
Cinquè. El Parlament de Catalunya considera pertinent iniciar en el termini màxim de
trenta dies la tramitació de les lleis de procés constituent, de seguretat social i
d’hisenda pública.
Sisè. El Parlament de Catalunya, com a dipositari de la sobirania i com a expressió del
poder constituent, reitera que aquesta cambra i el procés de desconnexió democràtica
de l’Estat espanyol no se supeditaran a les decisions de les institucions de l’Estat
espanyol, en particular del Tribunal Constitucional, que considera mancat de legitimitat
i de competència arran de la sentència de juny del 2010 sobre l’Estatut d’autonomia de
Catalunya, votat prèviament pel poble en referèndum, entre altres sentències.
Setè. El Parlament de Catalunya ha d’adoptar les mesures necessàries per a obrir
aquest procés de desconnexió de l’Estat espanyol, d’una manera democràtica, massiva,
sostinguda i pacífica que permeti l’apoderament de la ciutadania a tots els nivells i es
basi en una participació oberta, activa i integradora.
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Vuitè. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a complir exclusivament les
normes o els mandats emanats d’aquesta cambra, legítima i democràtica, a fi de
blindar els drets fonamentals que puguin resultar afectats per decisions de les
institucions de l’Estat espanyol, com els especificats en l’annex d’aquesta resolució.
Novè. El Parlament de Catalunya declara la voluntat d’iniciar negociacions per tal de fer
efectiu el mandat democràtic de creació d’un estat català independent en forma de
república i acorda posar-ho en coneixement de l’Estat espanyol, de la Unió Europea i
del conjunt de la comunitat internacional.
Annex. Mesures que haurà d’aplicar el futur govern destinades a blindar drets
fonamentals afectats per decisions de les institucions de l’Estat espanyol.

1. Pobresa energètica
Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés als subministraments
bàsics, el futur govern ha de desplegar les mesures per a evitar la pobresa energètica
aprovades per la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, de manera que es garanteixi
el dret d’accés als subministraments bàsics d’aigua potable, de gas i d’electricitat a les
persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial, mentre duri aquesta
situació.
2. Habitatge
Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés a un habitatge digne, el
futur govern ha de treballar en l’aplicació del nou marc normatiu que regula la Llei 24/2015,
del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la
pobresa energètica. En aquest marc, el futur govern ha de garantir que en processo de
desnonament de l’habitatge habitual que afectin persones i unitats familiars en situació de
risc d’exclusió residencial es compleixi, per a poder fer efectiu el desnonament, el principi de
reallotjament adequat de les persones i unitats familiars afectades.
Així mateix, de forma urgent, el futur govern ha de dur a terme modificacions normatives
que permetin fer efectives les disposicions de la dita Llei 24/2015, com és el cas del
reglament de funcionament de les meses de valoració per a l’adjudicació d’habitatges per a
situacions d’emergències econòmiques i socials i per a altres casos de necessitats especials
en l’àmbit de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
3. Sanitat
En l’àmbit de les polítiques de salut, el futur govern ha de garantir l’accés universal a
l’atenció sanitària pública i de qualitat, per mitjà del Servei Català de la Salut (CatSalut), a
totes les persones que viuen a Catalunya. Cap persona no en pot quedar exclosa per raó
d’origen, tingui o no la condició d’assegurada o beneficiària del Sistema Nacional de Salut, i
amb independència de si consta o no en el padró. Així mateix, cap ciutadà no es pot veure
privat d’assistència farmacèutica per motius econòmics.
D’acord amb diverses resolucions aprovades pel Parlament, no es poden dur a terme nous
concurso per a la gestió de centres d’atenció primària.
4. Educació
El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra bona part de
l’articulat de la Llei orgànica 8/2013, del 9 de desembre, de millora de la qualitat educativa,
recurs que fou admès a tràmit el 3 d’abril de 2014. En aquesta impugnació, avalada pel
dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, s’argumentava que els preceptes impugnats
de la dita llei orgànica són contraris a les competències que corresponen a la Generalitat en
aquesta matèria, contraris al model educatiu català determinat per la Llei d’educació de
Catalunya i contraris als consensos obtinguts pels conjunt de la comunitat educativa. En
coherència amb aquest recurs, el futur govern ha de vetllar en la seva actuació en matèria
d’educació per la plena vigència i el respecte de les competències establertes en favor de les
administracions catalanes i per mantenir-hi els consensos obtinguts pel conjunt de la
comunitat educativa.
5. Garantia de les llibertats públiques
El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra alguns
articles de la Llei Orgànica 4/2015, de protecció de la seguretat ciutadana, recurs que fou
admès a tràmit el 21 de juliol de 2015. En aquesta impugnació, avalada pel dictamen del
Consell de Garanties Estatutàries, s’argumentava que els preceptes impugnats de la dita llei
orgànica són contraris a drets fonamentals emparats per textos internacionals com la
Declaració universal dels drets humans o el e Conveni europeu dels drets humans i per la
jurisprudència del Tribunal Europeu dels Drets Humans. En coherència amb aquest recurs, el
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7.
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futur govern ha de vetllar en la seva actuació en matèria de seguretat ciutadana per la plena
vigència i el respecte dels drets fonamentals esmentats.
Administracions locals
Amb l’afany de garantir les plenes competències de les administracions locals catalanes en
servei de l’interès general, el futur govern ha de proporcionar-los les eines de suport
necessàries per a deixar sense efecte els preceptes de la Llei de l’Estat 27/2013, del 27 de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, promulgada de resultes
de la Llei orgànica 2/2012, del 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, dictada en desplegament de l’article 135 de la Constitució espanyola, relatius a la
limitació de competències als ens locals, al control del cost dels serveis i a l’obligació de la
priorització de l’activitat econòmica privada.
Refugiats
A fi de poder donar resposta a la greu situació humanitària que viuen els refugiats, el futur
govern ha de generar un marc de relacions amb l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per
als Refugiats (ACNUR) amb l’objectiu de donar acollida i asil al màxim nombre de persones
refugiades, més enllà de les decisions adoptades en aquest àmbit pel Govern espanyol.
Dret a l’avortament
En matèria de dret a l’avortament, el futur govern s’ha de regir pel que estipula la Llei
17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.
Finançament d’un pla de xoc social i gestió del deute
Per tal d’alliberar recursos per a dotar financerament un pla de xoc social, el futur govern ha
d’establir, entre altres mesures, vies de negociació que permetin reduir la càrrega del deute
en el conjunt de la despesa.
Prioritàriament, el futur govern ha d’impulsar la renegociació de tots els finançaments
estructurats, separant els pagaments que compensen un servei (inversió i manteniment)
d’aquells que constitueixen un pagament excessiu respecte als tipus d’interès a les taxes
d’inflació actuals. Així mateix, el futur govern ha d’instar els concessionaris o superficiaris a
redefinir els contractes estructurats, transformant l’amortització de les inversions en
finançament ordinari mitjançant deute públic i eliminant el cost excessiu del capital.
Aquesta transformació, que ha de permetre una rebaixa de costos per a la Generalitat que
es pugui aprofitar per a finançar el pla de xoc social, ha d’anar acompanyada d’una revisió a
fons dels programes pressupostaris de despesa que permeti avaluar-ne i contrastar-ne la
utilitat en moments en què atendre la urgència social ha esdevingut la màxima prioritat de
la despesa de la Generalitat, expressada en l’esmentat pla de xoc. Els estalvis que
s’obtinguin de la revisió de programes han d’anar íntegrament dedicats al pla de xoc social.
Per tal de fer un seguiment de l’efectivitat d’aquest objectiu i compromís, el futur govern ha
de crear un grup de treball obert als grups parlamentaris.
Així mateix, el futur govern ha d’establir un calendari de reunions amb els responsables de
la banca resident per a estudiar la possibilitat de renegociació del pagament dels interessos
amb finalitats socials.”

En sentència dictada el 2 de desembre de 2015, amb una celeritat històrica, el Tribunal
Constitucional va resoldre el recurs interposat per Govern espanyol, estimant-lo i declarant la
inconstitucionalitat i la nul·litat d’aquesta resolució.
Malgrat els Ajuntaments no tinguin competència directa en relació al contingut de la Resolució
1/XI del Parlament de Catalunya, sí que poden efectuar una declaració política de suport a
l’esmentada resolució, amb consciència de la seva nul·la incidència jurídica, però sí com a
constatació d’una aspiració democràtica d’una part important de la població de Catalunya
Des del món municipal català volem estar, una vegada més, al costat del Parlament de Catalunya
en l’exercici de la voluntat del nostre poble i expressar la nostra total coincidència de
plantejaments amb la cambra catalana.
Per tot això es proposa al Ple de l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries l’adopció dels acords
següents:
PRIMER. Manifestar el Ple suport i l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries a la
resolució 1/XI del Parlament de Catalunya.
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SEGON. Trametre aquest acord a la presidenta i als grups del Parlament de Catalunya, al
president de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i
a l’Associació Catalana de Municipis (ACM).
La proposta s’aprova per unanimitat.
10.2. Donar suport a l’activitat del Museu de la Retirada de Camprodon
Vista la nota de premsa difosa per l’Ajuntament de Camprodon següent:

“...”
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“...”
Es proposa al ple l’adopció de l’acord següent:
1. Donar suport al posicionament de l’Ajuntament de Camprodon, de suport a l’entitat sense
ànim de lucre responsable del museu de la Returada, en tots els seus termes
2. Fer arribar aquest acord a l’entitat afectada i a l’Ajuntament de Camprodon per a la seva
deguda constància.
La proposta s’aprova per unanimitat.
10.3. Suport a la moció de la Unió de Pagesos de Catalunya davant la retallada del 48%
dels ajuts del 2014 a les zones de muntanya i desfavorides de Catalunya
La Política Agrària Comuna té en compte l’estructura social de l’agricultura i les desigualtats
estructurals i naturals entre les diverses zones del territori de la Unió Europea. En aquest sentit
s’han adoptat mesures especials adaptades a les zones agràries més desfavorides en quan a les
condicions naturals de producció, en particular les adreçades a mantenir unes rendes raonables a
la pagesia d’aquestes zones, amb la finalitat de garantir el manteniment de l’espai natural en les
zones de muntanya i en determinades zones desfavorides, ja que la pagesia contribueix amb la
seva activitat a una funció fonamental al respecte, doncs el previsible deteriorament d’aquestes
zones agràries respecte a les altres zones agràries de la Unió Europea i l’existència de condicions
de vida i de treball amb handicaps afavoreixen l’èxode agrari i rural, que es podria manifestar
amb el temps en l’abandonament de terres abans mantingudes, i perjudicarien la viabilitat i
poblament de zones la població de les quals depèn en bona mesura de l’economia agrària.
Les zones de muntanya i les zones desfavorides fora de les de muntanya abasten 352 municipis
a Catalunya, la totalitat dels municipis de les comarques de l’Alt Urgell, l’Alta Ribagorça, la
Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Priorat, la Ribera d’Ebre, el Ripollès, el Solsonès,
la Terra Alta i la Val d’Aran, la quasi totalitat dels municipis de les comarques del Berguedà, la
Conca de Barberà, les Garrigues i la Garrotxa i a les comarques de l’Alt Camp, l’Alt Empordà,
l’Anoia, el Bages, el Baix Camp, el Baix Ebre, el Moianès, la Noguera, Osona, el Pla de l’Estany, la
Segarra, el Segrià, la Selva, l’Urgell, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental una part dels seus
municipis.
En l’actualitat, els ajuts de les indemnitzacions compensatòries en zones de
muntanya i en zones desfavorides fora de les de muntanya abasten una superfície de més de
260.000 hectàrees que corresponen a poc més de 5.000 explotacions agràries.
El Govern de la Generalitat de Catalunya, a proposta de la Unió de Pagesos de Catalunya, va fer
una primera millora significativa, el 2007, en els ajuts de les indemnitzacions compensatòries en
zones de muntanya i en zones desfavorides fora de les de muntanya, en disposar per primera
vegada, des de la incorporació de l’Estat a la llavors Comunicat Econòmica Europea, de la
possibilitat de configurar aquestes mesures en un Programa de Desenvolupament Rural (PDR)
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propi. Una segona millora significativa, el 2011, es va fer, de nou a proposta de la Unió de
Pagesos de Catalunya, a instàncies de la Resolució 671/VIII del Ple del Parlament de Catalunya,
sobre el món agrari que instava unànimement al Govern a “modificar el Programa de
desenvolupament rural de Catalunya 2007–2013, per tal d’adequar els imports actuals de les
indemnitzacions compensatòries en zones de muntanya i en zones desfavorides fora de les de
muntanya als costos addicionals i les pèrdues d’ingressos reals a Catalunya per les dificultats que
planteja la producció agrària en aquestes zones”.
El Govern de la Generalitat, a iniciativa de la Unió de Pagesos de Catalunya, va acordar amb el
conjunt de les organitzacions agràries més representatives de Catalunya, en el marc de la Taula
Agrària celebrada el 2 de juliol del 2014, que els ajuts per a les indemnitzacions compensatòries,
junt a la incorporació de joves i els ajuts a la modernització de les explotacions agràries siguin
prioritaris en la programació del PDR de Catalunya, període 2014-2020 i en l’ús dels fons del
desenvolupament rural, acord recollit unànimement a la Resolució 739/X del Ple del Parlament de
Catalunya, sobre el món agrari que insta al Govern a “respectar-ne les prioritats” acordades a
l’esmentada Taula Agrària.
Arran de la liquidació del PDR de Catalunya, període 2007-2013, tot allunyant-se dels acords de
la Taula Agrària i del Parlament de Catalunya i malmetent l’economia de la pagesia professional
de les zones de muntanya i desfavorides de Catalunya el Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació ha efectuat, durant el mes d’octubre del 2015, el pagament parcial d’un 52%
dels ajuts d’indemnització compensatòria corresponents a l’any 2014 respecte a les zones de
muntanya de Catalunya i que també vol traslladar a les zones desfavorides de Catalunya les
properes setmanes, per tot això el Ple de l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries aprova:
1. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a modificar el PDR de Catalunya, període
2014-2020 per tal de fer front al 48% restant de l’ajut per a les indemnitzacions compensatòries
en zones de muntanya i al 100% en zones desfavorides fora de les de muntanya del 2014, sense
que això suposi una reducció de l’esforç anual del suport en aquestes mesures els propers anys.
2. Notificar l’aprovació d’aquesta moció, amb el prec a la presidenta del Parlament de que en faci
arribar una còpia a cada grup parlamentari, a:
Molt Honorable Sra. Carme Forcadell i Lluís
Presidenta del Parlament de Catalunya
Parc de la Ciutadella, s/n
08003 - BARCELONA
Honorable Sr. Jordi Ciuraneta i Riu
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Gran Via de les Corts Catalanes, 612–614
08007 - BARCELONA
Sr. Joan Caball Subirana
Coordinador Nacional de la Unió de Pagesos de Catalunya
C. Ulldecona, 21-31 2a. planta
08038 - BARCELONA
La proposta s’aprova per unanimitat.
10. Assumptes urgents
No n’hi han
11. Precs i preguntes
El Sr. Solà demana quina actuació es farà al carrer Canigó i si hi ha previst posar un mirall.
L’alcaldessa explica que faran un anivellament del carrer amb una sub-base d’aglomerat.
El mirall s’ha de col·locar per millorar la seguretat de la sortida de l’aparcament. En cas que es
els veïns vulguin una actuació integral s’haurà de fer un projecte d’urbanització que aniria a
càrrec d’ells.
El Sr. Solà demana qui ha demanat el mirall. El secretari respon que el president de la Comunitat
de veïns.
El Sr. Solà demana qui és el president i l’alcaldessa respon que és el seu pare.
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El Sr. Solà fa esment que, igual que al carrer Canigó, també convindria posar miralls a la
Barquera i a l’Avda. de la Vall.
El Sr. Marsal exposa que al Pla del Serrat hi ha un mur davant el riu que està a punt de caure.
També hi ha un problema amb el doble aparcament que es produeix ple canvi de circulació a les
escoles i provoca problemes de trànsit. L’alcaldessa respon que s’ho estan mirant i ja hi estan
treballant
El Sr. Blanco diu que s’hauria d’actuar al carrer del Pla del Serrat que ha catxat (s’ha enfonsat) i
es forma un bassal d’aigua.
El Sr. Blanco proposa que l’aparelladora també repassi els desperfectes del poble com a part de
la seva feina.
El secretari li respon que de moment l’aparelladora té prou feina amb els encàrrecs de l’equip de
govern i la oposició, però que la idea és que també pugui fer inspecció urbanística.
El Sr. Solà demana si l’aparelladora ha participat a la revisió del Cadastre. El secretari respon
que no.
El Sr. Solà diu que el sistema de fer preguntes per escrit i rebre resposta escrita li sembla la
millor manera de funcionar entre el govern i la oposició. Sense perjudici de comentar els temes
al Ple. L’alcaldessa hi està conforme.
Com que no hi ha més temes per tractar l’alcaldessa presidenta aixeca la sessió.
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,

Josep Ruiz i Muñoz

Dolors Cambras Saqués
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