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Núm. 1/2019, de 28 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. 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.

Aprovació de les actes de les sessions anteriors
Correspondència oficial
Donar compte de les actes aprovades de la Junta de Govern Local i dels Decret
d’Alcaldia
Aprovació de l’ordenança reguladora de la Comunicació d’obres
Aprovació del Compte de Recaptació de 2018
Aprovació del Conveni de Joventut 2019
Donar suport a la moció de l’Ajuntament de Ripoll de sol·licitar a l’Agència Catalana
de l’Aigua la creació duna brigada permanent de manteniment de les lleres fluvials
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
Per unanimitat s’aproven les actes del Ple següents:
Núm. 5. Sessió ordinària de 5 d’octubre de 2018
Núm. 6. Sessió extraordinària de 12 de novembre de 2018
2. Correspondència oficial
Tots els regidors tenen accés al Registre d’Entrades i Sortides online de manera permanent.
3. Donar compte de les actes aprovades de la Junta de Govern Local i dels Decrets
d’Alcaldia
Es recorda al regidors que a la Carpeta del Regidor (Gestor Expedients) tenen totes les Actes i
Decrets d’Alcaldia a la seva disposició.
4. Aprovació de l’ordenança reguladora de la Comunicació d’obres
Atès que se sotmetran al règim de comunicació prèvia, d'acord amb l'article 187.bis del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, amb les
excepcions establertes pels articles 187.2 i 187.ter d'aquest, els següents actes:
a) Les construccions i les instal·lacions de nova planta, i les obres d'ampliació, reforma,
modificació, rehabilitació o demolició total o parcial de construccions i instal·lacions existents que,
d'acord amb la legislació sobre ordenació de l'edificació, no requereixen l'elaboració d'un projecte
tècnic.
b) La primera utilització i ocupació dels edificis.
c) El canvi d'ús dels edificis i les instal·lacions, salvo a ús residencial.
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d) La construcció o la instal·lació de murs i tanques.
e) La col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública.
f) La formalització d'operacions jurídiques que, sense constituir o modificar un règim de propietat
horitzontal, simple o complexa, signifiquen un increment del nombre d'habitatges, establiments o
altres elements susceptibles d'aprofitament privatiu independent respecte als autoritzats en una
llicència urbanística anterior.
g) Els actes subjectes a intervenció que es realitzin en sòl no urbanitzable i urbanitzable no
delimitat i que estiguin emparats en un projecte d'actuació específica o en un pla urbanístic que
ordeni amb aquest detall els terrenys afectats, sempre que no requereixin l'elaboració d'un projecte
tècnic d'acord amb la legislació sobre ordenació de l'edificació.
Vista l’ordenança reguladora publicada a la Web municipal i a l’ETAULER des del 28-12-2018;
Vist que el procediment d’aprovació de les Ordenances locals està previst a l’article 49 LBRL, així
ho determina l’article de caràcter bàsic 56 TRRL, segons el qual, primerament, tindrà lloc una
aprovació inicial per part del Ple, seguida d’un període no inferior a trenta dies en què aquesta
aprovació es sotmetrà a informació pública i audiència als interessats, per tal que es puguin
presentar les reclamacions i suggeriments que s’estimin oportuns, havent-se de resoldre totes les
reclamacions i suggeriments presentats, tal com afegeix l’article 178 TRLMRL. Finalment, en cas
que no es presenti cap reclamació o suggeriment, l’aprovació inicial, fins llavors provisional,
s’elevarà a definitiva ope legis.
Vist que a aquest procediment, s’ha d’afegir el nou procés específic de consulta pública de la LPAC,
de l’article 133, únic precepte més pròpiament procedimental dels dedicats amb caràcter bàsic a
la potestat reglamentària, i que resulta de caràcter obligatori en tant que l’article disposa que “se
sustanciará” i “deberán realizarse”. De la lectura de l’article es desprenen dos tràmits diferenciats:
una consulta pública de caràcter previ; i un tràmit d’informació pública i audiència als interessats;
Vist que segons l’article 114 TRLMRL estableix que els acords del Ple de les corporacions locals,
per tant també les Ordenances, s’adopten, per regla general, per majoria simple;
Vist que s’haurà de trametre a l’Administració de l’Estat i a la de la Generalitat de Catalunya, en el
termini de quinze dies, l’acord d’aprovació definitiu de l’Ordenança i la còpia íntegra i fefaent
d’aquesta, que no entrarà en vigor fins que hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils des
de la seva publicació al Butlletí Oficial de la província, al butlletí informatiu local, tauler d’anuncis
de la corporació i anunciant al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la referència del Butlletí
Oficial de la província en què s’hagi publicat íntegrament el text, tal com assenyala l’article 66
ROAS.
Atès que els acords adoptats per la Corporació, en aquest cas l’aprovació definitiva de les
Ordenances municipals, han de ser adequadament publicats per tal de garantir el dret dels
ciutadans a la informació, així ho disposa l’article 155 TRLMRL;
Vist que contra aquest acte, que posa fi a la via administrativa d’acord amb els articles 52.2.a)
LBRL i 172.2.a) TRLMRL, només cabrà recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya;
NORMATIVA APLICABLE
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LBRL)
- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques
(LPAC)
- Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions
legals vigents en matèria de règim local (TRRL)
- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals (LHL)
- Reial Decret 256/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF)
- 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 (TRLMRL)
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals (ROAS)
Vist el projecte d’Ordenança municipal que s’ha sotmès a Consulta Prèvia;
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Vist l’informe favorable de Secretaria Intervenció Tresoreria;
En exercici de la potestat reglamentària del Ple,
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar inicialment l’ordenança reguladora del Règim de Comunicació segons projecte que
consta a l’expedient i està exposat al públic des del 28-12-2018
2. SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA aquests acords i el text de l’Ordenança pel termini mínim
de trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels
anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, al diari «el Punt diari» i al tauler d’edictes de l’Ajuntament.
El termini d’informació pública començarà a comptar des del dia de la publicació de l’Anunci al BOP
de Girona.
3. DISPOSAR que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini d’informació
pública i d’audiència als interessats, l’Ordenança que ara s’aprova inicialment quedarà aprovada
definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la publicació
La proposta s’aprova per unanimitat.
5. Aprovació del Compte de Recaptació de 2018 presentat pel Consorci Servei de
Recaptació Cerdanya Ripollès.
Vist el compte de Recaptació per conceptes, exercicis i número de càrrec, presentat pel
Consorci Servei de Recaptació Cerdanya Ripollès i tancat a data 31 de desembre de 2018, així
com la relació de rebuts pendents de cobrament detallats per any, concepte i contribuent,
tancat a 31 de desembre de 2018, del qual es desprèn el resum de les dades següents:
Conceptes
Pendent a 31-12-2017: 57.765,52
Voluntària
Executiva
Interessos de demora
Recàrrecs d’apressament
Costes
Total a 31-12-2018

Càrrecs
2018

Ingressos

Baixes

Pendent
de
cobrament

586.372,77
34.645,00

560.886,21
27.656,25
506,75
3.819,41
724,41
593.593,03

16.769,68

25.303,97
48.167,18

16.769,68

73.471,15

621.017,77

Vist l’informe d’intervenció al respecte;
Es proposa al Ple de l’Ajuntament:
1. Aprovar el Compte de recaptació, tancat a 31 de desembre de 2018, presentat pel Consorci
Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès.
2. Notificar-ho al Consorci de Recaptació Cerdanya-Ripollès, a Intervenció i Tresoreria pel
seu coneixement i als efectes adients.
La proposta s’aprova per unanimitat.
6. Aprovació del conveni de Joventut 2019
Atès que el Consell Comarcal disposa d’un servei tècnic especialitzat en matèria de joventut que
dóna suport als municipis de la comarca en el disseny, desenvolupament i execució dels projectes
i programes adreçats als joves, tant a través dels tècnics compartits, com a través de l’Oficina Jove
del Ripollès.
Vista que el 29 de setembre de 2016, es va subscriure el Contracte programa 2016-2019, per a la
coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
i el Consell Comarcal del Ripollès, en matèria de polítiques de joventut. Aquest Contracte programa
preveu l’aplicació dels serveis i programes següents:
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Nivell 1 - Serveis socials bàsics i competències de la Generalitat de Catalunya delegades als ens
locals:
Fitxa 31. Competències delegades als consells comarcals en matèria de polítiques de
joventut.
Nivell 2 - Serveis especialitzats i altres programes:
Fitxa 32. Oficines joves i serveis especialitzats d’emancipació.
Fitxa 33. Servei de professionals compartits per al desenvolupament del projecte al
territori que dóna suport directe als plans locals de joventut.
Fitxa 34. Programa o projectes adreçats a joves.
Les addendes del contracte programa aprovades en posterioritat preveuen l’aplicació dels serveis
i programes següents:
- Fitxa 41. Servei Comarcal de Joventut
- Fitxa 42. Oficines Joves de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil
- Fitxa 43. Plans locals i comarcals de Joventut
L’Ajuntament de Sant Pau de Segúries satisfarà al Consell Comarcal del Ripollès l’import de mil
dos-cents (1.200,00 €) corresponents a l’encàrrec del servei de joventut per al 2019, que comprèn
els serveis detallats en els annexos, i que, a mode de resum, són els següents:
• Disseny, redacció execució i justificació del projecte d’activitats anual i el Pla Local, aquest últim
cada 4 anys (500 €).
• Dues tardes joves al mes (600 €)
• 4 places al gaudeix tot l’any (100 €)
L’Ajuntament de Sant Pau de Segúries ha de fer efectiu aquest import abans del dia 30 de juny de
2019.
Vista la minuta de conveni de col·laboració que ens ha tramés el Consell per a formalitzar la
prestació de serveis de l’exercici 2019;
En exercici de les competències que la normativa vigent atorga a l’Alcaldia, especialment l’article
21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, LRBRL, i les delegacions del Ple a la Junta de Govern Local (BOP
136, de 16-07-2015) de Girona 2015;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Ripollès per al finançament del
Servei Comarcal de Joventut 2019.
2. Facultar l’alcaldessa tant àmpliament com en Dret sigui necessari per a al signatura del conveni
i per a l’adopció de les resolucions que considera oportunes.
3. Trametre aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès per a la seva deguda constància i per a
la signatura del conveni.
La proposta s’aprova per unanimitat.
7. Donar suport a la moció de l’Ajuntament de Ripoll de sol·licitar a l’Agència Catalana
de l’Aigua la creació duna brigada permanent de manteniment de les lleres fluvials
Vista la moció de l’Ajuntament de Ripoll per a l’establiment d’un equip de persones per dur a terme
el manteniment de la llera dels rius;
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Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Donar-hi suport a la moció en tots els seus termes
2. Trametre aquest acord a l’Ajuntament de Ripoll per tal que pugui justificar la nostra adhesió a
la iniciativa.
La proposta s’aprova per unanimitat.
8. Seguiment de la gestió municipal
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L’alcaldessa i els regidors expliquen diferents temes de la gestió ordinària municipal.
El Sr. Gómez proposa que comencem a fer la promoció del Carnestoltes. S’hauria de mantenir la
dotació econòmica dels premis que atreu molts participants.
Els assistents es mostren conformes.
L’alcaldessa explica que hem cobrat la subvenció del Pont de la Palanqueta. Ens han atorgat el
95% de la inversió.
9. Precs i preguntes
Els regidors Sr. Coma i Sr. Marsal demanen tenir una còpia de la resolució judicial del Càmping.
L’alcaldessa explica que l’Ajuntament no la té perquè el Jutjat no ens ho ha notificat. Només ho
tenen els interessats en el procediment.
El Sr. Marsal demana quin problema hi ha a la Llars d’Infants.
L’alcaldessa explica que el problema és el suport de menjador que té contractat l’AMPA per donar
el dinar als nens.
Les noies que contracten els pleguen de seguida que troben una feina millor. Ara els hi ha plegat
la darrera i tenen problemes per trobar una altra.
L’AMPA proposa canviar l’horari de les mestres de 9-17 i que elles donin el dinar als nens.
De 17-18 l’AMPA contraria una persona per guardar els nens.
Aquest problema quedarà resolt quan el Consell Comarcal del Ripollès contracti el servei de
menjador de la Llar d’Infants que inclou els monitors.
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,

