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ACTA DE PLE
NÚM. 13/2015
SESSIÓ ORDINÀRIA
DEL DIA 9 DE NOVEMBRE DE 2015
Inici: 19:00
Acabament: 21:00
Assistència:
Presidenta:
Il·lma. Sra. Dolors Cambras Saqués (CIUind.)
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 12
d’octubre.
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 la tramesa de l’informe d’execució del 3r. trimestre del pressupost
de 2015 al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques
7. Aprovació inicial del pressupost de 2016
8. Aprovació inicial de la modificació d’ordenances per 2016
9. Aprovació de la modificació del pressupost de 2015
10. Aprovació del pla d’acció per l’energia sostenible del municipi de Sant Pau de Segúries
11. Donar compte de la resolució de l’expedient de declaració de la Via Romana del
Capsacosta com a BCIN
12. Donar compte del canvi de periodicitat de cobrament de l’IBI d’urbana a partir de 2016
13. Canvi de tresorer de la corporació
14. Ratificar el Decret d’Alcaldia de sol·licitud d’adhesió a la Mancomunitat Intermunicipal
de la Vall de Camprodon
15. Assumptes urgents:
Donar suport a la Moció de la FMC sobre derogació de l’ARSAL
16. Precs i preguntes
Desenvolupament de la sessió
L’alcaldessa presidenta declara oberta la sessió i es tracten els punts de l’ordre del dia:
Els regidors assistents debaten sobre la conveniència de gravar l’àudio de les sessions de
Ple i conclouen que es gravaran les sessions que quedaran dipositades sota la custòdia de
la Secretaria de la corporació per consulta exclusiva dels membres del cons istori en cas de
discrepàncies sobre temes que es tracten a l’ordre del dia i còpia pel Grup de FSP-PA.
1. Aprovació del canvi de data de celebració de la sessió ordinària prevista pel dia
12 d’octubre.
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L’alcaldessa explica que hem hagut de canviar de dia per la festivitat del dia preestablert.
La proposta s’aprova per unanimitat.
2. Aprovació de les actes de les sessions anteriors
Es proposa l’aprovació de les Actes del Ple següents:
Núm.
Núm.
Núm.
Núm.

9, de 13 de juliol de 2015, ordinària
10, de 31 d’agost de 2015, extraordinària del sorteig de la Mesa d’eleccions
11, 5 d’octubre de 2015, extraordinària, d’aprovació del Compte General
12, 5 d’octubre, extraordinària i urgent, de suport als imputats pel 9N

La proposta s’aprova per unanimitat.
3. Correspondència
Es dona compte de la correspondència més rellevant rebuda a l’Ajuntament, següent:
Data
document

Resum

07-08
30-07
05-10
05-10

DDGI: atorga subvenció del Pla a l’Acció per import de 8999 (LED del Molí)
Presidència-CCE Esports: atorga subvenció pel Pavelló: 10.159,83 €
CC Ripollès: nomenament membres Comissió Accés Medi Natural
CC Ripollès: modificació Reglament Consell d’alcaldes

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

Data

Matèria

16-jul
28-jul
30-jul
03-ago
04-ago
04-ago
04-ago

8
9
12
10

04-ago
10-ago
24-ago
21-sep

11
12
13
14

21-sep
28-sep
05-oct
14-oct

Sol·licitud ajut econòmic i mobiliari públic veïns Av. Mariner
Sol·licitud parada mercat FCV
Licitació aprofitaments de pastures de les fore sts 62 i 63 del CUP de l'any 2015
Requeriment documentació llicència obres amb número d'expedient 138/2014
Autorització d'instal·lació d'una xurreria durant la Festa Major
Autorització d'instal·lació d'atraccions els dies de la Festa Major, Cavallets, inflables...
Autorització d'instal·lació d'atraccions els dies de la Festa Major, pesca infantil, rampa
inflable..
Autorització d'instal·lació d'atraccions els dies de la Festa Major, caseta de tir..
Contractació d'una educadora de la Llar d'Infants municipal curs 2014-2015
Pròrroga contracte laboral servei de jardineria
Atorgar indemnització hores extraordinàries a la treballadora substituta del servei de
neteja
Contractació de les obres de reparació del paviment de les escoles
Sol·licitud de subvenció despeses corrents llar d'infants curs 2014 -2015
Contractació de les obres de reparació i manteniment de la pista poliesportiva
Aprovació de la relació de factures números 32,33,34 i 35

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.

11
12
13
14

de
de
de
de

la
la
la
la

sessió
sessió
sessió
sessió

del
del
del
del

dia
dia
dia
dia

13-07-2015
31-08-2015
14-09-2015
28-09-2015

El Ple en queda assabentat.
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6. Donar compte de la tramesa de l’informe d’execució del 3r.trimestre del
pressupost de 2015 al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques
D’acord amb el que disposa el RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s’aprovà el
Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals, així com la Llei
Orgànica 2/2012, d’Estabilitat Pressupostària i Estabilitat Financera, l’elaboració, aprovació
i execució dels pressupostos de les entitats locals es realitzarà en un marc d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.
D’altra part, segons l’article 18 de la LO 2/2012, les Administracions Públiques faran un
seguiment de les dades de l’execució pressupostària i d’acord amb l’article 16 de l’Ordre
HAP/2105/2012, d’ 1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de
subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, modificada per l’Ordre
HAP/2082/2014, abans del darrer mes següent a la finalització del trimestre caldrà
trametre tota una sèrie d’informació al Ministeri d’Hisenda i AAPP.
Atès que d’acord amb l’apartat desè de l’article de l’Ordre esmentada , les corporacions
locals amb població no superior als 5.000 habitants, quedaran excloses del compliment de
l’obligació de subministrament d’informació a la que es refereix l’article esmentat, excepte
pel què fa a la tramesa del calendari de tresoreria, la previsió mensual d’ingressos, el saldo
de deute viu, l’impacte de les mesures d’estalvi previstes al calendari previst, venciments
mensuals de deute a curt i llarg termini, calendari i quantitats de necessitats
d’endeutament, evolució del saldo de les obligacions pendents de pagament d’exercici
corrent i tancats i el perfil del venciment del deute dels propers deu anys, així com la
tramesa del càlcul del període mig de pagament (PMP) de proveïdors de les AAPP.
Es per això que es dóna compte al Ple d’aquesta corporació de l’informe d’avaluació sobre
el compliment dels objectius que contempla la Llei Orgànica 2/2012, corresponent a
l’execució del tercer trimestre del pressupost de 2015, segons consta a l’expedient.
Aquest informe va ser tramès i signat electrònicament, a través de la plataforma habilitada
a tal efecte, dins l’oficina virtual per a la coordinació financera amb les entitats locals de
la web del Ministeri d’Economia i Hisenda i Administracions Públiques , en data 30 d’octubre
de 2015, i consisteix únicament en la previsió del calendari i pressupost de Tresoreria fins
a finals d’any. No s’han tramés dades de deute pel fet que no en tenim.
El Ple en queda assabentat.
7. Aprovació del pressupost general per a l'exercici 2016 i la plantilla de personal
Vist el Projecte de Pressupost General d'aquesta entitat per a 2016 elevat a aquesta
corporació en la forma prevista per l'article 168 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprovà el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals;
Atès que resulta sense dèficit inicial, i vist el resum a nivell de capítols que es detalla a
continuació:
Pressupost d’ingressos:
Capítols

Denominació

Euros

Operacions corrents
1
2
3
4

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes, preus públics i altres ingressos
Transferències corrents
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333.607,90
10.000,00
305.360,00
188.429,32

€
€
€
€

4

5

Ingressos patrimonials

8.300,00 €

Total operacions corrents

845.697,22 €

Operacions de capital
6

Alienació d’inversions reals

7

Transferències de capital

8
9

Actius financers
Passius financers
Total operacions de capital

111.250,00 €

111.250,00 €
Total ingressos:

956.947,22 €

Pressupost de despeses:
Capítols

Denominació

Euros

Operacions corrents
1
2
3
4

Despeses del personal
Despeses corrents en béns i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Total operacions corrents

262.494,06
344.972,78
500,00
130.952,19
738.919,03

€
€
€
€
€

Operacions de capital
6
7
8
9

Inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
Total operacions de capital

218.028,19 €

218.028,19 €
Total despeses:

956.947,22 €

Vista la Plantilla de Personal, que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris,
personal laboral i eventual, que tot seguit es detalla:
PLANTILLA DE PERSONAL
PLACE
VACANTS
GRUP/SUBGRUP
S
FUNCIONARIS
Escala d’habilitació nacional.

1

1

A1

2
3

2
3

C2

1
1
1
2
1
6

0
1
0
0
0
1

C1
C1
C2
C1
E

1
1
2

1
1
2

AP
AP

11

6

Subescala secretaria intervenció. Classe
tercera

Administració general:
Administratius
Total plantilla personal funcionaris
LABORALS
- Llar d’infants. Directora
- Aparelladora
- Llar d’infants. Responsable d’aula
- Brigada Municipal. Oficial 1 a
- Peó neteja
Total plantilla personal laboral
EVENTUALS
Peó oficis
Peó neteja
Total personal eventual
TOTAL GENERAL

Vistes les Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici 2016;
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Es proposa l’adopció dels acords següents:
1. Aprovar el Pressupost General d’aquesta entitat per a 2016 juntament amb les seves
Bases d’execució en la forma detallada a l’expedient.
2. Aprovar la Plantilla que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal
laboral i eventual i que regirà durant l’exercici de 2016.
3. Exposar al públic pel termini de quinze dies, amb anunci previ en el Butlletí Oficial de la
Província i pels mitjans habituals el Pressupost i la Plantilla aprovada i considerar -los
aprovats definitivament sense necessitat d’adoptar nou acord, si durant l'esmentat termini
no s’haguessin presentat reclamacions.
L’alcaldessa demana si cap regidor vol algun aclariment.
El Sr. Solà fa esment que votaran en contra perquè no han participat en la elaboració.
Afegeix que li agrairia poder assistir a les reunions de la Junta de Govern tal i com es feia
quan ell era alcalde.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per majoria absoluta de quatre vots de l’equip de
govern i tres vots en contra del grup municipal de FSPPA.
8. Modificació d’ordenances fiscal per a 2016
Els articles 15 i següents del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableixen el procediment per a
l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les ordenances fiscals s’han d’aprovar
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del mateix
text legal disposa que les Ordenances fiscals han de contenir, com a mínim, la
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates
d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
De conformitat amb la normativa, els acords de modificació de les orden ances fiscals han
de contenir la nova redacció dels preceptes afectats, i les dates d’aprovació i d’inici de la
seva aplicació.
La publicació dels textos actualitzats
necessària, a fi de donar compliment al
17 de desembre, General Tributària, ja
servir com a eina normativa fonamental
informativa amb els ciutadans.

de les ordenances fiscals municipals resulta
que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de
que aquestes han de complir la doble funció de
de gestió dels tributs locals i alhora comunicació

Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i
l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les
Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització
i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i
mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General,
redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases del Règim Local;
Vistos els informes tècnic-econòmics als quals fa referència l’article 25 del text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, en el qual es posa de manifest el valor de mercat
de l’aprofitament especial del domini públic local en cadascun dels supòsits que originen la
imposició o la modificació, en el seu cas, de les taxes;
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Atès que, de conformitat amb l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals respecte de les taxes per la prestació de serveis públics o realització
d’activitats administratives de competència local, l’import de la recaptació estimada no
excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà;
A la vista dels informes de la Secretaria i la Intervenció es proposa al Ple l’adopció del
següent
ACORD
1. Aprovar provisionalment, per a l’exercici 2016 i següents, la modificació de les
ordenances fiscals que seguidament es relacionen:
- Ordenança fiscal núm. 3. Reguladora de l’ impost sobre vehicles de tracció
mecànica:
Article 6è. Quota tributària.
1.Les quotes del quadre de tarifes fixat a l’article 95.1 del text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, s’incrementaran per aplicació del coeficient 2.
- Ordenança fiscal núm. 14. Reguladora de la taxa per la prestació del servei
d’escola bressol:
a) Article 5. Beneficis fiscals
1. Queda suprimit
b) Article 6. Quota tributària. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes
següents:
Euros Tarifa 1. quotes mensuals d’escolaritat
Escolarització jornada completa: 180 €/mes
c) L’entrada en vigor serà a partir del curs 2016 -2017
Del cost total de la Llar es preveu que la Diputació aporti 875 €/nen amb un total de 17.500
€/any. La resta es proposa que l’assumeixin a parts iguals l’Ajuntament i els beneficiaris
del Servei.
Amb una quota mensual de 180 € es pot cobrir el 45% de la part no subvencionada.
També s’ha de suprimir la bonificació per ser veïns del poble pel fet que l’Ajuntament
assumeix el 55%, o dit d’altra manera, bonifica el 55% del cost del serveis que gaudeixen
els beneficiaris.
No es pot mantenir la bonificació del 75% existent actualment perquè el 98% dels
beneficiaris són veïns del poble i faria que el servei fos insost enible.
Es proposa que l’entrada en vigor serà a partir del curs 2016 -2017.
- Ordenança fiscal núm. 16. Taxa pel subministrament d’aigua:
Article 6. Quota tributària
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
Domèstiques:
1r. tram: (0-20 m3)
0,5 €
2n. tram: (21-60 m3)
0,7 €
3r. tram:(+61 m3)
0,9 €
Altres (industrials, comercials, professionals):
1r. tram:(0-60 m3)
0,7 €
2n. tram:(61-100 m3)
0,8 €
3r. tram:(+ 101 m3)
0,9 €
2. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’ Ajuntament aquest acord provisional, així
com el text complet de l’Ordenança Fiscal Aprovada durant el termini de trenta (30) dies
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hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí
Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, els qui tinguin un interès directe o
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 d e març, podran
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes.
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver -se presentat reclamacions,
l’acord adoptat quedarà definitivament aprovat.
3. L’acord definitiu, inclòs el provisional elevat automàticament a aquesta categoria, relatiu
a l’aprovació i/o modificació de l’ordenança/ces fiscal/s per a l’exercici 2016 i següents,
així com el text íntegre de l’Ordenança seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de
la Província.
L’alcaldessa explica àmpliament la proposta.
El Sr. Solà explica que el seu grup faria una altra proposta. Per això votaran en contra.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per majoria absoluta de quatre vots de l’equip de
govern i tres vots en contra del grup municipal de FSPPA.
9. Aprovació de la modificació del pressupost de 2015
Aprovació de Suplement de Crèdit (Modificació de Pressupost núm. 1/2015)
Atès que existeixen despeses que no poden demorar-se fins a l’exercici següent per a les
quals no existeix crèdit en el Pressupost vigent de la Corporació, segons queda justificat
en la Memòria que acompanya l’expedient, i atès que es disposa de romanent líquid de
Tresoreria de 2014, segons els estats financers i comptables resultants de la liquidació de
l’exercici anterior;
Atès que hi ha aplicacions pressupostàries que poden minorar -se, d’acord amb el que
disposa l’art. 179 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprovà el text refós
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i amb l’article 11 de les Bases d’Execució del
Pressupost;
Atès que es va emetre informe de Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment
a seguir;
Atès que en data 19 d’octubre de 2015 es va emetre Informe d’Avaluació del Compliment
d’Avaluació de l’Objectiu d’Estabilitat Pressupostària i la Intervenció va informar
favorablement la proposta d’Alcaldia de modificació del pressupost ;
Vist l’informe-proposta de Secretaria, i de conformitat amb el que disposa l’article 177.2
del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, i l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local;
Es proposa al ple de la corporació l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 1/2015 proposat per
l’Alcaldia, en la modalitat de suplement de crèdit, finançat amb càrrec al romanent líquid
de tresoreria resultant de la liquidació de l’exercici anterior i transferència entre partides,
segons el resum següent:
Altes en aplicacions de Despeses:
Aplicació pressupostària
Descripció
a) 2015
1.920.13000
Personal laboral fix
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19.000,00€
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b) 2015
c) 2015

1.920.13100
1.920.16000

Finançament:
Aplicació pressupostària
2015.1.87000
2015.1.1522.61902

Personal laboral temporal
Quotes socials
TOTAL DESPESES
Descripció
Romanent líquid de tresoreria
disponible per desp.grals
Millores al Pavelló
TOTAL INGRESSOS

8.000,00€
25.000,00€
52.000,00€
Import(€)
34.000,00
18.000,00
52.000,00

2. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província
de Girona per un termini de quinze dies, durant els quals els interessats el podran examinar
i presentar reclamacions davant del Ple.
L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el termini esmentat no s’han
presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per
resoldre-les.
El secretari explica els motius de la modificació del pressupost. Es tracta d’ajustar la
previsió de despeses donant de baixa algunes aplicacions per incrementar d’altres, tal i
com es fa constar a la part dispositiva.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per majoria absoluta de quatre vots de l’equip de
govern i tres vots en contra del grup municipal de FSPPA.
10. Aprovació del pla d’acció per l’energia sostenible del municipi de Sant Pau de
Segúries
Vist que per acord del Ple de l’Ajuntament a la sessió ordinària de data 25 de gener de
2012 es va acordar aprovar l’adhesió al “Pactes d’Alcaldes” i en conseqüència aquest
ajuntament va fer seus els objectius de la Unió Europea per a l’any 2020 i va adoptar el
compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territo ri en més del 20 % per a 2020
mitjançant la creació de plans d’acció a favor de les fonts d’energies renovables;
Atès que en el mateix acord aquest ajuntament es comprometia a l’elaboració d’un Pla
d’Acció d’Energia Sostenible, el qual haurà de respondre a les directrius que s’estableixin
per part de la Comissió de Transport i Energia de la Unió Europea i en el que s ’haurà
d’incloure una estimació de les emissions i una proposta de les accions a seguir per
aconseguir els objectius planejats;
Vist que el Pacte d’Alcaldes és una iniciativa nascuda l’any 2008 i que impulsa la Comissió
Europea amb la voluntat d’esdevenir un mecanisme de participació de la ciutadania en la
lluita contra el canvi climàtic;
Atès que el Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses compromet als municipis adherits a aconseguir
els objectius comunitaris de reducció de les emissions de gasos d’efecte hivern acle
mitjançant actuacions relacionades amb l’eficiència energètica i l’aprofitament d’energies
renovables.
Vist que l’Àrea d’Acció Territorial, Medi Ambient, de la Diputació de Girona, per Resolució
de data 21 de juliol de 2011, va aprovar l’ajut de suport tècnic atorgat a aquest Ajuntament
consistent en la realització del “Pla d’acció per l’energia sostenible de Sant Pau de Segúries”
(en endavant PAES) i la corresponent aprovació i adjudicació del contracte que se’n deriva;
Atès que els Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Ripollès han redactat el PAES i l’han
lliurat a l’Ajuntament;
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Vist que El PAES de Sant Pau de Segúries té 7 objectius estratègics, i el seu compliment
suposarà un estalvi d’emissions de CO2 del 20,53 %.
Els objectius el PAES són els següents:
- Adoptar el compromís de reduir un 20 % les emissions de CO2, augmentar un 20% en
favor de les fonts d’energies renovables per a 2020.
- Preparar un inventari de les emissions que pugui servir coma línia de referència i una
proposta de les accions a seguir per aconseguir els objectius plantejats.
- Elaborar un informe bianual per l’avaluació, control i verificació dels objectius.
Vist que en data 19-10-2015 el Consell Comarcal ens ha lliurat el PAES definitiu
degudament validat per la Diputació de Girona;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible de Sant Pau de Segúries (PAES), redactat
pel Consell Comarcal del Ripollès i validat per la Diputació de Girona.
2. Notificar-ho a la Diputació de Girona i al Consell Comarcal del Ripollès per a la seva
deguda constància.
3. Publicar-ho a l’eTAULER i a la Web municipal per a general coneixement
La proposta s’aprova per unanimitat.
11. Donar compte de la resolució de l’expedient de declaració de la Via Romana
del Capsacosta com a BCIN
En la tramitació com a BCIN, categoria de zona arqueològica, de la Via del Capsacosta,
tram de Sant Pau Vell (Sant Pau de Segúries) al pas dels Traginers (la Vall de Bianya) .
Es fa saber que per Resolució del conseller de Cultura CLT/644/2014, de 14 de març (DOGC
núm. 6590 de 26-03-2014 es va incoar l’expedient de declaració de bé cultural d’interès
nacional en la categoria de zona arqueològica, de la Via del Capsacosta, tram de Sant Pau
Vell (Sant Pau de Segúries) al pas dels Traginers (la Vall de Bianya).
Es va publicar al DOGC núm. 6892 de 21 de maig de 2015 l’Anunci d’informació Pública.
Per acord del Ple municipal de 13-07-20151 vam manifestar la conformitat de l’Ajuntament
de Sant Pau de Segúries amb la inclusió de la via Romana del Capsacosta al BCIN de
Catalunya.
Per Acord de Govern GOV/141/2015, de 25 d’agost, s’ha declarat bé cultural d’interès
nacional, en la categoria de zona arqueològica, la via del Capsacosta, tram de Sant Pau
Vell (Sant Pau de Segúries) al pas dels Traginers (la Vall de Bianya), publicat al DOGC
núm. 6944, de 27-08-2015.
El Ple en queda assabentat.
12. Donar compte del canvi de periodicitat de cobrament de l’IBI d’urbana a partir
de 2016
L’alcaldessa fa saber que, a instància de l’Ajuntament, a partir de 2016 el rebut de l’IBI
d’urbana de Sant Pau de Segúries es pagarà fraccionadament en dos terminis del 50%
cadascun:
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1r. Termini: 15 abril a 30 juny
2n. Termini: 15 setembre a 15 de novembre
La qual cosa suposarà una millora notable pels veïns
Al mes de juliol es va fer una carta informativa per tots els veïns del poble.
El Ple en queda assabentat.
13. Canvi de tresorer de la corporació
El Real Decreto-ley 10/2015 d’11 de setembre, modifica l’article 92 bis de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local;
La seva entrada en vigor el 13 de setembre de 2015 va suposar que els regidors van deixar
d’exercir com a tresorers dels ajuntaments.
En ajuntaments amb secretaria intervenció, les funcions de tresoreria les han d’assumir
els secretaris interventors, a més de les funcions de fe pública i assessorament legal
preceptiu, de control i fiscalització interna de la gestió econòmica financera i
pressupostària, i de comptabilitat i recaptació.
Per això es fa saber al Ple que el nomenament del regidor d’Hisenda Sr. Joan Navarro ha
quedat sense efecte a partir de la presa de raó plenària.
El Ple en queda assabentat.
14. Ratificar el Decret d’Alcaldia de sol·licitud d’adhesió a la Mancomunitat
Intermunicipal de la Vall de Camprodon
Vist el Decret d’Alcaldia següent:
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Es proposa al Ple ratificar l’anterior resolució en tos els seus termes i comunicar -ho a la
Mancomunitat per a la seva deguda constància.
L’alcaldessa explica els motius de la proposta
La proposta s’aprova per unanimitat.
15. Assumptes urgents
Donar suport a la Moció de la FMC sobre derogació de l’ARSAL
Vista la moció de la FMC següent:
“...”
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En aquests dies estareu reben un escrit del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques de data
2 de novembre el qual conté determinades afirmacions en relació a l’eficàcia de l’entrada en vigor
de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL), especialment per quan
afecten a les competències a les quals es refereixen las Disposicions Transitòries Primera i Segona
i Disposició Addicional Quinzena.
Sorprenentment, el posicionament afermat en aquesta carta pel MHAP en el sentit de diferir
l’efectivitat de l’entrada en vigor d’aquests àmbits competencials vinculats a la salut, els serveis
socials i l’educació -que l’LRSAL desplaça a les Comunitats Autònomes- a una futura regulació del
finançament autonòmic i local comporta una mena de suspensió de facto de les previsions
d’eficàcia de la mateixa llei; i també de les expectatives generades pel mateix Ministeri en els dos
últims anys. Aquest sembla ser l’objecte de la carta: transmetre als alcaldes i alcaldesses als quals
es dirigeix que, sota el pretext d’una interpretació del Govern, l’eficàcia de la norma no podrà
perfeccionar-se per manca d’una regulació del nou finançament autonòmic i local. Una previsió
que, ara per ara, s’escapa de l’autonomia executiva del mateix govern que ha impulsat aquesta
Reforma local.
La Federació de Municipis de Catalunya entén que la rectificació expressada pel MHAP és,
malgrat això, benvinguda. Aquesta rectificació situa en els seus justos termes les reivindicacions
de la nostra entitat i la de milers de municipis que van haver de portar aquesta Llei al Tribunal
Constitucional. Això no obstant, però, considerem que no es poden fer les coses segons de quina
manera. Així, el nou posicionament del MHAP no pot expressar-se en termes de respecte i de
compliment de les regles de l’estat de dret a través d’una simple carta o circular – recurs que
entenem sovinteja en excés el Ministeri- sinó a través d’una norma suficient que atorgui a
l’esmentat posicionament la seguretat jurídica a la qual els ciutadans tenen dret i que els governs
locals hem de preservar constitucionalment.
La Federació de Municipis de Catalunya se suma a les Resolucions del XI Ple de la FEMP i
demana la derogació immediata de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local
i invita als partits polítics i coalicions electorals a sumar-se per construir un compromís majoritari
que redreci una reforma que atempta contra el principi d’autonomia local i els interessos inherents
a les comunitats locals, en afectar els serveis públics la prestació dels quals requereix de la
proximitat per assegurar el seu accés als ciutadans en condicions d’igualtat i equilibri territorial.
“...”
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Donar suport a la moció en tots els seus termes
2. Traslladar aquest acord a la FMC i a l’ACM per a la seva deguda constància i a l’efecte
corresponent.
16. Precs i preguntes
El Sr. Bosco demana el motiu de la contractació d’una aparelladora.
L’alcaldessa explica que es tracta d’un reforç de l’arquitecte municipal pel fet que el Consell
comarcal va reduir les 12 hores que prestava a sis hores setmanals. El tenim compartit
amb Molló i Ribes de Freser.
L’aparelladora s’encarrega bàsicament en l’execució de la gestió diària de l’Ajuntament
(brigada, llicències d’obres, contractació d’obres i seguiment d’execució , memòries de
subvencions...) de manera coordinada amb el tècnic municipal.
Fa molta feina, evitem que els expedient es dilatin en el temps i controlem les feines que
executa l’Ajuntament.
El S. Solà diu que ells teníem suficient amb una aparelladora una tarda a al setmana quan
hi havia més volum d’obres. Consideren que és excessiu tenir aquesta plaça.
El Sr. Solà demana per la previsió d’inversions de 2016.
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L’alcaldessa explica que principalment farem el Molí que ja tenim ben finançat amb
subvencions per import de 130.000 e de la Diputació de Girona.
La resta de previsions depèn de que ens atorguin més subvencions.
Del pavelló ja hem obres per adequar-ho a al normativa, retirant les grades.
El Sr. Solà explica que l’any que ve no sortirà subvenció per càrrecs electes i demana com
es pagarà l’Alcaldia.
El secretari esmenta que no en té constància.
El Sr. Marsal explica que al carrer Jacint Verdaguer hi ha tres faroles que no funcionen
També comenta el problema de seguretat a la cruïlla de la fàbrica i del carrer Serrat.
GRUP MUNICIPAL FSP-PA. escrit de data 5-10-2015 sobre petició de diversa informació
per a la seva inclusió als precs i preguntes del proper Ple ordin ari.
Per donar compliment al seu escrit l’alcaldessa respon correlativament les seves preguntes:

1. El carrer de les Fonoses és un vial públic de titularitat municipal que compta amb tots
els serveis d’urbanització (aigua, clavegueram, enllumenat, pav imentació...) a càrrec de
l’Ajuntament des de fa més de 30 anys. No hi pot haver dubte pel fet que està cadastrat
com a públic i l’Ajuntament ha assumit les despeses dels serveis, cosa que no fora possible
en cas de ser un pas privat.
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En data 13 de novembre de 2014, en informe emès pel tècnic municipal s’ordena la
desconnexió de l’enllumenat públic per tenir deficiències greus de derivació cap a terra en
la instal·lació, fins que no es reformi la instal·lació.
El divendres 12 de febrer de 2015, en reunió celebrada amb els veïns, es va acordar
l’execució de la reforma de la instal·lació d’enllumenat públic, i millorar les condicions del
paviment, especialment la calçada. S’acorda que els veïns, si es subscriuen els convenis
corresponents participin en un 70% en el pagament de les despeses derivades de restablir
el servei d’enllumenat públic, i la resta, a més de les millores en la pavimentació seran
assumides per l’Ajuntament.
En conseqüència, es va proposar als veïns el cofinançament de les actuacions nece ssàries
per a la reparació de l’enllumenat públic, que era una actuació urgent pel fet que el carrer
feia sis mesos que no disposava d’enllumenat per les greus deficiències que tenia.
Amb ocasió de realitzar la pavimentació d’altres carrers del poble, l’A juntament també
pavimentar el carrer Fonoses perquè l’obra civil de l’enllumenat suposava fer malbé voreres
i paviment de carrer. Aquest cost no es va imputar als veïns de les Fonoses de la mateixa
manera que no s’ha repercutit a la resta dels veïns del poble de la resta de carrers asfaltats.
Atès que era una obra de reforç de ferm amb una capa d’aglomerat asfàltic, i per tant amb
una obra civil d’escassa entitat constructiva i senzillesa tècnica, tot i que després veient
el mal estat de les bases i vorera es va haver de substituir, només es va contractar el
projecte i direcció d’obra de la instal·lació d’enllumenat, a l’enginyer Josep Castanyer
Danés.
Les obres contractades van ser:


CONSTRUCCIONS J.GELI, SL, per a la realització de l’obra civil, per un import
d’execució material de 5.852,00 €, i un pressupost d’execució per contracte, IVA
inclòs, de 7.080,92 €.



AGUSTÍ MASOLIVER, SA, per a la realització de l’obra d’asfaltat, per un import
d’execució material de 9.849,00 €, i un pressupost d’execució per contracte, IVA
inclòs, de 11.917,29 €.



COMERCIAL PIRENE, SL per a la realització de la instal·lació elèctrica i enllumenat
públic, per un import d’execució material de 5.356,30 €, i un pressupost d’execució
per contracte, IVA inclòs, de 6.481,12 €.



JOSEP CASTANYER DANES per a la realització del projecte i direcció tècnica de
l’ampliació de l’enllumenat públic, per un import d’execució material de 660,00 €, i
un pressupost d’execució per contracte, IVA inclòs, de 798,60 €.

L’import total previst inicialment va ser de 26.277,94 €.
Amb aquestes previsions es van iniciar les obres del carrer F onoses. No obstant, durant
l’execució es van produir actuacions imprevistes d’obra civil, fon amentalment a les voreres
que van fer incrementar els pressupostos fins els 39.110,06 € que vostès fan esment a la
seva pregunta segons informe del tècnic municipal:
“...”
És necessari per tal d’executar correctament les obres de reparació de l’enllumenat públic
substituir una de les voreres i realitzar un prisma soterrat per a la xarxa elèctrica de baixa
tensió.
Aquestes obres no constaven en el contracte inicial d’obra civil per a la instal·lació
d’enllumenat del carrer Fenoses, i es consideren necessàries per a un perfeccionament de
l’obra prevista, i es considera convenient confiar-les en al contractista principal, ja que
d’altra manera seria un greuge econòmic i tècnic per al correcte execució de les obres per
un import de 12.832,66 euros, IVA inclòs.
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“...”
Els veïns de les Fonoses has complert amb el conveni que va signar amb l’Ajuntament pel
que fa el pagament de part de l’enllumenat públic que es van comprometre. L’Ajuntament
ha complert amb l’execució d’una obra (pavimentació, voreres i enllumenat) a un carrer
públic que patia greus deficiències d’urbanització i estava sense enllumenat públic.
-

S’han complert tots els requisits necessaris per actuar
No procedeixen cessions
No cal projecte d’obra civil. S’ha fet el projecte de legalització de l’enllumenat
públic.
El repartiment del cost de l’obra d’enllumenat es va conveniar amb tots els veïns
abans de l’inici de les obres assumint el 70% del cost i l’Ajuntament el 30%.

2. No

3. Les jardineres de la Plaça de la Generalitat són mobiliari urbà públic. Com tot el mobiliari
urbà tenen les funcionalitats que les caracteritzen segons el seu destí.

4. S’ha col·locat una pilona amb clau al carrer Faig per facilitar l’accés motoritzat als veïns
que ho necessiten justificadament.
- No consta cap criteri original, i en tot cas, no s’ha alterat el caràcter de zona de vianants
del carrer.
- Un veí afectat ha assumit el 50% del cost de l’actuació de millora de la mobilitat urbana
- Millora mobilitat urbana
- La clau de l’accés la poden tenir aquells veïns que ho sol·licitin expressament i justifiquin
la seva necessitat. Al dia d’avui només hi ha un veí que ho ha demanat però no es descarta
que ho demanin més veïns.
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5. Millora de la mobilitat urbana, i facilitar l’accés als edificis amb els que confronta a
persones amb mobilitat reduïda vinculades residents o familiars d’aquests.
No obstant, es revisarà aquesta senyalització.
El secretari recorda que ningú pot aparcar davant un gual, ni el propietari de l’immoble
que ha demanat i paga per tenir-ho.

6. S’han mantingut les places d’aparcament existents i aquest tram de carrer està
senyalitzat de sentit únic (des de la plaça de la Generalitat cap al Molí). La normativa
existent és la mateixa que a la resta de carrers.

7. No hi ha constància a l’Ajuntament de cap activitat als terrenys de l’INCASOL. Es
demanarà a la propietat aclariments sobre el tema.

8. La poda s’encarrega a la Fundació MAP que compta amb tècnics forestals molt
competents en la matèria de podes (Sr. Agustí Fajula).

9. L’expedient de llicència d’obres 64/2015 té per objecte la reparació de parets interiors
i mur exterior de la finca mas Can Pairó, es va atorgar per la Junta de Govern Local de 12 03-2015 i és vigent al dia d’avui.

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

17

10. La Biblioteca situada a la tercera planta de l’edifici de l’Ajuntament disposa del Punt
Tic amb tres ordinadors amb accés a Internet. Recentme nt ha tingut algun problema amb
Internet motivat pels canvis en les xarxes de cablejat de la xarxa de l’Ajuntament que s’ha
de resoldre en breu.

11. Llar de la Gent Gran
L’equip de govern hi treballa per dinamitzar les activitats per la gent gran juntament amb
Serveis Social.

12. El dimarts de la Festa Major continua essent festiu però l’escassa participació
desaconsella l’organització d’activitats que no compten amb el suport dels veïns.
L’estat de Comptes de la Festa Major es pot consultar a la comptabilitat municipal.
L’Ajuntament contracta directament totes les actuacions.

13. Prenem nota d’adjuntar el detall de les factures justificatives de despeses a les actes
de les Juntes de Govern.
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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