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ACTA DE PLE
NÚM. 2/2016
SESSIÓ ORDINÀRIA
DEL DIA 11 D’ABRIL DE 2016
Inici: 19:00
Acabament: 20:30
Assistència:
Presidenta:
Il·lma. Sra. Dolors Cambras Saqués (CIU -ind.)
Regidors/es
Sr. Joan Navarro Soler (CIU-ind.)
Sr. Adrià Gómez Marco (CIU-ind.)
Sr. Gabriel Barba Ramírez (CIU-ind.)
Sr. Joan Solà Galceran (FSP-PA)
Sr. Javier Marsal Coma (FSP-PA)
Sr. Juan Bosco Blanco Carrasco(FSP-PA)
Absències: 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 Muñ oz,
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aprovació de les actes de les sessions anteriors
Correspondència
Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia
Donar compte de les actes aprovades de la Junta de Govern Local
Donar compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost de 2015
Aprovació del compte de Recaptació a 31-12-2015
Donar compte de la tramesa de l’informe d’execució del 4t trimestre del pressupost
de 2015 al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques
8. Donar compte de la resposta de la Gerència del Cadastre a la queixa de l’Associació
de propietaris de finques rústiques de la Vall de Camprodon sobre el procediment de
regularització cadastral
9. Donar compte de aprovació definitiva del Reglament d’Honors i Distincions de
l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries.
10. Aprovació de la baixa de l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries com a membre del
Consorci Alba Ter.
11. Aprovació de la resolució de mutu acord del conveni de col·laboració de l’Ajuntament
de Sant Pau de Segúries com a membre de l’Associació Leader Ripollès, Ges Bisaura,
Punt d’Infoenergia o Agència de la Energia del Ripollès.
12. Moció del grup municipal FSP-PA sobre sol·licitud d’una consulta veïnal sobre les
retribucions de l’Alcaldia
13. Donar suport a mocions d’altres Administracions i entitats:
13.1. Donar suport a la proposta de resolució aprovada pel Comitè Executiu de l’ACM
en relació a l’adopció institucional de la Declaració Universal sobre els Arxius
13.2.Donar suport a la moció de l’Ajuntament de Ripoll sobre la línia de FFCC
Transpirinenca.
14. Proposta de renovació dels Jutges de Pau
15. Assumptes urgents
16. 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:
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1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors
Es proposa l’aprovació de l’Acta del Ple núm. 1, de 18 de gener de 2016
El Sr. Solà demana introduir uns afegits a l’Acta que resulten de la gravació del Ple
El secretari accepta part de les correccions que incorpora a l’acta anterior sense que
suposi la modificació de cap acord adoptat.
La proposta s’aprova per unanimitat amb les esmenes introduïdes.
2. Correspondència
Es dona compte de la correspondència més rellevant rebuda a l’Ajuntament, següent:
Data
document
08-01-16
15-01-16
18-01-16

25-01-16
02-02-16
23-02-16
23-02-16
25-02-16
25-02-16
25-02-16
09-03-16
11-03-16
16-03-16
23-03-16
23-03-16

Resum
Supressió de la Junta de Protecció Civil - Consell Comarcal del Ripollès
Nomenament del president del Consell d'Alcaldes . Consell Comarcal del Ripollès
Informació Llei 16/2015, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la
Generalitat i dels govern locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, la Llei preveu la
Finestra Única Empresarial (FUE) – Diputació de Girona
Tramesa compte de recaptació a 31/12/2015 i relació de rebuts pendents a 31/12/2015 – Consorci
Recaptació Ripoll
Comunicació del Síndic de Greuges de Catalunya.
Convocatòries de subvencions del Servei de Medi Ambient
Comunicacions Diputació de Girona Presidència PS/10243
Aprovació Pla Serveis assistència prevenció d'incendis Diputació de Girona
Dictamen favorable liquidació definitiva costos servei deixalles 2015. Consell Comarcal del Ripollès
Dictamen favorable aprovació model recollida servei deixalles 2016. Consell Comarcal del Ripollès
CCR: devolució SRU 2015
Devolució import costos liquidació deixalles. 2015. Consell Comarcal del Ripollès
Petició informe millora servei transport de viatgers per carretera de TEISA: DTES
Comunicacions Diputació de Girona Cooperació local. Aj. St. Pau de Segúries, trasllat resolució
al·legacions PUOSC 2016.
Aprovació PUOSC 2016 Programa Específic Diputació

El Ple en queda assabentat
3. Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia
Es dona compte dels decrets d’Alcaldia següents:
Núm.
Ple
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Data

Matèria

18-ene
21-ene
25-ene
08-feb
02-feb
02-feb
16-feb
16-feb
02-mar
07-mar
07-mar
10-mar
10-mar

Nomenament representant a la Mancomunitat de la Vall de Camprodon
Autorització sala psicomotricitat reunió CP Pompeu Fabra i Av. De la Vall 1
Indemnitzacions per assistència a plens de 2015
Aprovació relacions de factures F/2015/47, F/2015/48, F/2016/01, F/2016/02, F/2016/03
Adhesió al Pla Agrupat de Formació Contínua de l'ACM
Convocatòria per a l'elecció de jutge/essa de pau titular i substitut/a
Autorització sala El Molí celebració familiar del Sr. RCC.
Autorització instal·lació xurreria Setmana Santa 2016
Bestreta del CEIC per import de 2160,- euros
Autorització ús de les bústies de correu postal dels disseminats.
Sol·licitud de subvenció del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural any 2016
Baixa rebut ITVM del contribuent PGG per vehicle agrícola
Sol·licitud d'ajuts de la Diputació de Girona dins la campanya de prevenció d'incendis i matèria
forestal

El Ple en queda assabentat
4. Donar compte de les actes aprovades de la Junta de Govern Local
Es dona compte de les actes següents:
Acta núm. 1 del dia 11-01-2016
Acta núm. 2 del dia 2-02-2016
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Acta núm. 3 del dia 15-02-2016
Acta núm. 4 del dia 29-02-2016
Acta núm. 5 del dia 14-03-2016
El Ple en queda assabentat
5. Donar compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost de 2015
Vist el Decret d’Alcaldia següent:
“...”
Decret d’Alcaldia d'aprovació de la liquidació del pressupost de 2015
ANTECEDENTS
1. Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2015 s’obté a 31 de desembre de 2015 el
resultat següent:
1.1. Respecte al pressupost de despeses:
1. Exercici en curs
Pressupost inicial de despeses
Modificacions de despeses
Pressupost definitiu de despeses
Despeses autoritzades
Despeses compromeses
Obligacions reconegudes
Operacions corrents
Operacions de capital
Despeses ordenades
Pagaments realitzats
Reintegrament de pagaments
Pagaments líquids
Obligacions pendents de pagament

944.282,98
66.352,23
1.010.635,21
918.025,43
918.025,43
918.025,43

€
€
€
€
€
€

897.186,02
897.186,02
130,68
897.055,34
20.970,09

€
€
€
€
€

44.065,65
0,00
40.565,65
3.500,00

€
€
€
€

944.282,98
66.352,23
1.010.635,21
932.111,19
0,00
932.111,19

€
€
€
€
€
€

722.791,51
10.844,74
711.946,77
220.164,42

€
€
€
€

347.261,09
8.315,06
207.081,75
131.864,28

€
€
€
€

752.033,64 €
165.991,79 €

2. Exercicis tancats
Obligacions reconegudes pendents de pagament a
l’inici de l’exercici
Rectificació saldo inicial obligacions
Pagaments realitzats
Obligacions reconegudes pendents de pagament al
final de l’exercici

Total de creditors pendents de pagament: 24.470,09 €
1.2. Respecte al pressupost d’ingressos:
1. Exercici en curs
Pressupost inicial d’ingressos
Modificacions d’ingressos
Pressupost definitiu d’ingressos
Drets reconeguts totals
Drets anul·lats
Drets reconeguts nets
Operacions de corrent
Operacions de capital
Drets recaptats
Devolució d’ingressos
Recaptació líquida
Drets pendents de cobrament

Drets
Drets
Drets
Drets

879.245,82 €
52.865,37 €

2. Exercicis tancats

pendents de cobrament a l’inici de l’exercici
cancel·lats
recaptats
pendents de cobrament al final de l’exercici

Total de deutors pendents de cobrament: 352.028,70 €
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1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:
1. Total operacions no financeres (a+b)

14.085,76 €

(a) Operacions corrents:
+ Drets reconeguts nets. Capítols I a V
- Obligacions reconegudes netes. Capítols I a IV

127.212,18 €
879.245,82 €
752.033,64 €

(b) Operacions de capital:
+ Drets reconeguts nets. Capítols VI i VII
- Obligacions reconegudes netes. Capítols VI i VII

-113.126,42 €
52.865,37 €
165.991,79 €

2. Actius financers:
+ Drets reconeguts nets. Capítol VIII
- Obligacions reconegudes netes. Capítol VIII

0,00
0,00
0,00

3. Passius financers:
+ Drets reconeguts nets. Capítol IX
- Obligacions reconegudes netes. Capítol IX

0,00
0,00
0,00

4. Resultat pressupostari de l’exercici (1+2+3):

14.085,76 €

5. Ajustos al resultat pressupostari:
- Desviacions positives de finançament
+ Desviacions negatives de finançament
+ Despeses finançades Romanent Tresoreria desp. Generals
6. Resultat pressupostari ajustat (4-5):

0,00
0,00
20.807,62
34.893,38 €

Resultat pressupostari ajustat SEC-95:
Drets
reconeguts net
Operacions corrents
900.053,44
Altres operacions no financeres
52.865,37
1. Total operacions no financeres ( Capítols I a VII)
952.918,81
AJUSTAMENTS SEC 95
-18.572,76
Resultat pressupostari ajustat sec 95

Obligacions
reconegudes netes
752.033,64
165.991,79
918.025,43
-500,00

Resultat
pressupostari
148.019,80
-113.126,42
34.893,38
-19.072,76
16.820,62

1.4. Romanents de crèdit:
Els romanents de crèdit totals són de 92.609,78 € i el seu el detall és el següent:
1. D’impossible incorporació
2. D’incorporació obligatòria
3. Susceptibles d’incorporació:
a. Compromesos
b. Autoritzats
c. Retinguts
d. Disponibles
Total

0,00 €
0,00 €
92.609,78 €
€
92.609,78 €
92.609,78 €

Cal tenir en compte que, segons disposa l’article 175 del TRLHL, els crèdits per a despeses que
l’últim dia de l’exercici pressupostari no estiguin afectats al compliment d’obligacions ja
reconegudes, quedaran anul·lats de ple dret, amb les excepcions previstes en l’article 182 del
mateix text refós, que es podran incorporar a l’exercici següent, sempre que hi hagi suficients
recursos financers:
Els crèdits que derivin de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, així com
transferències de crèdit que hagin estat autoritzats en l’últim trimestre de l’exercici.
Els crèdits que estiguin compromeses
Els crèdits per operacions de capital (capítol 6, 7, 8 i 9)
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Els crèdits autoritzats en funció de l’efectiva recaptació de drets afectats
Els crèdits que emparin projectes amb finançament afectat hauran d’incorporar-se de forma
obligatòria.

1.5. Romanent de Tresoreria:
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer és els següent:
Estat del romanent de Tresoreria:
1.(+)
2.(+)

Fons líquids
Deutors pendents de cobrar a final de l’exercici
De pressupost d’ingressos. Exercici corrent
De pressupost d’ingressos. Pressupostos tancats
D’operacions comercials
De recursos d’altres ens públics
D’altres operacions no pressupostàries

Any 2014 (€)
Subtotal
Total
203.520,01
380.120,70
267.889,75
79.371,34
0,00
0,00
32859,61

Any 2015 (€)
Subtotal
Total
165.919,60
404.061,58
220.164,42
131.864,28
0,00
0,00
52.032,88

Menys=ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva

3. (-)

Creditors pendents de pagament a final de l’exercici
De pressupost de despeses. Exercici corrent
De pressupost de despeses. Pressupostos tancats
De pressupost d’ingressos
D’operacions comercials
De recursos d’altres ens públics
D’altres operacions no pressupostàries

99.937,24
40565,65
3.500,00
0,00
0,00
0,00
55.871,59

80.507,01
20.970,09
3.500,00
0,00
0,00
0,00
56.036,92

Menys=pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva

I. (+)
II
III.

Romanent de Tresoreria total (1+2+3)
Saldos de dubtós cobrament
Excés de finançament afectat

483.703,47
-39.545,00
-109.528,37

489.474,17
44.581,12

IV

Romanent de tresoreria per despeses generals
(I+II-+III)

334.630,10

444.893,05

El Romanent de Tresoreria total ascendeix a 444.893,05 €, el qual està composat per 0 € de
romanent afectat a despeses amb finançament afectat, que es correspon amb l’import de les
desviacions positives, per aplicacions pressupostàries i acumulades dels projectes amb
finançament afectat i de 44.581,12 € de saldos de dubtós cobrament. La diferència positiva de
444.893,05 €, és romanent de tresoreria per a despeses generals.
En virtut de l’establert a l’art 104.4 RD 500/1990, podem afirmar que s’ha obtingut un romanent
de Tresoreria POSITIU
1.6. Saldos de dubtós cobrament:
D’acord amb l’article 191.2 del Text refós 2/2004 de la Llei 39/88, reguladora de les hisendes
locals, i l’article 101.1 del Reial decret 500/1990, que desenvolupa la Llei esmentada en matèria
pressupostària, així com la regla 83 de la Instrucció de comptabilitat model normal, es preveu
que per quantificar el romanent de tresoreria s’han de deduir els drets pendents de cobrament
que es considerin de difícil o impossible recaptació, tenint en compte que s’ha dotat una provisió
per saldos de dubtós cobrament després d’haver analitzat els conceptes i la seva antiguitat sobre
la base de càlcul (dels capítols 1 a 3 d’ingressos i seguint els percentatges recomanats per la
Sindicatura de Comptes de Catalunya):
Anys
2015
2014
2013
2012
2011

Base de càlcul
82.261,40 €
7.590,40 €
13.759,33 €
9.243,11 €
17.503,46 €

% de provisió
10%
30%
60%
90%
100%
TOTAL

Import de provisió
8.226,14 €
2.277,12 €
8.255,60 €
8.318,80 €
17.503,46 €
44.581,12 €€

FONAMENTS DE DRET
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida
pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses
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autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els
realitzats.
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de manifest les
previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i
anul·lats, i la recaptació neta.
3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del
pressupost, s’hauran de determinar:





Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de
desembre
El resultat pressupostari de l’exercici
Els romanents de crèdit
El romanent de tresoreria

4. L’article 165.1 del Text refós 2/2004 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
hisendes locals, estableix que el pressupost general atendrà el compliment del principi
d’estabilitat en els termes previstos a la LGEP.
Les entitats locals, d’acord amb l’article 19 de la LGEP, en l’àmbit de les seves competències,
ajustaran els seus pressupostos al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària entès
com la situació d’equilibri o superàvit computada al llarg del cicle econòmic, en terme de
capacitat de finançament d’acord amb la definició continguda en el Sistema Europeu de Comptes
Nacionals i Regionals.
5. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril, segons
el qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la LRHL, en matèria de pressupostos.
6. Atesa així mateix la proposta d’incorporació de romanents de crèdits, i en atenció a què no
resulta romanent de tresoreria NEGATIU.
Per tant,
Resolc:
1. APROVAR la liquidació del pressupost de l’exercici 2015 Que en termes consolidats consta a la
part d’antecedents i que s’adjunta en annex amb el corresponent detall i documentació
preceptiva, d’acord amb el Text Refós 2/2004, de la Llei 39/88 d’Hisendes locals.
2. DONAR COMPTE del resultat del la liquidació al Ple d’aquest Ajuntament en la propera sessió a
celebrar, de conformitat amb el què assenyala l’article 193.4 del Reial Decret 2/2004, de 5 de
març pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
3. TRAMETRE una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial del Govern de la
Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda facultant Secretaria Intervenció per a la
signatura i formalització corresponents.
El Ple en queda assabentat
6. Aprovació del compte de Recaptació a 31-12-2015
Vist el compte de Recaptació per conceptes, exercicis i número de càrrec, tancat a data 31 de
desembre de 2015 i la relació de rebuts pendents de cobrament detallats per any, concepte i
contribuent, tancat a 31 de desembre de 2015, del qual es desprenen les dades següents:
Conceptes

Padrons i liquidacions

Pendent anterior 31.12.14
Total càrrecs a 31.12.15
Ingrés en voluntària

Ingressos

77.388,75
540.979,52
471.933,16
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Ingrés en executiva
Baixes
Pendent en voluntària
Pendent en executiva
Interessos de demora
Recàrrecs d’apressament
Costes

55.364,39
31.261,00
217,30
59.508,20
227,77
7.974,38
515,22

Total ingressos a 31-12-15

537.075,46

31.261,00

59.725,50

Es proposa al Ple de l’Ajuntament:
1. Aprovar el Compte de Recaptació, tancat a 31 de desembre de 2015, 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.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per majoria absoluta amb els quatre vots
favorables de l’equip de govern i els tres vots en contra del grup de FSP-PA
7. Donar compte de la tramesa de l’informe d’execució del 4t 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 banda, 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.
Es per això que es dóna compte al ple d’aquesta corporació de la tramesa de l’estat d’execució
trimestral corresponent al quart trimestre del pressupost de 2015, , el contingut del qual

consta a l’expedient i quin resum és el següent:

Comunico la actualización y datos de ejecución del Presupuesto y/o de los estados financieros de
las entidades que forman parte del Sector Administraciones Públicas de esta Corporación Local
correspondientes al 4º trimestre del ejercicio 2015.
Así mismo comunico los datos correspondientes al Informe de Evaluación de cumplimiento de
objetivos que contemplad Ley Orgánica 2/2012, y que suponen que el Presupuesto en ejecución de
las Entidades que forman parte del sector Administraciones Públicas de esta Corporación:
Cumple el objetivo de Estabilidad Presupuestaria.
Se estima que la Corporación cumplirá con el objetivo de la Regla del Gasto.
Nivel de deuda viva es 0,00

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 29de gener de 2016.
El Ple en queda assabentat
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8. Donar compte de la resposta de la Gerència del Cadastre a la queixa 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.
La Gerència del Cadastre ha contestat i l’Ajuntament va enviar a l’associació l’escrit següent:

El Ple en queda assabentat
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9. Donar compte de aprovació definitiva del Reglament d’Honors i Distincions de
l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries.
Es va publicar Edicte: al Ripollès el 28 de gener; al DOGC del 29-01-2016. al BOP de Girona 21,
de 2 de febrer de 2016.
Es fa saber que aquest Reglament va quedar aprovat definitivament en data 9-03-2016 i queda
pendent publicar el text íntegre al BOP de Girona i una ressenya al DOGC per a al seva entrada
en vigor.
El Ple en queda assabentat
10. Aprovació de la baixa de l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries com a membre del
Consorci Alba Ter.
L’Ajuntament de Sant Pau de Segúries forma part del Consorci del Ter (abans AlbaTer) sense que
això suposi cap benefici pel municipi de Sant Pau de Segúries pel fet que la seva seu és a Torelló.
L’any passat van fer una actuació de neteja de la llera del Riu desprès de vint anys sense fer cap
intervenció al municipi i pel fet que l’alcalde es va queixar de no havien fet res per Sant Pau de
Segúries;
La quota anual de socis és de 521,70 €/any que no es justifica pels serveis que rebem;
Atès que els Estatuts del Consorci preveuen:

Art. 32.- La separació del Consorci d’algun dels seus membres podrà realitzar-se posant-ho de
manifest per acord de l’òrgan que té la facultat de determinar la voluntat de l’ens de que es tracti,
amb una antelació mínima de 6 mesos a la celebració de la propera sessió ordinària de
l’Assemblea General i sempre que l’entitat que es vulgui separar estigui al corrent dels seus
compromisos anteriors i garanteixi la liquidació de les obligacions aprovades fins al moment de la
separació i sempre que sigui aprovat per l’Assemblea General segons es contempla a l’article 30.
En tot cas, serà d’aplicació allò que disposa la legislació vigent en matèria de consorcis.
Vist que l’Ajuntament es troba al corrent de les seves obligacions amb el Consorci;
En exercici de les facultats que atorga al Ple la normativa vigent, article 22 i 47 de la llei 7/1985,
de 2 d’abril, LRBRL;
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Manifestar la voluntat de l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries de separar-se com a membre
del Consorci del Ter.
2. Comunicar aquest acord al consorci del Ter per a la seva deguda constància i l’efecte
corresponent.
L’alcaldessa explica la proposta.
El Sr. Solà proposa que abans de donar-nos de baixa fem un escrit al Consorci del Ter per tal
d’aclarir els serveis que ens presten per valorar si val la pena continuar o no com a membres.
L’alcaldessa diu que com que ja hem pagat la quota de 2016 farem aquesta gestió abans de
donar-nos de baixa.
La proposta queda sobre la taula per unanimitat
11. Aprovació de la resolució de mutu acord del conveni de col·laboració de
l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries com a membre de l’Associació Leader Ripollès,
Ges Bisaura, Punt d’Infoenergia o Agència de la Energia del Ripollès.
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L’alcaldessa explica que aquest matí ha tingut una reunió amb tècnics de l’Associació i s’ha
compromès a mantenir-se dins durant aquest exercici de 2016: per la feina que li han explicat
que fan per l’Ajuntament i perquè la Diputació subvenciona el cost de la feina que ens fan.
L’Ajuntament passaria a pagar uns 65 € l’any del cost de 485 € que ens suposa.
Per això proposa deixar la proposta sobre la taula.
Sotmesa a votació s’aprova deixar-la sobre la taula per quatre vots a favor de l’equip de govern i
l’abstenció del Grup Municipal FSP-PA.
12. Moció del grup municipal FSP-PA sobre sol·licitud d’una consulta veïnal sobre les
retribucions de l’Alcaldia
El Grup municipal de FSP-PA demana fer una la consulta als veïns sobre el sou que ha de cobrar
l’Alcaldia per la seva dedicació següent:
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“...”
Vist que la Junta de Govern de 4-4-2016 va aprovar per unanimitat l’acord següent:
Vist que el Ple de l’ajuntament en sessió de data 26-06-2016 va aprovar el cartipàs municipal i la
dedicació de l’Alcaldia i les indemnitzacions als regidors, segons anunci publicat al BOP de Girona
núm. 136 de 16-06-2015, sense que s’hagin presentat al·legacions ;
Vist que consta el resultat de la votació de la sessió del Ple en el que el Grup Municipal de FSP-PA
va votar en contra de la proposta, però que no consta la impugnació posterior amb cap recurs
dels legalment admesos en Dret;
Vist que la proposta que ara es presenta no és procedent pel fet que el Ple de l’Ajuntament ja
s’ha pronunciat anteriorment, el grup de la oposició es va manifestar a l’acte del Ple i consta el
seu posicionament a l’Acta oficialment aprovada;
En atenció a que la iniciativa és del Grup de FSP-PA i és de la seva responsabilitat;
En atenció a que es tracta d’una iniciativa política de part interessada que es planteja en un
moment inidoni quan ja fa quasi un any des de l’acord del Ple municipal d’Organització i en
conseqüència és clarament extemporània;
Vist que l’article 75.bis de la Llei 7/1985 de 2 d’abril regula les retribucions del càrrecs municipals
i que les retribucions de l’Alcaldia estan dins del grup i l’escala que li pertoca, ajustades de
manera proporcional al número d’habitants del municipi;
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En el cas de Corporacions Locals de menys de 1.000 habitants, resultarà d’aplicació la següent
escala, atenent la seva dedicació:
Dedicació
Dedicació parcial al 75%
Dedicació parcial al 50%
Dedicació parcial al 25%

Referència
30.000 euros
22.000 euros
15.000 euros

Tal i com ja es va dir a l’acord del Ple d’organització les retribucions amb el 75% de dedicació
han d’estar entre 22.000 € i 30.000 € per municipis fins a 1.000 habitants.
Si fem una proporció entre els 8.000 € i els habitants del municipi resulta que a Sant Pau de
Segúries li correspondria, amb els seus 650 habitants, exactament 27.200 €/ que és més elevat
que l’import aprovat pel Ple del mes de juny de 2015 de 25.000 €/any bruts.
Vist que no consta a l’Ajuntament cap consulta sobre els sous dels càrrecs electes al llarg de la
seva història;
Vist que l’Ajuntament compte amb una subvenció anual per retribuir l’alcaldia per import de
13.129,29 € que suposa més de la meitat de la despesa;
Per tot això,
La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:
1. Desestimar al iniciativa del Grup Municipal de FSP-PA
2. Ratificar-ho a la propera sessió del Ple que se celebri
“...”
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local de 4-4-2016 de desestimar la
proposta del Grup Municipal de FSP-PA
2. Notificar aquest acord al portaveu del Grup Municipal per a al seva deguda
constància.
El Sr. Solà explica que la seva proposta de fer una consulta vol que el poble digui el que pensa
sobre el sou de l’Alcaldia de Sant Pau de Segúries. Repeteix que mai ha dit que el sou sigui
il·legal. Està clar que és legal. Però l’ACM recomana un sou de 17.000 € per municipis com Sant
Pau de Segúries.
El Sr. Navarro li demana si el Sr. Solà va fer una consulta quan va aprovar els dos sous que
cobraven quan governaven.
El Sr. Solà diu que no.
L’alcaldessa diu que aquest tema ja es va debatre al Ple d’Organització i s’ha tornat a repassar a
al Junta de Govern del dia 4 d’abril de 2016. Explica que s’ha aplicat la Llei i s’ha fixat unes
retribucions que estan per sota del que marca la normativa: el límit per la població de Sant Pau
de Segúries és de 27.200 € i s’ha fixat en 25.000 € bruts.
Dona per tancat el tema
Sotmesa la proposta del grup FSP-PA a votació es desestima per majoria absoluta amb els quatre
vots en contra de l’equip de govern i els tres vots a favor del grup proposant.
S’aprova per majoria absoluta de quatre vots del grup de l’equip de govern i tres en contra del
grup de FSP-PA, ratificar l’acord de la Junta de Govern local de 4-04-2016 de desestimar la
proposta del grup FSP-PA
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13. Donar suport a mocions d’altres Administracions i entitats:
13.1. Donar suport a la proposta de resolució aprovada pel Comitè Executiu de l’ACM en
relació a l’adopció institucional de la Declaració Universal sobre els Arxius
Vista la moció de l’ACM següent:
“...”
El Consell Internacional d’Arxius va aprovar la Declaració Universal sobre els Arxius l’any 2010 a
Oslo, i que s’incorpora en l’apartat primer de la resolució. Seguidament, la UNESCO (Organització
de les Nacions Unides per a l’Educació la Ciència i la Cultura) en la seva 36a Conferència General,
celebrada a Paris el 10 de novembre de 2011, va adoptar una resolució en què feia seva aquesta
declaració i encoratjava els Estats membres a tenir en compte els seus principis i a aplicar les
estratègies i els programes necessaris en el futur en el seu respectiu àmbit territorial.
La Declaració Universal sobre els Arxius va ser aprovada amb la finalitat de reconèixer el paper
clau dels arxius, tant en la transparència administrativa, com en la rendició de comptes
democràtica, així com en la preservació de la memòria social col·lectiva i la investigació històrica.
Per tot el que s’ha exposat anteriorment, es proposa al ple de l’Ajuntament de Molló, l’adopció de
l’ACORD següent:
Primer. Adoptar institucionalment la Declaració Universal sobre els Arxius elaborada i aprovada
pel Consell Internacional d’Arxius i reconeguda com a pròpia per la UNESCO, el text de la qual es
transcriu a continuació:
Declaració Universal sobre els Arxius
“Els arxius registren decisions, accions i memòria. Constitueixen un patrimoni únic i insubstituïble
que es transmet de generació en generació. Els documents són gestionats als arxius des del seu
origen amb la finalitat de preservar-ne el valor i el significat. Són fonts fiables d’informació que
garanteixen la seguretat i la transparència de les actuacions administratives de les
organitzacions. Els arxius juguen un paper essencial en el desenvolupament de la societat
contribuint a la constitució i salvaguarda de la memòria individual i col·lectiva. L’accés lliure als
arxius enriqueix el nostre coneixement de la societat, promou la democràcia, protegeix els drets
de la ciutadania i millora la qualitat de vida.
Per això, nosaltres reconeixem:

el caràcter únic dels arxius com a fidels testimonis de les activitats administratives, culturals i
intel·lectuals, i com a reflex de l’evolució de les societats;

el caràcter essencial dels arxius per a garantir una gestió eficaç, responsable i transparent, per a
protegir els drets de la ciutadania, assegurar la memòria individual i col·lectiva, comprendre el
passat, documentar el present i preparar el futur;

la diversitat dels arxius per deixar constància del conjunt d’activitats de la humanitat;

la multiplicitat de suports en els quals han estat produïts i conservats els documents, ja sigui el
paper, el digital, l’audiovisual i d’altres de qualsevol naturalesa;

el paper dels arxivers els quals, com a professionals qualificats, amb formació inicial i continuada,
serveixen a la societat en la mesura que garanteixen el procés de producció dels documents, els
seleccionen i els preserven per al seu ús;

la responsabilitat de tots –ciutadans, gestors i responsables públics, propietaris i custodis d’arxius
públics i privats, i arxivers i altres professionals del camp de la informació – en la gestió dels arxius;
Per tant, ens comprometem a treballar conjuntament per tal que:

S’adoptin i es reforcin polítiques i lleis apropiades en matèria d’arxius ;

la gestió dels arxius sigui valorada i exercida plenament en el si de tots els organismes, públics o
privats, els quals generen i fan servir els documents en el transcurs de les seves activitats;

es dotin els arxius amb els recursos adequats que n’assegurin la correcta administració, amb
previsió de contractació de professionals degudament qualificats ;
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els arxius siguin gestionats i preservats en les condicions que assegurin la seva autenticitat, la seva
fiabilitat, la seva integritat i el seu ús;
els arxius siguin accessibles a tothom, però respectant les lleis pertinents i els drets de les persones,
dels creadors, dels propietaris i dels usuaris;
els arxius siguin utilitzats per a la promoció d’una ciutadania responsable.”

Segon. Tenir en compte els principis que s’hi enuncien, i a aplicar estratègies i programes per tal
d’assolir els objectius que s’hi descriuen, d’acord amb els objectius bàsics de promoció de les
bones pràctiques en l’exercici de les funcions d’arxiu i gestió de documents i la preservació i
difusió del patrimoni documental, tant en l’àmbit públic com privat.
Tercer. Comunicar el present acord a l’ACM
“...”
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Donar-hi suport a aquesta moció en tots els seus termes.
2. Traslladar aquest acord l’ACM per a la seva deguda constància.
La proposta s’aprova per unanimitat
13.2.Donar suport a la moció de l’Ajuntament de Ripoll sobre la línia de FFCC
Transpirinenca.
Vista la moció del Consell Comarcal del Ripollès següent:
“...”
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Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Donar-hi suport a aquesta moció en tots els seus termes.
2. Traslladar aquest acord l’Ajuntament de Ripoll i el Consell Comarcal del Ripollès per a la seva
deguda constància.
La proposta s’aprova per unanimitat
14. Proposta de renovació dels Jutges de Pau
Atès que en data 2 de febrer de 2016 es va iniciar l’expedient per a la elecció dels Jutges de Pau
Titular i Substitut;
Publicats els anuncis d’informació pública (BOP de Girona núm. 33 de 18-02-2016, taulers
d’edictes físic i electrònic de l’Ajuntament, Tauler d’Edictes del Jutjat de Primera instància de
Ripoll i al tauler d’Edictes del Jutjat de Pau), dins del termini de presentació de sol·licituds, s’han
presentat les següents:
-

NRE 163 de 24-02-2016: Sr. Joan Rodés Costa
NRE 180 d’1-03-2016: Sr. Jaume Galceran Millastre

Atès que comprovada la documentació aportada, no s’observa la concurrència de cap de les
causes d’incompatibilitat previstes a l’article 303 de la Llei Orgànica del poder judicial;
Vist que els interessats reuneixen els requisits i les condicions per a l’exercici de les tasques
pròpies del lloc;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Proposar com a jutge de Pau Titular: Sr. Jaume Galceran Millastre
2. Proposar com a jutge de Pau Substitut: Sr. Joan Rodés Costa
3. Comunicar aquesta proposta al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per tal que efectuï
el nomenament, si s’escau, juntament amb còpia de la documentació i de l’expedient tramitat a
l’efecte.
4. Trametre còpia d’aquest acord al Jutjat de Primera instància i instrucció de Ripoll, juntament
amb la còpia del currículum vitae, còpia de l’anunci d’informació pública del BOP de Girona i
còpia del DNI de la persona escollida.
5. Notificar-ho als interessats per a la seva deguda constància.
La proposta s’aprova per unanimitat
15. Assumptes urgents
No n’hi ha
16. Precs i preguntes
El Sr. Solà demana:
1. La resposta que se’ls va donar sobre la sal que escampa Carreteres i que fa malbé les voreres.
El manteniment de les voreres és de l’Ajuntament. A Sant Joan es van queixar i ho van
solucionar amb Carreteres.
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L’alcaldessa respon que escampar sal és competència de Carreteres i és prioritària la seguretat
de les persones per sobre dels danys a les voreres que es pugui produir per la sal, que és
competència de l’Ajuntament. Preferim que hi hagi sal i evitar accidents a que no en posin.
2. Demana si funciona el CEIN i qui són els càrrecs.
L’alcaldessa respon que només continua operatiu pel control del Pavelló. El president és l’Eudald
Casas i el secretari en Jacint Lapedra. El tresorer ho ha de consultar.
La major part de les tasques del CEIN han passat a l’Ajuntament.
3. A la neteja de lleres va deixar la brancada a la llera del riu. El MAP no ho feia.
El secretari explica que ho van anar a veure amb l’arquitecte municipal i va dir que trucaria a
l’empresa per tal que retiressin les branques.
4. Demana per la farola del Parc Bulbena. Potser farà que a la nit es concentri el jovent.
L’alcaldessa explica que és solar i aeròbica sense cost per l’Ajuntament.
Haurem de veure si pot ser un reclam pel jovent o per contra farà que no hi vagin.
5. Demana per les bústies de disseminats
L’alcaldessa explica que les han substituït pel seu mal estat. Els veïns han pagat 50 € per cada
bústia per l’ús de l’espai públic durant 10 anys prorrogables a 10 més.
6. Les soques de la Solana del Tell. Es substituiran per altres arbres
L’alcaldessa explica que ho han de decidir, com d’altres temes desprès de la reunió amb l’Agustí
Fajula del MAP que els assessorarà.
7. Demana si posarem un arbre a la Barquera.
L’alcaldessa repeteix la resposta del punt anterior.
8. Al Parc Estabanell han tret un arbre i han posat ciment de color diferent.
L’alcaldessa respon que s’ho miraran.
9. De les queixes del veïns de la Ral pels purins per possible filtracions als dipòsits.
L’alcaldessa explica que l’ACA i el DARP ens han informat que hi estan treballant i ens tindran
informats.
10. Demana les relacions de factures 1,2 i 3 de 2016
El secretari diu que li farà arribar.
11. Demana els ingressos i despeses de la Festa Major
El secretari li recorda que ja ho ha demanat per escrit i ho tenen en compte.
12. De la llar d’infants: es fuma i es tanquen amb clau. A part que venen joves d’altres pobles.
El Sr. Gómez explica que de tant en tant els fa una visita: ho tenen net i endreçat.
Però son joves i el que fan quan estan sols és difícil de saber. Alguns porten amics i no ho podem
evitar.
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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