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Acta de Ple
Núm. 2/2018, de 24 d’abril
Sessió ordinària
Inici: 20:30
Acabament: 21:45
Assistència:
Presidenta
Il·lma. Sra. Dolors Cambras Saqués (PDeCAT-ind.)
Regidors:
Sr. Joan Navarro Soler (PDeCAT-ind.)
Sr. Adrià Gómez Marco ( PDeCAT-ind.)
Sr. Gabriel Barba Ramírez ( PDeCAT-ind.)
Sr. Joan Solà Galceran ( CUP-PA)
Sr. Javier Marsal Coma ( CUP-PA)
Sr. Albert Coma Vila ( CUP-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 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.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Correspondència oficial
Donar compte de les actes aprovades de la Junta de Govern Local
Aprovació de la modificació dels Estatuts del Consorci del Ter
Aprovació de la delegació de la competència de gestió de residus municipals al Consell
Comarcal del Ripollès
Aprovació de la delegació de les competències corresponents a la gestió dels sistemes
de sanejament en alta del terme municipal de Sant Pau de Segúries al Consell Comarcal
del Ripollès
Donar compte de la Liquidació del Pressupost de l’exercici 2017
Adhesió a la sol·licitud de concessió de la Creu de Sant Jordi a la Fundació MAP de
Ripoll
Donar suport a mocions d’altres entitats i administracions:
9.1. Diputació de Girona: Cofinançament de les Escoles Bressol
9.2. Diputació de Girona: Joves desemparats
9.3. ACM: Donar suport a la moció a favor de polítiques de millora del sistema públic
de pensions
9.4. Donar suport a la moció de la línia elèctrica d’Alta Tensió Juià-La
9.5. Donar suport a la moció en defensa de l’escola Catalana i del model d’immersió
lingüística
9.6. Donar suport a la moció de l’ACM en defensa de les institucions de Catalunya i
dels seus representants electes.
Aprovació del conveni FEDER amb el Consell Comarcal del Ripollès
Aprovació dels dies de festa local de 2019
Donar compte de la xifra oficial de població a 1-01-2017
Donar compte del Servei d’Assistència en l’exercici del Control Intern a les Entitats
Locals
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:
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1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Es proposa l’aprovació de l’acta del Ple núm. 1 de 15 de gener de 2018, ordinària.
El Sr. Coma demana fer unes correccions a l’Acta anterior:
-

Punt 4: La numeració de les Acta de Juntes de Govern publicades a la Web què es
dona compte no correspon a les dates de les actes.
Punt 6: A la votació del Pla Especial es va basar l’abstenció en el fet que no es
complien els requisits de l’informe de l’ACA.
A punt 7: es va dir que no tenien res contra la Núria
Punt 8: no es va aprovar. Només es va donar compte
Punt 9: es va felicitar l’equip de govern per la bona iniciativa, no pas per cap èxit.
A precs i preguntes es va criticar la manca de civisme dels propietaris de gossos per
sobre del problema particular del Sr. Solà amb un veí i el seu gos.

Per unanimitat dels set regidors que de fet i dret formen la corporació s’aprova l’Acta anterior
amb les esmenes relacionades.
Introducció d’un punt per urgència:
En aquest moment l’alcaldessa dona la paraula al regidor Sr. Joan Solà Galceran, qui ha
demanat poder dirigir-se al Ple per fer un anunci urgent.
Per unanimitat s’aprova la urgència i s’acorda introduir el punt a l’ordre del dia.
El Sr. Solà explica que ja té una edat i està cansat de la seva activitat a la política municipal
que li ocasiona mol maldecaps.
Considera que fa molts anys que ha dedicat el seu temps al poble i ara necessita prendre la
vida amb més tranquil·litat.
És per això que presenta la seva renúncia formal al seu escó com a regidor municipal de
l’Ajuntament. Deixa pas als seus companys que continuaran fent una bona feina al consistori
i els desitja molta sort. Ell es desvincula de la política municipal.
El Ple accepta la renúncia del regidor Sr. Joan Solà Galceran per unanimitat.
L’alcaldessa li agraeix el servei prestat als veïns de Sant Pau durant tots els anys que ha dedicat a
la política i li desitja sort en el seu futur.
La resta de regidors saluden i acomiaden el regidor que abandona la sessió del Ple que són
les 20:45 del vespre.
2. Correspondència oficial
El Ple en queda assabentat de la correspondència més rellevant rebuda a l’Ajuntament,
següent:
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Data reg.

Interessat

18/04/2018
18/04/2018
18/04/2018
18/04/2018
17/04/2018
16/04/2018
16/04/2018
16/04/2018
06/04/2018
06/04/2018
06/04/2018
06/04/2018
06/04/2018
03/04/2018
03/04/2018
03/04/2018
28/03/2018
27/03/2018
26/03/2018
22/03/2018
22/03/2018
22/03/2018
22/03/2018
22/03/2018
22/03/2018
21/03/2018
21/03/2018
21/03/2018
20/03/2018
20/03/2018
20/03/2018
19/03/2018
19/03/2018
19/03/2018
16/03/2018
16/03/2018
16/03/2018
16/03/2018
16/03/2018
13/03/2018
13/03/2018
12/03/2018
12/03/2018
12/03/2018
10/03/2018
10/03/2018
10/03/2018
09/03/2018
09/03/2018
09/03/2018
09/03/2018
09/03/2018
09/03/2018
08/03/2018
08/03/2018
08/03/2018
08/03/2018
07/03/2018
07/03/2018
07/03/2018
07/03/2018
06/03/2018
06/03/2018
05/03/2018
05/03/2018
26/02/2018
22/02/2018
22/02/2018
21/02/2018
20/02/2018
20/02/2018
20/02/2018
20/02/2018
19/02/2018
19/02/2018
19/02/2018
16/02/2018
16/02/2018
16/02/2018
16/02/2018
15/02/2018
15/02/2018
15/02/2018
14/02/2018
14/02/2018
13/02/2018
13/02/2018
13/02/2018
13/02/2018
13/02/2018
12/02/2018
12/02/2018
12/02/2018
09/02/2018
08/02/2018
08/02/2018
08/02/2018
07/02/2018
07/02/2018
07/02/2018
07/02/2018
06/02/2018
06/02/2018
02/02/2018
02/02/2018
02/02/2018
31/01/2018
31/01/2018
31/01/2018
31/01/2018
30/01/2018
29/01/2018
29/01/2018
26/01/2018
26/01/2018
26/01/2018
26/01/2018
26/01/2018
25/01/2018
25/01/2018
24/01/2018
23/01/2018
22/01/2018
22/01/2018
22/01/2018
22/01/2018
22/01/2018
22/01/2018
19/01/2018
18/01/2018
18/01/2018
18/01/2018
16/01/2018
15/01/2018
15/01/2018

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
AS: Avís previ CA 080518 .
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
AS: Codi accés d'entrada dades guia activitats. S'adjunta manual .
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
AS: Conveni repartiment FEDER .
GENERALITAT DE CATALUNYA
AS: Resolució de pròrroga de l'autorització excepcional de caça AEAD_G_PS_032/18 BI OB:https://pl6.eacat.cat/grou
DIPUTACIÓ DE GIRONA
AS: Qüestionari de transparència ajuntaments -1000 habitants .
GENERALITAT DE CATALUNYA
AS: Règim de tutela financera dels ens locals per a 2018 .
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
AS: Aprovació costos i rendiments manteniment abocador 193/18 .
AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGURIES
AS: Tramesa conveni Commemore SIGNADA
GENERALITAT DE CATALUNYA
AS: Publicació convocatòria compensacions càrrecs electes 2018 .
GENERALITAT DE CATALUNYA
AS: Notificació Resolució 57/2018 de la GAIP (Reclamació 15/2018 OB:https://pl6.eacat.cat/group/aoc/over-tramits?e
GENERALITAT DE CATALUNYA
AS: Autorització excepcional de caça G-1002 OB:https://pl6.eacat.cat/group/aoc/over-tramits?ensActiu=1717720002&
GENERALITAT DE CATALUNYA
Trasllat de dues denúncies per mossegada d'un pastor belga.
GENERALITAT DE CATALUNYA
AS: 2016 / 060922 / G informe residus
GENERALITAT DE CATALUNYA
AS: Emplaçament recurs contenciós administratiu 67/2018 .
DIPUTACIÓ DE GIRONA
AS: recordatori termini finalització sol·licituds esports .
DIPUTACIÓ DE GIRONA
AS: Servei Assistència Gestió Cementiris i Serveis Funeraris .
DIPUTACIÓ DE GIRONA
AS: Notificació modificar Pla serveis conservació patrimoni .
GENERALITAT DE CATALUNYA
AS: Resolució sobre sol·licitud d'autorització en zona de protecció de carreteres Tramesa silenci administratiu, notifica
GENERALITAT DE CATALUNYA
AS: Cens polígons .
GENERALITAT DE CATALUNYA
AS: Comunicacions Servei Regional a Girona 2017_11_30- Comunicat EGS gestio hipoclorit sodic i seguiment Clorat
AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (ACA)
AS: UDPH201600085 OB:https://pl6.eacat.cat/group/aoc/over-tramits?ensActiu=1717720002&id=1952003
DIPUTACIÓ DE GIRONA
AS: Informació sobre les subvencions locals d'habitatge .
DIPUTACIÓ DE GIRONA
AS: Informació sobre les subvencions locals d'habitatge .
AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGURIES
AS: CONVOCATÒRIA DE LES MEDALLES DE L'ESPORT 2018 .
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
AS: Activitats en relació amb el projecte "Tardes Joves" . (Fer assegurança dels participants i enviar al CCR)
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
AS: Modificació pressupost projecte Pla promoció turisme natura .
GENERALITAT DE CATALUNYA
AS: Enquesta AQU Catalunya, 2n. recordatori .
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
AS: Sessions informatives per personal de corporacions locals. .
GENERALITAT DE CATALUNYA
AS: Nou tràmit EACAT - Registre associacions de voluntaris de PC .
MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE LA VALL DE CAMPRODAS: Tramesa acord de ple per exposició públic OB:https://pl6.eacat.cat/group/aoc/over-tramits?ensActiu=1717720002
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
AS: Campanya de medi ambient Let's Clean Up Europe.
GENERALITAT DE CATALUNYA
AS: CONVOCATÒRIA MEDALLES DE L'ESPORT 2018 .
MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE LA VALL DE CAMPRODAS: Tramesa Conveni Commemorem OB:https://pl6.eacat.cat/group/aoc/over-tramits?ensActiu=1717720002&id=193
CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA (AOC) AS: Activació Sobre Digital 2.0 .
DIPSALUT (ORGANISME DE SALUT PÚBLICA DE LA DIPUTACI INVITACIÓ A UNA JORNADA PARTICIPATIVA SOBRE LES FUTURES LINIES D'ACTUACIÓ DE DIPSALUT
MINISTERIO DE JUSTICIA
SOL·LICITUD TRAMESA COPIA INTEGRA TESTIMONIADA DELS EXPEDIENTS DEL CAMPING 98/16 I 191/16
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE) - GIRONA
CENS ELECTORAL FEBRER 2018
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE) - GIRONA
INFORMACIO CENS ELECTORAL D'ESTRANGERS RESIDENTS A ESPANYA
AJUNTAMENT DE RIPOLL
Mocio referent al trasllat dels presos polítics a presons catalanes.
DIPUTACIÓ DE GIRONA
AS: Comunicació segona convocatòria eixos 4 i 6 FEDER .
DIPUTACIÓ DE GIRONA
AS: Convocatòria subvencions Particpació Ciutadana 2018 .
GENERALITAT DE CATALUNYA
AS: Justificació subvenció jutjats de pau (convocatòria 2017) .
PROTEC SEGURETAT INTEGRAL SL
AS: Registre de factura numero 18/000666
GENERALITAT DE CATALUNYA
AS: Enquesta AQU Catalunya Recordatori 01 .
SERRA MACIA, JUAN
AS: eTRAM - Instància genèrica OB:Comentari general
ENDESA ENERGIA XXI, SLU
AS: Registre de factura numero S1M801N0220303
ENDESA ENERGIA XXI, SLU
AS: Registre de factura numero S1M801N0221870
CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA (AOC) AS: Activació Sobre digital 2.0 15/03/2018 .
GENERALITAT DE CATALUNYA
AS: Tramitació electrònica i urbanisme .
AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (ACA)
AS: Observatori de Preus 2018: sol·licitud d'informació tarifes .
CAIXABANK, S.A.
AS: Registre de factura numero 04306CH6357269
CAIXABANK, S.A.
AS: Registre de factura numero 04306CH6357271
DIPSALUT (ORGANISME DE SALUT PÚBLICA DE LA DIPUTACI AS: Sant Pau de Segúries. Trasllat resolucions programes de Protecció de la Salut de Dipsalu OB:https://pl6.eacat.ca
DIPUTACIÓ DE GIRONA
AS: Acord Ple 20-2-17, moció cofinançament escoles bressol mpals .
DIPUTACIÓ DE GIRONA
AS: Acord Ple 20-2-18, moció ref. problemàtica joves desemparats .
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
AS: Es demana informació dels efectes de les nevades a comarca. .
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
AS: Horari servei del Bus de la Festa. .
GENERALITAT DE CATALUNYA
AS: Comunicat inici d'obr OB:https://pl6.eacat.cat/group/aoc/over-tramits?ensActiu=1717720002&id=1873806
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
AS: Programa de celebració Jornades Tècniques Transfrontereres .
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
AS: Pressupost elaboració informe de seguiment del PAES .
GENERALITAT DE CATALUNYA
AS: Tramesa_Criteri_GAIP_01_2018 . PUBLICITAT DOTACIÓ GRUPS MUNICIPALS A LA WEB
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
AS: Celebració II Trobada Gent Gran.S'adjunta cartell/formulari .
GENERALITAT DE CATALUNYA
AS: Trasllat a tercera persona Reclamació 15/201
GENERALITAT DE CATALUNYA
AS: AQU Catalunya enquesta als Ens locals. (CONTESTADA 14032018 JRUIZ)
GENERALITAT DE CATALUNYA
NOTIFICACIÓ D'AUTORITZACIÓ DE LA VOLTA CICLISTA A CATALUNYA 2018
GENERALITAT DE CATALUNYA
AS: Trasllat informe APDCAT Reclamació 15/201 OB:https://pl6.eacat.cat/group/aoc/over-tramits?ensActiu=17177200
SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA
AS: Ex.2017 Recordatori tram. Info. Art.218.3 (a/ interventor/a) .
CONSORCI LOCALRET
AS: Registre de factura numero Q2018/601
CONSORCI LOCALRET
AS: LOCALRET: Convocatòria Assemblea General 2018 .
GENERALITAT DE CATALUNYA
AS: Informació propera convocatòria subvencions ascensors .
GENERALITAT DE CATALUNYA
AS: Informació subvenció PIMA 2018 (MAPAMA) .
GENERALITAT DE CATALUNYA
AS: Resolució sobre sol·licitud d'autorització en zona de protecció de carreteres Resolució sobre sol·licitud d'autoritzac
DIPUTACIÓ DE GIRONA
AS: Comunicacions Diputació de Girona Notificació decret subvenció 2018/700
GENERALITAT DE CATALUNYA
AS: Ajut a la gestió forestal sostenible Tramitació pagament
GENERALITAT DE CATALUNYA
AS: Ajut a la gestió forestal sostenible Tramitació pagament
GENERALITAT DE CATALUNYA
AS: Consultes en avaluació ambiental de plans i programes OTAAGI20180031 Consultes en avaluació ambienatl de p
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
PLAN ESTADISTICO NACIONAL 2017-2020 IMPOSICION LOCAL: TIPOS DE GRAVAMENES, INDICES Y COEFIC
AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES
SOL·LICITUD EXEMPCIO IVTM PER VEHICLE HISTORIC
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
ALTERACIONS DESCRIPCIÓ CADASTRALS
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
ALTERACIONS DESCRIPCIÓ CADASTRALS
CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA (AOC) AS: Esmenes als indicadors del mapa d'administració electrònica .
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
ENCARREC REDACCIO PLA DE PREVENCIO DUPROCIM
VOLTA CICLISTA A CATALUNYA A.E.
SOL·LICITUD DE PAS PEL MUNICIPI, VOLTA CICLISTA DE CATALUNYA
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
AS: Conveni xarxa de camins .
AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGURIES
AS: LLIURAMENT DE DOCUMENTACIÓ - RS 3352 INFORME ABASTAMENT AIGUA PLA ESPECIAL CAMPING
GENERALITAT DE CATALUNYA
Informació execució convocatòria Camins .
ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L.
DADES CONTACTE ENDESA PER L'ALCALDIA
DIPUTACIÓ DE GIRONA
AS: Carta informativa del servei d'assistència en control intern .
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
AS: Invitació a la inauguració del IV Saló de l'Ensenyament .
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE) - GIRONA
cens electoral gener 2018
GENERALITAT DE CATALUNYA
QUESTIONARI SOBRE EL PORTAL DE TRANSPARENCIA
ASSOCIACIO CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES
AS: Registre de factura numero 2018/Q/818
GENERALITAT DE CATALUNYA
AS: Festes locals 2018 .
CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA (AOC) AS: Contractes pendents de trametre al RPC .
GENERALITAT DE CATALUNYA
AS: Inici Campanya Recompte de personal de l'Administració Local .
AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGURIES
AS: Quotes pendents i Informe 2017 Centre BTT Ripollès promoció i mantenimen OB:https://pl6.eacat.cat/group/aoc/o
AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGURIES
AS: Quotes pendents i Informe 2017 Centre BTT Ripollès promoció i mantenimen OB:https://pl6.eacat.cat/group/aoc/o
DIPUTACIÓ DE GIRONA
AS: Convocatòria Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2018 .
CONSORCI LOCALRET
AS: LOCALRET: Reserva data Assemblea General (06/03/2018) .
SI GERMANS VILA RIERA
SOL·LICITUD AJUT PEL TREBALL DE SINTESI DE NEU A VALLTER 2000
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
AS: Celebració de la 4a. edició de la Diada Agermanent Conflent .
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
Enquesta per valorar grau de satisfacció manteniment informàtic.
GENERALITAT DE CATALUNYA
AS: Notificació Resolució nomenament resp.Registre Civil Comunicació a l'ens local
SOLA GALCERAN, JOAN
SOL·LICITUD CUP-FSP INFORME SECRETARI SOBRE PLE
DIPUTACIÓ DE GIRONA
AS: Carta informativa campanya calderes biomassa 2018 .
DIPUTACIÓ DE GIRONA
AS: Informar convocatòria subvencions matèria forestal 2018 .
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
AS: Jornades agermanament .
CONSORCI DEL TER
AS: Modificació estatut OB:https://pl6.eacat.cat/group/aoc/over-tramits?ensActiu=1717720002&id=1703674
AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (ACA)
AS: Ampliació termini presentació sol·licituds PMCL 2018-19 .
GENERALITAT DE CATALUNYA
AS: Actualització de la cartografia 1:1.000 de Sant Pau de Segúrie OB:https://pl6.eacat.cat/group/aoc/over-tramits?en
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
CONVENI SERVEIS JOVENTUT 2018
GENERALITAT DE CATALUNYA
AS: Exp. 3/18 Nomenament Responsable Registre Civil Comunicació a l'ens local
GENERALITAT DE CATALUNYA
AS: Ampliació termini resoldre Reclamació 15/2018 GAI OB:https://pl6.eacat.cat/group/aoc/over-tramits?ensActiu=17
GENERALITAT DE CATALUNYA
AS: Informació sobre Reclamació 15/2018 GAIP i sol·licitud d¿informe i expedient OB:https://pl6.eacat.cat/group/aoc/
DIPSALUT (ORGANISME DE SALUT PÚBLICA DE LA DIPUTACI AS: Trasllat proposta minoracio subvencio Pt10 Plagues urbanes Aj Sant pau Seguries 2017 223 OB:https://pl6.eacat
CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS
APORTACIO ECONOMICA 2018
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE)
DECLARACIO INDIVIDUAL EN MATERIA DE SECRET PROFESIONAL PER L'US DE LA BASE DE DADES DEL PA
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE)
PROPOSTA XIFRA DE POBLACIO A 1 DE GENER DE 2017
DIPUTACIÓ DE GIRONA
AS: Trasllat formalització i adhesió XGEAE .
AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (ACA)
AS: Tramesa Resol. UDPH201700356 OB:https://pl6.eacat.cat/group/aoc/over-tramits?ensActiu=1717720002&id=168
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
AS: Nova contractació del servei de recollida d'escombraries. .
GENERALITAT DE CATALUNYA
AS: Informació sobre la Campanya de Recompte de Personal 2018 .
AJUNTAMENT DE CAMPRODON
SOL·LICITUD DONACIÓ 100 € PEL CARNESTOLTES 2018
SOLA GALCERAN, JOAN
Sol·licitud informe sobre votació del Ple
GESTIO INTEGRAL D'AIGUES DE CATALUNYA (GIACSA)
AS: ACTUALITZACIÓ PLA DIRECTOR ABASTAMENT A SANT PAU DE SEGURIE OB:https://pl6.eacat.cat/group/ao
CONSORCI SERVEI RECAPTACIÓ CERDANYA RIPOLLÉS
COMPTE DE RECAPTACIO 2017 I RELACIO REBUTS PENDENTS DE COBRAMENT A 31122017
SOLA GALCERAN, JOAN
SOL·LICITUD D'INFORME SOBRE VOTACIÓ DEL PLE DE GENER: APROVACIÓ PLANEJAMENT DERIVAT
AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGURIES
AS: LIQUIDACIO COL.LABORACIÓ PROTECCIÓ CIVIL CURSA CENTURIA 26/11/2017 SANT PAU DE SEGURIE O
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
AS: Certificat aprv.conveni deleg. residus, i model de conveni .
CONSORCI DEL TER
AS: Quota 201 OB:https://pl6.eacat.cat/group/aoc/over-tramits?ensActiu=1717720002&id=1655638
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
AS: Registre de factura numero 114
GENERALITAT DE CATALUNYA
AS: Programa de Millores 2018. Certificació estat del Fons OB:https://pl6.eacat.cat/group/aoc/over-tramits?ensActiu=
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
AS: Pressupost redacció document únic de protecció civilDUPROCIM .
CONSORCI SERVEI RECAPTACIÓ CERDANYA RIPOLLÉS
AS: ANUNCI 1R PERÍODE DE COBRAMENT 2018 .
DIPUTACIÓ DE GIRONA
AS: Notificació Pla serveis conservació del patrimoni natural .

Contingut
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L’alcaldessa intervé durant el repàs de la correspondència per ampliar la informació als
regidors en els punts següents:
-

El FEDER comarcal: nou projecte i nou repartiment de despeses entre els 19
ajuntaments
Ajut per nevades de la Diputació de Girona

3. Donar compte de les actes aprovades de la Junta de Govern Local
El Ple que queda assabentat de les actes de la Junta de Govern Local de 2018 que es troben
exposades a la Web municipal números 1 a 6.
4. Aprovació de la modificació dels Estatuts del Consorci del Ter
Part expositiva:
Antecedents
1. L’article 7 dels estatuts del Consorci publicats en el Butlletí Oficial de la Província de Girona en
data 19 de novembre de 2015 i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 20 de
novembre de 2015 estableix la necessitat que els membres dels Consorci acceptin de forma
expressa i pel quòrum pertinent a aquells nous membres.
2. L’assemblea de data 30 de setembre de 2015 el Consorci del Ter, va aprovar l’acceptació de
l’Ajuntament de Fornells de la Selva i l’Ajuntament d’Osor com a membre de dret del Consorci
del Ter, aprovant inicialment la modificació dels estatuts reguladors següent:
-

Inclusió en l’apartat segon de l’article 2 dels estatuts: ....Fornells de la Selva, Osor...
Inclusió en l’annex dels estatuts: Fornells de la Selva – Tram 3*; Osor – Tram 0.

3. L’assemblea de data 28 de setembre de 2017 el Consorci del Ter, va aprovar l’acceptació de
l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar, l’Ajuntament de Canet d’Adri, Ajuntament de Sant Martí de
Llémena i l’Ajuntament de Sant Aniol de Finestres com a membre de dret del Consorci del Ter,
aprovat inicialment la modificació dels estatuts reguladors següent:
- Inclusió en l’apartat segon de l’article 2 dels estatuts: ... Vilobí d’Onyar, Canet d’Adri,
Sant Martí de Llémena i Sant Aniol de Finestres...
- Inclusió en l’annex dels estatuts: Vilobí d’Onyar – Tram 3*, Canet d’Adri – Tram 1*,
Sant Martí de Llémena – Tram 1*, Sant Aniol de Finestres – Tram 0*.
4. En la sessió ordinària de l’Assembla de data 28 de setembre de 2017 també es va aprovar la
modificació de les quotes dels ens consorciats, resultant de la forma següent:
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APORTACIONS DELS ENS CONSORCIATS
Proposta
Trams de
població
2018

ENS
CONSORCIATS

ENS
CONSORCIATS

Trams
de
població

382,59

FLAÇÀ

Any 2018
SETCASES

0

SERRA DE DARÓ

0

382,59

ST. JULIÀ
LLOR
BONMATÍ

QUERALBS

0

382,59

VERGES

ULTRAMORT

0

382,59

BORDILS
ST. QUIRZE
BESORA
RIBES
FRESER
STA. MARIA
CORCÓ

1.168,61
1.168,61

2

1.168,61

DE

2

1.168,61

2

1.168,61

2

1.168,61

2

1.168,61
1.168,61

0

382,59

COLOMERS

0

382,59

LES LLOSSES

0

382,59

FOIXÀ

0

382,59

AMER

2

FONTANILLES

0

382,59

CAMPRODON

2

GUALTA

0

382,59

TALLADA
LA
D'EMPORDÀ

0

382,59

JAFRE

0

382,59

GURB

ORÍS

0

382,59

JULIÀ
ST.
RAMIS

OSOR

0

382,59

ST. GREGORI

TAVERTET

0

382,59

LES MASIES
VOLTREGA

0

382,59

BESCANÓ

0

382,59

DE

SUSQUEDA
VILALLONGA
TER

DE

2018

2
DEL
I 2

CAMPELLES

ST.
JOAN
MOLLET

Proposta

DE
DE

LA
CELLERA
2
DE TER
St. VICENÇ DE
2
TORELLO

DE

DE

1.168,61
1.168,61
1.168,61

3

1.572,04

3

1.572,04

3

1.572,04

3

1.572,04

3

1.572,04

CAMPDEVÀNO
3
L
JOAN
DE
ST.
LES
3
ABADESSES
DE
FORNELLS
3*
LA SELVA
VILOBÍ
3*
D’ONYAR
DE
SARRIÀ
4
TER

1.572,04

0

382,59

VILANOVA DE SAU

0

382,59

TAVÈRNOLES

0

382,59

PARDINES

0*

191,3

MOLLÓ

0*

191,3

ANGLÈS

4

1.982,46

0*

191,3

CELRÀ

4

1.982,46

1

579,09

RODA DE TER

SANT
ANIOL
FINESTRES

DE

LLANARS

JORDI
ST.
1
DESVALLS
DE
ST.
PAU
1
SEGÚRIES
CERVIÀ DE TER
LES MASIES
RODA

DE

MONTESQUIU
CANET D’ADRI
SANT MARTÍ
LLÉMENA
ULLÀ

DE

579,09
579,09

HILARI
SANT
SACALM
TORROELLA DE
MONTGRÍ

1.572,04

786,03
786,03
1.982,46

4

1.982,46

4

1.982,46

6

3.227,56

1

579,09

RIPOLL

6

3.227,56

1

579,09

TORELLÓ

7

4.883,08

1

579,09

MANLLEU

7

4.883,08

1*

289,55

SALT

8

6.156,04

1*

289,55

VIC*

8*

3.078,02

2

1.168,61

GIRONA

9**

12.520,78

5. En els mateixos acords es va aprovar sotmetre l’expedient de modificació, sol·licitant la
ratificació de la modificació per part de cada un dels seus membres.
Fonaments de dret
I.

II.
III.

IV.
V.

L’article 118 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, preveu que
els Consorcis són entitats de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i diferenciada,
creades per diverses administracions públiques o entitats integrants del sector públic
institucional, entre sí o amb la participació d’entitats privades pel desenvolupament d’activitats
d’interès comú a totes elles dins de l’àmbit de les seves competències. Els articles 119 i
següents del citat text legal regulen el règim jurídic, el règim d’adscripció, el règim de
personal, pressupostari i de comptabilitat i control econòmic financer, la creació, la dissolució,
la separació i el contingut dels estatuts.
Els articles 269 i següents del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya (TRLMRLC) preveuen aquesta entitat
pública de caràcter associatiu i regula, entre altres, el règim i els estatus.
Els articles 312 a 324 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel
Decret 179/1995 de 13 de juny (ROAS) que regulen reglamentàriament i per tant amb un
major detall aquests ens. Concretament, l’article 322 del Reglament relatiu a la modificació
dels estatuts del consorci preveu que s’adopta amb l’acord previ del seu òrgan superior de
govern, que ha de ser ratificada pels ens, les administracions i altres entitats consorciades i
acordada amb les mateixes formalitats per a l’aprovació previst al seu torn als articles 313 i
següents.
La modificació dels Estatuts requereix el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de
regidors, d’acord amb el que preveu l'article 47.2.g) de la LRBRL i 313.2 ROAS.
Els acords plenaris que requereixen per la seva adopció el quòrum de majoria qualificada han
de ser informats prèviament per la secretaria de la Corporació i tots aquells amb repercussió
econòmica, financera o patrimonial, a més per la Intervenció municipal de conformitat amb el
que disposen els articles 54.1 b) del Text refós de les disposicions legals vigents en matèria
de Règim Local, aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril (TRRL), 173 del
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Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització i
funcionament i règim jurídic dels ens locals (ROF) i l’esmentat RD 1174/1987.
D’acord amb aquests antecedents i fonaments es proposa al Ple, previ dictamen de la comissió
informativa corresponent, l’adopció dels següents:
ACORDS:
Primer. Ratificar la modificació dels Estatuts del Consorci del Ter arrel dels acords adoptats per
l’Assemblea en dates 30 de setembre de 2015 i 28 de setembre de 2017 d’aprovar la modificació
dels Estatuts del Consorci del Ter que consten en la part expositiva d’aquesta resolució.
Segon. Notificar aquest acord al Consorci del Ter i delegar al Consorci la gestió per a la informació
pública conjunta de la modificació estatutària, el seguiment de la ratificació per la totalitat dels
membres que l’integren, i la comunicació a l’ens d’adscripció i al Registre d’Entitats Locals de la
Generalitat de Catalunya.
La proposta s’aprova per unanimitat dels sis membres assistents dels set que de fet i Dret formen
la corporació
5. Aprovació de la delegació de la competència de gestió de residus municipals al Consell
Comarcal del Ripollès
L’any 1998 es van signar els convenis entre tots els ajuntaments de la comarca i el Consell
Comarcal del Ripollès, pels quals aquells li delegaven les competències municipals necessàries per
a la prestació de la gestió dels residus sòlids municipals, que inclou la prestació dels serveis
municipals de la recollida, del transport, de la valoració, la disposició i el rebuig, el servei de
deixalleria i la recollida del vidre, el paper i el cartró. L’objectiu de la signatura d’aquest conveni
del 1998 era prestar els serveis de manera conjunta amb la resta de municipis del Ripollès.
Han transcorregut gairebé 20 anys des de la formalització d’aquells convenis i esdevé necessari
adaptar el seu contingut als canvis normatius que s’han produït. Així mateix, cal adaptar el
contingut dels convenis als serveis que efectivament es presten als municipis i regular els drets i
obligacions de cadascuna de les parts.
Així mateix, esdevé necessari preveure que la vigència de la delegació d’aquestes competències
sigui coincident amb la vigència prevista per al nou contracte de la recollida i el transport als
gestors autoritzats dels residus sòlids municipals de tots els municipis de la comarca, excepte
Camprodon, que va ser adjudicat per acord del Consell de Govern de data 4 de juliol de 2017.
L’inici de la prestació efectiva d’aquest nou contracte està previst pel dia 1 de juliol de 2018.
Està previst que el nou contracte del servei de deixalleries d’àmbit comarcal iniciï la seva vigència
el dia 1 de juliol de 2018, en cas que no fos així, s’hauria d’aprovar una addenda al conveni per
adaptar-s’hi.
Fonaments de Dret:
I. De conformitat amb l’article 26. 1 a) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de les Bases
del règim local, és competència dels ajuntaments la recollida de residus municipals.
Els ajuntaments de la comarca del Ripollès van delegar al Consell Comarcal la competència de la
recollida de residus sòlids municipals i la gestió del corresponent servei, a l’empara del que
determina el precepte citat i de l’article 25.1.c) del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya.
II.- L’art. 25.1 c) del Decret Legislatiu 4/2003, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de
l'organització comarcal de Catalunya, estableix que correspon a la comarca l’exercici de les
competències que li deleguin o li encarreguin de gestionar l'Administració de la Generalitat, la
diputació corresponent, els municipis, les mancomunitats i les comunitats de municipis, i les
organitzacions associatives d'ens locals regulades pels títols X i XI del Decret legislatiu 2/2003, de
28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. Les
delegacions o els encàrrecs de gestió han d'anar acompanyats de la transferència dels recursos
necessaris per a exercir-los.
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III.- Les delegacions de competències i la seva extinció, per revocació o per qualsevol altra causa
s’han de publicar al (BOPG) Butlletí Oficial de la Província de Girona, i si escau, a la seu electrònica
corresponent, en virtut del que disposa l’article 8.6 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
La delegació de competències requereix l’adopció de l’acord per la majoria absoluta dels membres
de la corporació, d’acord amb els articles 47.2 h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local i l’article 114.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya.
IV.- L’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del sector Públic determina que
els convenis hauran de tenir una duració determinada que no podrà ser superior a 4 anys, si bé en
qualsevol moment abans de la finalització d’aquest termini, les parts que subscriuen aquest
conveni podran acordar unànimement la seva pròrroga per un període de fins a 4 anys addicionals
o la seva extinció.
L’article 110.3 de la Llei 26/2010, de Règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya determina que els convenis s’han de publicar en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i al web del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la
Generalitat, que és accessible des del Portal de la Transparència.
1. Aprovar la delegació de les competències de la gestió dels residus urbans del municipi de Sant
Pau de Segúries al Consell Comarcal del Ripollès i facultar-lo expressament per a la tramitació
unificada corresponent.
2. Facultar l’alcaldessa presidenta Il·lma. Sra. Dolors Cambras Saqués, o regidor a qui delegui, per
a la signatura del conveni de delegació corresponent i, tant àmpliament com en Dret sigui
necessari, per a l’adopció de les resolucions que siguin necessàries per a la seva bona fi.
3. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès per via telemàtica EACAT, i facultar
Secretaria per a la seva tramitació.
La proposta s’aprova per unanimitat dels sis membres assistents dels set que de fet i Dret formen
la corporació
6. Aprovació de la delegació de les competències corresponents a la gestió dels sistemes
de sanejament en alta del terme municipal de Sant Pau de Segúries al Consell Comarcal
del Ripollès
Antecedents de fet:
1.- El Consell Comarcal del Ripollès, dins del seu àmbit territorial, gestiona per delegació, els
sistemes de sanejament dels municipis de Camprodon, Nevà (Toses), Núria (Queralbs), Planoles,
Ribes de Freser, Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Sant Pau de Segúries i Setcases, i s’encarrega
de la seva explotació, manteniment i conservació mitjançant una empresa privada , a través d’un
contracte de serveis.
El sistema de sanejament en alta del terme municipal de Sant Pau de Segúries està constituït per
la depuradora d’aigües residuals i el col·lector en alta. Correspon a l’Ajuntament la competència
del tractament de les aigües residuals.
2.- L’Ajuntament de Sant Pau de Segúries, en la sessió plenària de data 25 de febrer de 2009, va
delegar les competències de sanejament en alta al Consell Comarcal del Ripollès, atesa la major
especialització, infraestructura i personal que en aquest àmbit ja disposa aquesta corporació.
Aquella delegació no s’acompanyava del corresponent conveni. Per concretar l’abast concret de la
delegació de cara a la incoació de l’expedient de contractació del servei d’explotació, conservació i
manteniment dels sistemes de sanejament en alta dels municipis de Campdevànol, Camprodon,
Llanars, Planoles, Queralbs (Núria), Ribes de Freser, Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Sant Pau
de Segúries, Setcases i Toses (Nevà), i per a la determinació dels drets i obligacions de cadascuna
de les parts, s’ha redactat el corresponent conveni, en els termes establerts a l’article 305.2 i
següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals. Aquest Conveni ha estat aprovat pel Ple del Consell Comarcal del Ripollès
en la seva sessió de data 21 de novembre de 2017.
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Fonaments de Dret:
I.- És una competència pròpia dels municipis el tractament de les aigües residuals de conformitat
amb el que determina per l’article 66.3.l) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya.
II.- De conformitat amb el que disposa el Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual
s’aprova el Text Refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya (TRLMAC), l’Agència
Catalana de l’Aigua promou l’agrupació i la gestió de les instal·lacions de sanejament en entitats
supramunicipals que actuïn com a administracions actuants territorials, amb estructura tècnica i
administrativa suficient que permeti incrementar l’operativitat i l’eficàcia de l’administració dels
recursos públics.
L’art. 25.1 c) del Decret Legislatiu 4/2003, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització
comarcal de Catalunya, estableix que correspon a la comarca l’exercici de les competències que li
deleguin o li encarreguin de gestionar l'Administració de la Generalitat, la diputació corresponent,
els municipis, les mancomunitats i les comunitats de municipis, i les organitzacions associatives
d'ens locals regulades pels títols X i XI del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. Les delegacions o els encàrrecs de
gestió han d'anar acompanyats de la transferència dels recursos necessaris per a exercir-los.
III.- Les delegacions de competències i la seva extinció, per revocació o per qualsevol altra causa
s’han de publicar al (BOPG) Butlletí Oficial de la Província de Girona, i si escau, a la seu electrònica
corresponent, en virtut del que disposa l’article 8.6 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
La delegació de competències requereix l’adopció de l’acord per la majoria absoluta dels membres
de la corporació, d’acord amb els articles 47.2 h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
les Bases del Règim Local i l’article 114.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya.
IV.- La delegació de competències de la gestió del sanejament en alta comporta necessàriament,
per a la seva correcta execució, que a l’Ajuntament de Ripoll li resulta d’aplicació el Reglament
regulador d’abocament d’aigües residuals de la comarca del Ripollès, publicat al Butlletí Oficial de
la Província de Girona núm. 117, de data 18 de juny de 2010. En efecte, l’article 2 d’aquest
Reglament disposa que és d’aplicació en l’àmbit dels termes municipals que integren la comarca
del Ripollès i que aboquin les aigües residuals a la xarxa de sanejament en alta gestionada pel
Consell Comarcal del Ripollès, en el marc de la legislació autonòmica aplicable -actualment Decret
Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la legislació en matèria
d’aigües de Catalunya i Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels
serveis públics de Sanejament-.
El Reglament comarcal d’abocament d’aigües residuals, en el seu article 22 preveu la competència
del Consell Comarcal per autoritzar les connexions d’abocament a la xarxa de sanejament en alta
de la comarca i a la xarxa de sanejament municipal quan aboqui indirectament al col·lector, prèvia
delegació dels ajuntaments afectats. Així mateix, l’article 6 d’aquest Reglament preveu la
competència del Consell Comarcal per realitzar les inspeccions i expedients sancionadors de les
empreses que es troben connectades a col·lector comarcal directament o bé indirectament, a
través de la xarxa de sanejament municipal.
V.- L’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del sector Públic determina que
els convenis hauran de tenir una duració determinada que no podrà ser superior a 4 anys, si bé en
qualsevol moment abans de la finalització d’aquest termini, les parts que subscriuen aquest
conveni podran acordar unànimement la seva pròrroga per un període de fins a 4 anys addicionals
o la seva extinció.
L’article 110.3 de la Llei 26/2010, de Règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya determina que els convenis s’han de publicar en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i al web del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la
Generalitat, que és accessible des del Portal de la Transparència.
Per tot l’exposat es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
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Primer-. Renovar la delegació al Consell Comarcal del Ripollès, en relació al sistema de sanejament
en alta del terme municipal de Sant Pau de Segúries, les competències següents: gestió i
explotació, atorgament de les autoritzacions d’abocament, les inspeccions, sancions i
rescabalament dels eventuals sobrecostos d’explotació en els sistemes públics de sanejament del
municipi, i aprovar el corresponent conveni de delegació i els seus annexos, que s’adjunten a
aquest acord i en formen part integrant.
Segon-. Encarregar la publicació al Butlletí oficial de la província de Girona d’aquesta delegació,
al Consell Comarcal del Ripollès.
Tercer.- Publicar el conveni en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web del Registre
de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, que és accessible des del Portal de la
Transparència.
Quart.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès i a l’Agència Catalana de l’Aigua per
al seu coneixement.
Cinquè-. Facultar, tant àmpliament com sigui necessari, l’alcaldessa o la persona en qui es delegui,
en nom i representació de l’Ajuntament, perquè subscrigui la documentació oportuna per a
l’execució d’aquest acord.
La proposta s’aprova per unanimitat dels sis membres assistents dels set que de fet i Dret formen
la corporació
7. Donar compte de la Liquidació del Pressupost de l’exercici 2017
Es dona compte de la resolució d’Alcaldia següent:
“...”
Decret d’Alcaldia d'aprovació de la liquidació del pressupost de 2017
Antecedents
1. Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2017 s’obté a 31 de desembre de 2017 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

838.161,90 €
309.754,72 €

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

1.010.139,60
201.622,77
1.211.762,37
1.182.902,88
1.182.902,88
1.147.916,62

€
€
€
€
€
€

1.126.867,28
1.130.430,14
3.562,86
1.126.867,28
21.049,34

€
€
€
€
€

30.247,76
0,00
30.247,76
0,00

€
€
€
€

1.010.139,60
201.622,77
1.211.762,37
1.133.443,34

€
€
€
€

Total de creditors pendents de pagament: 21.049,34 €
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
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Drets anul·lats i cancel·lats
Drets reconeguts nets

Operacions de corrent
Operacions de capital

969.332,01 €
159.444,41 €

Drets recaptats
Devolució d’ingressos
Recaptació líquida
Drets pendents de cobrament

Drets
Drets
Drets
Drets

33.613,39 €
1.128.776,42 €
867.610,62
22.784,38
844.826,24
283.950,18

€
€
€
€

406.030,18
5.100,64
341.960,50
58.969,04

€
€
€
€

2. Exercicis tancats

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

Total de deutors pendents de cobrament: 313.972,75 €
1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:
1. Total operacions no financeres (a+b)

-19.140,18 €

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

131.170,11 €
969.332,01 €
838.161,90 €

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

-150.310,31 €
159.444,41 €
309.754,72 €

2. Actius financers:

0,00
0,00
0,00

+ Drets reconeguts nets. Capítol VIII
- Obligacions reconegudes netes. Capítol VIII
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):
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):

-19.140,20 €
0,00
0,00
74.466,67 €
55.326,47 €

1.4. Romanents de crèdit:
Els romanents de crèdit totals són de 63.845,75 € 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
63.845,75
34.986,26
0,00
0,00
28.859,49
63.845,75

€
€
€
€
€
€
€
€

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)
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:
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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

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

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

IV

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

Any 2016 (€)
Subtotal
Total
251.845,84
460.770,48
297.796,76
108.233,42
0,00
0,00
54.740,30

30.247,76
0,00
0,00
0,00
0,00
73.017,83

103.265,59

Any 2017 (€)
Subtotal
Total
292.719,13
380.958,70
283.950,18
58.969,04
0,00
0,00
38.039,48

21.049,34
0,00
0,00
0,00
0,00
67.629,83

88.679,17

609.350,73
-56.579,17

584.998,66
-57.563,46

552.771,56

527.435,20

El Romanent de Tresoreria total ascendeix a 492.448,94 €, el qual està composat per 57.563,46
€ de saldos de dubtós cobrament i de 34.986,26 € de finançament afectat. La diferència positiva
de 492.448,94 €, 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
2017
2016
2015
2014
2013 i anteriors

Base de càlcul
196.962,90 €
9.101,32 €
11.361,77 €
2.321,45 €
26.230,40 €

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

Import de provisió
19.696,29 €
2.730,40 €
6.817,06 €
2.089,31 €
26.230,40 €
57.563,46 €

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
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
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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 2017 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
8. Adhesió a la sol·licitud de concessió de la Creu de Sant Jordi a la Fundació MAP de
Ripoll
Atès que l’Ajuntament de Ripoll va aprovar en sessió plenària del 30 de gener de 2018, iniciar les
gestions per l’atorgament de la Creu de Sant Jordi a la Fundació MAP de Ripoll atenent la seva
trajectòria que enguany arriba als 50 anys, en l’àmbit de l’atenció integral a les persones amb
discapacitat a la Comarcal del Ripollès i a les seves famílies.
Atès que per tal de fomentar la petició seria positiu l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Pau de
Segúries;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Adherir-nos a lla proposta de l’Ajuntament de Ripoll per iniciar les gestions per l’atorgament de
la Creu de Sant Jordi a la Fundació MAP de Ripoll atenent la seva trajectòria que enguany arriba
als 50 anys, en l’àmbit de l’atenció integral a les persones amb discapacitat a la Comarcal del
Ripollès i a les seves famílies.
2. Notificar-ho a l’Ajuntament de Ripoll i a la Consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya
La proposta s’aprova per unanimitat dels sis membres assistents dels set que de fet i Dret formen
la corporació
9. Donar suport a mocions d’altres entitats i administracions:
9.1. Diputació de Girona: Cofinançament de les Escoles Bressol

“PLE108/000003/2018-JP; Proposta Junta de Portaveus; Moció del Grup Socialista de la Diputació de
Girona sobre el cofinançament de les escoles bressol municipals. (Exp. 2018/1278)
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El Parlament de Catalunya va aprovar la llei 5/2004 que a través d’una iniciativa legislativa popular creava
30.000 noves places d’Escola Bressol de titularitat pública. Aquesta llei tenia la intenció de fer un primer
pas cap a una oferta pública ajustada a la demanda real i reforçar la idea que l’educació en la petita
infància, entre el naixement i els 3 anys, era clau pel bon desenvolupament de les persones.
A la pròpia Llei d’Educació es reconeixia les escoles bressol o llars d’infants com a part de l’educació
infantil amb un objectiu molt clar:
“...L’educació infantil té com a objectiu el desenvolupament global de les capacitats dels infants durant els
primers anys de vida, a l’ inici del procés d’aprenentatge, i ha de prevenir i compensar els efectes
discriminadors de les desigualtats d’origen social, econòmic o cultural...L’etapa d’educació infantil consta
de dos cicles: el primer, primera infància, comprèn entre els zero i els tres anys d’edat; el segon, primer
ensenyament, comprèn entre els tres i els sis anys d’edat...Durant l’educació infantil s’ha d’assegurar la
detecció precoç de les necessitats educatives específiques i de les manifestacions evolutives que puguin
indicar un risc de trastorn dels alumnes, que han de rebre una atenció ajustada a llurs característiques
singulars....” (Article 56).
El Departament d’Educació va elaborar el Mapa de 0-3, tenint en compte la complexitat i les
característiques de cada municipi, i va establir les fórmules de finançament per als ajuntaments per tal de
facilitar la creació i el manteniment de les places previstes a la Llei. En aquest sentit el 19 de novembre de
2010 es va signar un Acord Marc entre la Generalitat de Catalunya, la FMC i l’ ACM referent al finançament
sostenible de les places públiques de les llars d’infants de titularitat municipal i s’establia una aportació de
la Generalitat de 1800€ per alumne per al curs 2010-11. L’acord preveia que el cost de les Escoles Bressol
Municipals es cobriria de manera similar entre les famílies, els ajuntaments i el Departament d’Educació.
Per la qual cosa 1/3 del cost havia d’estar finançat per la Generalitat: 1800€. Segons aquests acords la
Generalitat havia de finançar amb 1800€ el curs 2011-12. No ho va fer i es va plantejar anar passant de
1800€ a 1600€ fins a 1300€, i el 2012 es va amenaçar amb 1000€ per acabar en els 875€/alumne.
A partir del curs 2012-13 el sosteniment de les Escoles Bressol Municipals passa a ser una suplència
espontània de les Diputacions. De 2012 fins a 2017 la Diputació de Girona aporta aproximadament uns
5,4 milions anuals per la finançament de les Llars d’Infants de la demarcació de Girona. Cal no oblidar que
aquests ja eren recursos adreçats als municipis, perquè surten de projectes i programes de suport al món
local que es deixen de fer.
En aquest context els ajuntaments van optar per internalitzar el cost que va deixar de cobrir la Generalitat,
traspassar-ne una part a les famílies en forma d’increment de quotes i, en alguns casos, compensar-ho
amb la introducció de sistemes de tarifació social o bonificacions en funció de la renda familiar.
El setembre de 2014, 36 municipis van iniciar un recurs Contenciós Administratiu contra la Generalitat pel
finançament de les Escoles Bressol per recuperar els recursos pactats el 2005 i el 2010 i percebre els
imports corresponents als cursos 2012-13, 2013-14 i 2014-15.
Els darrers Governs de la Generalitat no han estat prou sensibles a les necessitats educatives del nostre
país, essent l’anul·lació de l’aportació econòmica del Govern al sosteniment de les escoles bressol del les
accions més perjudicials per a la preservació del dret a l’educació.
Fruit del procés de prova d’aquesta demanda col·lectiva, la Generalitat de Catalunya va fer arribar,
mitjançant el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, un certificat sobre el destí de la
partida del pressupost de la Generalitat de Catalunya adreçada al pagament dels convenis d’escoles
bressol municipals de 2012, 2013 i 2014. L’argument del Departament va ser:
“la necessitat de transferir l’ import de la partida (D/4600007/421A) de funcionament de llars d’infants
municipals a altres partides del pressupost per al pagament d’actuacions prioritàries del departament”.
L’any 2012 es van transferir 42.759.435,99€ pel pagament de la nòmina delegada dels Concerts Educatius
i 39.000.000€ l’any 2014.
Atès que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha donat la raó tant als ajuntaments que
van practicar una actuació judicial individualitzada, com els que van formular la demanda col·lectiva en el
contenciós plantejat contra la Generalitat de Catalunya per al finançament de les escoles bressol, i que
obliga a la Generalitat a abonar als ajuntaments les quantitats deixades de percebre per al sosteniment de
les llars d’infants municipals.
La corporació, a proposta del Grup Socialista de la Diputació de Girona per unanimitat ACORDA:
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1. Instar al nou govern de la Generalitat, quan es constitueixi, a resoldre amb caràcter general els
compromisos adquirits per al cofinançament de les escoles bressol municipals i que s’incorpori al proper
pressupost de 2018 les consignacions concretes amb habilitació de fons suficients per a la regularització
del finançament no abonat o pendent de liquidació a les administracions locals des del curs 2012-2013.
2. Que la Diputació de Girona faci el càlcul de la totalitat de l’ import que hauria d’abonar el Departament
d’Ensenyament, en concepte de retorn, de l’avançament de les quantitats provisionades en els programes
de suport a les llars d’infants municipals i exigeixi la seva transferència.
3. Demanar al Govern de la Generalitat, quan es constitueixi, l’elaboració d’una nova proposta de
corresponsabilització de costos i de sosteniment, i de places per a infants de 0 a 3 anys en llars d’infants
de titularitat municipal, per al proper curs, que inclogui el compliment de la Llei 5/2004 de 9 de juliol, de
creació de llars d’infants de qualitat, i la llei 12/2009 de 10 de juliol, d’educació i el principi de suficiència
financera.
4. Instar el Govern de l’Estat a recuperar la línia de subvencions que en el seu moment existia per finançar
l’escolarització de 0 a 3 anys.
5. Comunicar els presents acords al Govern de la Generalitat, quan es constitueixi, als grups polítics del
Parlament de Catalunya, als ens locals de la demarcació de Girona i a les entitats municipalistes de
Catalunya.”
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Donar a aquesta moció en tots els seus termes.
2. Traslladar aquest acord a la Diputació de Girona, per a la seva deguda constància.
La proposta s’aprova per unanimitat dels sis membres assistents dels set que de fet i Dret formen
la corporació
9.2. Diputació de Girona: Joves desemparats

Que el Ple de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària que ha tingut lloc el dia 20 de febrer de 2018,
ha adoptat l'acord següent:
“PLE108/000005/2018-JP; Proposta Junta de Portaveus; Proposta de moció del grup de la CUP per
resoldre la problemàtica dels joves desemparats. (Exp. 2018/1278)
En els últims anys s’ha produït un augment de l’arribada de menors estrangers no acompanyats. Durant
l’any 2017, aquesta xifra es va incrementar fins als 1498 menors, el doble que anys anteriors.
La majoria de persones que fan el procés migratori es situen entre els 15 i els 17 anys, si bé cada vegada
arriben persones més joves. Quan es detecten, aquests casos passen a estar sota la protecció i l’atenció
de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA), que, amb l’allau de nous casos,
s’ha vist amb la necessitat de reorientar el seu procés d’intervenció per adaptar-se a la nova realitat.
Un cop aquests joves arriben a la majoria d’edat legal, per llei estan obligats a sortir dels centres d’acollida.
Molts d’ells són atesos a l’Àrea de suport als joves tutelats i extutelats (ASJTET), un servei públic titularitat
de la DGAIA, però altres queden fora del circuit completament desemparats. A aquests s’hi sumen nois i
noies que provenen de centres d’acollida d’altres territoris de Catalunya i de l’Estat i d’altres que per la
seva edat no han estat mai tutelats.
Els serveis de la xarxa d’atenció de la Generalitat i dels municipis s’han mostrat, totalment insuficients,
especialment durant els últims mesos. La Generalitat ha començat a actuar amb la creació de la Taula
d’atenció integral dels menors estrangers sense referents familiars, que a nivell territorial té la rèplica en
una taula de treball interadministrativa. Però el sistema segueix col·lapsat i les administracions, sobretot
els municipis que reben als nois i les noies, es veuen desbordats per donar cobertura a les necessitats
d’aquests joves.
Per fer front a la situació, i assegurar una resposta eficaç que garanteixi els drets d’aquest col·lectiu és
necessari una implicació de totes les administracions, treballant de manera coordinada per donar una
atenció integral que asseguri la cobertura de necessitats bàsiques dels joves desemparats i l’adquisició de
les competències que els permetin assolir l’autonomia personal i social.
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Per tot l’exposat anteriorment, la corporació, a proposta del Grup de la CUP per unanimitat ACORDA:
PRIMER. Dotar dels recursos necessaris a l’àrea de Serveis Socials de la Diputació i Dipsalut per tal
d’oferir assessorament tècnic als Ajuntaments i Consells Comarcals de la demarcació en matèria
d’abordatge del sensellarisme que pateixen molts dels joves extutelats i dels desemparats.
SEGON. Elaborar una borsa d’espais i habitatges propietat de la Diputació de Girona i dels seus ens
dependents per posar-los a disposició dels municipis i/o de la Generalitat de Catalunya, per tal de destinarlos a cobrir les necessitats habitacionals d’urgència del col·lectiu.
TERCER. Participar de manera activa en els espais de treball i coordinació habilitats per a l’atenció a joves
desemparats.
QUART. Informar d’aquest acord a la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència i a tots els
municipis de la Demarcació de Girona.”
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Donar a aquesta moció en tots els seus termes.
2. Traslladar aquest acord a la Diputació de Girona, per a la seva deguda constància.
La proposta s’aprova per unanimitat dels sis membres assistents dels set que de fet i Dret formen
la corporació
9.3. ACM: Donar suport a la moció a favor de polítiques de millora del sistema públic de
pensions
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Davant l'incessant qüestionament al qual s'està sotmetent el nostre sistema de Seguretat Social,
i per tant la viabilitat del nostre sistema de pensions, les organitzacions sindicals UGT i CCOO,
donant continuïtat a les mobilitzacions en defensa de les pensions públiques, inicien una campanya
de suport i defensa d'un sistema que ha estat i ha de seguir sent garant de cohesió i de protecció
social.
De forma subtil però constant, es repeteixen arguments que presenten una suposadament
inevitable inviabilitat del sistema de pensions. S'argumenta un fenomen conegut i previsible com
l'increment de les persones d'edat avançada, juntament amb uns altres que es presenten com a
inqüestionables, però que no necessàriament ho són: la menor entrada de població estrangera, la
menor natalitat, o l'existència d'un mercat de treball que ofereix ocupacions escasses i poc
remunerats.
Des del moviment sindical, es denuncia que aquestes tesis combinen realitats previsibles i
abordables amb unes altres que han de ser corregides amb les polítiques adequades, en lloc
d'insistir a mantenir les equivocades polítiques d'austeritat a ultrança. Al costat d'elles, concorren
altres posicions que es fonamenten a presentar, des de sectors amb clars interessos mercantils,
les pensions públiques com a inviables, al mateix temps que s'ofereixen com a alternativa sistemes
privats de pensions, obviant que no són, de cap manera, capaces de protegir millor el conjunt de
la població pensionista.
Els poders públics han d'apostar per garantir, des del sistema públic, pensions suficients com a
eina fonamental per a mantenir i reforçar la cohesió social. Les cotitzacions procedents de
l'ocupació, que han de millorar la seva disminuïda aportació actual, i el reforç del finançament
públic, com a element que garanteix un adequat compliment del pacte intergeneracional, a més
d'un eficaç mecanisme de redistribució de renda, són peces essencials.
Les cotitzacions a la Seguretat Social no són, com es repeteix per intentar desprestigiar-les, un
impost que paguen els empresaris i en menor mesura els treballadors. La cotització a la Seguretat
Social és salari de les treballadores i els treballadors que es lliura a l'Estat per finançar les
prestacions actuals i definir els drets a la pensió futura dels actuals cotitzadors. Tot això, per tenir
cobertes, de forma adequada, les situacions de malaltia, defunció o vellesa.
El problema no està en el sistema, les necessitats futures del qual són conegudes i previsibles,
està, entre altres causes, en la voluntat de reduir el seu nivell de cobertura, el debilitament de les
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seves fonts de finançament procedents del mercat de treball, afeblint els mecanismes de distribució
de renda en les empreses i en la societat, agreujat per l'ús que, en ocasions, es fa de la recaptació,
destinant els diners a altres finalitats per a les quals no estava previst.
L'increment de pensionistes i la major durada de les prestacions, processos coneguts, previsibles
i saludables, han d'anar acompanyats de mesures efectives, acordades amb els interlocutors
socials i, en la major mesura possible, les forces parlamentàries, que permetin mantenir el pacte
intergeneracional que constitueix el nostre sistema de pensions públiques de repartiment.
Per tot l'anterior, el Ple de l'Ajuntament assumeix el següent:
ACORD
Ens sumem a les reivindicacions de les organitzacions sindicals CCOO i UGT, i donem suport a les
mobilitzacions promogudes per aquestes organitzacions, en la defensa d'un sistema públic de
pensions que garanteixi el manteniment del contracte social inherent al nostre sistema de pensions
públiques.
A través d’aquest, s'afavoreix la cohesió social i es respecten els drets construïts al llarg de la vida
laboral, al costat de mesures efectives de redistribució de la riquesa, que garanteixin pensions
suficients en tots els casos, i que mantinguin el seu poder adquisitiu, reemplaçant la fórmula actual
de revaloració, que es limita a garantir un clarament insuficient increment del 0,25 % anual.
Així mateix traslladem al Govern, els grups parlamentaris i els interlocutors socials, la necessitat
de recuperar els mecanismes de govern, participat del sistema públic de pensions a través del
Diàleg Social i en el marc configurat en el Pacte de Toledo.
...”
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Donar a aquesta moció en tots els seus termes.
2. Traslladar aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis (ACM),
constància.

per a la seva deguda

La proposta s’aprova per unanimitat dels sis membres assistents dels set que de fet i Dret formen
la corporació
9.4. Donar suport a la moció de la línia elèctrica d’Alta Tensió Juià-La
MOCIÓ DE REBUIG A LA LÍNIA ELÈCTRICA D’ALTA TENSIÓ JUIÀ – LA FARGA3
Red Eléctrica de España (REE) va informar els Ajuntaments de Bordils, Celrà i Cervià de Ter
sobre la futura execució del projecte “Línea aérea de transporte de energía eléctrica a 220 kV
Juià - La Farga 3”, que preveu la construcció d’una nova línia elèctrica d’alta tensió entre la
subestació elèctrica de Juià i la de La Farga 3 (Medinyà), travessant els municipis de Celrà,
Bordils i Cervià de Ter. Es tracta d’un projecte inacceptable per múltiples raons:
•

L’única raó que aporta la documentació per justificar la necessitat de la línia és que permetrà
un augment de seguretat del subministrament de la xarxa de transport a 220 kV de la zona,
millorant l’eficiència i el suport al subministrament de la demanda. És una justificació
clarament insuficient, ja que no s’acompanya d’estudis amb dades reals que demostrin que la
xarxa actual no permet garantir la cobertura de la demanda mitjana horària ni de la demanda
punta. Tampoc no es justifica per quina raó no es contempla la possibilitat de repotenciació
d’altres línies amb igual origen i destí o de compactació de la nova línia amb el traçat de les
línies ja existents.

•

Per altra banda, quan s’esmenta la millora de l’eficiència, s’oblida que el model actual basat
en el transport a llargues distàncies no és precisament eficient. En un moment com l’actual,
en què ja estem patint la caiguda de la taxa de retorn energètic dels combustibles fòssils, es
segueix potenciant un model energètic fet a mida dels interessos econòmics del lobby
energètic, basat en el creixement continu de la demanda, en comptes de dedicar tots els
esforços a bastir un sistema energètic on les renovables assoleixin amb rapidesa el major pes
possible.
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•

En el cas de Celrà, l'actuació que es preveu dur a terme afecta terrenys situats a la zona sudest del municipi qualificats com a sòl urbà i com a sòl urbanitzable delimitat, contravenint el
punt 5.12.2 del Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, mitjançant el qual s’aprova la
Instrucció Tècnica complementària TC-LAT 07, que prescriu que s’han d’evitar infraestructures
aèries en terrenys classificats com a sòl urbà en municipis amb pla general aprovat.

•

Així mateix, el projecte vulnera flagrantment el Conveni d’Aarhus (articles 6 a 8), ratificat per
l’Estat espanyol l’any 2004, per la inexistència d’un procés real de participació ciutadana en
què es proporcioni amb la màxima transparència tota la informació disponible a les entitats,
associacions, administracions i persones concernides, s’articulin taules de concertació per a la
resolució de dubtes i consultes i es puguin resoldre els conflictes que s’originin, i també per
no oferir uns terminis raonables d’informació al públic abans de la presa de la decisió.

•

La nova línia d’alta tensió suposarà una nova agressió al patrimoni natural i paisatgístic de la
zona, i posa en risc hàbitats d’interès comunitari, l’hàbitat de la llúdriga, espais protegits i
restes i jaciments de valor historicocultural, sense preveure cap pla de vigilància ambiental
específic.
El projecte comporta també un augment dels riscos per a la salut derivats dels camps
electromagnètics. En aquest sentit cal exigir l’aplicació del principi de precaució (en vigor a la
UE), que estableix que quan hi ha dubtes raonables sobre la innocuïtat d’un producte, procés
o instal·lació cal evitar portar-lo a terme fins que no hi hagi plenes garanties.

•

•

Finalment, el projecte no detalla la seva viabilitat econòmica –que els costos siguin inferiors
als guanys que s’aconseguiran–, ni té en compte els danys econòmics de la línia d’alta tensió
en forma de pèrdua de valor del sòl. Les servituds que s’originen, la destrossa del paisatge i
el risc de perjudicis a la salut devaluen de forma molt important el valor dels sòls i immobles
per on passen aquestes instal·lacions.

La resposta a Red Eléctrica de España no s’ha fet esperar. Els ajuntaments de Bordils, Celrà i
Cervià de Ter s’han coordinat per presentar al·legacions al projecte i s’han compromès públicament
a continuar treballant per evitar que aquesta nova línia destrueixi el territori. També han presentat
al·legacions altres entitats i partits polítics, i recentment s’ha constituït la Plataforma Salvem la
Llera del Ter, formada per veïns i veïnes de Juià, Celrà, Bordils i Cervià de Ter en contra de la línia
d'alta tensió.
L’ Ajuntament de Sant Pau de Segúries té, doncs, l’oportunitat de mostrar la seva solidaritat i
suport als municipis que es veuen afectats per aquesta nova agressió al territori.
Sobre la base d’aquests antecedents, es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer. Donar suport al rebuig i l’oposició dels Ajuntaments de Bordils, Celrà i Cervià de Ter, a la
construcció de la línia elèctrica d’alta tensió Juià – La Farga 3, així com el ple suport a les
al·legacions presentades pels ajuntaments i altres entitats de la zona afectada per la línia.
Segon. Donar suport a les activitats de la Plataforma Salvem la Llera del Ter i en concret a la seva
recollida de signatures contra la línia d’alta tensió facilitant els mitjans necessaris perquè es porti
a terme.
Tercer. Demanar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya que es
posicioni inequívocament en contra de la imposició d’aquest projecte i doni suport a les
reivindicacions dels municipis afectats.
Quart. Fer arribar aquest acord als Ajuntaments de Juià, Bordils, Cervià de Ter i Medinyà, a la
Plataforma Salvem la Llera del Ter, a les associacions municipalistes, al Departament de Territori
i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i a Red Eléctrica de España.”
...”
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Donar suport a aquesta moció en tots els seus termes.
2. Traslladar aquest acord a l’ACA, FMC i al Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de
les Comarques Gironines (CILMA), per a la seva deguda constància.
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La proposta s’aprova per unanimitat dels sis membres assistents dels set que de fet i Dret formen
la corporació
9.5. Donar suport a la moció en defensa de l’escola Catalana i del model d’immersió
lingüística
“MOCIÓ EN DEFENSA DE L’ESCOLA CATALANA I DEL MODEL D’IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA
Massa vegades des del món local hem hagut de sortir a denunciar les continues agressions del
Govern Espanyol al model català d’escola. Des del món local reconeixem que el model d’escola
catalana i el model d’immersió lingüística és un model d’èxit. Ha estat producte d’una voluntat
política, del treball de molts professionals de l’ensenyament, del compromís de les famílies i dels
ajuntaments. Aquest model fa que el català sigui la llengua vehicular i comuna d’aprenentatge dins
dels centres educatius del nostre país i, una eina de cohesió social i cultural.
El model educatiu català té per finalitat la formació integral de la persona i la seva capacitació per
a conviure democràticament en la pluralitat, des d’enfocaments pedagògics que possibiliten la
construcció crítica del coneixement i l’autonomia de pensament i d’aprenentatge de tots i cadascun
dels infants, independentment d’origen, llengua o condicions individuals.
El país es va dotar d’una llei amb un ampli suport, la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), com a la
legislació pròpia del país en matèria d’educació, que garanteix un model educatiu que dóna bons
resultats acadèmics, en assolir els alumnes els nivells adequats de coneixement d’ambdues
llengües al finalitzar l’ensenyament obligatori, tal com acrediten els resultats de les proves
d’avaluació efectuades. Durant aquests més de 30 anys, el model d’immersió lingüística ha
contribuït de manera decisiva a millorar l’ús social de la llengua catalana, garantint i promovent la
igualtat d’oportunitats en una societat cohesionada. No és la primera vegada que s’ataca la solidesa
del sistema educatiu català, la LOMCE fou un exemple més d’invasió de competències i d’utilització
política d’un model educatiu català d’èxit. El Tribunal Constitucional ha anul·lat, recentment, el
finançament de l’escolarització en castellà a càrrec de fons públics a Catalunya en centres privats
per envair competències autonòmiques.
Els professionals del sistema educatiu, les famílies i els ajuntaments garanteixen i fan possible
aquest model educatiu català. Davant de la judicialització de la seva tasca educativa i de l’actitud
bel·ligerant d’alguns partits polítics, concretament Partit Popular i Ciudadanos, que utilitzen l’atac
al model d’escola catalana com a plataforma per obtenir beneficis electoralistes a l’Estat Espanyol,
és obligat reconèixer que han estat claus per mantenir la funció de cohesió social i de convivència
democràtica en un context, també, de tensions encara vinculades a la crisi econòmica.
Tornen els plantejaments que propugnen públicament una involució educativa uniformitzadora,
l’adoctrinament ideològic, la generació de sospites i denúncies i la segregació lingüística. Tots
aquests arguments estan buits de raonaments pedagògics, es mouen simplement per l’afany de
desfer qualsevol tret propi de la nostra societat catalana. Els atacs del govern espanyol del Partit
Popular amb el suport de Ciutadans volen posar en risc aquest model educatiu català compromès
amb la igualtat d’oportunitat dels infants i amb els valors cívics i democràtics de convivència de la
nostra societat.
Per aquests motius l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries acorda:
Primer.- Rebutjar l’intent de segregació dels infants per motiu lingüístic de la LOMCE
Segon.- Rebutjar tot atac que posi en perill la immersió lingüística a Catalunya.
Tercer.- Rebutjar la voluntat d’alguns partits polítics de trencar el model d’escola catalana i
incorporar una casella per triar el castellà com a llengua vehicular a l’escola catalana. Iniciativa
que busca dividir i segregar la nostra societat per motius de llengua en contra de l’Estatut de
Catalunya i de la consensuada Llei d’Educació. La cohesió social és una línia vermella
infranquejable.
Quart.- Donar suport al nostre model d’escola, com a model compromès amb la cohesió social,
exitós i estimat, garanteix la cohesió social i la igualtat d’oportunitats per a l’alumnat i assegura el
coneixement de les dues llengües per part de l’alumnat
Cinquè.- Defensar la institució escolar que ha mantingut vives la llengua i les tradicions del país.
És fruit de tot això el fet que avui Catalunya compti amb una molt rica experiència pedagògica i
d’innovació educativa, amb un ampli i molt divers teixit associatiu i amb un conjunt plural
d’iniciatives educatives.
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Sisè.- Ens comprometem a actuar de manera activa en suport del model educatiu català, que
contribueix a construir una societat més cohesionada, democràtica i lliure, i que no separi els
infants i joves per la seva llengua d’origen.
Setè.- Reiterar el compromís amb l’escola catalana com a eina clau per a la
cohesió social, la igualtat d’oportunitats i la qualitat educativa a través del consens que hem
construït els darrers 30 anys.
Vuitè.- Donar trasllat d’aquesta moció: al Ministre d’Educació, Cultura i Esports del Govern de
l’Estat Espanyol, que és qui vol aplicar-ho; als Grups Parlamentaris; al Consell de Direcció del
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, als òrgans i associacions de
representants dels directors i docents dels centres educatius del Servei d’Educació de Catalunya;
a les Federacions d’Associacions de Mares i Pares d’alumnes de Catalunya; als grups Parlamentaris
dels Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes (ACM i FMC) i als centres educatius del
nostre municipi.
...”
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Donar suport a aquesta moció en tots els seus termes.
2. Traslladar aquest acord a l’ACM, FMC i al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, per a la seva deguda constància.
La proposta s’aprova per unanimitat dels sis membres assistents dels set que de fet i Dret formen
la corporació
9.6. Donar suport a la moció de l’ACM en defensa de les institucions de Catalunya i dels
seus representants electes.
Moció en defensa de les institucions de Catalunya i dels seus representants electes
La democràcia sempre s’expressa a través del poder de decisió dels seus ciutadans i, per això, la
sobirania de Catalunya rau en la voluntat d’autogovern del poble català. Aquests dos conceptes
són els pilars de la societat catalana que sempre ha defensat, de manera exemplar, discutir i
debatre idees de forma pacífica, cívica i en un context de diàleg polític.
El Govern de la Generalitat ha expressat de forma reiterada la voluntat de revisar el marc
d’autogovern, adaptant-lo als anhels i demandes dels seus ciutadans, per disposar dels
mecanismes per garantir i millorar la seva qualitat de vida. Aquest procés també ha anat
acompanyat de propostes per obtenir un nou finançament, més just i adequat als esforços fiscals
de la societat catalana. Malauradament, totes les peticions han topat sempre amb una paret per
part dels diversos governs de l’Estat espanyol. I fins i tot, amb l’excusa de la crisi econòmica s’ha
fet el contrari: recentralitzar i intervenir les finances de la Generalitat.
Les constants negatives han generat que a Catalunya la majoria de ciutadans tinguin avui en dia
un sentiment de reivindicació molt més fort. S’ha vist constantment des del 2012 en les
multitudinàries manifestacions i mobilitzacions en defensa de les llibertats i del dret legítim a
decidir a través de les urnes. La consulta del 9 de novembre de 2014 i el referèndum de l’1
d’octubre de 2017 són exemples clars de la voluntat democràtica de decidir, sempre sota
paràmetres conciliadors, cívics i serens.
Davant d’aquestes reclamacions legítimes, no hi ha hagut cap política de mà estesa per part de
l’Estat espanyol. L’absència de mecanismes d’arbitratge, d’institucions mediadores i la utilització
abusiva, partidista i parcial del Tribunal Constitucional per part del Govern de l’Estat ha donat lloc
a una crisi de legitimitat democràtica. El Govern de l’Estat, enlloc d’afrontar de forma racional un
problema polític per la via del diàleg institucional, ha volgut anul·lar la voluntat del poble de
Catalunya a través de la judicialització de la política pels tribunals de justícia. Només cal recordar
la petició de la Fiscalia General de l’Estat d’investigar més de 700 alcaldes i alcaldesses
compromesos amb el dret a decidir a través de les urnes, que ha comportat haver de declarar
davant d’un jutge.
L’aplicació barroera de l’article 155 de la Constitució espanyola, una mesura excepcional que s’ha
imposat en uns termes que generen seriosos dubtes de sobre la seva constitucionalitat, ha
comportat que el Govern de l‘Estat ha dissolt i substituït les nostres institucions. Així, ha limitat
l’activitat i la capacitat de decisió del Parlament de Catalunya, ha cessat també el Govern de la
Generalitat i els seus responsables polítics, ha aplicat mesures d’intervenció extraordinàries per
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controlar les finances de la Generalitat i per dissoldre i liquidar organismes administratius,
acomiadar personal i facilitar l’espoli del nostre patrimoni cultural, entre d’altres. També a l’empara
d’aquest article s’han convocat les eleccions al Parlament de Catalunya del passat 21 de desembre.
De forma simultània el Govern central va acordar donar ordres a la Fiscalia perquè instés l’acusació
contra els representants del Consell Executiu, cosa que va comportar que membres del Govern
català, començant pel seu President, haguessin de marxar obligats a l’exili i vuit consellers i
conselleres van ser detinguts i empresonats desprès de ser interrogats a l’Audiència Nacional pels
presumptes delictes de rebel·lió, sedició, malbaratament de cabals públics i desobediència. Sis
consellers han estat un mes a la presó, i el vicepresident Oriol Junqueras i el conseller d’Interior
Joaquim Forn encara hi són des de fa més de 97 dies. També s’ha acusat de greus delictes a sis
membres de la Mesa del Parlament, i la mateixa Presidenta del Parlament va haver de passar una
nit a la presó, i va sortir l’endemà després de dipositar una quantiosa fiança i s’han adoptat mesures
cautelars contra els altres membres de la Mesa. Prèviament també es van empresonar de forma
preventiva i sense fiança a Jordi Sánchez, president de l’Assemblea Nacional Catalana, i Jordi
Cuixart, president d’Òmnium Cultural, i encara romanen a la presó des de fa més tres mesos,
malgrat haver actuat sempre de forma cívica i pacífica. Igualment, es mantenen diverses
actuacions judicials obertes contra altres alts càrrecs del Govern, i dirigents sobiranistes.
La presó provisional és una mesura cautelar que només s’hauria d’aplicar en circumstàncies
excepcionals i ben justificades, que clarament no es donen en aquests casos, i resulta evident la
manca de solidesa dels arguments legals per mantenir-los a la presó.
El món local de Catalunya sempre s’ha caracteritzat per la seva proximitat, voluntat de servei i
compromís amb la ciutadania, actuant amb lleialtat i respecte a les institucions de Catalunya, i
defensant la democràcia.
Per aquests motius, l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries per unanimitat ACORDA:
Primer.- Instar a les institucions de l’Estat a respectar i acceptar la voluntat inequívoca dels
ciutadans de Catalunya expressada a les urnes el 21D. La legitimació de les institucions rau en la
voluntat democràtica de la ciutadania quan aquesta expressa lliurement el seu vot, i encara que
ha estat en circumstàncies excepcionals i sense igualtat de condicions, el resultat ha estat diàfan
i inequívoc.
Segon.- Exigir la derogació de forma immediata de la intervenció de les institucions de Catalunya
i la finalització de qualsevol tutela externa del nostre autogovern, tant per la via emparada
formalment en l’article 155 de la Constitució Espanyola, com mitjançant la intervenció de les
finances de la Generalitat a través d’un control més basat en criteris d’oportunitat i arbitrarietat
que de legalitat.
Tercer.- Instar a l’alliberament dels presos polítics catalans, tres d’ells representants polítics
catalans elegits pel poble de Catalunya, que continuen empresonats, en aplicació desproporcionada
d’una mesura cautelar que no té raó de ser perquè no hi ha cap risc de reiteració presumptament
delictiva ni d’actuació violenta.
Quart.- Exigir la fi de la persecució judicial de la qual són víctimes les institucions de Catalunya, i
els polítics i líders socials que s’han implicat en el procés polític català, demanant que s’afronti la
solució d’aquest conflicte polític per la via del diàleg, la negociació i el reconeixement polític, i en
cap cas per la persecució i repressió.
Cinquè.- Notificar aquesta resolució al President del Parlament de Catalunya i a l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques (ACM).
La proposta s’aprova per unanimitat dels sis membres assistents dels set que de fet i Dret formen
la corporació
10.

Aprovació del conveni FEDER amb el Consell Comarcal del Ripollès

Vista la minuta de conveni presentada pel Consell Comarcal del Ripollès per al finançament del
projecte inclòs al FEDER comarcal que afecta els 19 ajuntaments de la comarca i al propi Consell
amb el Pla per a la promoció del turisme de natura del Ripollès, l’experiència dels Pirineus més
autèntics, promogut pel Consell Comarcal del Ripollès;
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Atès que la Junta de Govern Local va aprovar la participació al projecte de FEDER comarcal en
sessió de 26-03-2018;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar la minuta de conveni en tots els seus termes.
2. Facultar l’alcaldessa per a la seva signatura.
3. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès
La proposta s’aprova per unanimitat dels sis membres assistents dels set que de fet i Dret formen
la corporació
11.

Aprovació dels dies de festa local 2019

Vista l'article 37.2 de l'Estatut dels Treballadors que estableix que de les catorze festes laborals,
dues seran locals, i per Decret 177/1980, de 3 d'octubre, s'estableix que les dues festes locals
seran fixades per Ordre del Conseller d'Empresa i Ocupació, a proposta dels municipis;
Atès que l'article 46 del RD 2001/1983, de 28 de juliol, disposa que és el Ple municipal el
competent per proposar les dues festes locals;
Vista la previsió del calendari oficial de festes a Catalunya per a l'any 2019;
Vist que les festes locals han d'ésser dues i que no poden escaure's en diumenge ni coincidir amb
cap dels dies festius que s'estableixen al calendari oficial de festes de Catalunya;
Atès que es considera convenient mantenir els dos dies de festa local en les dates que coincideixen
amb el dilluns i dimarts de la Festa Major.
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
1. Proposar amb caràcter definitiu, a la Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, com a festes
locals del municipi de Sant Pau de Segúries els dies 2 i 3 de setembre de 2019.
2. Comunicar el present acord als Serveis Territorials a Girona del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, per al seu coneixement i a l'efecte corresponent.
La proposta s’aprova per unanimitat dels sis membres assistents dels set que de fet i Dret formen
la corporació
12.

Donar compte de la xifra oficial de població a 1-01-2017

L’INE ha aprovar la xifra oficial de població del municipi a 1-01-2017 en 672 habitants.
El Ple en queda assabentat
Donar compte del Servei d’Assistència en l’exercici del Control Intern a les
13.
Entitats Locals
El 28 d’abril de 2017 es va aprovar el Reial decret 424/2017, pel qual es regula el règim jurídic del
control intern en les entitats del sector públic local. Aquest decret té per objecte desenvolupar el
reglament previst a l’article 213 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb la finalitat de regular els procediments, la
metodologia d’aplicació i els criteris d’actuació en l’àmbit del control intern de les entitats locals.
La complexitat que per a les entitats locals suposa el fet d’aplicar les disposicions contingudes en
el Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les
entitats del sector públic local, ha impulsat la creació del Servei d’Assistència en l’Exercici del
Control Intern a les Entitats Locals, d’acord amb la competència que la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, atribueix a les diputacions, d’assistència i cooperació
jurídica, econòmica i tècnica als municipis, especialment als de menys capacitat econòmica i de
gestió.

C. Guàrdia, 11 - 17864 Sant Pau de Segúries - Tel-fax 972 747 005
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El Ple en queda assabentat
14. Precs i preguntes
El Sr. Marsal demano com està el Molí. Si hi ha previst executar la segona fase.
L’alcaldessa respon que de moment s’ha executat completament la planta de nivell de carrer. Pel
que fa la planta soterrada, de moment no tenim prevista la seva execució.
L’alcaldessa explica que s’ha executat diferents actuacions al poble. Algunes per part de la
Generalitat com és l’actuació d’urgència del pont del Carburo.
Altres que fa l’Ajuntament com és el cas del Pont de la Palanqueta que en quinze dies s’obrirà al
trànsit. No obstant l’obra encara té per un mes perquè l’estructura s’ha de cobrir amb pedra.
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,

