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Sessió ordinària
Núm. 3/2017, de 25 d’abril
Inici: 19:00
Acabament: 21:30
Convocats / Assistència:
Presidenta
Il·lma. Sra. Dolors Cambras Saqués (CIU -ind.)
Regidors:
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 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.

Aprovació del canvi de data de la sessió ordinària del mes d’abril
Aprovació de les actes de les sessions anteriors
Correspondència
Ratificar l’acord de Junta de Govern Local de 13 de febrer de 2017 d’adhesió al sistema
SITMUN-Girona de la Diputació de Girona
5. Donar compte de les actes aprovades de la Junta de Govern Local
6. Deixar sense efecte el conveni de cessió d’ús amb Estabanell i Pahisa de 13-02-2003
7. Donar compte de la Liquidació del Pressupost de 2017
8. Donar compte de l’aprovació del Pla Pressupostari a Mig termini 2018 -2019
9. Aprovació del Compte de Recaptació a 31-12-2016
10. Aprovació del Pla de Transformació Digital de l’Ajuntament
11. Donar suport a mocions d’altres Administracions i entitats :
11.1.Moció de denúncia dels atacs espanyols a la política catalana les urnes no es
jutgen
11.2.Moció d’adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum
12. Precs i preguntes
Desenvolupament de la sessió
L’alcaldessa presidenta declara oberta la sessió que té per objecte el punts de l’ordre del dia:
1. Aprovació del canvi de data de la sessió ordinària del mes d’ abril
Per motius de la gestió ordinària de la corporació, es proposa celebrar el Ple ordinari el dia
25 d’abril de 2017.
La proposta s’aprova per unanimitat
2. Aprovació de les actes de les sessions anteriors
Es proposa l’aprovació de les actes dels Plens anteriors següents:
Acta 1, sessió del 16 de gener de 2017
Acta 2, sessió del 6 de febrer de 2017
La proposta s’aprova per majoria de 4 vots a favor PDCAT i 3 abstencions del grup FSP -PA
3. Correspondència
Es dona compte de la correspondència més rellevant rebuda a l’Ajuntament, següent:
Data
document
9-2
9-2
9-2
27-2

Resum
Síndic de Greuges: enquesta sobre Transparència
Diputació: tramesa documents per alta al SITMUN
DGQA: Pla d’inspecció ambiental integrada de Catalunya, per al període 2017‐2019
Diputació: trasllat aprovació PUOSC 2016
C. Guàrdia, 11 - 17864 Sant Pau de Segúries - Tel-fax 972 747 005
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2-3
2-3
23-3
23-3
23-3
28-3
4-04

Síndic de Greuges: oferiment accés online a Expedients de la Sindicatura
DTES: escrit sobre expedient de disciplina urbanística
Conseller de Justícia sobre Registre de Grups d’Interès
Consell Comarcal: aprovació modificació del conveni de recollida de gossos
Consell Comarcal: moció d’adhesió al Pacte pel Referèndum
DGAP: escrit sobre previsió de centres de culte al POUM
Consell Comarcal: escrit d’oferiment d’atenció presencial al consumidor OCIC

El Ple en queda assabentat
4. Ratificar l’acord de Junta de Govern Local de 13 de febrer de 2017 d’adhesió al
sistema SITMUN-Girona de la Diputació de Girona
Vist l’acord de Junta de Govern Local de 13 de febrer de 2017 d’adhesió al sistema SITMUNGirona de la Diputació de Girona que es transcriu següent:
“...”
3.2. Adhesió al sistema SITMUN-Girona de la Diputació de Girona
La gestió territorial és un element clau per aconseguir un desenvolupament sostenible. El territori
és un element en constant canvi, vinculat a transformacions de la societat i de l’activitat econòmica,
per aquest motiu, és indispensable que sigui gestionat de forma coherent tenint en compte les
necessitats socials, econòmiques i ambientals de l’entorn.
Les administracions locals tenen entre les seves funcions la gestió del territori dels seus respectius
termes municipals. Els projectes de Sistemes d’Informació Territorial (SIT), basats en tecnologia
dels Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG), apareixen com una solució integradora de la gestió
municipal en aquest àmbit.
La utilització d’eines de gestió compartides permeten minimitzar els costos d’implantació i
manteniment, i obtenir objectius que serien molt costosos per a cadascuna d’aquestes
administracions de forma individual.
El projecte SITMUN, desenvolupat per diferents administracions europees entre les quals destaca
la Diputació de Barcelona, es va presentar al programa d’iniciativa comunitària Interreg IIIB
SUDOE obtenint finançament FEDER, per al desenvolupament de l’eina. Actualment a Catalunya,
el SITMUN l’utilitzen la Diputació de Barcelona i la Diputació de Lleida.
La Diputació de Girona, amb l’objectiu de facilitar l’eina SITMUN als ens locals de la demarcació,
va aprovar per acord de ple de data 20 de maig de 2014, l’adhesió a la xarxa SITMUN per oferir
un sistema d’informació territorial sense cost per als ens locals de la demarcació adherits a la Xarxa
Local SITMUN‐Girona, que incorpori totes les dades del XIFRA així com d’altres dades
alfanumèriques que puguin ser georeferenciades.
Aquest protocol d’adhesió i funcionament és l’eina mitjançant la qual els municipis de la demarcació
podran sol·licitar formar part de la xarxa i obtenir aquest servei.
Vist que El Ple de la Diputació de Girona de data 20 de desembre de 2016, va aprovar la creació
de la Xarxa Local SITMUN‐Girona que serveix com a marc de suport i assistència a la gestió de la
informació geogràfica local, així com el protocol d’adhesió per part dels ens locals.
Vist la Xarxa Local SITMUN‐Girona es proposa com un instrument per promoure l’ús del sistema
d’informació territorial municipal SITMUN als ens locals de la província de Girona. Aquesta voluntat
es recull en els següents objectius:

‐ Promoure la participació en la xarxa.
‐ Promoure l’intercanvi d’experiències i necessitats entre els ajuntaments i ens locals de
la demarcació com a usuaris de la Xarxa Local SITMUN‐Girona.
‐ Posar a l’abast dels ajuntaments i ens locals de la demarcació
La Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:
1. Adherir l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries a la Xarxa SITMUN-Girona.
2. Aprovar el protocol d’adhesió
3. Facultat l’alcaldessa per a la tramitació d’aquest acord i per a la resolució de qualsevol incidència
que es pugui produir.
4. Donar compte al Ple a la propera sessió que se celebri
“...”
Es proposa al Ple ratificar l’anterior acord en tots els seus termes.
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La proposta s’aprova per unanimitat

5. Donar compte de les actes aprovades de la Junta de Govern Local
Es dona compte de les actes de la Junta de Govern Local de 2017 següents:
Núm.
Núm.
Núm.
Núm.
Núm.

1,
2,
3,
4,
5,

de
de
de
de
de

16
30
13
27
20

de
de
de
de
de

gener
gener
febrer
febrer
març

El Ple en queda assabentat
6. Deixar sense efecte el conveni de cessió d’ús amb Estabanell i Pahisa SA de 13-022003
Vist que el 13 de febrer de 2003 es va signar un conveni de cessió d’ús de dos terrenys amb destí
a dues estacions transformadores (ET) d’Estabanell i Pahisa SA. Aquest conveni no es fa arribar a
formalitzar degudament per la manca d’adequació de les dades que contenia a la realitat i per
defectuosa consistència jurídica del seu redactat.
Atès que al passat Ple del 6 de febrer de 2017 s’ha aprovat un nou conveni amb Estabanell i Pahisa
SA que s’ajusta a la realitat de les ET ja construïdes i s’ha formalitzat en escriptura notarial de 10
de febrer de 2017 davant el notari de Torelló, Sr. José Manuel Sánchez Tapia, Protocol 159.
Vist que l’aprovació de d’aquest segon conveni de 2017 tenia la finalitat d’esmenar el conveni de
2003 i que una vegada aprovat no té cap sentit mantenir el conveni antic;
En exercici de les facultats que atorga al Ple la legislació vigent,
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Deixar sense efecte el conveni de 13-02-2003 que ha esdevingut obsolet i innecessari per
l’aprovació d’un conveni posterior per acord del Ple de 6-02-2017.
2. Notificar aquest acord a Estabanell i Pahisa SA per a la seva deguda constància.
La proposta s’aprova per unanimitat

7. Donar compte de la Liquidació del Pressupost de 2016
Vist el Decret d’Alcaldia de 27-02-2017 següent:
“...”
Decret d’Alcaldia d'aprovació de la liquidació del pressupost de 2016
Antecedents
1. Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2016 s’obté a 31 de desembre de 2016 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

956.947,22
97.717,14
1.054.664,36
1.004.008,97
859.474,11
848.474,11

€
€
€
€
€
€

818.226,35
822.110,04
3.883,69
818.226,35
30.247,76

€
€
€
€
€

792.645,46 €
55.828,65 €
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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

24.470,09
0,00
24.470,09
0,00

€
€
€
€

956.947,22
97.717,14
1.054.664,36
973.006,69
2.229,97
970.776,72

€
€
€
€
€
€

673.193,88
213,92
672.979,96
297.796,76

€
€
€
€

352.028,70
2.507,85
241.287,43
108.233,42

€
€
€
€

Total de creditors pendents de pagament: 30.247,76 €
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 i cancel·lats
Drets reconeguts nets
Operacions de corrent
Operacions de capital
Drets recaptats
Devolució d’ingressos
Recaptació líquida
Drets pendents de cobrament

900.361,60 €
70.415,12 €

2. Exercicis tancats
Drets
Drets
Drets
Drets

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: 406.030,18 €
1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:
1. Total operacions no financeres (a+b)

122.302,61 €

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

107.716,14 €
900.361,60 €
792.645,46 €

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

14.586,47 €
70.415,12 €
55.828,65 €

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):

122.302,61 €

5. Ajustos al resultat pressupostari:
- Desviacions positives de finançament
+ Desviacions negatives de finançament
+ Despeses finançades Romanent Tresoreria desp. Generals

0,00
0,00
22.341,07

6. Resultat pressupostari ajustat (4-5):

144.643,68 €

Resultat pressupostari ajustat SEC-95:
Drets
reconeguts net
Operacions corrents
900.361,60
Altres operacions no financeres
70.415,12
1. Total operacions no financeres ( Capítols I a VII)
970.776,72
AJUSTAMENTS SEC 95
-86.477,91
Resultat pressupostari ajustat sec 95

Obligacions
reconegudes netes
792.645,46
55.828,65
848.474,11
0

1.4. Romanents de crèdit:
Els romanents de crèdit totals són de 206.190,25 € i el seu el detall és el següent:
1. D’impossible incorporació
2. D’incorporació obligatòria
3. Susceptibles d’incorporació:
a. Compromesos

0,00
0,00
206.190,25
11.000,00

€
€
€
€

Resultat
pressupostari
107.716,14
14.586,47
122.302,61
-86.477,91
35.824,70
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b. Autoritzats
c. Retinguts
d. Disponibles
Total

144.534,86 €
50.655,39 €
206.190,25 €

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:
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 2015 (€)
Subtotal
Total
165.919,60
404.199,63
220.164,42
131.864,28
0,00
0,00
52.170,93

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

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

80.645,06
20.970,09
3.500,00
0,00
0,00
0,00
56.174,97

103.265,59
30.247,76
0,00
0,00
0,00
0,00
73.017,83

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)

489.474,17
-44.581,12

609.350,73
-56.579,17
-85.534,86

444.893,05

467.236,70

El Romanent de Tresoreria total ascendeix a 609.350,73 €, el qual està composat per 85.534,86
€ 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 56.579,17 € de saldos de dubtós cobrament. La diferència positiva de
467.236,70 €, 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
2016
2015
2014
2013
2012 i anteriors

Base de càlcul
163.988,95 €
16.915,63 €
4.830,28 €
9.911,06 €
23.287,46 €

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

Fonaments de dret
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Import de provisió
16.398,90 €
5.074,69 €
2.898,17 €
8.919,95 €
23.287,46 €
56.579,17 €
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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
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 2016 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. Incorporar en el Pressupost de 2017 els romanents de crèdit detallats amb el finançament
següent:
Despeses a incorporar:
Aplicació pressupostària
2017.1.1532.61903
2017.1.1522.61902
Finançament
2016.1.87000

Concepte
Altres inversions
Reforma del Molí
Total

Import (€)
17.418,99
138.115,87
155.534,86

Total

85.534,86
70.000,00
155.534,86

RT Despeses Generals
Subvenció PUOSC DDGI

3. 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.
4. 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. Donar compte de l’aprovació del Pla Pressupostari a Mig termini 2018-2019
Es dona compte del Decret d’Alcaldia de 6-03-2017 següent:
“...”
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Decret d’Alcaldia
D’aprovació del pla pressupostari a mig termini, (exercicis econòmics 2018– 2020)
Atès que d’acord amb La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera - en endavant LOEPSF- les entitats locals han de tenir en compte en
l’elaboració dels Pressupostos les tres regles fiscals que sustenten els principis d’estabilitat i de
sostenibilitat de la Llei Orgànica 2/2012: equilibri o superàvit estructural, límit a la ràtio del deute
públic i regla de la despesa;
Atès que l’article 30 de la LOEPSF fixa que les corporacions locals aprovaran un límit màxim de
despesa no financera, coherent amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i la regla de despesa,
que marcarà el sostre de l’assignació de recursos dels seus Pressupostos.
Per últim, l’article 5 de la LOEPSF assenyala que l’elaboració dels Pressupostos de les
Administracions Públiques s’enquadrarà en un marc pressupostari a mig termini, compatible amb
el principi d’anualitat pel qual es regeix l’aprovació i execució dels Pressupostos, de conformitat
amb la normativa europea.
Atès que l’article 29 del mateix text legal, modificat per la L.O. 9/2013, de 20 de desembre, de
control de la deuda comercial en el sector público, obliga a les administracions públiques a elaborar
un pla pressupostari a mig termini que comprendrà un període mínim de tres anys, en el qual
s’emmarcarà l’elaboració dels Pressupostos anuals i a través del qual es garantirà una programació
pressupostària coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària, deute públic i regla de
despesa;
L’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de
subministrament d’informació previstes a la LOEPSF estableix la obligació de remetre informació
sobre els plans pressupostaris a mig termini, recollits a l’article 29 de la Llei esmentada. I segons
la Guia “Planes Presupuestarios a Medio Plazo 2018-2020 de Entidades Locales” publicada a la
pàgina web del MINHAP, la tramesa d’aquest pla caldrà fer-se abans del 14 de març d’enguany.
Vist l’informe emès per la Intervenció en data 6 de març de 2017, on s’informa que, d’acord amb
la guia publicada a la pàgina web de coordinació financera amb entitats locals “Planes
Presupuestarios a Medio Plazo 2017-2019 de Entidades Locales” pel què fa a la taxa de referència
als efectes d’aplicar la regla de despesa la despesa computable, aquesta no podrà superar la taxa
de referència de creixement del PIB a mitjà termini de l’economia espanyola, el qual es va xifrar
en els límits màxims següents:
2017
2,1

2018
2,3

2019
2,5

2020
2,5

Vist el mateix informe d’intervenció esmentat, que informa a aquesta alcaldia quins són els límits
de despesa computable màxims són d’aplicació durant els anys 2018, 2019 i 2020, i que proposa
l’aprovació del pla pressupostari pel període comprès entre els anys 2018 i 2020;
Així mateix i vist
següent:

el resum del pla pressupostari, a nivell de capítols d’ingressos i despeses,
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MARC PRESSUPOSTARI 2018-2020
A. INGRESSOS (En euros)
Capítol
2017
2018
1-Impostos directes
355.975,00
355.975,00
2-Impostos indirectes
10.000,00
10.000,00
3-Taxes, preus públics i altres ingressos
308.660,00
308.660,00
4-Transferències corrents
259.579,32
160.000,00
5-Ingressos patrimonials
8.300,00
8.300,00
6-Alienació inversions reals
7-Transferències de capital
67.625,28
47.250,94
8-Actius financers
9-Passius financers
TOTAL

1.010.139,60

890.185,94

B. DESPESES (En euros)
2017
2018
297.821,00
300.799,21

Capítol
1-Despeses de personal
2-Despeses corrents en béns i serveis
3-Despeses financeres
4-Transferències corrents
6-Inversions reals
7-Transferències de capital
8-Actius financers
9-Passius financers
TOTAL

2019
355.975,00
10.000,00
308.660,00
160.000,00
8.300,00
62.831,10

905.766,10

2020
355.975,00
10.000,00
308.660,00
160.000,00
8.300,00
78.758,24

921.693,24

2019
303.807,20

2020
306.845,27

389.918,60
500,00
135.900,00
186.000,00

398.886,73
500,00
100.000,00
90.000,00

408.858,90
500,00
102.600,00
90.000,00

419.080,37
500,00
105.267,60
90.000,00

1.010.139,60

890.185,94

905.766,10

921.693,24

Resulten els límits i les capacitat de finament següents:
Exercici
Límit
Capacitat

2018
890.185,94
0

2019
905.766,10
0

2020
921.693,24
0

Resolc:
1. Aprovar el pla pressupostari a mig termini per al trienni 2019 – 2020, i els límits màxims en el
quals s’hauran d’emmarcar la elaboració dels pressupostos dels futurs 3 anys.
2. Donar compte del present acord al plenari de la corporació, en la propera sessió que se celebri.
“...”
El Ple en queda assabentat
9. Aprovació del Compte de Recaptació a 31-12-2016
Vist el compte de Recaptació per conceptes, exercicis i número de càrrec, tancat a data 31 de
desembre de 2016 i la relació de rebuts pendents de cobrament detallats per any, concepte i
contribuent, tancat a 31 de desembre de 2016, del qual es desprenen les dades següents:
Conceptes

Padrons i
liquidacions

Pendent anterior 31-12-15

59.725,50

Total càrrecs a 31-12-16

649.702,20

Ingressos

Ingrés en voluntària

531.666,99

Ingrés en executiva

36.925,54

Baixes

Baixes

Pendents
cobrament

11.368,01

Pendent en voluntària

75.666,80

Pendent en executiva

53.800,36

Interessos de demora

2.822,58

Recàrrecs d’apressament

5.826,45

Costes
Total ingressos a 31-12-16

751,81
577.993,37

11.368,01

129.467,16

Es proposa al Ple de l’Ajuntament:
1. Aprovar el Compte de Recaptació, tancat a 31 de desembre de 2016, presentat pel Consorci
Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès.
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2. Notificar-ho al Consorci de Recaptació Cerdanya-Ripollès, a Intervenció i Tresoreria pel seu
coneixement i als efectes adients.
La proposta s’aprova per majoria de 4 vots a favor del grup del PDCAT i 3 abstencions del
grup FSP-PA.
10. Aprovació del Pla de Transformació Digital de l’Ajuntament
L’Ajuntament és un ens al servei del ciutadà i tots els que en formem part tenim la obligació
d’actuar tenint en compte aquesta premissa.
En els darrers anys la legislació està forçant que es produeixin canvis a l’administració, el primer
intent va ser amb la Llei 11/2007 d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i darrerament
l’han seguit la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern i també la
Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 40/2015
de règim jurídic del sector públic.
Totes aquestes lleis afecten directament sobre el procediment administratiu i els drets del ciutadà.
La mateixa Llei de Transparència obliga a la publicació del codi ètic de cada ens, que va més enllà
del simple compliment de la Llei i precisament aquesta és la pretensió de l’aprovació d’aquest Pla.
L’Ajuntament té aprovada definitivament l'Ordenança reguladora de l'Administració Electrònica
(BOP de Girona número 54, de 19 de març de 2014).
Per tot això, es proposa al Ple:
1. Aprovar aquest Pla de Transformació Digital amb la intenció de formalitzar el compromís de
l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries d’avançar cap una administració electrònica i de donar-ne
coneixement a tots els membres que formen part del Consistori.
2. Aprovar el Codi d’Ètica i Bon Govern de la corporació.
3. Traslladar a tot el personal de l’Ajuntament l’aprovació d’aquest Pla per tal que en tinguin
coneixement.
4. Sol·licitar els serveis d’Administració Electrònica a la Diputació de Girona i mostrar en cada
moment el compromís en el compliment de les condicions establertes a les bases d’aquests serveis.
5. Incorporar el mètode de treball e-SET definit per l’AOC (Administració Oberta de Catalunya), ja
sigui a través de la Diputació de Girona, de la mateixa AOC o d’una empresa proveïdora de serveis,
i així adherir-se al model d’administració electrònica que s’està implantant arreu de Catalunya.
6. Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona.
La proposta s’aprova per unanimitat

11. Donar suport a mocions d’altres Administracions i entitats:
11.1. Moció de denúncia dels atacs espanyols a la política catalana: les urnes no
es jutgen.
Si bé l’Estatut de Catalunya havia de suposar un nou pacte entre el Govern espanyol i el
català, va ser tot el contrari. Si els catalans havien avalat el nou Estatut, la sentència
31/2010 del 28 de juny del Tribunal Constitucional buidava Catalunya de competències,
fet que propiciava un nou deteriorament de les relacions C atalunya-Espanya avançant cap
a nous moviments populars de protesta en forma de manifestacions. La primera, el 10 de
juliol de 2010 sota el lema “Som una Nació, nosaltres decidim”, i més endavant la de l’11
de setembre d’aquell mateix any, amb una gran pancarta amb el lema “Catalunya, nou
estat d’Europa”. Va ser a partir d’aquí que, l’independentisme català va adquirir major
rellevància en l’escenari polític català, fet que podem comprovar amb les dades del Centre
d’Estudis d’Opinió en què el suport a la in dependència se situava en un 21’5% al maig,
mentre que al juliol era del 24’3%.
Davant l’agitació social, el president Mas, d’acord amb el seu programa electoral, es va
reunir amb el president del Govern espanyol, Mariano Rajoy demanant el pacte fiscal qu e
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solucionés bona part dels problemes dels catalans sobre l’ofec econòmic que patien. Davant
la negativa, el president Mas va decidir convocar eleccions pel 25 de novembre de 2012
per tal de donar veu als catalans entenent que no es podia obviar “la impres sionant
manifestació de l’11 de setembre”.
De les eleccions en va sortir una clara majoria a favor del dret a decidir que legitimava el
Parlament per aprovar la Declaració de Sobirania i dret a decidir del poble de Catalunya.
Un any més tard el Ple del Parlament va acordar demanar al Congrés dels Diputats la
delegació de competències per a la celebració d’un referèndum, una petició que va ser
rebutjada. Davant la negativa espanyola, el Parlament aprovava al setembre del 2014 la
llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana que permetria convocar
una consulta a tots els catalans el 9 de novembre de 2014. No obstant això, la justícia
espanyola va tornar a actuar suspenent la lleu de consultes i el decret de convocatòria que
es va acabar transformant en un procés participatiu que preguntava si Catalunya havia
d’esdevenir un nou Estat i si aquest havia de ser independent. Dels 2.344.828 participants
1.897.274 van optar per la via independentista.
Tot i el marc legal i democràtic en què s’està fent tot el procés, l’Estat espanyol ha polititzat
els seus tribunals utilitzant-los per obrir querelles i portar davant els tribunals
representants polítics. El llista és llarg: Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau estan sent
jutjats per un delicte de desobediència, i Francesc Homs per desobediència, prevaricació i
malversació de fons públics. Ortega i Rigau van declarar ja el passat 13 d’octubre de 2015,
mentre que Mas ho va fer el passat 15 del mateix mas, i Homs va ser cridat a declarar a
Madrid el setembre del 2016.
Ara, gairebé dos anys més tard, el 6 de febrer, Artur Mas passarà a asseure’s a la banqueta
dels acusats per posar les urnes el dia 9 de novembre de 2014.
Atès que l’Estat actua a cop d’impugnacions a través dels òrgans judicials poli titzats i la
manca de voluntat de diàleg.
Atès que no hi ha cap voluntat per al reconeixement del dret a decidir del poble català dins
el marc jurídic constitucional i legal espanyol, l’única manera possible d’exercir aquest dret
és per via de la desconnexió i l’activació d’un procés constituent propi.
Atès que la Comissió Europea destaca que l’Estat espanyol ocupa el 23è . lloc de 28 quan a
la seva independència judicial.
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
Primer.- Donar suport a tots els representants polítics que estan sent investigats i
encausats, per defensar el dret a decidir dels catalans i catalanes.
Segon.- Traslladar aquests acords al Parlament de Catalunya, a la Generalitat de
Catalunya, a l’Associació de Municipis per la Independència, a l’Associació Catalana de
Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i al Govern espanyol i al Parlament
Europeu.
La proposta s’aprova per unanimitat

11.2. Moció d’adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum.
El dia 26 de juny de 2013, es va constituir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir. El passat mes de
desembre de 2016 aquesta plataforma va acordar transformar-se en el Pacte Nacional pel
Referèndum. Es va crear una comissió executiva formada per Joan Ignasi Elena, Maite Arqué,
Jaume Bosch, Francesc de Dalmases, Carme-Laura Gil, Itziar González, Francesc Pané i Carme
Porta.
El dia 23 de gener de 2017, els membres del comitè executiu van presentar el manifest, els
objectius, el full de ruta i el programa de treball del Pacte. El manifest expressa el següent:
Manifest Pacte Nacional pel Referèndum
La consciència nacional i la voluntat d’autogovern del poble de Catalunya té indubtables arrels
històriques, antigues i profundes, i s’ha manifestat reiteradament al llarg del temps.
Avui, Catalunya està integrada en l’Estat espanyol, el qual, per innegables raons d’història,
lingüístiques i culturals, és plurinacional, a desgrat que les seves estructures polítiques no el
reconeguin així.
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El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític, cada cop s’ha fet més evident davant del món.
Fins al punt de convertir-se en una aspiració sostinguda, que avui recull la voluntat d’una gran
majoria de la seva població.
Entre els drets essencials i inalienables de les societats democràtiques, es reconeix el de decidir el
seu futur polític. I és aquest dret el que sustenta la demanda d’una majoria de ciutadanes i
ciutadans de Catalunya, que volen materialitzar-lo mitjançant un referèndum.
Posem de manifest que la voluntat d’expressió de les catalanes i dels catalans mitjançant un
referèndum és majoritària i transversal; i congruent amb la determinació cívica, pacífica i
democràtica que han expressat les multitudinàries mobilitzacions de la societat organitzada a favor
del seu dret a decidir.
Afirmem que l’actual marc jurídic espanyol, tal com han defensat experts en dret constitucional,
permet la realització d’un referèndum a Catalunya acordat amb l’Estat.
Si aquesta possibilitat no s’ha obert fins ara ha estat per manca de voluntat política dels Governs
d’Espanya. El dret, atès que és susceptible d’interpretacions diverses, ha de ser entès com un
instrument per trobar solucions democràtiques als problemes polítics i no per crear-ne de nous o
per agreujar els existents.
Les persones, entitats, organitzacions i institucions que signem aquest MANIFEST entenem el
referèndum com una eina privilegiada d’aprofundiment democràtic, que permet el debat polític
plural, la recerca de consensos i l’adopció final d’acords eficaços.
Per tot això :
Instem els Governs de Catalunya i de l’Estat espanyol a superar les dificultats polítiques i els
apriorismes, i a assolir finalment l’acord que estableixi les condicions i les garanties justes i
necessàries per a la celebració d’un Referèndum reconegut per la comunitat internacional, el
resultat del qual haurà de ser políticament vinculant i efectiu.
Reconeixem el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es manifesta la voluntat
popular del país. Per això donem suport a aquelles iniciatives i acords que hi sorgeixin per a
l’articulació d’aquest Referèndum.
Manifestem la convicció que el referèndum és una eina inclusiva, que permetrà la lliure expressió
dels diversos posicionaments que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya han expressat respecte
a la relació política de Catalunya amb l’Estat espanyol.
Afirmem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes polítics. I ho fem
apel·lant al mecanisme fonamental de què disposen les societats modernes: el coneixement i la
validació de la voluntat majoritària del poble que s’expressa amb el vot.
Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar-hi. Per això és necessari
un debat escrupolosament democràtic, plural i en igualtat de condicions entre les legítimes opcions
que avui es manifesten a Catalunya.
Aquest Ajuntament ja va manifestar, per acord del seu plenari de data 3 de març de 2017 llur
adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i als objectius que perseguia el mateix.
En aquest moment, atesa la transformació viscuda pel Pacte, i amb la voluntat de manifestar
l’adhesió a la celebració d’un referèndum on el poble de Catalunya decideixi llur futur, aquest
Ajuntament vol ratificar el seu compromís amb la ciutadania de Catalunya i als valors expressats
en el manifest del Pacte Nacional pel Referèndum
Per tot això, el grup municipal de l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries proposa al Ple Municipal
els següents:
Acords
1. Manifestar l’adhesió al PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.
2. Subscriure el contingut del Manifest PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.
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3. Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es sumin al Pacte Nacional
per Referèndum i subscriguin el seu Manifest.
4. Enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, al
Pacte Nacional pel Referèndum, a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i a
l’Associació Catalana de Municipis (ACM).
La proposta s’aprova per unanimitat

12. Precs i preguntes
El Sr. Solà demana:
1. Tenir accés de manera ràpida i efectiva a la informació municipal
2. Que manquen les relacions de factures 47 a 49 de 2016
3. Còpia de les despeses i ingressos per aplicació de la liquidació de 2016
4. Com ha anat el tema de la contractació de la mestra de la Llar d’Infants
5. Si l’Escola Comarcal de Música pot funciona r a Sant Pau de Segúries
6. Per la convocatòria de la plaça d’arquitecte municipal
7. Pel tema de la denúncia del Càmping a Urbanisme
8. Quina actuació tenen prevista a la rotonda
9. Pels arbres al Pg. Llaudet i a l’Avda. de l’Església
10. Una solució pel problema dels contenidors de la fàbrica que ara és un lloc on aboquen
els vehicle que venen de Camprodon.
11. Que s’intenti arreglar el camí del trencant de les Jagudes amb el formigó que hem
comprat. Hi ha uns 20 ml. molt deteriorats
12. Quines obres s’han fet a la Solana del Tell
13. Què ha passat amb el Pont de la Palanqueta i què farem
14. Una solució pels carres bruts i amb caques de gos
15. Que els gossos perillosos han d’anar lligats i amb morrió
L’alcaldessa respon:
1.
2.
3.
4.

Que la via més adient és la sol·licitud i resposta digitals.
Que Intervenció les farà arribar d’immediat.
Que Intervenció li farà arribar.
L’alcaldessa fa una llarga explicació sobre els problemes en la contractació de la mestra
substituta, derivats de motius d’enemistat personal entre les mestres i la candidata
que va guanyar el procés selectiu.
L’alcaldessa explica la cronològica dels fets:
01/02/17 Reunió mestres llar d’infants i AMPA Pinet Xic.
06/02/17 Publicació bases concurs
13/02/17 Termini de presentació instàncies
20/02/17 Valoració instàncies presentades amb el següent resultat:
Deu sol·licituds, de les quals 9 no es poden valorar per manca de documentació. Només una
compleix tots els requisits i acredita molt bon currículum. És la Neus Marsal Coma.
23/02/17 Contacto amb les mestres de la llar d’infants per poder fer entrevista el dilluns 27
de febrer de manera conjunta amb la Neus Marsal. Em comuniquen que aquest dilluns és festa
de lliure disposició. Un cop assabentades del nom de la persona guanyadora em transmeten la
seva oposició radical a que la Neus ocupi el lloc de substituta. Durant dues setmanes intenta
una conciliació per aconseguir una entesa. La resposta de les mestres sempre ha estat NO,
que no la volen. Les convoco pel dilluns 13 de març per que assisteixin a l’entrevista amb la
Neus Marsal.
13/03/17 Entrevista amb la Neus Marsal i amb absència de les mestres de la llar d’infants.
Finalment es contracta la Neus Marsal.
14/03/17 Via telèfon, la Neus ens comunica que li ha sortit una altre feina.
15/03/17 La Neus Marsal renuncia formalment i per escrit a la feina.
Immediatament es requereix a les 9 candidates restants a que aportin la documentació que
mancava i se les convoca per una entrevista pel següent dilluns.
20/03/17 Entrevistes amb el següent resultat:
Tres candidates no es presenten. De les 6 entrevistades, una no aporta la documentació.
D’aquestes 5 restants, la persona més ben valorada és la Marta Guillamet.
22/03/17 Reunió amb mestres de la llar d’infants i AMPA per explicar i donar a conèixer la
successió dels fets I on es van aclarir els incidents.
5. De les activitat de l’Escola de Música es fa una àmplia difusió a Sant Pau de
Segúries, sobretot des de l’escola. Les seus estan a Ribes, Sant Joan i Ripoll`.
6. La contestarà el secretari.
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7. La tramitació de l’expedient de denúncia del Càmping a la CT Urbanisme segueix la
seva tramitació.
8. De moment tenim en estudi la promoció de la Via Romana declarada BCIN a la
Rotonda d’accés. No hi ha res definitiu. S’està estudiant un nou plantejament a
l’entrada del poble, i un dels llocs és una actuació a la rotonda per promocionar un
dels elements emblemàtics del nostre municipi, la Via Romana aprofitant el fet de
que el 2015 fou declarada Be Cultural d’Interès Nacional (BCIN) en la categoria
d’arqueologia. Està en fase d’estudi.
9. Es van comprar dos avets amb la intenció de posar l’enllumenat de Nadal de manera
permanent. La plantació de dos avets ve compensada pel cost del lloguer anual de
la il·luminació de Nadal. Que agradi més o menys, és subjectiu. El grèvol trasplantat
al parc Bulbena va ser una donació d’un veí que en volia prescindir.
10. Del tema dels contenidors, ja hem detectat la incidència. És un problema que cada
dia s’agreuja. S’ha d’estudiar una ubicació alternativa. L’àrea de contenidors del
Pla del Serrat en principi és definitiva. S’ha procedit al formigonat del paviment i
aviat es procedirà amb la seva delimitació.
11. El formigó es va aplicar al camí de cal Genic. Aquesta és una reivindicació
manifestada pel propietari des de fa molts anys i incomplerta per part d’aquesta
administració local des de que vostè presidia aquest Ajuntament. Per mi, la paraula
d’un és tant vàlida com la de l’altre. A part, és una masia situada en el camí de
Coll Salarca, que forma part del catàleg de masies del municipi. La col·locació la va
assumir el propietari. Podem intentar comprar més formigó del Consell Comarcal
del Ripollès per aplicar-ho a camí de les Jagudes.
12. Les obres a la Solana del Tell inicialment eren de la vorera i s’havien de reparar pel
mal estat de guals i voreres. Una vegada enderrocat el paviment de formigó es va
comprovar que la instal·lació de subministrament d’aigua existent estava en molt
mal estat. Així mateix, s’havia previst aprofitar aproximadament la meitat de la
vorada existent, però al col·locar els guals nous, la diferència entre peces era
excessiva, pel que es decideix canviar tota la vorada.
13. El pont de la Palanqueta es va esllavissar amb perill pels usuaris i s’ha hagut de
tallar el carrer Major al trànsit i als vianants. Els tècnics estudien una solució basada
en el micropilotatge, però encara no tenim dades concretes.
14. El mes de maig comença el reforç de la Brigada Municipal que tindrà com a prioritat
la neteja i manteniment dels carrers. De tota manera el problema de inc ivisme
d’alguna propietaris de gossos s’ha de solucionar amb mesures contundents.
15. Dels gossos perillosos, farem un Ban d’Alcaldia per advertir de les obligacions als
propietaris i les sancions en cas d’incompliment.
El secretari respon la pregunta 6:
La plaça funcionarial d’arquitecte interí s’ha cobert pel procediment legalment establert amb
publicació de la convocatòria i Bases al BOP de Girona i selecció per un Tribunal format
exclusivament per funcionaris. L’any 2016 es va nomenar l’arquitecte per procediment de màxima
urgència pel fet que no podíem estar-hi sense fins la modificació de la plantilla i dotació
pressupostària preceptives.
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,
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