1

Sessió ordinària
Núm. 4/2017, de 17 de juliol
Inici: 19:00
Acabament: 20:00
Convocats / Assistència:
Presidenta
Il·lma. Sra. Dolors Cambras Saqués ( PDeCATind.)
Regidors:
Sr. Joan Navarro Soler(PDeCAT-ind.)
Sr. Adrià Gómez Marco(PDeCAT-ind.)
Sr. Gabriel Barba Ramírez(PDeCAT-ind.)
Sr. 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 Muño z,
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.

Aprovació del canvi de data de la sessió ordinària del mes de juliol
Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Donar compte de les actes aprovades de la Junta de Govern Local
Correspondència
Aprovació de les Festes Locals de 2018
Autoritzar expressament al Consell Comarcal del Ripollès la cessió de dades tributàries
a l’Agència Tributària de Catalunya.
7. Donar compte de l’aprovació del conveni amb la Mancomunitat de la Vall de Camprodon
pel programa Commemoració dels Centenaris.
8. Donar compte de l’aprovació del conveni amb la Mancomunitat de la Vall de Camprodon
pel XVIII Festival de Música de la Vall de Camprodon.
9. Donar compte de l’aprovació del conveni per una aportació extraordinària amb la
Mancomunitat de la Vall de Camprodon per assistència a esdeveniments de promoció
turística pel 2017.
10. Donar compte de l’aprovació del conveni amb el Departament d’Ensenyament per al
projecte ENGRESCA’T atenció educativa a l’alumnat d’ESO.
11. Donar suport a la moció de la Diputació de Girona de rebuig a la LPGE-2017 i de
cooperació amb els ajuntaments.
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 e juliol
Per motius de la gestió ordinària de la corporació, es proposa celebrar el Ple ordinari el dia
d’avui, 17 de juliol de 2016.
La proposta s’aprova per unanimitat
2. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Es proposa l’aprovació de l’Acta del Ple anterior: Acta 3, sessió del 25 d’abril de 2017
La proposta s’aprova per unanimitat
3. . 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 que es troben exposades a la
Web municipal següents:
Núm. 6, de 4 d’abril
Núm. 7, de 25 d’abril
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Núm. 8, de 15 de maig
Núm. 9, de 29 de maig
El Sr. Solà explica que hi ha un error a la Web: l’acta 7 no hi és . L’acta 6 està duplicada.
El secretari respon que ho rectificarà d’immediat.
El Ple en queda assabentat
4. Correspondència
Es dona compte de la correspondència més rellevant rebuda a l’Ajuntament, següent:
Data
document
4-7
4-7
4-7
4-7
30-06
30-06
29-06
28-06
28-06
27-06
23-06
21-06
16-06
16-06
14-06
1-06
30-05

Resum
DTES: Mapa contaminació lumínica Catalunya
CCR: Pla Turisme de Natura
CCR: rectificació Estudi Costos RSU-2017
CCR: conveni amb l’ATC
CCR: Pla millora camins 2018
DDGI: Pla de Serveis en gestió expropiatòria
ACA: Ordre de subvencions per actuacions a lleres
ACA: convocatòries de subvencions
DDGI: atorgament subvenció programa A
DDGI: Projecte Bieenergi
DDGI: Pacte Nacional per una Societat digital
CEINR: Aprovació quotes socis 2017
Sindicatura de Comptes: recordatori Compte General 2016
Dep Ensenyament: llicència obres Escoles
CCR: 1a. Trobada comarcal de la Gent Gran
DTES: convocatòria subvencions enllumenat exterior
DARP: aixecament mesures influència aviària

El Ple en queda assabentat
5. Aprovació de les Festes Locals de 2018
Vist l’article 37.2 ET sobre les dues festes locals de les catorze festes anuals, en relació al
Decret 177/1980, de 3 d’octubre, que estableix la competència del conseller d’Empresa i
ocupació per aprovar-les a proposta de l’Ajuntament;
Atès que segons disposa l’ Ordre TSF/101/2017, de 25 de maig, per la qual s'estableix el
calendari oficial de festes laborals per a l'any 2018 , DOGC 7381, de 31-05-2017, dos dies
es fixaran a proposta dels Ajuntaments;
Atès que l‘art. 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, disposa que les dues festes
locals han de ser aprovades pel Ple de l’Ajuntament;
Atès que hom 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. Aprovar la proposta de fixar amb caràcter de festes locals de Sant Pau de Segúries els
dies 3 i 4 de setembre de 2018, per què siguin incorporades al calendari laboral de l’any
2017.
2. Comunicar aquest acord al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de
Catalunya.
3. Facultar Secretaria per la tramesa telemàtica que sigui necessària.
El Grup de FSP-PA diu que estan d’acord amb els dies de la Festa Major. Però no estan d’acord que
el dimarts no es facin actes.
L’alcaldessa els hi demana que facin una proposta d’actes que es pugin fer el dimarts de la Festa
Major.
La proposta s’aprova per unanimitat
6. Autoritzar expressament al Consell Comarcal del Ripollès la cessió de dades tributàries
a l’Agència Tributària de Catalunya.
Atès que el Ple del Consell Comarcal del Ripollès en la seva sessió plenària de data 20 de juny de
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2017 va aprovar el Conveni de col·laboració en matèria tributària entre l’Agència Tributària de
Catalunya i el Consell Comarcal. Aquest conveni ha estat dictaminat favorablement pel Consell
d’Alcaldes en sessió celebrada en la mateixa data.
Atès que aquest conveni preveu la incorporació al Consell Comarcal de la finestreta única tributària,
per facilitar a la ciutadania el compliment dels tràmits tributaris, de desplegar la cooperació en
matèria de recaptació destinada a recaptar deutes un cop iniciat el període executiu de cobrament,
i d’intercanviar informació amb la finalitat de detectar conductes d’incompliment de les obligacions
fiscals;
Atès que aquest Ajuntament té delegades en el Consell Comarcal del Ripollès les facultats de gestió,
liquidació i recaptació dels tributs municipals i altres ingressos de dret públic, d’acord amb el
contingut del “Conveni de delegació de competències de gestió, liquidació i recaptació de tributs
locals” i els seus annexos. Aquesta delegació s’estén al Consorci Servei de Recaptació Cerdanya Ripollès, en tant que ens instrumental mitjançant el qual els Consells Comarcals de la Cerdanya i
el Ripollès exerceixen les competències delegades en matèria de gestió, liquidació i recaptació de
tributs municipals i altres ingressos de dret públic.
Atès que l’executivitat de l’acord d’aprovació del conveni entre el Consell Comarcal del Ripollès i
l’ATC queda supeditada a què els ajuntaments autoritzin el Consell Comarcal del Ripollès i, per
extensió al Consorci Servei Recaptació Cerdanya Ripollès, a compartir aquestes dades amb
l’Agència Tributària de Catalunya.
Vist l’informe favorable de Secretaria Intervenció
Fonaments de Dret:
1. Els articles 7, 22.2.g), 25, 27, 47.2.h), 57 bis i 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases
del Règim Local.
2. La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local.
3. El Text Refós de les disposicions legals Vigents en matèria de Règim Local, aprovat pel Reial
decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril.
4. L'article 7 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
5. L'article 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
6. L'article 9 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
7. Llei Orgànica 15/1999, de 13 de setembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el seu
Reglament aprovat per Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, en relació a l’article 18.4 de
la CE-1978 i article 31 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
Per tot això,
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Autoritzar el Consell Comarcal del Ripollès i, per extensió al Consorci Servei Recaptació Cerdanya
Ripollès, a compartir amb l’Agència Tributària de Catalunya, les dades de la gestió i la recaptació
dels tributs municipals de què disposi, en virtut de la delegació de les facultats de gestió, liquidació
i recaptació dels tributs municipals i altres ingressos de dret públic, continguda en el “Conveni de
delegació de competències de gestió, liquidació i recaptació de tributs locals” i els seus annexos.
2. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès i al Consorci Servei Recaptació
Cerdanya Ripollès.
La proposta s’aprova per unanimitat
7. Donar compte de l’aprovació del conveni amb la Mancomunitat de la Vall de
Camprodon pel programa marc cultural de Commemoració dels Centenaris.
Es dona compte de l’acord de la Junta de Govern Local de 19-06-2017 d’aprovació del conveni amb
la Mancomunitat de la Vall de Camprodon pel programa marc cultural de Commemoració dels
Centenaris. Suposa una despesa anual de 400 €.
L’alcaldessa explica el contingut de conveni
El Ple en queda assabentat
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8. Donar compte de l’aprovació del conveni amb la Mancomunitat de la Vall de
Camprodon pel XVIII Festival de Música de la Vall de Camprodon.
Es dona compte de l’acord de la Junta de Govern Local de 19-06-2017 d’aprovació del conveni amb
la Mancomunitat de la Vall de Camprodon pel XVIII Festival de Música de la Vall de Camprodon.
Suposa una despesa de 2.885,60 €. A Sant Pau serà el 5 d’agost. Entrada de 10 € per cada poble.
L’alcaldessa explica el contingut de conveni
El Ple en queda assabentat
9. Donar compte de l’aprovació del conveni per una aportació extraordinària amb la
Mancomunitat de la Vall de Camprodon per assistència a esdeveniments de promoció
turística pel 2017.
Es dona compte de l’acord de la Junta de Govern Local de 19-06-2017 d’aprovació del conveni per
una aportació extraordinària amb la Mancomunitat de la Vall de Camprodon per assistència a
esdeveniments de promoció turística pel 2017. Suposa una despesa anual de 500 €.
L’alcaldessa explica el contingut de conveni
El Ple en queda assabentat
10. Donar compte de l’aprovació del conveni amb el Departament d’Ensenyament per al
projecte ENGRESCA’T atenció educativa a l’alumnat d’ESO.
Es dona compte de l’acord de la Junta de Govern Local de 19-06-2017 d’aprovació del conveni amb
el Departament d’Ensenyament per al projecte ENGRESCA’T atenció educativa a l’alumnat d’ESO.
És un projecte bianual sense cost per l’Ajuntament.
L’alcaldessa explica el contingut de conveni
El Ple en queda assabentat
11. Donar suport a la mocions de la Diputació de Girona de rebuig a la LPGE-2017 i
cooperació amb els ajuntaments.
Vista la moció de la Diputació de Girona aprovada pel Ple de 20 de juny de 2017
“PLE98/000016/2017-JP; Proposta Junta de Portaveus; Moció del grup CUP per a la cooperació de
la Diputació de Girona amb municipis de la demarcació en processos d'internalització de prestació
de serveis i activitats locals. (Exp. 2017/4644)
Atesa la voluntat de diferents ajuntaments de promoure i col·laborar en processos de internalització
de serveis públics, tot aportant recursos i coneixements per tal que aquests processos siguin
econòmicament viables i socialment participats.
Atès que diversos ajuntaments de la demarcació han establert entre les seves prioritats polítiques
endegar processos d’internalització de prestació de serveis i activitats que actualment estan
externalitzats sota diverses fórmules contractuals.
Atès que la socialització d'internalització de la gestió dels serveis públics, la municipalització, com
a procés clau per garantir plens drets a la ciutadania, no fer dependre els serveis del lliure mercat
i cal avançar en nous marcs de control i participació veïnal respecte als serveis públics i bens
comuns.
Atesa la necessitat de treball conjunt que aporti coneixements jurídics, econòmics i tècnics per
afrontar el repte de les internalitzacions i municipalitzacions.
Atesa la necessitat de crear espais comuns d'anàlisi i solució de les problemàtiques inherents a tot
procés de retorn a la gestió interna de prestacions que actualment són executades pel sector
privat.
Atesa la necessitat de formació de les treballadores dels diferents ajuntaments que duen a terme
el treball tècnic sobre el qual es sustenten aquests processos.
Vist que el projecte de Pressupostos Generals de l'Estat per 2017 inclou nous obstacles a les
municipalitzacions de serveis públics per part dels Ajuntaments actualment externalitzats. En la
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seva disposició addicional vint-i-setena, s'estableix que cap administració pública podrà incorporar
en qualitat d'empleat públic als treballadors de les contractistes de concessions d'obres o serveis
"quan els contractes s'extingeixin pel seu compliment, per la seva resolució inclòs el rescat, o si
s'adopta el segrest o intervenció del servei". També s'aplicarà aquesta restricció al personal laboral
que treballi per a societats mercantils públiques, fundacions públiques, consorcis o un altre tipus
de societats integrades en l'administració.
Vist que la disposició també estableix que en aquells casos en els quals, en compliment d'una
sentència judicial, o prèvia tramitació d'un procediment en el qual es garanteixin els principis
d'igualtat, mèrit i capacitat, els treballadors de contractes privades que s'incorporin a
l'administració es comptabilitzaran com a personal de nou ingrés del còmput de la taxa de
reposició, quedant subjecte als límits que estableix la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat.
Entenent que el projecte de Pressupostos Generals de l'Estat per 2017 és contrari a un model de
prestació de serveis públics des d'una perspectiva equitativa, garantista i desvinculada d'interessos
privats que poguessin lesionar els interessos col·lectius.
La corporació per unanimitat ACORDA:
1.- Manifestar el rebuig als pressupostos generals de l'estat basats en l'austeritat, la pobresa
salarial, les retallades en pensions i serveis públics i la inclusió d'obstacles per dur a terme
municipalitzacions dels serveis públics.
2.- Manifestar la nostra oposició a la llei Montoro i a la constant agressió contra l'autonomia local
i les obligacions imposades als ajuntaments tendents a privatitzar les seves funcions.
3.- Persistir en l'articular des de la Diputació de Girona, preservant en tot moment l’autonomia
local, fórmules per a donar cobertura tècnica, jurídica, econòmica i altres que s’escaiguin a aquells
ajuntaments que vulguin endegar processos de remunicipalització dels serveis públics i així ho
sol·licitin.
4.- Comunicar el present acord a tots els municipis de la demarcació, a les entitats municipalistes
(Associació Catalana de Municipis, Federació de Municipis de Catalunya, AMI), als Grups amb
representació al Parlament de Catalunya i al Govern del Regne d’Espanya. ”
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Donar suport a la moció en tots els seus termes
2. Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona per EACAT, a l’efecte corresponent
La proposta s’aprova per unanimitat
12. Precs i preguntes
El grup de FSP-PA ha presentat un seguit de preguntes per escrit que es transcriuen seguidament:

“...”
El Grup Municipal FSP-PA considera oportú presentar les següents preguntes al Ple del dia 17-7-17
esperant rebre les respostes per escrit tal i com es va acordar en el seu moment.
PRECS i PREGUNTES
l- Perquè no se'ns notifica la visita d'autoritats quan es tracta de temes d'interès comú i que afecten
als interessos de tots els santpauencs?
2- Amb data 23-5-17, surt publicat a la premsa l'anunci de l'Avanç del Planejament de la Modificació
puntual del POUM de Sant Pau de Segúries, al Càmping els Roures. En cas de que, al final de tot el
procés legalment establert, es portés a terme aquesta modificació i el projecte que l'acompanya,
significaria un impacte molt important a la vida quotidiana del poble de Sant Pau, i molt especialment
als veïns més propers a les noves instal·lacions, Està clar que, prèviament a la presentació d'aquest
projecte, hi ha hagut un temps llarg de preparació i, fins i tot un conveni, ja signat, que estableix les
condicions i normes d'ús d'aquests equipaments. Perquè, doncs, no s'ha informat al poble i,
especialment, a aquests veïns més afectats?
3- Estan legalitzades les obres presumptament il·legals, consistents en la instal·lació i substitució de
bungalows que es van fer sense llicència al càmping els Roures? Si no ho estan, aquestes
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instal·lacions poden estar funcionant? l'Ajuntament hi té alguna responsabilitat?
4- Per tal de presentar les al·legacions que consideréssim oportunes al projecte de Modificació del
POUM vigent, vam sol·licitar en temps i forma informació concreta que, esgotat el termini establert
per fer-ho, encara no hem rebut malgrat haver-ho reclamat en dues ocasions. Ens poden explicar els
motius?
5- Un dels documents que demanàvem era que el secretari de la corporació certifiqués que els
bungalows recentment instal·lats al costat de la C-l 53a respectaven la distància mínima que estableix
la llei de Carreteres. El nostre Grup, sempre ha considerat que es vulnerava aquesta Llei i així ho
hem anat advertint en diverses ocasions. Sense renunciar a aquesta certificació, consideren vostès
que l'emplaçament d'aquests bungalows s'ha fet d'acord amb la normativa vigent? i, en el cas de que
aquestes instal·lacions fossin contradictòries amb la Llei de carreteres i/o amb qualsevol altre
normativa, perquè ho han permès?
6- Per tal de poder fer un estudi de consum per poder presentar al·legacions al projecte de
Modificació Puntual del POUM vigent, es va demanar les lectures del consum d'aigua del càmping
els Roures. Al fer-ho, vam notar disminuït notablement el consum d'aigua. És possible que hi hagi
algun error en la lectura dels comptadors ?
7- En el diari El Punt Avui del dia 29 de juny de 2017, va sortir publicat un anunci oficial amb el
format normalitzat per aquest casos però que, al nostre entendre, no s'ajustava al objectiu d'aquest
tipus de publicitat ja que expressa, sota la cobertura d'anunci oficial unes opinions i unes explicacions
personals de l'alcaldessa. Demanem, doncs, explicacions al respecte.
Finalment, ja en l'apartat de Precs, demanem al Grup Municipal de CiU que governa aquest
consistori, faci les gestions i promogui les diligències necessàries per tal de aconseguir que el projecte
de la Via Verda que s'està executant actualment i canviï el traçat que malmet les planes del Callís,
d'ús agrícola, i opti per altres solucions com les que proposen diverses entitats i associacions
comarcals.
Ens sembla d'un gran interès la disponibilitat d'una Via Verda per la dinamització del turisme i
pels mateixos residents de la nostra Vall, però també som partidaris de protegir en la seva
integritat els espais agrícoles que s'estan explotant actualment i que cada vegada són més
escassos.
Sant Pau de Segúries, 13 de juliol de 2017
Joan Solà i Galceran, portaveu FSP-PA
“...”
L’alcaldessa respon que, tal i com demanen, donaran les respostes a les preguntes per escrit,
excepte la primera pregunta i el prec final que respon seguidament.
L’alcaldessa respon a la primera pregunta:
L’acte que fa referència va ser convocat pel Gabinet de Protocol del Departament de Territori. Es
tractava de presentar a la Premsa la licitació del projecte de Via Verda. No va ser un acte públic i
l’Ajuntament no va poder fer ni una nota de premsa perquè no ens pertocava fer-ho.
L’alcaldessa respon al darrer prec sobre el traçat de la via Verda:
Fa esment que el Sr. Solà té més informació que l’actual alcaldessa pel fet que el projecte es va
aprovar quan el Sr. Solà era l’alcalde. El Sr. Solà ho confirma.
Seguidament l’alcaldessa explica el traçat de la Via Verda en el projecte i que no afecta les planes
que fa esment el Sr. Solà al seu escrit perquè passa per l’altra costat de la C-38.
Davant les explicacions de l’alcaldessa el Sr. Solà manifesta que el traçat que ha explicat és el que
ells proposaven.
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,

