Acta de la sessió del Ple d
Del 21 de juny de 2018
Identificació de la sessió:
Núm. PLE2018000004
Caràcter: Sessió extraordinària
Data: 21 de juny de 2018
Hora d’inici: 19:00 h
Hora de fi: 19:45 h
Lloc: Sala de Plens
Hi assisteixen:
Maria Dolors Cambras Saqués, alcaldessa
Adrià Gómez Marco, regidor
Xavier Marsal Coma, regidor
Albert Coma Vila, regidor
Josep Ruiz Muñoz, secretari
Amb veu i sense vot: cap
Han excusat la seva absència:
Juan Navarro Soler, Regidor/A
Gabriel Barba Ramirez, Regidor/A
Desenvolupament de la sessió:
Un cop el secretari ha comprovat l’existència del quòrum que cal perquè es pugui iniciar la
sessió, es comencen a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia.
1. Aprovació del model de control intern simplificat en règim de fiscalització i
intervenció limitada prèvia de requisits bàsics per a les despeses i obligacions, i del
control inherent a la presa de raó en comptabilitat, com a procediment per a l’exercici
de la funció interventora sobre els drets i ingressos de l’entitat local
L’article 39 del 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 (RD 424/2017) estableix que podran aplicar
el règim de control intern simplificat aquelles entitats locals incloses en l’àmbit d’aplicació del
model simplificat de comptabilitat local (Regla 1 de la Instrucció del model simplificat de
comptabilitat local, aprovada per l’Ordre HAP/1782/2013, de 20 de setembre).
Atès que l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries, d’acord amb les xifres de població resultants
de la última revisió del padró municipal, té una població de 672 habitants i, l’import de les
previsions inicials d’ingressos de l’últim pressupost aprovat definitivament per l’entitat local i,
si s’escau, el de les previsions inicials d’ingressos que, per l’entitat local i els seus organismes
autònoms, es dedueixi de l’estat de consolidació del pressupost a què fa referència l’apartat
1.c) de l’article 166 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), corresponent a l’últim pressupost aprovat,
és de 1.049.072,20 €, està inclòs en l’àmbit d’aplicació del model simplificat de comptabilitat
local, i per tant, es pot acollir, d’acord amb l’article 39 del RD 424/2017, al règim de control
intern simplificat.
Respecte al procediment per a l’exercici de la funció interventora sobre els drets i ingressos,
l’article 9 del RD 424/2017, en el seu apartat 1, estableix que la fiscalització prèvia dels drets
i ingressos de la tresoreria de l’entitat local i la dels seus organismes autònoms es pot
substituir, sempre que ho acordi el Ple, pel control inherent a la presa de raó en comptabilitat
i el control posterior, si s’escau, dels drets i ingressos de la tresoreria de l’entitat mitjançant
l’exercici del control financer.

L’article 13 regula el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics,
establint en el seu apartat 1 que, previ informe de l’òrgan interventor i a proposta del
president, el Ple de l’entitat local podrà acordar el règim de fiscalització i intervenció limitada
prèvia.
Per a l’exercici d’aquesta fiscalització prèvia limitada, el Ple de la Diputació de Girona, en data
20 de març de 2018, va adoptar l’acord d’aprovació dels tipus de despeses i obligacions
sotmeses a fiscalització i intervenció limitada prèvia en règim de requisits bàsics, els quals
engloben tots els tipus de despeses i obligacions amb efectes pressupostaris de l’entitat, a
excepció d’aquells que els sigui d’aplicació el règim ordinari de fiscalització i intervenció prèvia;
així com, els requisits bàsics a comprovar adaptats a l’Acord del Consell de Ministres de 30 de
maig de 2008, de la Intervenció general de l’administració de l’Estat, amb el que es dóna
aplicació a la previsió dels articles 152 i 147 de la Llei general pressupostària, respecte a
l’exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics, actualitzat per acord de 7 de
juliol de 2011 (en endavant ACM), en l’exercici de les actuacions de fiscalització i intervenció
limitada prèvia en règim de requisits bàsics, per als ens adherits al Servei d’assistència de la
Diputació de Girona en l’exercici del control intern de les entitats locals. L’esmentat acord va
ser publicat al Butlletí Oficial de la Província número 70, de data 11 d’abril de 2018, essent
vigent a partir de l’endemà d’aquesta publicació, i fins a la seva modificació o derogació
expressa.
El president de la Diputació de Girona, el 9-05-2018 va aprovar la sol·licitud d’assistència en
l’exercici del control intern a les entitats locals presentada per l’Ajuntament de Sant Pau de
Segúries al registre d’entrada de la Diputació de Girona el 5-04-2018 d’acord amb l’establert
al Pla d’assistència i en virtut de l’article 6.4 del RD 424/2017, que estableix que els òrgans
interventors podran demanar, a través del president de l'entitat local, l'assessorament i
informe dels serveis d'assistència municipal i dels òrgans competents de les diputacions
provincials, cabildos, consells insulars i comunitats autònomes uniprovincials.
Per tot això, vist l’informe emès per la Intervenció de Fons en els termes que preveu el RD
424/2017, les atribucions conferides al Ple d’aquesta corporació i d’acord amb l’article 52 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, es proposa l’adopció del següent ACORD:
PRIMER. Aprovar l’aplicació del règim de control intern simplificat a l’activitat econòmicafinancera de l’entitat local, en els termes que preveuen els articles 39 i 40 del RD 424/2017.
SEGON. Aprovar la substitució de la fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria
de l’entitat local i els seus ens dependents amb pressupost limitatiu, pel control inherent a la
presa de raó en comptabilitat, com a procediment per a l’exercici de la funció interventora
sobre els seus drets i ingressos, en els termes que preveuen els articles 9.1 i 40 del RD
424/2017.
TERCER. Aprovar el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics sobre
despeses i obligacions per a l’exercici de la funció interventora, en els termes que preveu
l’article 13 del RD 424/2017.
QUART. Aprovar l’adhesió a l’acord adoptat per la Diputació de Girona, en sessió plenària de
20 de març de 2018 i publicat al BOP núm. 70 de 11 d’abril de 2018 (el qual s’adjunta com
Annex), referent a l’aprovació dels requisits bàsics del règim de fiscalització i intervenció
limitada prèvia aplicable als ens locals que s’adhereixin al Servei d’assistència en l’exercici del
control intern, per a l’aplicació dels requisits bàsics a comprovar adaptats a l’ACM sobre tots
els tipus de despeses i obligacions sotmeses a fiscalització i intervenció limitada prèvia en
règim de requisits bàsics, determinats en el citat acord, els quals engloben tots els tipus de
despeses i obligacions amb efectes pressupostaris de l’entitat, a excepció d’aquells que els
sigui d’aplicació el règim ordinari de fiscalització i intervenció prèvia.
CINQUÈ. Deixar sense efectes tot allò que reguli l’exercici del control intern a l’Ajuntament de
Sant Pau de Segúries, que contradigui la normativa vigent en matèria de control intern, a
partir de 1 de juliol de 2018.

SISÈ. Notificar aquest acord al Servei d’Assistència en l’Exercici del Control Intern a les Entitats
Locals de la Diputació de Girona.
Resultat: Aprovat per unanimitat
2. Aprovació de la concessió administrativa per les conduccions d'aigua soterrades
afectes al servei de subministrament elèctric de Sant Pau de Segúries.
Atès que consta als Registre de Béns de l’Ajuntament la cessió de diferents vials per part de
l’empresa Estabanell i Pahisa SA;
Atès que encara hi ha pendents de cessió diferents carrers del poble per part de l’empresa
Estabanell i Pahisa SA;
Vist que al subsòl d’alguns trams del carrers, cedits o pendents de cedir, existeixen
conduccions de tubs d’aigua amb destinació a la generació elèctrica que segons la normativa
sectorial és d’interès i utilitat pública;
Vist que el camí Ral d’Olot a Camprodon és un camí públic que, dins del terme municipal de
Sant Pau de Segúries, és de titularitat municipal des de temps immemorial per manament
legal (antics camins reials o camins ramaders);
Atès que cal regularitzar la situació jurídica dels carrers i de les conduccions d’aigua existents
que transcorren pel subsòl del domini públic municipal;
Fonaments de Dret
a) Els articles 47, 140, 149 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es Regulen
les Activitats de Transport, Distribució, Comercialització, Subministrament i Procediments
d'Autorització d'Instal·lacions d'Energia Elèctrica.
b) La Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric.
c) Els articles 199 i següents del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya,
aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
d) Els articles 74 i següents del Reglament de Béns de les Entitats Locals aprovat per Reial
decret 1372/1986, de 13 de juny.
e) L'article 9 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals aprovat per Decret de 17 de
juny de 1955.
f) L'article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
Vist l’informe favorable de Secretaria pel fet que l'ús privatiu inherent a l'afectació dels béns i
el que suposa la transformació o la modificació del domini públic queda subjecte a concessió
administrativa. L'ús privatiu que no suposa transformació ni modificació del domini públic
queda subjecte a llicència, com és el cas, pel fet que ja fa temps que existeixen les
canalitzacions sota el subsòl.
Correspon a l'alcaldessa resoldre sobre l'atorgament de la concessió, en virtut de l'article 53.1
r) del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril i de l'article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases de Règim Local;
En exercici de les facultats que la normativa vigent atorguen a l’Alcaldia;
Resolc:
1. Atorgar la concessió administrativa d'ús privatiu i de caràcter real, del bé de domini públic
de pas de les conduccions d’aigua soterrades (els actuals canals subterranis de descàrrega
d’aigua a la central del mariner (entubat) i de desguàs d’aigua al riu Ter (mina), ambdós

provinents del canal del Mariner titularitat d’Estabanell y Pahisa, SA i que tenen el seu traçat
en camins o vials d’utilitat pública), afectes al bé públic de generació d’energia elèctrica que
és d’utilitat pública i interès social, que transcorren pels trams del carrers del municipi i camí
Ral de titularitat municipal següents:
A) Tram del Passeig Costabona de 52 m2.
Tub de descàrrega d’1,3 m2.
Coordenades:
X447614.89-Y4679127.08
X447614.55-Y4679122.05
X447604.20-Y4679121.37
X447604.52-Y4679126.41
B) Tram del carrer Mn. Jacint Verdaguer de 55 m2.
Tub de descàrrega d’1,3 m2.
Coordenades:
X447673.63-Y4679130.92
X447672.04-Y4679125.79
X447661.72-Y4679125.11
X447662.72-Y4679130.19
C) Tram del carrer Pompeu Fabra de 44,25 m2.
Tub de descàrrega d’1 m2.
Coordenades:
X447811.40-Y4679144.18
X447809.79-Y4679169.00
X447800.94-Y4679138.16
X447802.55-Y4679143.32
D) Tram de la cruïlla del carrer Canigó i carrer Pla del Serrat de 110,5 m2.
Tub de descàrrega d’1,3 m2.
Coordenades:
X447887.07-Y4679151.46
X447889.40-Y4679146.66
X447865.93-Y4679144.40
X447866.52-Y4679149.48
E) Altra tram de la cruïlla del carrer Canigó i carrer Pla del Serrat.
Galeria de desguàs d’1 m2.
Coordenades:
X447887.67-Y4679171.16
X447889.42-Y4679166.02
X447871.48-Y4679174.56
X447868.48-Y4679170.67
F) Tota la resta del carrer Pla del Serrat.
Galeria de desguàs d’1 m2, des del Mas Puigdemunt (cal Nin) seguint el carrer del
Pla del Serrat fins a la desembocadura del riu Ter i tenint el seu recorregut en
direcció d’est a oest pels carrers Canigó, Pompeu Fabra, Avda. de la Vall, Mossèn
Jacint Verdaguer i Passeig Costabona.
Des de les coordenades:
X447639.27-Y4679321.69
X447640.60-Y4679316.09
Fins les coordenades:

X447871.48-Y4679174.56
X447868.33-Y4679170.67
G) Tram del camí Ral d’Olot a Camprodon 20 m2.
Galeria de desguàs d’1 m2.
Coordenades:
X448081.90-Y4679237.33
X448083.60-Y4679233.06
X448079.92-Y4679231.51
X448078.12-Y4679236.00
H) Tram del camí Ral d’Olot a Camprodon 20,75 m2.
Tub de descàrrega d’1 m2.
Coordenades:
X448097.07-Y4679203.63
X448099.83-Y4679199.20
X448095.38-Y4679198.00
X448093.09-Y4679202.56
Aquestes coordenades hi consten al plànol que s’adjunta a aquest acord.
2. La concessió faculta les actuacions de reparació i manteniment derivades del normal
funcionament de l’activitat, amb la comunicació prèvia a l’Ajuntament de conformitat a la
normativa vigent en cada moment. En tot cas s’haurà de de garantir la mínima incidència en
l’ús públic del sòl i subsòl, i la reposició posterior que del domini públic municipal.
3. Fer constar que aquesta autorització es fa per raó de l’interès públic de l’activitat de
generació d’energia elèctrica que desenvolupa l’empresa Estabanell i Pahisa SA.
Per aquest motiu serà vigent mentre es mantingui la consideració legal d’interès públic i
quedaria sense efecte en cas que es deixés d’exercir l’activitat o per un canvi normatiu que la
fes incompatible.
En qualsevol cas el termini màxim de vigència és el que la Llei preveu de 99 anys.
4. Notificar aquesta resolució a la interessada per al seu coneixement i deguda constància.
5. Donar compte al Ple a la propera sessió que se celebri
Resultat: Aprovat per unanimitat
L’alcaldessa aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
Signat electrònicament,

