Acta de Ple
Núm. 5/2018, de 16 de juliol
Sessió ordinària
Inici: 19:00
Acabament: 20:00
Convocats / 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. 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 a l'efecte de tractar els punts inclosos
al següent:
Ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Correspondència oficial
3. Donar compte de les actes aprovades de la Junta de Govern Local
4. Donar compte de l’escrit del Consell Comarcal del Ripollès de la iniciativa per l’agermanament
amb pobles del Conflent (Catalunya Nord)
5. Donar suport a mocions d’altres entitats i administracions:
5.1. Moció acostament presos polítics a Catalunya
5.2. Suport a polítics investigats
5.3. Diversitat sexual
5.4. Denúncia de la Justícia espanyola i creació d'ordenament jurídica propi a Catalunya
5.5. Institut Agrícola Català Sant Isidre: moratòria en l’aplicació de l’impost sobre emissions
de CO2
6. Seguiment de la gestió
7. Precs i preguntes
Desenvolupament de la sessió:
Un cop el secretari ha comprovat l’existència del quòrum que cal perquè es pugui iniciar la sessió,
es tracten els assumptes inclosos en l’ordre del dia:
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors
Per unanimitat s’aproven les actes de sessions anteriors següents:
Acta 2, de 24 d’abril de 2018, ordinària
Acta 3, de 26 de juny de 2018, extraordinària
2. Correspondència oficial
El Ple queda assabentat de la correspondència rebuda a l’Ajuntament des del darrer Ple fins el dia
d’avui.
El Sr. Coma demana tenir accés a la consulta del Registre d’Entrada.
El secretari diu que hi té tot el Dret i que demanarà l’accés.
3. Donar compte de les actes aprovades de la Junta de Govern Local
El Ple queda assabentat que les actes de les Junta de Govern estan publicades a la Web i Seu
electrònica de l’Ajuntament a partir de la seva aprovació.
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4. Donar compte de l’escrit del Consell Comarcal del Ripollès de la iniciativa per
l’agermanament amb pobles del Conflent (Catalunya Nord).
“Els agermanaments entre municipis generaran la possibilitat que els representants d’aquests
puguin tenir accés al Comitè d’Enllaç entre ambdues comarques, que se celebra cada sis mesos
aproximadament, per tal de fer les aportacions que considereu en el marc de l’agermanament
comarcal o bé establir reunions bilaterals entre els municipis agermanats, si així ho voleu.
És per aquest motiu, que ens posem en contacte amb la vostra corporació, per tal que si és del
vostre interès, ho comuniqueu al Consell Comarcal. D’aquesta manera iniciaríem els tràmits que
corresponguin per procedir a l’agermanament entre el vostre municipi i un altre del Conflent, que
ens podeu proposar si considereu que algun dels municipis de la comarca nordcatalana pot tenir
vincles amb el vostre.”
El Ple queda assabentat.
5. Donar suport a mocions d’altres entitats i administracions:
5.1. Moció acostament presos polítics a Catalunya
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“...”
Per unanimitat s’aprova l’acord següent:
1. Donar suport a aquesta moció en tots els seus termes.
2. Traslladar aquest acord a l’Ajuntament de Ripoll, per a la seva deguda constància.
5.2. Suport a polítics investigats
Vistes les mocions dels ajuntaments de Camprodon, Pardines, Ribes de Freser i Ripoll de suport al
càrrecs polítics locals investigats pels fets del 8 de novembre a Coll d’Ares:
“...”
Motivació
Vistes les diligències prèvies 316/2017 del Jutjat de Primera Instància i Instrucció de Ripoll
derivades de les diligències dels Mossos d’Esquadra 987683/2017, mitjançant les quals es citen a
declarar com a investigats arrels de fets ocorreguts a Molló el passat 8 de novembre de 2017, als
regidors de l’Ajuntament de Ripoll, senyor Roger Bosch i Capdevila i senyor Santi Llagostera i
Güell, així com també a diversos càrrecs electes de la comarca del Ripollès, il·lustríssima senyora
Carme Freixa Bosch, alcaldessa de l’Ajuntament de Vallfogona del Ripollès, il·lustríssima senyora
Núria Pérez Desel, alcaldessa de l’Ajuntament de Pardines i la senyora Mariona Baraldés
Cabarrocas, regidora de l’Ajuntament de Campdevànol.
L’Ajuntament en Ple considera que les accions pacífiques en defensa de drets fonamentals no han
d’ésser enjudiciades,
“...”
Per tot això,
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El Ple per unanimitat aprova l’acord següent:
1. Donar suport a aquesta moció en tots els seus termes.
2. Traslladar aquest acord als ajuntaments i al Jutjat de Primera Instància i Instrucció de Ripoll,
per a la seva deguda constància.
5.3. Diversitat sexual
Moció per declarar la vila de Ripoll respectuosa amb la diversitat afectiva i sexual i amb
la realitat de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals i contrària a la discriminació de
persones per raó de la seva orientació i/o identitat sexual
Vista la moció de l’Ajuntament de Ripoll de 14-05-2018 següent:
“...”
9.3. Moció per declarar la vila de Ripoll respectuosa amb la diversitat afectiva i sexual i amb la
realitat de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals i contrària a la discriminació de les persones
per raó de la seva orientació i/o identitat sexual.
Motivació
El proppassat 17 de maig es va celebrar el Dia Internacional Contra la LGTBfòbia. Es celebrava
que feia 26 anys que l’organització Mundial de la Salut (OMS) havia deixat de considerar
l’homosexualitat com una malaltia mental. A més, el proper 28 de juny, coincidint amb l’aniversari
dels disturbis a Stonewall Inn de Nova York, se celebrarà el Dia Mundial de l’Orgull LGBTI.
Durant segles, les persones han patit discriminació per motius d’orientació sexual. El Codi Civil
català va ser pioner a l’estat espanyol en permetre ja el 1998 a qualsevol parella registrar la seva
unió independentment del sexe dels seus integrants. L’any 2005 l’estat espanyol, que és que té
les competències en matèria de matrimonis, reconeixia el dret al matrimoni de les persones del
mateix sexe així com el dret al canvi legat de nom de les persones transsexuals sense haver-se
de sotmetre cirurgia prèviament
El Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de
lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la
transfòbia. Una llei pionera a Catalunya i a l’Estat, aprovada amb un ampli suport parlamentari i
del teixit associatiu.
La llei en l’article 3.4 del seu Títol Preliminar estableix que “La Generalitat i els ens locals han de
garantir el compliment d’aquesta llei i promoure les condicions per a fer-la plenament efectiva en
els àmbits competencials respectius”.
Queda encara molta feina a fer en aquests àmbits dintre de les competències municipals,
l’Ajuntament ha de liderar la visualització i també la plena normalització de lesbianes, gais,
bisexuals, trangèneres i intersexuals, incorporant aquesta perspectiva a tota l’estructura
municipal.
Disposició
La Junta de Govern Local resol:
9.3.1. Redactar i executar durant la present legislatura el Pla Local contra la Homofòbia prenent
com a model plans similars com el vigents a Berga des de 2013.
9.3.2. Mentre no es redacta aquest pla local:
Promoure el coneixement de la diversitat sexual i afectiva en general i com afrontar casos de
LGTBfòbia en particular, entre el personal de l’administració local, molt especialment entre
aquells treballadors amb tasques d’atenció directa al públic i la policia local.
Garantir el desplegament de la “Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per garantir els drets de
Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgèneres i Intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i
la transfòbia” aprovada en el Ple del Parlament de Catalunya el 2 d’octubre de 2014, i
n’afavoreixi el seu compliment.
Ubicar en un espai visible de la pàgina web de l’Ajuntament un enllaç al web, elaborat per
l’Observatori contra l’Homofòbia, destinat a la denúncia d’agressions de caire homòfob i
transfòbic.
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“...”

Instar al CBS del Ripollès a la inclusió de la perspectiva LGBTI en la seva estratègia
antirrumors.
Programar un mínim d’una activat cultural anual per adults, una infantil i una altra juvenil que
tingui com a eix conductor la diversitat, en qualsevol dels seus àmbits (afectiva, sexual,
religiosa, ètnica ...)
Instar al Consell Escolar de Ripoll a adquirir el compromís d’incloure formació sobre diversitat
familiar i afectiva tant a primària com a secundària, per a tota la comunitat educativa.
Comunicar a l’Observatori contra l’homofòbia qualsevol cas de què es tingui coneixença,
independentment si la persona presenta o no denúncia per al seu correcte tractament
estadístic.
Donar visibilitat al moviment LGBTI col·locant a la façana de l’Ajuntament de Ripoll la bandera
de l’arc de Sant Martí el dia 17 de maig, dia Mundial Contra la Homofòbia, i el 28 de juny, Dia
Mundial de la Lluita pels Drets dels Homosexuals o dia de l’Orgull Gay.
Donar assessorament jurídic a les víctimes o personar-se com a acusació particular en
qualsevol cas de delictes d’odi que es pugui produir a Ripoll.
Comunicar aquests acords al CBS del Ripollès, al Consell Comarcal de Ripollès i la resta
d’ajuntaments de la comarca, instant-los a prendre acords similars.

Per tot això,
El Ple per unanimitat aprova l’acord següent:
1. Donar suport a aquesta moció en tots els seus termes.
2. Traslladar aquest acord a l’Ajuntament de Ripoll.
5.4. Denúncia de la Justícia espanyola i creació d'ordenament jurídica propi a Catalunya
Ajuntament de Campdevànol. Moció del grup municipal de la CUP de denúncia al caràcter
patriarcal i de classe de la justícia espanyola i per la creació d’un ordenament jurídic
propi en el marc republicà amb perspectiva feminista
Vist l’acord de l’Ajuntament de Campdevànol que es transcriu següent:
“...”
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El Ple per MAJORIA ABSOLUTA aprova l’acord següent:
1. Donar suport a aquesta moció, a excepció dels punts 3 i 4.
2. Traslladar aquest acord de suport a la moció a l’Ajuntament de Campdevànol.
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Sotmesa la proposta a votació s’aprova per 4 vots a favor (senyors Navarro, Barba, Marsal i Coma)
i 2 abstencions (Sra. Cambras i Sr. Gómez)
5.5. Institut Agrícola Català Sant Isidre: moratòria en l’aplicació de l’impost sobre
emissions de CO2
Institut Agrícola Català Sant Isidre: moratòria en l’aplicació de l’impost sobre emissions
de CO2
Vista la proposta que es transcriu següent:

“

”
El Ple per unanimitat acorda:
1. Donar suport a aquesta moció en tots els seus termes.
2. Traslladar aquest acord a la Institut Agrícola Català Sant Isidre per a la seva deguda constància.
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6. Seguiment de la gestió.
No n’hi ha
7. Precs i preguntes
El Sr. Coma demana informació sobre la instal·lació d’un radar a la carretera davant les Escoles.
L’alcaldessa explica que es col·locarà un radar de velocitat per cada sentit de la circulació: si es
circula de pressa es posarà en vermell.
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,

Document signat electrònicament
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