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ACTA DE PLE
NÚM. 5/2016
SESSIÓ ORDINÀRIA
DEL DIA 11 DE JULIOL DE 2016
Inici: 19:10
Acabament: 20:25
Assistència:
Presidenta:
Il·lma. Sra. Dolors Cambras Saqués (CIU ind.)
Regidors/es
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 del seu titular i
l’assistència dels regidors/es relacionats al
marge.
Actua com a secretari el Sr. Josep Ruiz i Muñoz,
secretari interventor de l’Ajuntament comissionat
pel Servei d'Assistència a Municipis, 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:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aprovació de les actes de les sessions anteriors
Correspondència
Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia
Donar compte de les actes aprovades de la Junta de Govern Local
Aprovació del Compte General del 2015.
Aprovació del conveni Marc entre la Mancomunitat de la Vall de Camprodon i els
ajuntaments participants del XVII Festival de Música de la Vall de Camprodon.
7. Aprovació de les festes locals pel 2017
8. Donar compte de l’aprovació del plec de prescripcions tecnicofacultatives especials per
a l’execució dels aprofitaments de fusta a les forests d’utilitat pública propietat
municipal.
9. Aprovació del mapa capacitat acústica.
10. Donar suport a mocions d’altres Administracions i entitats
11. Assumptes urgents
12. Precs i preguntes
Desenvolupament de la sessió
L’alcaldessa presidenta declara oberta la sessió i es tracten els punts de l’ordre del dia:
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors
Es proposa l’aprovació de les actes dels Plens anteriors següents:
Acta 2, sessió d’11 d’abril ordinari
Acta 3, sessió de 30 de maig, Sorteig Eleccions Generals
Acta 4, sessió de 13 de juny, extraordinari
El Sr. Solà explica que no ha tingut temps de repassar les sessions 2 i 4. Demana poder les aprovar més endavant.
El secretari li recorda que l’acta d’abril la tenen des de fa tres mesos.
L’alcaldessa diu que no hi ha problema per deixar-la per la propera sessió.
Per unanimitat s’aprova l’Acta núm. 3 del sorteig de les Eleccions General i es deixa sobre
la taula l’aprovació de les actes de plens 2 i 4.
2. Correspondència
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Es dona compte de la correspondència més rellevant rebuda a l’Ajuntament, següent:
Data
document
06-05
01-06
15-06
16-06
22-05

Resum
CCR: Tramesa atorgament subvencions per serveis bàsics i supramunicipals
TES: tramesa Mapa municipal
TES: Sol·licitud d’informe proposta de modificació, millora i increment del Servei Públic de
transport regular de viatgers per carretera Campdevànol - Ripoll – Vic.
DGAL: Tramesa Mapa de Capacitat Acústica Municipal
TES: RESOLUCIÓ TES 1 /2016, de 22 de juny de 2016, per la qual se sotmet a informació
pública la relació dels béns i els drets afectats per l'execució de les obres del projecte: XC1 0020.2, dels termes municipals de Sant Joan de les Abadesses, Sant Pau de Segúries,
Camprodon i Llanars

El Ple en queda assabentat
3. Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia
Es dona compte dels decrets d’Alcaldia següents:
Núm.
1

Data
21-mar

2
3
4

22-mar
04-abr
04-abr

5
6
7
8

06-abr
11-abr
11-abr
11-abr

9

11-abr

10

11-abr

11

11-abr

12

11-abr

13

21-abr

14
15

22-abr
27-abr

16
17

09-may
23-may

18

25-may

19
20
21
22
23
24

18-may
30-may
30-may
07-jun
07-jun
07-jun

25

08-jun

26

08-jun

27

27-jun

28

29-jun

Matèria
Sol·licitud de subvenció per a la restauració i conservació d'immobles d'interès
patrimonial, any 2016
Baixa rebut ITVM del contribuent JNS i CNYE per baixes desembre 2015.
Autorització Sala El Molí celebració familiar de la Sra. RFG
Pagament de la liquidació que l'INE abona cada any per l'elaboració dels cens
electoral corresponent al 2014 i 2015
Aprovació compra nevera frigorífica
Aprovació retribució resta paga extraordinària 2012
Aprovació compra bomba de circulació dipòsit gran
Aprovació conveni de cessió obligatòria i gratuïta per causa urbanística dels Srs.
LLPS i EVC
Sol·licitud de subvenció a la DDGI per facilitar l'accés a les noves tecnologies.
Ordinador llar d'infants, Servidor Nas, i Router wifi sala lectura.
Sol·licitud de subvenció a la DDGI campanya PLA A L'ACCIÓ 2016. Tasques de
comptabilitat energètica.
Sol·licitud de subvenció a la DDGI campanya PLA A L'ACCIÓ 2016. Instal·lació d'un
sistema de gestió del sistema de calefacció en l'edifici de l'Ajuntament.
Sol·licitud de subvenció a la DDGI de foment a l'esport municipal. Caminada Via
Romana 2015.
Sol·licitud de subvenció a la DDGI esdeveniments caràcter firal. I Fira del Joguet i la
Teca.
Aprovació compensació de deutes amb Vilalta-Trans SL.
Sol·licitud del FEDER a la DDGI. Valorització del patrimoni arquitectònic i natural al
llarg del riu Ter, entre el pont de La Sala, el Pont de la Rovira i La Ral.
Aprovació de compromís de la sol·licitud de subvenció del FEDER
Sol·licitud de subvenció a la DDGI d'actuacions urgents equipaments esportius.
Paviment pavelló.
Sol·licitud subvenció al Consell Català de l'esport de la Generalitat activitats
esportives de rellevància social i històrica. Caminada Via Romana 2015.
Autorització sala psico reunió CP Pompeu Fabra 6-8
Autorització sala psico reunió CP Pompeu Fabra 41
Retirada vehicle abandonat. Expedient 101-2016 PSB
Autorització sala El Molí per pernoctació Centre Esplai Sant Ildefons
Autorització sala El Molí celebració familiar del Sr. JFS
Autorització pernoctació dels caminants de la Marxa Som a la sala El Molí i d'espais
públics per la celebració d'assemblees participatives.
Sol·licitud al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació la pròrroga
de sis mesos per a l'execució i justificació de la subvenció GFS, gestió de xarxa
viària.
Sol·licitud al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació la pròrroga
de sis mesos per a l'execució i justificació de la subvenció GFS, treballs silvícoles.
Aprovació modificació finançament projecte Cruïlla de Camins dins la convocatòria
INTERREG-V (POCTEFA)
Alta connexió servei subministrament d'aigua d'ús domèstic al domicili av. La Vall,
24-30 baixos 6a

El Ple en queda assabentat

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

6, de 4 d’abril
7, de 18 d’abril
8, de 2 de maig
9, de 18 de maig
10, de 6 de juny

El Ple en queda assabentat
5. Aprovació del Compte General del 2015.

Examinats per la Comissió Especial de Comptes d’aquest ajuntament el compte general
d’aquesta corporació corresponent a l’exercici econòmic de 2015, i en atenció als
informes obrants en l’expedient dels quals es desprèn que es troba conforme i que no
s’ha produït cap reclamació durant els quinze dies i vuit més en què ha estat a exposició
pública segons anunci publicat en BOPG núm. 109, de 8 de juny de 2016.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar el Compte General de l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries corresponent
a l’any 2015 en la forma en què ha estat presentat i retut.
2. Trametre el Compte General corresponent a l’exercici econòmic de 2015 i l’altra
documentació a què es refereixen les Regles 98 i següents de la Instrucció del model
normal de comptabilitat local, aprovada per Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda,
EHA/4041, de 23 de novembre de 2004, a la Sindicatura de Comptes de Catalunya,
d’acord amb la Resolució de 26 d’abril de 2010 (DOGC núm. 5619, de 30 d’abril) per la
qual es publicà l’acord del Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, de data 13
d’abril de 2010, sobre la forma en què les corporacions locals de Catalunya han de retre
a la Sindicatura de Comptes el Compte General per mitjans telemàtics.
3. Considerar presentat el Compte General corresponent a l’exercici econòmic de 2015
al Tribunal de Cuentas, d’acord amb allò que determinen els articles 212 i 223 del RDL
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprovà el Text refós de la Llei d’hisendes locals, atès
que en la Resolució abans esmentada i segons el conveni signat en data 18 de desembre
de 2009, entre el Tribunal de Cuentas i la Sindicatura de Comptes de Catalunya, les
entitats locals de Catalunya podran enviar els seus comptes mitjançant un únic
procediment telemàtic, que permetrà considerar presentats els comptes en ambdues
institucions a tots els efectes.
4. Facultar a la Secretaria Intervenció d’aquest Ajuntament, per a la tramesa telemàtica que
correspongui.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per majoria absoluta de 4 vots a favor (equip de
Govern) i 3 vots en contra (FSP-PA).
6. Aprovació del conveni entre la Mancomunitat de la Vall de Camprodon i els
ajuntaments participants del XVII Festival de Música de la Vall de Camprodon.
Vista la minuta de conveni de col·laboració conveni entre la Mancomunitat de la Vall de
Camprodon i els ajuntaments participants del XVII Festival de Música de la Vall de
Camprodon, entre els quals enguany hi és el nostre;
Vist que els Ajuntaments de la Vall de Camprodon i la Mancomunitat de la Vall de Camprodon
tenen com a principals objectius establir un programa cultural i musical que tingui abast
intermunicipal preveient la realització d’almenys una activitat per a cada municipi participant;
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Vist que enguany hi ha una previsió de costos del Festival de Música que ascendeixen
prudencialment en l’import de 19.500,00 €;
Vist que els costos previstos per a l’any 2016 derivats de la programació del Festival de Música de
la Vall de Camprodon es finançaran amb les aportacions econòmiques realitzades pels ajuntaments
que hi participen i amb les subvencions sol·licitades i que els ajuntaments participants faran una
aportació sobre el cost total del Festival de Música, en la part que no quedi coberta per les
subvencions que, efectivament, es concedeixin a la Mancomunitat per aquest concepte;
Vist que la Mancomunitat retornarà a cada Ajuntament participant l’import íntegre recaptat per les
entrades de les actuacions que se celebrin al seu respectiu municipi, amb la finalitat de reduir
l’aportació municipal dels costos del FMVC;
Es proposa al ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprova el conveni en tots els seus termes
2. Facultar l’alcaldessa o regidor a qui delegui per a la signatura del conveni i per a l’adopció de
les resolucions que siguin necessàries per a la bona fi de l’activitat
3. Comunicar-ho a la Mancomunitat de la Vall de Camprodon
L’alcaldessa fa una àmplia explicació del Festival de Música de la Vall de Camprodon:
Els concerts abasten de juliol a setembre a tots els municipis tret de Setcases que fa un de propi.
Enguany Sant Pau hi participa amb l’actuació del Cor Geriona. Es farà al Pavelló diumenge dia 7
d’agost. El preu de l’entrada serà de 10 € per tots i cadascun els concerts la Vall.
A destacar que l’organització s’ha professionalitzat amb una empresa que s’encarrega de la posta
en marxa de tots els concerts.
La proposta s’aprova per unanimitat
7. Aprovació de les festes locals pel 2017
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 EMO/137/2016, de 30 de maig, per la qual s’estableix el
calendari oficial de festes laborals a Catalunya, per a l’any 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 4 i 5 de setembre de 2017, 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.
La proposta s’aprova per unanimitat
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8. Donar compte de l’aprovació del plec de prescripcions tecnicofacultatives especials
per a l’execució dels aprofitaments de fusta a les forests d’utilitat pública propietat
municipal.
La Junta de Govern celebrada el darrer 18 de maig de 2016, va aprovar el plec de prescripcions
tècnic facultatives especials per a l’execució dels aprofitaments fustaners de les forests d’utilitat
pública de Sant Pau de Segúries que ens ha tramès el Departament de Medi Ambient i Habitatge
de Girona en data 17-05-2016.
Es va comunicar a l’Oficina Comarcal del Ripollès del DARPA.
El Ple en queda assabentat

9. Aprovació del mapa de capacitat acústica.
Atès que els mapes de capacitat acústica estableixen la zonificació acústica del territori i els valors
límit d'immissió d'acord amb les zones de sensibilitat acústica, és a dir, fixen els objectius de
qualitat acústica del territori per a cada zona, per a tres períodes temporals diferenciats: dia,
vespre i nit, on també s’incorporen els usos del sòl;
Tots els ajuntaments han d'elaborar i aprovar el mapa de capacitat acústica i posar-lo a disposició
de la població.
Els mapes de capacitat acústica s'han d'elaborar i representar, seguint els criteris que estableix el
Decret 245/2005, modificat pel Decret 176/2009. El Departament de Territori i Sostenibilitat té, a
disposició de tots els municipis, en format digital, les propostes dels mapes de capacitat acústica
de totes les poblacions de Catalunya. Els ajuntaments poden demanar el seu mapa de capacitat
acústica al consell comarcal que correspongui o a la Direcció General de Qualitat Ambiental.
Aquestes propostes poden servir de base per adequar els mapes al Decret 176/2009.
Els mapes, en funció de les característiques del municipi, poden incorporar zones de soroll i zones
especials: ZEPQA, ZARE.
Vist el document de febrer de 2015, "Mapa de capacitat acústica del municipi de Sant Pau de
Segúries" elaborat per la Generalitat de Catalunya;
Vist l'informe del Serveis Tècnics municipals on s'exposa quins han estat els criteris per l'elaboració
del Mapa de Capacitat Acústica;
Atès que els articles 9 de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació
acústica, 4.b) de la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll i 7 del Decret 176/2009, pel qual
s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació
acústica, i se n'adapten els annexos, atribueixen les competències per l'elaboració, l'aprovació, la
revisió dels mapes de capacita acústica i la corresponent informació al públic als ajuntaments;
Atès que els articles 9.6 de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació
acústica i 4 del Real decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido
ambiental, en referencia a la informació al públic, estableixen que els mapes de capacitat acústica
s'han de posar a disposició i divulgar entre la població d'acord amb la legislació vigent sobre el dret
a l'accés a la informació en matèria de Medi Ambient, utilitzant les tecnologies de la informació
que resultin més adequades;
Ates que l'article 9 del Decret 176/2009, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28
de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n'adapten els annexos, estableix que
s'ha de possibilitar la consulta dels mapes de capacitat acústica per mitjans telemàtics.
Ates que l'article 10.6 del Decret 17612009, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de
28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n'adapten els annexos, estableix que
en el procediment d'aprovació, revisió o modificació de la zonificació acústica cal garantir
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l’audiència als municipis limítrofs, als efectes de compatibilitzar les zones acústiques i els objectius
de qualitat acústica;
Ates que l'article 14 i l'annex D del Decret 176/2009, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei
16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n'adapten els annexos,
estableix que les zones de soroll de les infraestructures existents les determina i delimita
l'Administració titular de la infraestructura i que s'han d'incorporar als mapes de capacitat acústica
municipal a títol informatiu;
Ates el que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de regim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú;
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
1. Aprovar inicialment el Mapa de Capacitat Acústica del municipi de Sant Pau de Segúries.
2. Sotmetre aquest acord a informació pública durant el termini de trenta dies hàbils, mitjançant
la inserció deis anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província (BOP de Girona), al tauler
d'anuncis de l'Ajuntament, E-Tauler i a la web municipal, als efectes d'examinar-lo i formular
al·legacions.
3. Considerar que en cas de no haver-hi cap al·legació, l'aprovació inicial esdevindrà definitiva.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per majoria absoluta de 4 vots a favor (equip de
Govern) i 3 vots d’abstenció (FSP-PA).
10. Donar suport a mocions d’altres Administracions i entitats:
10.1. Moció de rebuig als atacs del Govern Espanyol contra la Llei de mesures urgents
per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobres energètica.
Vista la moció aprovada per l’ACM i la Federació de Municipis de Catalunya que segueix:
“...”
Moció de rebuig als atacs del govern espanyol contra la Llei de mesures urgents per
afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica
L’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica és una situació de desemparament
en què es troben moltes llars com a conseqüència de la precarietat econòmica de moltes famílies
que pateixen la crisi. En molts casos es veuen incapaces de fer front al pagament de la factura
energètica dels seus habitatges al trobar-se a l’atur, en una situació de sobreendeutament o de
manca d’ingressos suficients per arribar a final de mes. Aquesta situació de vulnerabilitat que
afecta a moltes persones els planteja haver d’escollir quines són les despeses prioritàries per a la
seva subsistència renunciant a l’alimentació o a un habitatge digne.
El món local, coneixedor de les de les problemàtiques reals que afecten als veïns i veïnes, des de
l’inici de la crisi ha estat fent front als problemes derivats de la pobresa energètica i l’emergència
habitacional. Mesures, que gràcies a la proximitat i a la immediatesa han servit de mur de contenció
per pal·liar la greu situació dels que pateixen.
Des de la Comissió s’ha instat als Estats membres a adoptar mesures per protegir als consumidors
més vulnerables i a lluitar contra aquest fet que va associat a d’altres situacions com l’atur o la
lluita per conservar o accedir a un habitatge digne. El Parlament europeu ha requerit als governs
per tal de que donin resposta a les famílies perquè “ningú hauria de morir a Europa per no tenir
calefacció” i en una resolució ha reconegut que “si el govern regional o local” és capaç de trobar
els recursos amb els quals pot finançar, ni que sigui parcialment aquesta política, que es faci”.
En aquest sentit, el Govern de Catalunya després de reunir-se amb la Taula d’entitats del Tercer
Sector Social de Catalunya va aprovar el Decret Llei 6/2013, ratificat pel Parlament, pel qual es
modificava el Codi de Consum de Catalunya per garantir que no es pugui interrompre el
subministrament energètic deixant sense calefacció als consumidors més vulnerables i prohibint la
desconnexió durant els mesos d’hivern. La Generalitat va aprovar la norma amb l'objectiu que es
fes efectiva la moratòria amb la qual no es pogués tallar ni la llum ni el gas a aquelles famílies en
situació de vulnerabilitat entre els mesos de novembre i març.
Davant d’aquesta situació de vulnerabilitat i desemparament de bona part de la població catalana,
l’única resposta política per part del govern central ha estat la d’interposar recursos
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d’inconstitucionalitat que paralitzen les normatives i suposen el que ha estat una constant en la
legislatura, la judicialització de conflictes polítics.
El Decret Llei 6/2013 va ser anul·lat pel Tribunal Constitucional l’abril de 2015, després que el
Govern Rajoy interposés un recurs d’inconstitucionalitat, al·legant que s’envaïen competències
estatals en matèria de règim energètic
Ara, la llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar els problemes d’exclusió residencial i de
pobresa energètica va ser aprovada pel Parlament de Catalunya per unanimitat. L’objectiu era
donar resposta a les situacions de vulnerabilitat en que es troben les persones més afectades per
la crisis econòmica i social.
Aquesta llei, fruit del consens polític i social, era un bon instrument que ha permès donar cobertura
i emparament a persones amenaçades de desnonament del seu habitatge o del tall en els
subministraments bàsics d’energia.
Una llei que, malauradament ha estat recorreguda al Tribunal Constitucional per part del govern
central en funcions. El govern del PP ha interposat un recurs d’inconstitucionalitat contra la llei
demostrant una vegada més la seva manca de sensibilitat social.
Davant d’aquest nou atac a l’autonomia local i a la nostra ciutadania més desfavorida, el passat 3
de maig es va celebrar una cimera amb els grups parlamentaris, els promotors de la iniciativa
legislativa popular, la Taula d’entitats del Tercer Sector, la Plataforma pel dret a un habitatge
digne, els sindicats UGT i CCOO, i els representants del món local de l’Associació Catalana de
Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, on es va acordar “deixar sense efectes pràctics
la resolució del Tribunal Constitucional. És va acordar l’elaboració d’una nova llei d’emergència
social que reculli tot allò que ara ha quedat suspès per tal de donar resposta amb mesures útils,
pràctiques i segures, a la ciutadania que pot veure’s afectada per una onada de desnonaments o
de talls de subministrament energètic.
El món local en el seu conjunt, i els Ajuntaments en singular, com administracions més properes
als ciutadans, continuarem malgrat la interposició de recursos i la suspensió de normatives,
ajudant a la gent perquè servir als nostres ciutadans i especialment, als més vulnerables, és la
nostra raó de ser.
Per tot això abans esmentat, l’Ajuntament en Ple, proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Expressar el total rebuig a l’actuació del Govern espanyol promovent recursos contra
normatives que protegeixen les persones més vulnerables afectades per una situació d’emergència
d’habitatge o de pobresa energètica.
Segon.- Denunciar l’actitud política miop i la manca de sensibilitat social del Govern espanyol que
malgrat els requeriments comunitaris no ha formulat cap normativa en matèria de protecció dels
consumidors i de les persones que es troben en situació de desemparament.
Tercer.- Donar suport a l’acord de la cimera entre Govern, Parlament i entitats municipalistes i
socials d’elaborar ràpidament una normativa que integri diferents mesures i que permeti recuperar
eines d’actuació en aquesta matèria per part de les administracions locals i de la Generalitat.
Quart.- Demanar a les entitats bancàries i financeres que assumeixin també el seu paper en la
solució dels conflictes habitacionals.
Cinquè.- Reiterar el compromís social i la unitat de les institucions catalanes per donar solucions
conjuntes per tal que els municipis que són governs locals i administracions de proximitat,
continuem donant suport a les famílies i persones que més ho necessiten.
Sisè.- Donar coneixement dels acords al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat, a
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), a la Federació de Municipis de Catalunya
(FMC), al Síndic de Greuges, a l’Agència Catalana de Consum, a l’Organització de Consumidors i
Usuaris, al govern espanyol i a la Unió Europea.
“...”
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents
1. Donar ple suport a la moció en tots els seus punts.
2. Trametre aquesta acord al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat, a l’ACM, a la
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Federació de Municipis de Catalunya, al Síndic de Greuges i a l’Agència Catalana de Consum.
La proposta s’aprova per unanimitat
10.2. Donar suport a la moció de l’Ajuntament de Ripoll sobre la declaració de la vila de
Ripoll respectuosa amb la diversitat afectiva i sexual i amb la realitat de lesbianes, gais,
transsexuals i bisexuals i contrària ala discriminació de les persones per raó de la seva
orientació sexual.
Vista la moció de l’Ajuntament de Ripoll que es transcriu següent:
“...”
Moció per declarar la vila de Ripoll respectuosa amb la diversitat afectiva i sexual
amb la realitat de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals i contraria a la
discriminació de les persones per raó de la seva orientació i/o identitat sexual.
El proppassat 17 de maig es va celebrar el Dia Internacional Contra la LGTBfóbia. 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
deis disturbis a Stonewallinn 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 deis 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 Inter sexuals 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 pera 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, transgèneres i Inter sexuals, incorporant aquesta perspectiva a tota !'estructura
municipal.
És per tot això que es proposa al plenari l'adopció deis següents acords:
Redactar i executar durant la present legislatura ei Pla Local contra la Homofòbia prenent com a
model plans similars com el vigents a Berga des de 2013.
Mentre no es redacta aquest pla local:
- Promoure el coneixement de la diversitat sexual i afectiva en general i com afrontar casos de
LGTBfóbia 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, del10 d'octubre, per garantir els drets de
Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgèneres i lntersexuals 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 pagina web de l'Ajuntament un enllaç al web, elaborat per
l'Observatori contra la Homofòbia, destinat a la denúncia d'agressions de caire homòfob i
transfòbic.
- Instar al CBS del Ripollès a la inclusió de la perspectiva LGBTI en la seva estratègia antirrumors.
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- 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 deis 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 secundaria, per a tota la comunitat educativa.
- Comunicar a l'Observatori contra l’homofòbia qualsevol cas de que es tingui coneixença,
independentment si la persona presenta o no denúncia per al seu correcta tractament estadístic.
- Donar visibilitat al moviment LGBTI col·locant a la fa9ana 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 deis 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.
“...”
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents
1. Declarar Sant Pau de Segúries municipi respectuós amb la diversitat afectiva i sexual amb la
realitat de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals i contraria a la discriminació de les persones
per raó de la seva orientació i/o identitat sexual.
2. Donar suport a la moció en tots els seus punts.
3. Comunicar-ho a l’Ajuntament de Ripoll i al Consell Comarcal del Ripollès a l’efecte corresponent.
La proposta s’aprova per unanimitat
11. Assumptes urgents
No n’hi ha
12. Precs i preguntes
El Sr. Solà demana la paraula i formula les preguntes següents:
1. Si s’ha fet alguna cosa del tema de les obres del Càmping.
2. Que no té sentit l’informe del tema del consum del llum de les bústies: ells no van demanar un
informe i no té cap sentit la declaració que el cost de l’informe és de 60-70 euros.
3. El motiu d’enderrocar el mur del carrer Faig.
4. El motiu del canvi de contenidors del pla del Serrat.
5. El motiu de que l’accés al riu per la part sud de la passera estigui tallat.
6. Informa que hi ha una òptica davant ca la Petronil·la que està espatllada fa molt de temps.
7. Pel que fa les explicacions sobre la no tramitació del Pla Especial del Càmping: explica que van
tramitar l’expedient de llicencia d’activitats davant el Consell Comarcal. Llegeix un seguit d’escrits
de l’Ajuntament al Consell comarcal i a la titular del Càmping. Si no es va tramitar devia haver
algun motiu i en tot cas és culpa de l’interessat qui no va insistir prou davant l’Ajuntament.
8. Per acabar, llegeix un escrit manifesta la seva intenció de demanar la dimissió del regidor
d’esports i de l’alcaldessa per les obres al Càmping. Ho presentarà formalment més endavant.
(Nota del secretari: constarà com annex a aquesta acta el text íntegre llegit)
Respostes:
1. Pel que fa la primera pregunta sobre tramitació administrativa, el secretari explica que s’han
tramitat tos els expedients referents al Càmping: llicències i comunicacions d’obres, Pla Especial,
resposta a la denúncia davant Urbanisme, expedient de disciplina urbanística, projecte d’actuació
específica i acta del Ple de 13 de juny. Tot està tramitat i alguns en informació pública al BOP, i
accessible a la Web municipal.
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2. Pel que fa l’informe de la llum de les bústies, se li va enviar al grup FSP-PA tal i com es va
acordar i s’ha fet saber el cost de les hores de dedicació dels tècnics per fer l’informe.
Pel que fa la resta de preguntes l’alcaldessa explica:
3. El motiu de les obres al mur del carrer del Faig ha sigut per evitar inundacions als
veïns de la zona. S’ha retallat un tros de mur però abans s’havia actuat amb una reixa
davant la rampa dels veïns que es demostrar insuficient.
4. El canvi de contenidors va ser per evitar l’abocament de trastos procedents d’altres
pobles de la Vall de Camprodon. La ubicació alternativa encara està per fixar.
5. L’accés al riu per la part sud de la passera s’ha de tornar a obrir. Actualment està
tancat per impedir l’accés a la passera, per motius de seguretat.
6. La lluminària davant de ca la Petronil·la (Avda. de la Vall /can Benito) és cert que fa
temps que està espatllada i es va donar instruccions per arranjar -la: esbrinarà el motiu
que encara no s’hagi solucionat.
7. Pel que fa les explicacions del Sr. Solà del perquè no es va tramitar el Pla Especial del
Càmping l’any 2008: no ha donat cap explicació. El que ha dit fa referència al projecte
d’activitats que es va tramitar davant el Consell Comarcal. El cert és que no hi ha cap
justificació a la inactivitat municipal per tramitar el pla Especial quan el Sr. Solà era
alcalde.
8. Pel que fa l’escrit llegit pel Sr. Solà no vol fer cap comentari .
Com que no hi ha més temes per tractar l’alcaldessa presidenta aixeca la sessió i dona la
paraula al públic assistent.
Fora de l’ordre del dia:
Arrel de les intervencions del públic l’alcaldessa fa constar:
-

Que hi ha un senyal d’Stop al camí del Callís tapat per la vegetació.
Que a l’Avda. Mariner els vehicles corren massa i fan molt soroll.
Que podria ser que els carrer del Polígon el Mariner fossin privats: s’ha d'esbrinar
Que hi ha dues senyals de prohibició als terrenys de l’INCASOL on aparquen vehicle
durant mesos i mesos.
Que manquen contenidors de rebuig al pla del Serrat.
Que la Brigada hauria d’escombrar les zones de contenidors, de tant en tant .
Que s’ha de recuperar el servei d’ajut a domicili de la gent gran per la recollida de
trastos.

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,

Josep Ruiz i Muñoz

Dolors Cambras Saqués
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ANNEX a l’Acta del Ple d’11 de juliol de 2016
Sol·licitud de dimissió d'un regidor i de l'alcaldessa en el Ple del 11/7/2016
- Obres sense llicència al càmping els Roures:
1/ A principis d'abril de 2016 detectem la progressiva ocupació d'unes planes agrícoles qualificades
pel POUM com objecte d'una especial protecció i demanem un informe urbanístic que valori
l'actuació feta perquè pensem que es vulnera l'ordenament establert. Fins a data d'avui no hem
rebut cap resposta. Ens adonem a més, entre d'altres coses, que s'estan fent unes obres d'un cert
abast dins el càmping els Roures de Sant Pau i així ho fem saber a l'alcaldessa per mitjà d'un
escrit, amb data 6/04/2016.
2/ Al no rebre resposta, amb data 19 d'abril de 2016 ens tornem a adreçar a l'alcaldessa recordantli la necessitat de disposar dels permisos corresponents abans del començament de les obres.
En el mateix escrit, demanem l'acta d'aprovació del projecte d'aquestes obres per part de la Junta
de Govern Local i la còpia de la llicència concedida; també demanem l'informe favorable
d'urbanisme preceptiu i el de l'ACA, per tractar-se d'una zona afectada pel pas d'una riera.
Finalment, demanem també la immediata suspensió cautelar de les obres en curs si no es disposa
de les autoritzacions pertinents.
3/ Tampoc en aquest cas rebem cap mena de resposta per la qual cosa decidim presentar una
instància demanant novament la llicència d'obres, el projecte tècnic corresponent i els permisos de
les administracions supra-municipals necessaris tot advertint que el promotor de les obres és
regidor i membre de l'equip de govern i, per tant, l'alcaldessa ha d'estar perfectament informada del
cas. Demanem, també, si s'han pres les mesures cautelars que, al nostre entendre són del tot
necessàries en aquest cas.
4/ Atès de que les obres en qüestió continuen, que ja es troben pràcticament acabades i davant del
silenci sistemàtic exercit per part de l'alcaldessa en totes les nostres sol·licituds d'explicacions,
decidim demanar la celebració d'un ple extraordinari amb un únic punt del dia: La situació de les
obres del càmping.
5/ Finalment, el ple extraordinari es celebra el dia 13 de juny de 2016. De resultes d'aquest Ple se'n
deriven les següents conclusions:
El Sr. Secretari explica que, amb data 22 de març de 2016 es demana llicència d'obres per una
reforma de Bungalows i de tala d'arbrat, entre d'altres. El mateix dia 22, segons l'informe aportat pel
tècnic municipal Sr. Rico, s'aprova malgrat, segons l'informe del tècnic municipal que diu
”Analitzada la documentació aportada, s'observà que les obres no quedaven prou detallades per a
ser valorades”
A dia 10 de maig de 2016, el promotor de les obres, el regidor Sr. Adrià Gòmez, presenta la nova
documentació requerida que el tècnic municipal valora de la següent manera:
Punr 4 del seu informe:
“Vistos els pressupostos detallats, i la documentació aportada, als efectes de determinar si
requereixen projecte tècnic o no, i per tant, subjectes a llicència prèvia o no, no es detalla de forma
suficient les obres de remodelació en els bungalows i sí la resta d'obres:
- “Les obres de remodelació dels bungalows , que a la vista de la inspecció són de substitució, i per
tant obra nova, segons art. 187 del TRLUC, està subjecte a llicència municipal, atès que NO té
escassa entitat constructiva i senzillesa tècnica i requereix de projecte tècnic”

Pel que fa a la tala d'arbrat, no consta enlloc la llicència municipal preceptiva.
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Ens crida molt l'atenció que, amb tots aquests fets degudament documentats, en cap
moment hi hagi hagut cap iniciativa per aturar, preventivament, aquestes obres sense
llicència (que ja estan acabades i en servei) màxim quan en la sessió ordinària de la Junta de
Govern Local del dia 2 de maig d'enguany (en les mateixes dades que tenen lloc aquests fets
del càmping els Roures) i actuant de regidor en aquesta Junta el Sr. Adrià Gómez i Marco, 3.4
Exp. EDU 215/15. La Ral, 24. JBG, es requereix el què diu l'ACORD:
1- Requerir al sol·licitant que completi la sol·licitud presentada dins el termini de quinze dies,
amb la documentació següent:
a) S'aportarà un plànol de la proposta, d'emplaçament a escala 1/500, amb la superposició
del plànol d'ordenació. En el que s'indiqui la relació de la proposta amb la profunditat
edificable i els límits de sòl urbà, especialment per la ubicació del porxo i de l'element volat
en la part posterior del solar.
b) El projecte incorporarà una justificació del compliment de la normativa urbanística (POUM
de Sant Pau de Segúries, en relació als paràmetres que li són d'aplicació).
c) S'haurà d'especificar en el projecte que la barbacoa tingui una volada màxima de 30 cm., i
la teula haurà de ser de color vermell o groc (art. 114 del POUM).
d) S'haurà de justificar el compliment de HS-3 del CTE, en relació a l'extracció de fums
prevista.
2- Deixar en suspens la tramitació de la llicència d'obres per a la construcció de porxo i
piscina, en el solar situat a la ral, 24, durant el termini de 15 dies.
(....)
4- Advertir a l'interessat que en cas d'incompliment d'aquest requeriment les obres
executades sense llicència s'hauran d'enderrocar i s'iniciaran els expedients que són de Llei.

