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Acta de Ple
Núm. 5/2017, de 9 d’octubre
Sessió ordinària
Inici: 19:00
Acabament: 21:00
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)
Absències:

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.
5.
6.
7.
8.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Acceptació de la renúncia d’un regidor
Correspondència oficial
Donar compte de Decrets d’Alcaldia
Ratificar el Decret d’Alcaldia de suport al Referèndum
Donar compte de les actes aprovades de la Junta de Govern Local
Aprovació del Compte General de 2016
Aprovació de la modificació dels Estatuts del Consorci per a la Protecció i gestió dels
Espais d’Interès Natural del Ripollès (en endavant CEINR) per a adaptar -los a la
normativa vigent i als suggeriments dels diferents departaments de la Generalitat de
Catalunya.
9. Donar compte del Manifest de l’ACM i l’AMI pels fets de l’1 d’octubre
10. Donar suport a la Moció de l’ACM i l’AMI de condemna als fets del’1 d’octubre
11. 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 de l’acta de la sessió anterior
Es proposa l’aprovació de l’Acta del Ple anterior: Acta 4, sessió del 17 de juliol de 2017
La proposta s’aprova per unanimitat dels sis regidors dels set que de Dret formen la
corporació
2. Acceptació de la renúncia d’un regidor
Vist l’escrit de renúncia al càrrec del regidor Sr. Joan Bosco Blanco Carrasco per motius
personals i professionals;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Acceptar la renúncia del regidor Sr. Joan Bosco Blanco Carrasco i agrair-li els serveis
prestats.
2. Sol·licitar a la Junta Electoral Central la tramesa de la credencial del substitut
corresponent.
3. Notificar-ho l’interessat per a la seva deguda constància
4. Notificar-ho al Grup Municipal FSP-PA per a la seva deguda constància
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El Sr. Solà s’afegeix a l’agraïment al regidor per la seva dedicació com a regidors del grup
de l’oposició FSP-PA a l’Ajuntament.
Vol fer constar que el motiu que hagi plegat és personal i professional i no pas per
desavinences dins del seu Grup Municipal.
La proposta s’aprova per unanimitat dels sis regidors dels set que de Dret formen la
corporació
El Sr. Solà explica en aquest punt que tenia pensat abandonar el Ple en aquest punt pel fet
que l’Ajuntament no facilita la seva feina com oposició en facilitar dades que necessita per
exercir la seva feina. Sobretot al tema del Càmping.
Com que hi ha la Televisió no abandonarà el Ple, tal i com havia pensat.
L’altra dia va demanar còpia d’un projecte i li van fer de seguida, la qual cosa ag raeix.
No obstant hi ha dades que es poden fer de seguida i fa temps que les espera perquè el
secretari ha de donar el vist i plau.
El secretari li recorda que la petició reiterada de les còpies de les llicències d’obres fetes pel
Càmping des de l’any 2000 fins l’actualitat suposa un volum de feina important pel qualsevol
Ajuntament. L’Ajuntament només compta amb secretari presencial un dia a al setmana i amb
prou feines es pot fer el dia a dia. La sobrecàrrega pel personal municipal que ocasionen les
sol·licituds del Sr. Solà és força important. No obstant el Sr. Solà també demana certificats
i informes que requereixen un temps i una dedicació. A part demana que se li facin còpies
en paper quan tota la documentació que tenim és digital.
L’alcaldessa explica que al Sr. Solà no se li ha negat l’accés a cap document municipal. No
obstant els seus escrits diaris poden afectar el normal funcionament de l’Ajuntament. Molts
ja se li han contestat i d’altres estan pendents de l’arxiver i d’informes tècnics.
3. Correspondència oficial
Es dona compte de la correspondència més rellevant rebuda a l’Ajuntament, següent:
Data
document
7/9
17/8
24/7
20/7
20/7

Resum
DVEH: Carta sobre locals electorals
DI: Pla emergències VENTCAT
CCRipollès: escrit repartiment despeses comuns del FEDER comarcal
CEINR: tramesa estatuts modificats per ratificar
CCRipollès: carta agraïment lluita contra incendis de la Generalitat

El Ple en queda assabentat.
4. Donar compte de Decrets d’Alcaldia
Núm.

Data

Matèria

1 27-ene C ontractació del servei de dinamització als Parcs Urbans i a les Xarxes d'Itineraris Saludables
2 27-feb Retirada de vehicle abandonat al polígon industrial El Mariner
3 03-feb Atorgarment llicència arranjament del ferm del camí de coll pregon
4 03-abr

Adhesió al conveni subscrit entre la Generalitat de C atalunya i la Diputació de Girona amb què s'estableix el Pla
extraordinari d'assistència financiera local 2017.

5 27-abr C ontracte treballador municipal per al manteniment de jardineria, parc i jardins, i vies públiques 2017
6

03-jul Aprovació increment 1% retribucions personal segons Llei de Pressupostos Generals de l'Estat 2017

7 16-ago C ontracte laboral interí de la substituta de la treballadora de neteja per les vacances
8 01-ago C ontracte menor d'obres a l'empresa C onstruccions J. Geli, S.L. Per la pavimentació de les grades del pavelló.
9 07-sep Suport al referendum
10 28-ago Aprovació línies fonamentals del pressupost 2018

El Ple en queda assabentat.
5. Ratificar el Decret d’Alcaldia de suport al Referèndum
Vist el Decret d’Alcaldia de 7/09/2017 que es transcriu següent:
“...”
Decret d’Alcaldia
Atesa l’aprovació per part del Parlament de Catalunya de la Llei del Referèndum per
l’autodeterminació de Catalunya i del Decret de convocatòria signat pel Govern de la
Generalitat per a celebrar-lo en data 1 d’octubre de 2017,
L’alcaldessa de l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries en exercici de les atribucions de
representació,
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Manifesta:
Primer-. El ple suport al Referèndum que s’ha convocat pel proper dia 1 d’octubre de 2017
i complir les previsions que es concreten a l’esmentada Llei.
Segon.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió
ordinària que se celebri.
Tercer.- Comunicar aquesta resolució al Govern de la Generalitat de Catalunya, a
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i a l’Associació de Municipis per la
Independència (AMI).
Signatura
“...”
Es proposa al Ple ratificar-ho en tots els seus termes.
La proposta s’aprova per unanimitat dels sis regidors dels set que de Dret formen la
corporació
6. 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.
Núm.
Núm.
Núm.

10,
11,
12,
13,

de
de
de
de

19
17
28
18

de juny
de juliol
d’octubre
de setembre

El Ple en queda assabentat.
7. Aprovació del Compte General de l’exercici 2016
Vist el compte general d’aquesta corporació corresponent a l’exercici econòmic de 2016, juntament
amb tota la seva documentació annexa, segons la legislació vigent;
Vistos els informes de Secretaria i d’Intervenció emesos sobre l’esmentat Compte, i el Dictamen
favorable de la Comissió Especial de Comptes emesos en 19 de juny de 2017;
Atès que el compte general va ser exposat al públic mitjançant anunci publicat en BOPG núm. 122
de 27 de juny de 2017 perquè poguessin presentar-se reclamacions, objeccions o observacions, i
que no s’han presentat, segons consta en el certificat de Secretaria de 31 de juliol de 2017;
De conformitat amb l’establert en l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local,
Atesa la Resolució de 24 de març de 2015, per la qual es fa públic el conveni de col·laboració entre
el Tribunal de Comptes i la Sindicatura de Comptes de Catalunya per a la coordinació del retiment
telemàtic dels comptes generals de les entitats locals signat el 3 de desembre de 2014;
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 2016
en la forma en què ha estat presentat i retut.
2. Trametre el Compte General corresponent a l’exercici econòmic de 2016 i la documentació a
què es refereixen les Regles 44 i següents de la Instrucció del model normal de comptabilitat local,
aprovada per Ordre del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, HAP/1781/2013, a la
Sindicatura de Comptes de Catalunya, mitjançant la plataforma d’EACAT, d’acord amb el que
estableix la Resolució d'11 de març de 2016, de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de
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Catalunya de l'Acord del Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya relatiu a la forma en què
les corporacions locals de Catalunya han de trametre a la Sindicatura de Comptes el Compte
general.
3. Considerar presentat el Compte General corresponent a l’exercici econòmic de 2016 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 TRLHL, en el marc del conveni de col·laboració signat el 3 de desembre del
2014 entre el Tribunal de Comptes i la Sindicatura de Comptes de Catalunya, per a la coordinació
del retiment telemàtic dels comptes generals de les entitats locals, pel qual acordaren considerar
retuts els comptes del seu àmbit comú competencial presentats davant de qualsevulla d’elles de
conformitat amb els acords mitjançant els quals es regula el format del Compte general de les
entitats locals en suport informàtic.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per tres vots a favor de l’equip de govern i l’abstenció del
dos regidors del grup FSP-PA.
8. Aprovació de la modificació dels Estatuts del Consorci per a la Protecció i gestió dels
Espais d’Interès Natural del Ripollès (en endavant CEINR) per a adaptar-los a la
normativa vigent i als suggeriments dels diferents departaments de la Generalitat de
Catalunya
Vist que en sessió de Consell Plenari el CEINR celebrada el dia 14 de juny de 2017 s’aprovà
inicialment la modificació dels estatuts reguladors del Consorci per a la Protecció i Gestió dels
Espais d'Interès Natural del Ripollès (en endavant CEINR);
Vist que el 15 de juny de 2017 es tramita l’Acord al Departament de Territori i Sostenibilitat,
administració d’adscripció, per procedir als tràmits oportuns per a ésser aprovats en Acord de
Govern;
Atès que per ésser sotmesos a Acord de Govern es requereixen informes favorables de diferents
departaments de la Generalitat de Catalunya, tràmits que han obligat a introduir modificacions al
redactat inicial aprovat per Consell Plenari de data 14 de juny de 2017;
Vist que tal i com es preveia a l’acord de data 14 de juny de 2017, la modificació dels Estatuts per
tal d’adaptar-se a les previsions que, inicialment, es trobaven recollides en la Llei 27/2013, de 27
de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, i en la Llei 15/2014, de 16
de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa, i que
a hores d’ara es contenen en la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Vist l’Acord GOV/94/2017, d'11 de juliol, pel qual s'aprova la modificació dels Estatuts del Consorci
per a la Protecció i la Gestió dels Espais d'Interès Natural del Ripollès, i el seu text refós publicat
al DOGC núm. 7411 de data 13 de juliol de 2017.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Ratificar l’aprovació de la modificació dels Estatuts del Consorci per a la Protecció i la Gestió dels
Espais d’Interès Natural del Ripollès, i el seu text refós, que s’annexa a aquest Acord.
2. Delegar expressament al Consorci d’Espais d’Interès Natural del Ripollès la corresponent
tramitació administrativa de l'expedient així com les publicacions oficials que siguin oportunes.
La proposta s’aprova per unanimitat dels sis regidors dels set que de Dret formen la
corporació
9. Adhesió al Manifest de l’ACM i l’AMI pels fets de l’1 d’octubre
Vist el manifest de l’ACM i l’AMI pels fets de l’1 d’octubre on es manifesta el rebuig a la violència;
Vist que avui 2 d’octubre se celebra el dia Internacional contra la violència;
Vist que l’alcaldessa ha llegit el Manifest davant la seu de l’Ajuntament davant del públic assistent;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Adherir-nos al Manifest en tots els seus termes.
2. Trametre aquest acord a l’ACM, AMI i a la Presidència de la Generalitat de Catalunya
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La proposta s’aprova per unanimitat dels sis regidors dels set que de Dret formen la
corporació
10. Donar suport a la Moció de l’ACM i l’AMI de condemna als fets del’1 d’octubre
Vista la moció de l’ACM i de l’AMI que es transcriu següent:
“...”
El diumenge 1 d’octubre de 2017 passarà a la història a Catalunya per la vergonya d’un Estat
espanyol repressor que ha exercit una dura violència davant d’uns ciutadans absolutament
indefensos. Però sobretot restarà en els nostres cors i en la nostra memòria per l’actitud cívica,
serena, coratjosa, pacífica i persistent d’uns ciutadans que van sortir a votar i exercir la democràcia
malgrat les amenaces i l’estat de setge i por.
Per aquest motiu, l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries
ACORDA:
PRIMER.- Condemnar de forma enèrgica, alta i clara tota la violència injustificada generada per
l’Estat espanyol, emparat pel seu Govern, contra veïns i veïnes dels nostres pobles i ciutats que
l’únic que volien és decidir i exercir la democràcia. Unes agressions dictades pel govern de l’Estat
que van provocar més de 900 ferits, quatre d’ells ingressats en centres hospitalaris.
SEGON. Donar tot els recolzament i suport a les persones ferides durant les càrregues policials
d’ahir a Catalunya.
TERCER.- Exigir la retirada dels efectius policials del Cuerpo Nacional de Policia i la Guardia Civil
enviats de manera expressa per impedir l’exercici democràtic de votar en un referèndum, reprimint
amb violència les llibertats i drets fonamentals de la ciutadania. Demanar que el Govern de l’Estat
assumeixi totes les responsabilitats pels danys personals i materials conseqüència d’aquesta brutal
repressió.
QUART.- Reconèixer l’actitud, valentia i el comportament cívic i pacífic de més de 2 milions de
persones que aquest diumenge es van expressar a les urnes, tot i l’estat de terror que va voler
imposar l’Estat espanyol, i als qui se’ls va usurpar el vot ja dipositat dins d’urnes requisades.
CINQUÈ.- Demanar la mediació i el suport de les institucions europees i de la comunitat
internacional perquè els catalans tenim dret a decidir el nostre futur.
SISÈ.- Deixar constància que els municipis catalans i els seus càrrecs electes estaran al costat
d’allò que decideixin les institucions catalanes, Govern català i Parlament de Catalunya.
“...”
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Donar suport a l’anterior moció en tots els seu termes
2. Trametre aquest acord a l’ACM i AMI per a la seva deguda constància
La proposta s’aprova per unanimitat dels sis regidors dels set que de Dret formen la
corporació
11. Precs i preguntes
El grup de FSP-PA va presentar un seguit de preguntes per escrit al darrer Ple de juliol que l’Alcaldia
va respondre per escrit en el sentit següent:
“...”
PREGUNTA:
2Amb 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
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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?
RESPOSTA:
Es tracta d’una iniciativa particular que pot ser, o no, assumida per l’Ajuntament per tal que sigui
viable.
Per tal de salvaguardar els interessos públics, l’Ajuntament ha formalitzat un conveni urbanístic en
benefici de la població de Sant Pau de Segúries que suposarà una millora qualitativa i quantitativa
en les instal·lacions esportives municipals.
Actualment hom pot gaudir de la piscina del Càmping per la manca de piscina pública municipal.
En el futur els santpauencs podran gaudir d’una àmplia oferta d’instal·lacions esportives, sense
cost d’inversió per l’Ajuntament i sense haver-se de desplaçar de la població.
El consens dels termes del conveni és molt recent i el moment de fer pública la proposta passa per
l’aprovació prèvia de les mesures de garantia Mediambientals que ha d’establir el Departament
corresponent. Sense aquest requisit no es pot traslladar a la població una iniciativa que, en cas de
no comptar amb l’aval mediambiental, no pot prosperar.
En definitiva, s’ha fet públic en el moment procedimentalment correcte i seguiran tot un seguit de
tràmits d’informació pública i sol·licitud d’informes sectorials que avalaran la transparència de la
proposta de modificació de POUM amb plenes garanties pel nostra patrimoni i Medi Ambient.
PREGUNTA
3Estan 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 instal·lacions poden estar funcionant? l'Ajuntament hi té alguna responsabilitat?
RESPOSTA
Aquest expedient està en tràmit de legalització amb l’expedient d’aprovació del Pla Especial que el
Càmping va presentar l’any 2008, tal i com el Sr. Solà ja sap perquè era l’alcalde en aquella època
i no ho va tramitar.
Si el Sr. Solà hagués fet bé la seva feina ara no seria tant complicada la legalització de les obres.
PREGUNTA
4Per 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?
RESPOSTA:
Les sol·licituds demanades no tenen cap relació amb la modificació del POUM.
Se li donarà resposta tant bon punt es disposi de la recerca document, informes i certificats que
ha demanat.
Sense perjudici del seu dret obtenir informació municipal, li recordem que un abús d’aquest exercici
pot produir un funcionament anormal de l’Administració que podria ser constitutiu d’obstrucció a
l’Administració.
PREGUNTA:
5Un 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?
RESPOSTA:
Cap relació té el que demanen amb l’Avantprojecte de modificació del POUM que suposa l’Ampliació
de l’àmbit de Càmping, no pas l’àmbit existent.
No hi costa cap bungalow en la zona de la carretera que fa esment
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PREGUNTA
6Per 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 ?
RESPOSTA:
S’han comprovat reiteradament els comptadors del Càmping i funcionen correctament. Tampoc
s’ha constatat cap error de lectura.
PREGUNTA:
7En 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.
RESPOSTA:
Es va enviar la resposta a l’escrit del seu Grup Municipal com a notícia a tres diaris que van fer la
difusió que van considerar oportuna. En cap cas l’Ajuntament ha pagat per la publicació de cap
anunci oficial.
Pel que fa les opinions de l’escrit, corresponen a l’Alcaldia que és la representant de l’Ajuntament
i també la opinió de l’Equip de Govern de l’Ajuntament, per la qual cosa en tenir la majoria absoluta
dels membres representa la decisió de l’Ajuntament en conjunt.
Aquesta és la essència de la Democràcia i vostè, com a demòcrata, espero que estigui d’acord.
Atentament,
L’alcaldessa
“...”
El Grup Municipal FSP-PA ha presentat un escrit de rèplica a les anteriors respostes de l’alcaldessa.
Es transcriuen literalment i seguidament:
“...”
Consideracions a les respostes de la sra. Alcaldessa a les preguntes fetes pel Grup
Municipal FSP-PA en el apartat de Precs i Preguntes del darrer Ple celebrat el mes de
juliol 2017.
Consideracions a la resposta a la pregunta 2: El conveni urbanístic formalitzat per l’Ajuntament no
ha estat posat en coneixement del nostre Grup Municipal i, per tant, no hem pogut al·legar ni
aportar-hi res. Tampoc ha passat per l’aprovació del Ple.
No és clar que l’Ajuntament no hagi d’aportar cap inversió econòmica ni tampoc està clar l’interès
general del poble ja que el càmping disposa de suficient infraestructura pròpia (supermercat, bar,
restaurant...etc), per atendre les necessitats dels seus clients per la qual cosa el benefici pels
comerços, bars i restaurants seria mínim o, fins i tot, una clara competència. Pel que fa a l’ús de
les seves instal·lacions, el percentatge d’usuaris del poble és mínim i limitat a l’ús de la piscina,
amb condicions.
Consideracions a la resposta a la pregunta 3: Si l’expedient de legalització està en tràmit, vol dir
que no ho estant de legalitzades. Per tant, així i tot l’Ajuntament permet el seu funcionament. Al
nostre entendre, això és prevaricació.
Pel que fa a voler traslladar la responsabilitat de la legalització de les instal·lacions del càmping els
Roures al llavors Alcalde, Joan Solà, li he de dir que l’expedient presentat en el seu moment no va
poder prosperar, no per manca de voluntat de l’Ajuntament ni del seu Alcalde, sinó per imperatiu
que el mateix Consell Comarcal, ja que no es complien un munt de requisits legals. Per altra banda,
no hi ha entrat en el Registre de l’ajuntament cap escrit de queixa o reclamació per part dels
responsables del càmping demanant informació dels tràmits i estat del procés ni cap mena
d’explicacions, la qual cosa demostra la manca d’interès pel tema.
Per altra banda, vostè hauria de saber, i el secretari ho sap, que si en un temps determinat
l’ajuntament no tramita l’expedient, ho poden fer els mateixos interessats a través dels serveis
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que la Generalitat disposa per a tal fi. Una altra mostra de la falta d’interès i la voluntat de seguir
amb el dia a dia.
I finalment, l’equip de govern del Sr. Solà i ell mateix com alcalde, com vostè sap, no van
presentar-se en la següent legislatura (2011-2015) en la que sí que vostè va tenir la responsabilitat
de regidora d’Urbanisme. Vostè i el consistori d’aleshores bé podien haver iniciat aquests tràmits.
I els responsables del càmping tornar a sol·licitar, de nou, la seva tramitació. En els quatre anys
del seu mandat, ni vostè ni els responsables del càmping els Roures van fer res. No vulgui atribuir
doncs la responsabilitat a qui no pertoca.
Senyora alcaldessa, l’Ajuntament i el Sr. Solà van fer bé la seva feina. La fa bé vostè, la seva feina,
permetent que un dels seus regidors faci obres sense els permisos necessaris, mentre per altra
banda sanciona a altres veïns per causes menors? Considera encara “impecable”, com va dir vostè
en els mitjants de comunicació, la contractació de l’arquitecte municipal, quan el mateix
Departament de Governació els ha obligat a obrir un nou procés de contractació? I podríem posar
més exemples.... Li demano, doncs, que reflexioni una mica abans d’acusar a d’altres de fer
malament les coses.
Consideracions a la resposta a la pregunta 4: Està clar el dret que ens assisteix, com a Grup
Municipal, a l’accés a tota la informació sobre qualsevol tema que faci referència a temes municipals
i que sigui del nostre interès, llevat dels casos puntuals que estableix la llei. El que no entenem és
que l’alcaldessa ens digui que abusem d’aquests dret quan les sol·licituds d’informació són molt
poques, la majoria molt fàcils d’atendre (fotocòpies d’algun document... etc) i, pràcticament cap
d’elles atesa. Li demano doncs que aporti dades, que demostrin aquest abús en l’exercici del nostre
dret i quina és la causa d’aquesta presumpta obstrucció a l’Administració.
Consideracions a la resposta a la pregunta 5: Sra Alcaldessa, la resposta que ens dona referent a
la legalitat dels bungalows ubicats al costat de la c153a és, senzillament, ridícula. Aquests
bungalows no només “constaven” sinó que han estat operatius i a ple rendiment des de la seva
instal·lació a mitjants de 2016 fins a meitats del mes de setembre passat, quan van ser retirats.
Consideracions a la resposta a la pregunta 6: Vam fer aquesta pregunta al comprovar els irregulars
consums que mostraven les lectures efectuades en aquest temps. Si, com diu, vostès que en són
els responsables diuen que ho han comprovat i que els comptadors funcionen correctament ni hi
ha cap error de lectura, deu ser així.
Consideracions a la resposta a la pregunta 7: En cap moment, al fer aquesta pregunta, vam posar
en qüestió el dret d’expressar la seva opinió i la del seu equip de govern allà on vostès considerin
oportú. Només faltaria! La única cosa que discrepem és que es fes servir un format reservat,
ordinàriament, a Edictes o Avisos i mai per expressar opinions personals, encara que facin
referència a temes d’ajuntament.
I finalment, fent referència a la seva observació en el sentit de que la expressió de la opinió de
tothom és l’essència de la democràcia, no hi podria estar més d’acord!.
Com també que la transparència en la gestió pública és un dels seu principals pilars.
Joan Solà i Galceran, portaveu Grup Municipal FSP-PA
“...”
L’alcaldessa es reserva el dret a respondre les manifestacions del Sr. Solà.
El Sr. Solà demana que el secretari li doni còpia de les preguntes que ha enviat per aquest Ple
perquè les ha oblidat a casa.
El secretari diu que no li consten
El Solà demana diu que les ha presentat per ETRAM.
El secretari s’ofereix per anar-les a cercar, s’aixeca i acompanyat del Sr. Solà accedeixen a l’ETRAM
i comprovem que no consta cap entrada del Sr. Solà amb preguntes pel Ple.
El Sr. Solà afirma que les va enviar però ha constatat que no han arribat.
Demana com està el tema de Càmping.
El secretari respon que s’ha aprovar la informació pública del Text Refós del Pla Especial del
Càmping que incorpora tots els informes sectorials de 14 administracions públiques. S’ha tornat a
demanar els informes Sectorials referents al Text Refós. Estem en aquest tràmit.
El Sr. Solà diu que ha demanat documentació que hauria d’haver tingut abans del Ple i que hauria
permès “donar joc” al debat. Com que no se li ha enviat no pot ser.
El secretari li recorda que ho va demanar divendres passat dia 6 i li ha sigut materialment
impossible donar-li la documentació que demana, no obstant ho farà de seguida que pugui.
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Seguidament els regidors obren un debat sobre diferents aspectes del Càmping que no està a
l’ordre del dia del Ple.
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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