Acta de la sessió del Ple de l’Ajuntament del dia 5 d’octubre de 2018
Identificació de la sessió:
Núm. PLE2018000006
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 5 d’octubre de 2018
Hora d’inici: 19:00 h
Hora de fi: 21:00 h
Lloc: Sala de Plens
Hi assisteixen:
Maria Dolors Cambras Saques, alcaldessa presidenta
Joan Navarro Soler, regidor
Xavier Marsal Coma, regidor
Albert Coma Vila, regidor
Amb veu i sense vot: Josep Ruiz Muñoz, secretari
Han excusat l’assistència:
Adrià Gómez Marco, regidor
Gabriel Barba Ramírez, regidor
Desenvolupament de la sessió:
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 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 del Ple anterior
2. Donar compte de la correspondència oficial rebuda a l'Ajuntament
3. Donar compte dels Decrets d'Alcaldia
4. Donar compte de les actes aprovades de la Junta de Govern Local
5. Aprovació del Compte General de l'exercici 2017
6. Donar compte del Període Mig de Pagament del 2n. Trimestre de 2018
7. Donar compte de la tramesa de l’informe d’execució del 2n. trimestre de 2018 del pressupost
al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques
8. Ratificació dels Estatuts de la Mancomunitat de la Vall de Camprodon
9. Donar suport a mocions d’altres entitats i administracions:
9.1. Moció de suport a l’Escola Oficial d’Idiomes
9.2. Moció de suport a la candidatura de la Sardana a la llista representativa del Patrimoni
Cultural Immaterial de la UNESCO
10. Precs i preguntes
1.0.- Aprovació de l'Acta de la sessió del Ple anterior
Es proposa al Ple l’aprovació de l’Acta de la Sessió del Ple de 16 de juliol de 2018
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Resultat: Aprovat per unanimitat
2.0.- Donar compte de la correspondència oficial rebuda a l'Ajuntament
Núm. reg.

Data reg.

Interessat

Contingut

E2018001009
E2018001008
E2018000998
E2018000997
E2018000995
E2018000994

01/10/2018
01/10/2018
28/09/2018
28/09/2018
28/09/2018
28/09/2018

AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (ACA)
AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (ACA)
GENERALITAT DE CATALUNYA
GENERALITAT DE CATALUNYA
GENERALITAT DE CATALUNYA
AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (ACA)

E2018000993
E2018000990
E2018000988
E2018000987
E2018000985

28/09/2018
28/09/2018
27/09/2018
26/09/2018
26/09/2018

GENERALITAT DE CATALUNYA
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS

AS: Comunicació tràmit audiència APRI (Risc Inundacions) - ACA .
AS: Publicació Estudi de Preus 2018 _ ACA .
AS: Tutela financera dels ens locals .
AS: Comunicació publicació Decrets Delimitació i CDT (FHN) .
AS: Comunicació publicació Decrets Delimitació i CDT (PCL) .
AS: Publicació Estudi de Preus 2018 _ ACA .
AS: COMUNICACIO GIP-216.18 CURSA CICLISTA LA TRAMUN 14/14/18
.
AS: Tramesa cert. acord de Ple, estudi costos RSU 2019 .
AS: Projectes municipals FEDER .
AS: Consulta sobre transport escolar .
AS: Consulta sobre transporta a la demanda .
AS: Taxa sobre sol·licitud d'autorització en zona de protecció de
carreteres CAG20180600 Taxa sobre sol·licitud d'autorització en zona de
protecció de carreteres CAG20180600
AS: Recordatori terminis execució i justificació camins 2018 .
AS: Campanya del DARP de protecció del medi recol·lecció bolets .

E2018000983 25/09/2018
E2018000981 21/09/2018
E2018000975 19/09/2018
E2018000973 18/09/2018
E2018000970 18/09/2018
E2018000960 14/09/2018
E2018000957 12/09/2018
E2018000956 12/09/2018

GENERALITAT DE CATALUNYA
GENERALITAT DE CATALUNYA
GENERALITAT DE CATALUNYA
AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT DEL
RIPOLLÈS
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS

E2018000924 05/09/2018
E2018000923 05/09/2018
E2018000921 05/09/2018

GENERALITAT DE CATALUNYA
GENERALITAT DE CATALUNYA
GENERALITAT DE CATALUNYA
AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT DEL
RIPOLLÈS
DIPUTACIÓ DE GIRONA
CONSORCI PER LA PROTECCIÓ DELS ESPAIS
D'INTERÈS NATURAL DEL RIPOLLÈS
SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA
AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (ACA)

E2018000916 04/09/2018
E2018000915 04/09/2018
E2018000897 30/08/2018

GENERALITAT DE CATALUNYA
GENERALITAT DE CATALUNYA
DIPUTACIÓ DE GIRONA

E2018000896
E2018000895
E2018000883
E2018000882
E2018000881

30/08/2018
29/08/2018
20/08/2018
17/08/2018
17/08/2018

GENERALITAT DE CATALUNYA
DIPUTACIÓ DE GIRONA
GENERALITAT DE CATALUNYA
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS

E2018000874
E2018000872
E2018000860
E2018000851

14/08/2018
14/08/2018
10/08/2018
09/08/2018

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
DIPUTACIÓ DE GIRONA
DIPUTACIÓ DE GIRONA
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE LA VALL
DE CAMPRODON
MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE LA VALL
DE CAMPRODON
CONSORCI SERVEI RECAPTACIÓ CERDANYARIPOLLÈS
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS

E2018000942 06/09/2018
E2018000929 06/09/2018

E2018000846 08/08/2018
E2018000842 08/08/2018
E2018000841 08/08/2018
E2018000837 07/08/2018
E2018000835 07/08/2018
E2018000834
E2018000809
E2018000801
E2018000799

07/08/2018
02/08/2018
01/08/2018
31/07/2018

E2018000773 23/07/2018

GENERALITAT DE CATALUNYA
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
GENERALITAT DE CATALUNYA
GENERALITAT DE CATALUNYA
CONSORCI SERVEI RECAPTACIÓ CERDANYARIPOLLÈS
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE LA VALL
DE CAMPRODON
DIPUTACIÓ DE GIRONA
GENERALITAT DE CATALUNYA
CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA DE
CATALUNYA (AOC)

E2018000772 23/07/2018

GENERALITAT DE CATALUNYA

E2018000796 30/07/2018
E2018000784 26/07/2018
E2018000783 25/07/2018
E2018000779 24/07/2018
E2018000778 24/07/2018

E2018000771 23/07/2018
E2018000769 23/07/2018
E2018000765 20/07/2018
E2018000764 20/07/2018
E2018000763 19/07/2018
E2018000760 18/07/2018

E2018000759 18/07/2018

E2018000758 18/07/2018

E2018000753 16/07/2018
E2018000752 13/07/2018
E2018000751 13/07/2018

E2018000750 13/07/2018
E2018000742 12/07/2018

E2018000741
E2018000740
E2018000739
E2018000738
E2018000732

12/07/2018
10/07/2018
10/07/2018
10/07/2018
09/07/2018

E2018000731 09/07/2018

AS: Carta de suport projecte Pirinnowa'tt
AS: Convocatòria reunió FEDER Projecte comarcal 2014-2020 .
AS: 2016 / 060922 / G Notificació acord CUG de 26 de juliol de 2018 de
Pla Especial del càmping els Roures de Sant Pau de Segúries
AS: Tramesa d'informació pressupostària a Presidència .
AS: III Jornada de formació sobre la tramitació electrònica .
AS: Carta de Suport Treball a les 7 Comarques
AS: Notificació despeses corrents nevades 2018 .
AS: Tramesa acord Consell Plenari del CEINR
SOL·LICITUD DE FORMES DE FINANÇAMENT AL DAARP
AS: Recordatori CG 2017, informe 16/2018-E .
RESOLUCIÓ EXPEDIENT TALA D'ARBRES A LA LLERA DEL RIU TER
AS: Còpia de resolucions que afectin sòl urbà Còpia de resolucions que
afectin sòl urbà
AS: Consulta del Pla d¿usos al riu Ter (exp.OAA20180034) .
AS: Resolució Campanya Del Pla a l'acció 18-19 L2. Subvencionada .
AS: Resolució sobre sol·licitud d'autorització Senyalització d'un
aparcament i desfibrilador públics
AS: Resolució Campanya Del Pla a l'acció 18-19 L1. Subvencionade .
INFORME FAVORABLE INSTAL·LACIO BARBACOA PUIGSACREU
AS: Registre de factura numero 60
AS: Registre de factura numero 51
LIQUIDACIO DEFINITIVA PTE 2016
AS: Convocatòria subvencions llars infants curs 2017-2018 .
AS: Aprovació Pla de Serveis ajuntaments fins a 20.000 habitants .
AS: Avís previ sessió ordinària Consell d'Alcaldes. Exp.698/18 .
AS: Tramesa certificat aprovació modificació estatuts
SOL·LICITUD APORTACIO EXTRAORDINARIA TURISME
AS: Lliurament a compte recaptació juliol
AS: Conveni CA manteniment informàtic .
AS: Conveni CA manteniment informàtic .
AS: Còpia de resolucions que afectin sòl urbà Còpia de resolucions que
afectin sòl urbà
AS: Sol.licitud de certificats de distància. .
AS: Notificació resolució Notificant Resolució
AS: Ofici DGPAMN DTES Fauna Urbana Ajuntaments Catalunya .
AS: ANUNCI 3R PERÍODE COBRAMENT I EDICTE APROVACIÓ
PADRONS IAE .
AS: Acord CA EOI .
AS: Tramesa conveni FMVC2018
AS: Concessions Fires 2018 .
AS: Servei vigilància privada esdeveniments .
AS: Nou servei de suport específic pel servei e-SET .
AS: PUBLICACIÓ CONVOCATÒRIA 2018 SUBVENCIO ELEVADORS
DOMESTICS .
AS: Sol. Informe per Subhasta de béns immobles
OB:https://pl6.eacat.cat/group/aoc/overtramits?ensActiu=1717720002&id=2334461

CONSORCI SERVEI RECAPTACIÓ CERDANYARIPOLLÈS
DIPSALUT (ORGANISME DE SALUT PÚBLICA DE
LA DIPUTACIÓ DE GIRONA)
AS: Comunicació incompliment ítems risc Pt05 Sant Pau de Segúries
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
AS: Acord col·laboració Agència Tributària Catalunya .
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
AS: Certificat acord aprovació subvencions nominals ajuntaments .
AS: Tràmit amb Ajuntament de Sant Pau de Segúries. AO-00116/2018.
GENERALITAT DE CATALUNYA
Tràmit - Resolució .
SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA
AS: Informe 13/2018: Compte general corporacions locals 2016 .
AS: Contractació 2018
OB:https://pl6.eacat.cat/group/aoc/overGENERALITAT DE CATALUNYA
tramits?ensActiu=1717720002&id=2317787
AS: CILMA - Quota 2018
OB:https://pl6.eacat.cat/group/aoc/overDIPUTACIÓ DE GIRONA
tramits?ensActiu=1717720002&id=2316625
AS: NOTIFICACIONS RESOL. IBI I RELACIONS D'APROVACIÓ
CONSORCI SERVEI RECAPTACIÓ CERDANYAOB:https://pl6.eacat.cat/group/aoc/overRIPOLLÈS
tramits?ensActiu=1717720002&id=2308022
GENERALITAT DE CATALUNYA
AS: GIP162 .
GENERALITAT DE CATALUNYA
AS: STT GI GIP162.18 .
AS: Comunicació de l'ACA
OB:https://pl6.eacat.cat/group/aoc/overAGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (ACA)
tramits?ensActiu=1717720002&id=1660979
AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (ACA)
AS: Com. establiments ramaders. Agència Catalana de l'Aigua .
AS: Taxa sobre sol·licitud d'autorització en zona de protecció de
carreteres Taxa sobre sol·licitud d'autorització en zona de protecció de
GENERALITAT DE CATALUNYA
carreteres
AJUNTAMENT DE RIPOLL
AS: Comunicació en relació amb la Mitja marató de Ripoll 2018
GENERALITAT DE CATALUNYA
AS: Comunicació Ordre nomenaments secretaris idonis .
DIPUTACIÓ DE GIRONA
AS: Diputació de Girona - Estudi TIC .
DIPUTACIÓ DE GIRONA
AS: Resolució campanya actuacions matèria forestal 2018, L1-I .
AS: liquidació d'ingressos 2n trimestre 2018
CONSORCI SERVEI RECAPTACIÓ CERDANYAOB:https://pl6.eacat.cat/group/aoc/overRIPOLLÈS
tramits?ensActiu=1717720002&id=2287585

Resultat: Aprovat per unanimitat
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3.0.- Donar compte dels Decrets d'Alcaldia
Es dona compte al Ple dels Decret d’Alcaldia de la seva competència següents:

A partir d’ara també tenen accés complet als Decrets a la Carpeta del Regidor que es troba al
Gestor d’Expedients. Ja no es donarà compte al Ple.
Resultat: Aprovat per unanimitat
4.0.- Donar compte de les actes aprovades de la Junta de Govern Local
Es recorda al regidors que a la Web www.santpauseguries.cat tenen totes les actes.
A partir d’ara també tenen accés a la Carpeta del Regidor que es troba al Gestor d’Expedients.
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5.0.- Aprovació del Compte General de l'exercici 2017
Aprovació del Compte General de l’exercici 2017
Vist el compte general d’aquesta corporació corresponent a l’exercici econòmic de 2017,
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 16 de juliol de 2018;
Atès que el compte general va ser exposat al públic mitjançant anunci publicat en BOPG núm.
143 de 24 de juliol de 2018 perquè poguessin presentar-se reclamacions, objeccions o
observacions, i que no s’han presentat, segons consta en el certificat de Secretaria d’1
d’octubre de 2018;
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
2017 en la forma en què ha estat presentat i retut.
2. Trametre el Compte General corresponent a l’exercici econòmic de 2017 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 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 2017 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.
Resultat: Aprovat per unanimitat
6.0.- Donar compte del Període Mig de Pagament del 2n. Trimestre de 2018
Es fa saber que el 30-07-2018 es va trametre al MINHAP la informació del PMP del 2n. trimestre
de 2018 d’acord amb l’establert a l’article 4.1 b) de la Ordre HAP/2105/2012, de 1 d’octubre,
pel que es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació relativa a la Llei
Orgànica 2/2012 de 27 d’abril d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de
conformitat amb l’establert a la Disposició transitòria Única del RD 635/2014, de 25 de juliol,
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per la que es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors
de les Administracions públiques i les condicions i procediments de retenció de recursos dels
règims de finançament previstos a la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril d’EPSF amb el resultat
que es transcriu literal de la l’aplicatiu:

Ogassa

STPAU
de
Segúries
PMP Global

Ratio
Operaciones
Pagadas
(días)

Ratio
Importe
Importe
Operacion Pagos
Pagos
PMP Observacio
es
Pendient
Realizados
(días) nes
Pendiente es
(euros)
s (días)
(euros)

0,00 103.951,51
103.951,51

33,00

67,50

0,02

67,50

0,02

Resultat: Aprovat per unanimitat
7.0.- Donar compte de la tramesa de l’informe d’execució del 2n. trimestre de 2018
del pressupost al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques
Donar compte de la tramesa de l’informe d’execució del 2n. trimestre de 2018
del pressupost al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques
D’acord amb el que disposa el RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s’aprovà el
Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals, així com la Llei Orgànica
2/2012, d’Estabilitat Pressupostària i Estabilitat Financera, l’elaboració, aprovació i execució
dels pressupostos de les entitats locals es realitzarà en un marc d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera.
D’altra banda, segons l’article 18 de la LO 2/2012, les Administracions Públiques faran un
seguiment de les dades de l’execució pressupostària i d’acord amb l’article 16 de l’Ordre
HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament
d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, modificada per l’Ordre HAP/2082/2014, abans
del darrer mes següent a la finalització del trimestre caldrà trametre tota una sèrie d’informació
al Ministeri d’Hisenda i AAPP.
Es per això que es dóna compte al Ple d’aquesta corporació de la tramesa de l’estat d’execució
trimestral corresponent al segon trimestre del pressupost de 2018, el contingut del qual és el
següent:
F.1.1.9. Calendari i Pressupost de Tresoreria 2018
F.3.4 Informe del nivell de deute viu al final del període actualitzat: 0,00 €
Aquesta informació es va trametre al MINHAFP el 31-07-2018
Resultat: Aprovat per unanimitat
8.0.- Ratificació dels Estatuts de la Mancomunitat de la Vall de Camprodon
Ratificació dels Estatuts de la Mancomunitat de la Vall de Camprodon
Vist que el Ple de la Mancomunitat de la Vall de Camprodon en sessió extraordinària de data
12 de març de 2018 va acordar l’aprovació inicial de la modificació dels Estatuts reguladors de
la Mancomunitat Intermunicipal de la Vall de Camprodon, i que afecta els articles 15
(tresoreria) i 19 (secretaria – intervenció);
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L’esmentat projecte d’estatuts ha estat sotmès a informació pública amb edictes publicats al
taulell d’edictes de la Mancomunitat, de tots els ajuntaments membres de la Mancomunitat, i
al BOP núm. 62 de data 28 de març de 2018, sense que durant el termini d’informació pública
s’hagin presentat al·legacions;
Vist l’Acord de la Mancomunitat d’aprovació definitiva de la modificació dels Estatuts de la
Mancomunitat Intermunicipal de la Vall de Camprodon, i que afecta els articles 15 (Tresoreria)
i 19 (Secretaria Intervenció), d’acord amb la redacció del document inicialment aprovat.
Vist que una vegada informat pel Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya,
els plens dels ajuntaments membres de la Mancomunitat han d’aprovar la modificació, per
majoria absoluta;
Atès que s’han complert tots els requisits legal i reglamentàriament establerts;
D’acord amb la normativa aplicable:
- Llei 7/1985, 2 d’abril, de bases del règim local. (article 44)
- Decret legislatiu 2/2003, 28 d’abril, del text refós de la llei municipal i de règim local de
Catalunya. (articles 115 a 122)
- Decret 244/2007, 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial
dels municipis, entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de municipis.
- Reial decret 1690/1986, 11 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de població i demarcació
territorial de les entitats locals (articles 31 a 39). Mancomunitat de Municipis de la Vall de
Camprodon - Llanars – Molló - Sant Pau de Segúries – Setcases - Vilallonga de Ter
- Disposició Transitòria Onzena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració Local.
Es proposa al Ple, per acord de la majoria absoluta del nombre legal dels seus membres,
l’adopció dels acords següents:
1. Ratificar la modificació dels Estatuts dalt referenciada, aprovada i tramitada per la
Mancomunitat Intermunicipal de la Vall de Camprodon.
2. Remetre aquest acord a la Mancomunitat Intermunicipal de la Vall de Camprodon
Resultat: Aprovat per unanimitat
9.0.- Donar suport a mocions d’altres entitats i administracions:
9.1.- Moció de suport a la candidatura de la Sardana a la llista representativa del
Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO
Vista la moció del Ple de l’Ajuntament de Ribes de Freser de 25-06-2018 que es transcriu
següent:
“...”
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Resultat: Aprovat per unanimitat
9.2.- Moció de suport a l’Escola Oficial d’Idiomes
Vista la moció del Ple de l’Ajuntament de Ribes de Freser de 25-06-2018 que es transcriu
següent:
“...”
Vista la moció del Consell Comarcal del Ripollès de suport a l’Escola Oficial d’Idiomes que es
transcriu següent:
“...”
8.1 PROPOSTA RELATIVA A L’ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES DE RIPOLL
Per part de la Sra. Anna Vila Palol, es fa una lectura de la moció, que literalment diu:
“En els darrers anys, hem anat veient que els estudiants de l’ Escola Oficial d’Idiomes de Ripoll
han disminuint com a totes les EOI. Aquest fet ha comportat que la comarca deixi de tenir una
EOI ja que ara és un centre públic delegat d’Olot per tant la comarca ha perdut en actius i
valors.
Això fa perdre qualitat a la comarca, ja que al perdre l’oficialitat de l’escola s’han perdut
estaments i òrgans de govern. Per tant creiem necessari reconsiderar la possibilitat de tornar
a dotar a l’escola d’idiomes de Ripoll l’oficialitat que li pertoca per ser capital de comarca amb
equip directiu i projecte educatiu propi.
El Ripollès és una comarca amb uns 25.000 habitants, amb una població envellida on els joves
marxen per manca d’oportunitats. Per combatre això la comarca no pot permetre’s el luxe de
perdre actius valuosos com són la EOI de Ripoll i els seus professors. La comarca ha de lluitar
i evitar a tota costa els professors que viuen i treballen per la comarca hagin de marxar perquè
l’equip directiu de l’EOI de la comarca veïna cregui convenient fer un remodelació del personal.
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És per això que els alcaldes i alcaldesses del Ripollès mitjançant aquesta carta volem mostrar
la nostra preocupació pel despoblament de la comarca. Aquesta preocupació encara s’ agreuja
més si va lligada a la pèrdua de personal qualificat, com és el cas de professorat amb llarga
experiència a la docència i amb uns rendiments més que favorables. A tal efecte els alcaldes
del Ripollès demanem al Departament d’Ensenyament que reflexionin i reconsiderin sobre els
canvis que volen fer a l’actual CPD de Ripoll ja que aquests comporten un empobriment i una
degradació a la comarca per la pèrdua de teixit humà i per la pèrdua de qualitat”.
Per tot l’exposat, el Consell d’Alcaldes, per unanimitat dels membres assistents, emet dictamen
favorable sobre l’acord següent:
Primer. Donar suport a la moció presentada relativa a l’Escola Oficial d’Idiomes de Ripoll.
Segon. Traslladar aquest acord al Departament d’Ensenyament i als ajuntaments de la
comarca als efectes que, si ho consideren oportú, s'aprovi en els vostres plenaris municipals.
“...”
Per tot això,
Es proposa al Ple l’aprovació de l’acord següent:
1. Donar suport a aquesta moció en tots els seus termes.
2. Traslladar aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès i al Departament d’Ensenyament,
per a la seva deguda constància.
Resultat: Aprovat per unanimitat
10.0. Precs i preguntes
El Sr. Coma demana diferents qüestions de la gestió municipal:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sobre el Pla Especial del Càmping
La il·luminació de la rotonda
Els projectes que té l’Ajuntament en marxa
Demana que facilitin els comptes de la Festa Major
Proposen una senyalització de l’entrada nord del poble
Demana que es canviï el plànol informatiu davant l’escola

L’alcaldessa respon a cada pregunta:
1. La Comissió d’Urbanisme ha requerit al propietari la redacció d’un Text Refós
2. La il·luminació encara no està enllestida. Era molt pobre i s’ha de millorar abans de la
inauguració del dia 27 d’octubre.
3. A part dels que ja hem enllestit, actualment tenim molts projecte en execució:
a) Millorem el camí d’accés sud a la Ral amb una inversió de prop de 50.000 €. Quan
acabem consultarem els veïns sobre el sentit únic o doble del pas de vehicles.
b) El projecte de la senyalització del Patrimoni municipal del municipi del POCTEFA
(FEDER) està en fase de redacció. Seguidament farem les obres d’instal·lació.
c) Farem un punt de càrrega de vehicles elèctrics prop del pavelló.
d) Canviem els LED de les Escoles.
e) Posem telecontrol a la calefacció del Molí per completar el que hem posat a
l’Ajuntament-Sala de Psico-CAP com a mesura d’estalvi.
f) Fem la passera del Ter al Pont de la Rovira
g) Dilluns dia 8 fem reunió a Territori per enllestir la Via Verda de Sant Joan a Sant Pau.
L’Ajuntament ha assumit una modificació del projecte per agilitar la licitació i
expropiacions.
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h) Fem una barbacoa al Puigsacreu que ha de tenir un punt d’aigua per prevenir incendis.
i) Hem acabat el Pont de la Palanqueta i com a millora hem soterrat la línia elèctrica.
4. La Festa Major enguany ha tingut un gran èxit i ja avança que no ha sigut barata.
Quan tinguem els números els farem arribar.
5. La senyalització de l’entrada nord del poble ja s’està treballant i tenim vàries propostes
sobre la taula. Mostra als assistents un pressupost de retolació amb el disseny
proposat.
6. El plànol no és de l’Ajuntament però demanarem que el canviïn els responsables.
Sembla que és de Turismes de Catalunya però fa molt de temps.
Seguidament l’alcaldessa recorda als regidors que demà dia 6 a les 19:00 hi ha la reunió per
preparar la Via Romana de 28 d’octubre que serà el 25è aniversari.
Els assistent comenten que el dies 15 i 16 es farà el Playback per ajudar a la Marató de TV3.
L’alcaldessa explica que malauradament coincideix amb un viatge a Montpelier per la gent gran
que organitzen anualment sis ajuntaments.
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,

Signat electrònicament,
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