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ACTA DE PLE
SESSIÓ ORDINÀRIA
NÚM. 6/2016
DEL DIA 17 D’OCTUBRE DE 2016
Inici: 19:00
Acabament: 21:00
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 de la seva 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. Aprovació del canvi de data de la sessió ordinària del mes d’octubre
2. Aprovació de les actes de les sessions anteriors
3. Correspondència
4. Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia
5. Donar compte de les actes aprovades de la Junta de Govern Local
6. Aprovació del Pressupost General del 2017.
7. Aprovació i adhesió al Pla d’Acollida del Ripollès 2016-2020
8. Donar compte del Mapa oficial municipal
9. Modificació de les ordenances fiscals per l’exercici 2017
10. Donar suport a mocions d’altres Administracions i entitats
11. 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 del canvi de data de la sessió ordinària del mes d’octubre
Per motius de la gestió ordinària de la corporació es proposa celebrar el Ple ordinari del
dia 27 d’octubre de 2016.
La proposta s’aprova per unanimitat
2. 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 4, sessió de 13 de juny, extraordinari
Acta 5, sessió d’11 de juliol de 2016
El Sr. Solà explica que no està d’acord amb les actes.
Proposa que d’ara endavant el secretari enviï l’esborrany l’endemà del Ple i es rectifiqui
el que calgui abans de la propera sessió.
L’alcaldessa respon que ja fa massa temps que duren les excuses del grup de FSP -PA.
No obstant proposa l’aprovació de les actes d’abril i juny i deixar la del juliol per més
endavant.
C. Guàrdia, 11 - 17864 Sant Pau de Segúries - Tel-fax 972 747 005
ajuntament@santpauseguries.cat - NIF P1718600H

2
D’ara endavant el secretari enviarà l’esborrany de les actes del Ple, c om venia fent fins
ara, l’endemà del Ple i les esmenes s’hauran de presentar amb igual immediatesa.
No s’acceptaran esmenes al moment del Ple.
Sotmesa la proposta a votació s’aproven les Actes 2 i 4 i es deixa sobre la taula l’acta
núm. 5, per majoria absoluta de quatre vots a favor de l’equip de govern, i tres en contra
del grup FSP-PA.
3. Correspondència
Es dona compte de la correspondència més rellevant rebuda a l’Ajuntament, següent:
Data
document
05-10
04-10
01-10
06-10
06-10
26-07

Resum

CCR: Tramesa estudi costos servei de recollida d’escombraries
CCR: Tramesa carta sobre la prestació del servei de joventut
CCR: Tramesa carta i contracte manteniment informàtic
CCR: Tramesa carta sobre pagament de deutes de despeses d’energia a veïns en situació
de pobresa energètica
DDGI: Acord aprovació modificació Pla Assistència en matèria de prevenció d’incendis
DTES: Suspensió expedient expropiació via verda Sant Joan-Sant Pau-Camprodon i
manteniment expropiació del tram Llanars - Camprodon

L’alcaldessa explica la correspondència amb el suport puntual del secretari.
El Ple en queda assabentat
4. Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia
Es dona compte dels decrets d’Alcaldia següents:
Núm.
1
2
3
4

Data
08-07
23-08
12-09
12-09

Matèria
Adhesió al Pla d’Assistència Financera de la Diputació de Girona
Aprovació del Pla local de Joventut 2016-2019
Adhesió al projecte comarcal de formigonat de camins de can Genic al Camp de Tir
Aprovació de les línies fonamentals del pressupost 2017 pel MINHAP

El Sr. Solà demana proposar algun altre camí que sigui més rellevant pel municipi, com el camí
de les Jagudes.
L’alcaldessa respon que de moment el Consell Comarcal ha presentat la sol·licitud de subvenció.
Quan li donin podrem parlar d’altres camins, tenint en compte que només ens donen 20 ml. de
formigó.
El Ple en queda assabentat
5. 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:
Núm. 11, de 20 de juny
Núm. 12, d’11 de juliol
Núm. 13, de 29 d’agost
Núm. 14, de 12 de setembre
El Ple en queda assabentat
6. Aprovació del pressupost general per a l'exercici 201 7 i la plantilla de
personal
Vist el Projecte de Pressupost General d'aquesta entitat per a 2017 elevat a aquesta corporació
en la forma prevista per l'article 168 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprovà el text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals;
Atès que resulta sense dèficit inicial, i vist el resum a nivell de capítols que es detalla a
continuació:
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Pressupost d’ingressos:
Capítols

Denominació

Euros

Operacions corrents
1
2
3
4
5

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes, preus públics i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials

355.975,00
10.000,00
308.660,00
259.579,32
8.300,00

Total operacions corrents

€
€
€
€
€

942.514,32 €

Operacions de capital
6

Alienació d’inversions reals

7

Transferències de capital

8
9

Actius financers
Passius financers

67.625,28 €

Total operacions de capital

67.625,28 €
Total ingressos:

1.010.139,60 €

Pressupost de despeses:
Capítols

Denominació

Euros

Operacions corrents
1
2
3
4

Despeses del personal
Despeses corrents en béns i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents

297.821,00
389.918,60
500,00
135.900,00

Total operacions corrents

€
€
€
€

824.139,60 €

Operacions de capital
6
7
8
9

Inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers

186.000,00 €

Total operacions de capital

186.000,00 €
Total despeses:

1.010.139,60 €

Vistes les Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici 2017;
Vista la Plantilla de Personal, que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris,
personal laboral i eventual, que tot seguit es detalla:
Plantilla de personal

Places

Vacants

Grup/
subgrup

Jornada

1

1

A1

Completa

A. Funcionaris
1.Escala d’habilitació nacional.
Subescala secretaria intervenció. Classe tercera
2.Administració general:
Administratius
3.Administració Especial.
Subescala tècnica (arquitecte)
Total plantilla personal funcionaris

2

2

C2

Completa

1
4

1
4

A1

Parcial (20%)

B. Laborals
- Llar d’infants. Directora
- Tècnica grau mig (arquitecte tècnic)
- Llar d’infants. Responsable d’aula
- Brigada Municipal. Oficial 1a.
- Peó neteja

1
1
1
2
1

0
1
0
0
0

C1
C1
C2
C1
E

Completa
Parcial (40%)
Completa
Completa
Parcial(62%)
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Total plantilla personal laboral

6

1

C. Eventuals
Peó oficis
Peó neteja
Educadora Llar infants
Total personal eventual

1
1
1
3

1
1
1
3

13

8

Total general

AP
AP
C”

Parcial(50%)
Parcial(62%)
Completa

Es proposa l’adopció dels acords següents:
1. Aprovar el Pressupost General d’aquesta entitat per a 2017 juntament amb les seves Bases
d’execució en la forma detallada a l’expedient.
2. Aprovar la Plantilla que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal
laboral i eventual i que regirà durant l’exercici de 2017.
3. Exposar al públic pel termini de quinze dies, amb anunci previ en el Butlletí Oficial de la
Província i pels mitjans habituals el Pressupost i la Plantilla aprovada i considerar-los aprovats
definitivament sense necessitat d’adoptar nou acord, si durant l'esmentat termini no s’haguessin
presentat reclamacions.
El secretari interventor explica la proposta.
L’alcaldessa afegeix que l’únic canvi rellevant és que l’arquitecte municipal ara és personal de
l’Ajuntament.
El Sr. Solà manifesta que no està d’acord que es contracti un arquitecte. L’Ajuntament de
Camprodon no té cap arquitecte ni aparellador en plantilla.
El secretari explica que la plaça d’arquitecte municipal ha de ser funcionarial per manament
legal. No pot ser un contracte de serveis. El canvi previst al pressupost és passar la despesa de
Capítol 2 a Capítol 1.

Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb quatre vots a favor de l’equip de govern i
tres en contra del grup FSP-PA.
7. Aprovació i adhesió al Pla d’Acollida del Ripollès 2016 -2020
Atès que el Pla de Ciutadania i Immigració del Ripollès, gestionat pel Consorci de Benestar Social
del Ripollès, constitueix un marc general d’actuació que pretén aconseguir la plena incorporació
social de les persones immigrades;
Atès que el moment de l’arribada és crucial per facilitar la màxima autonomia d’aquestes
persones en el menor temps possible. Per aquest motiu, en virtut de la Llei 10/2010 d’acollida de
les persones immigrades i de les retornades a Catalunya, el Govern de Catalunya posa a l’abast
de les persones interessades un servei de primera acollida en col·laboració amb els ens locals, els
agents socials i diverses entitats especialitzades. L’objectiu és promoure l’autonomia personal,
així com la igualtat d’oportunitats entre la ciutadania.
Vist que Sant Pau de Segúries compta amb la prestació del Serveis Socials del Consorci de
Benestar Social del Ripollès;
Vista la regulació legal següent:
Legislació autonòmica
- Llei 10/2010 d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya.
- L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, 2006.
- Decret 188/2001, de 26 de juny, dels estrangers i la seva integració social a Catalunya. Té per
objecte l’aplicació, en l’ àmbit competencial que li pertoca, de la Llei Orgànica 4/2000. Aquests
àmbits, són bàsicament, salut, ensenyament, benestar social, infància, formació ocupacional i
treball.
Legislació municipal.. Lleis que regulen l’actuació dels ens locals.
- La Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
- La Llei 8/1987 de 15 d’abril Municipal i de Règim Local de Catalunya, en la redacció donada per
les posteriors modificacions.
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Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar i adherir-nos al Pla d’Acollida del Ripollès 2016-2020
2. Comunicar aquest acord al Consorci de Benestar Social del Ripollès
L’alcaldessa explica la proposta.
La proposta s’aprova per unanimitat
8. Donar compte del Mapa oficial municipal
Es fa saber que el Departament de Governació ens ha tramès la publicació del nostre mapa
municipal a Internet que està situat al Municat:
http://municat.gencat.cat/index.php?page=mapesmunicipalsoficials
El Ple en queda assabentat
9. Modificació de les ordenances fiscals per l’exercici 2017
Els articles 15 i següents del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableixen el procediment per a l’aprovació i modificació
de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les ordenances fiscals s’han d’aprovar simultàniament a
l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del mateix text legal disposa que les
Ordenances fiscals han de contenir, com a mínim, la determinació dels elements tributaris, el
règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
De conformitat amb la normativa, els acords de modificació de les ordenances fiscals han de
contenir la nova redacció dels preceptes afectats, i les dates d’aprovació i d’inici de la seva
aplicació.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi
de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària, perquè aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina
normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els
ciutadans.
Vistos els informes tècnic-econòmics als quals fa referència l’article 25 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, en el qual es posa de manifest el valor de mercat de
l’aprofitament especial del domini públic local en cadascun dels supòsits que originen la imposició
o la modificació, en el seu cas, de les taxes;
Atès que, de conformitat amb l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals respecte de les taxes per la prestació de serveis públics o realització d’activitats
administratives de competència local, l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu
conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà;
A la vista dels informes de la Secretaria i la Intervenció,
Es proposa al Ple l’adopció de l’ACORD següent :
1. Aprovar provisionalment, per a l’exercici 2017 i següents, la ordenació i imposició així com la
modificació de les ordenances fiscals que seguidament es relacionen en l’Annex.
2. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament aquest acord provisional, així com el
text complet de l’Ordenança Fiscal Aprovada durant el termini de trenta (30) dies hàbils,
comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la
Província.
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Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, els qui tinguin un interès directe o resultin
afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i
presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes. Transcorregut el període d’exposició
pública sense haver-se presentat reclamacions, l’acord adoptat quedarà definitivament aprovat.
ANNEX MODIFICACIÓ D’ORDENANCES FISCALS PEL 2017
A) Ordenança Fiscal núm. 12. Taxa per parades, barraques, casetes de venda,
espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i
ambulants i rodatge cinematogràfic
Es proposen les modificacions següents:
Article 3, subjectes passius, s’afegeix un apartat 3:
3. No estan subjectes a aquesta taxa els veïns del municipi amb establiment permanent obert al
públic per a la venda dels mateixos productes que oferta al Mercat setmanal.
Article 6. Quota tributària
1. La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als apartats
següents:
Tarifa segona. Festa Major
Ocupacions de terreny públic, per cada m2 o fracció, amb un mínim de 2 m2: 1 €/m2/dia
B) Ordenança Fiscal núm. 16. Taxa pel subministrament d’aigua
Es proposa afegir una epígraf a l’apart Tarifa segona. Connexions i d’altres:
Per retirada de comptador: 20 €
La proposta s’aprova per unanimitat
10. Donar suport a mocions d’altres Administracions i entitats:
10.1. Suport a la moció en relació a les oficines liquidadores instal·lades en el territori i
al futur desplegament de l'Agència Tributària Catalana
Vista la moció de l’Ajuntament de Ripoll, que ens ha tramès el Consell Comarcal del Ripollès,
següent:
“...”
10.2. Moció en relació a les oficines liquidadores instal·lades en el territori i al futur
desplegament de l'Agència Tributària Catalana
Motivació
Aquesta Corporació ha tingut coneixement de l'anunci de creació d'una nova xarxa tributària per
part del govern de la Generalitat de Catalunya que aposta per una disminució considerable de les
oficines liquidadores existents en el territori, fet que pot provocar que Ripoll deixi de tenir una
oficina liquidadora, i en conseqüència es generi un problema no només de la gent que
actualment hi treballa, sinó també del propi ciutadà i ciutadana que suposaria la necessitat de
desplaçaments cap a altres territoris.
A la vista de que durant l'any 2017 finalitza el conveni entre els Registradors i la Generalitat de
Catalunya per albergar les oficines liquidadores, i que s'està treballant amb un nou model, es
considera oportú que la definició del nou model es tingui en compte el servei de proximitat que
venien portant a terme aquestes oficines i que s'hauria de continuar prestant, ja sigui a través
d'un model similar o bé a través de la implantació a Ripoll d'una oficina de l'Agència Tributària
Catalana.
En el supòsit de que el model nou no aposti per una oficina a Ripoll, suposarà que les persones
usuàries d'aquest servei s'hagin de desplaçar cap a altres municipis i amb les dificultats que això
suposa. S'ha de tenir en compte que Ripoll és capital de comarca, que disposa d'una població
envellida i que alhora no disposa de les millors comunicacions ni del transport públic adient cap a
altres ciutats o municipis que puguin albergar els serveis de l'Agència Tributària Catalana, de
manera que és necessari plantejar des d'aquest Consistori una clara defensa de que Ripoll ha de
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disposar, en el nou model de l'Agència Tributària Catalana, de tots i cada un dels serveis que
aquesta pugui oferir, amb l'ànim d'aconseguir un equilibri territorial.
És cert que avui en dia molts dels tràmits es poden fer telemàticament, però també és cert que
la major part de la població és gran i amb dificultats per accedir i tramitar qualsevol tràmit per
internet, motiu pel qual la millor forma per a la tramitació administrativa amb la hisenda segueix
essent presencialment.
Per tot això,
Disposició
El Ple Municipal resol:
10.2.1. Manifestar el rebuig que davant de la finalització de la vigència del conveni dels
Registradors amb la Generalitat de Catalunya, es deixi de prestar el servei que es ve duent a
terme des de l'Oficina Liquidadora de Ripoll.
10.2.2. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que en el nou model de l'Agència
Tributària Catalana, Ripoll disposi d'una oficina per tal de garantir un equilibri territorial i alhora
pugui donar un servei proper als ripollesos i ripolleses.
10.2.3. Comunicar aquesta moció als municipis de la comarca per tal que donin recolzament a la
mateixa.
10.2.4. Comunicar aquesta moció al Consell Comarcal del Ripollès per tal que doni recolzament
a la mateixa.
10.2.5. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari a l'alcalde de Ripoll, Il·lustríssim
Senyor Jordi Munell i Garcia a signar tots i cada un dels documents que siguin necessaris per a
dur a terme els acords anteriors.
“...”
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
1. Donar suport a la moció en tots els seus punts.
2. Comunicar-ho a l’Ajuntament de Ripoll i al Consell Comarcal del Ripollès a l’efecte
corresponent.
La proposta s’aprova per unanimitat
10.2. Moció sobre la reforma horària
Vista la moció de la Diputació de Girona de 17-05-2016 sobre la reforma horària següent:
“...”
“PLE83/000012/2016-JP; Moció conjunta dels grups presents a la Diputació de suport
institucional a la iniciativa per a la reforma horària i creació d'un grup de treball adscrit a
Presidència.
La desorganització horària a Catalunya és resultat de la superposició dels vells horaris fabrils,
agreujats per transformacions patides pel creixement econòmic durant el franquisme i l’impacte
de les demandes pròpies dels anys de creixement desordenat, especialment del sector dels
serveis, i també sovint, de la cultura del presencialisme al treball, o bé per la necessitat de
realitzar llargues jornades de treball per assolir salaris adequats al cost real de la vida. Aquesta
situació deriva en seriosos obstacles per a la competitivitat i la producció empresarial, en
l’augment de riscos psicosocials de les persones treballadores, la persistència de la divisió sexual
del treball amb el manteniment de la desigualtat de gènere, els problemes de salut derivats de la
manca de son en adults i infants, els baixos rendiments educatius, la manca de temps familiar i
personal per al lleure i la cultura, l’activisme social i en una disminució del benestar de la societat
en general.
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En aquest sentit, al llarg dels darrers anys s’ha aprofundit en la recerca, i els estudis dels quals
disposem demostren que es fa del tot necessari i urgent desfer-se de la rèmora que representa
la desorganització horària actual incapaç de fer front a la complexitat del moment present. A
gairebé tota Europa, l'horari laboral és de 8 – 9 h a 17 – 18 h, parant un màxim d'una hora per
dinar a meitat de la jornada. A l'Estat espanyol – i per tant a Catalunya-, però, és habitual que la
població treballadora s’aturi dues hores per dinar a l’àmbit escolar poden ser tres-, i que la
jornada laboral s’allargui fins a les 19 h o les 20 h del vespre, o més enllà. Aquesta jornada poc
compactada provoca sopar a partir de les 21 h en el millor dels casos, dificulta el temps de cura
d’infants i gent gran, afebleix la participació cívica i comunitària, impossibilita el consum i gaudi
de la cultura i per descomptat baixa l’eficiència de les organitzacions. El prime time televisiu
s’acomoda a horaris que fan reduir les hores de son. En definitiva se solapa el temps personal i el
temps de descans. A més, aquesta organització del temps de vida quotidiana no té l’origen en el
clima, un mite que es desmunta tot sol comprovant que a Portugal, Marroc, Itàlia o Grècia se
sopa a les 19-20h del vespre.
Per altra banda, a Europa fa algunes dècades que va començar la substitució dels horaris nascuts
amb l’era industrial per uns altres adaptats i flexibles a les necessitats d’igualtat i productivitat i
participació de la ciutadania, i diversos estudis de la Fundació Europea per a la Millora de les
Condicions de Vida i de Treball (Eurofound) amb dades d’Eurostat mostren que estan avançant
en el bon camí, tot i que hi ha diferències entre estats segons els models adoptats. Al nostre país
el debat tot just s’inicià fa uns anys i ara sembla que se’n pren consciència de manera més
àmplia en un context de crisi en què cal trobar fórmules d’optimització dels recursos escassos,
Però sobretot, en què cal proposar estils de vida no determinats exclusivament per una
compulsió productivista i consumista. L’ordre horari hauria de ser la norma, i la flexibilitat
individualitzada l’excepció en tots els àmbits. Establir un horari racional generalitzat, hauria de
ser la norma a aplicar en tots els àmbits socials i econòmics, públics i privats, sense perjudici de
que es reconeguin després determinades situacions de flexibilització horària, i per tant,
excepcions a les normes generals, per atendre determinades situacions personals o de
determinats col·lectius
En aquest context és on s’ha posat en marxa la Iniciativa per a la Reforma horària, reconeguda
pel Govern de la Generalitat de Catalunya com a la plataforma interlocutora en aquesta qüestió.
L’objectiu fonamental és impulsar uns horaris beneficiosos per a les institucions, les empreses i la
ciutadania. Cal, en definitiva, passar d’uns horaris propis de l’era industrial a uns que s’adaptin a
les necessitats de la nova societat del coneixement i del consum, amb més complexitat social i
augment progressiu de les desigualtats.
Per l’anteriorment exposat, la corporació, per unanimitat, ACORDA:
Primer. MANIFESTAR el suport institucional amb l’adhesió de la Diputació de Girona a la Iniciativa
per a la reforma horària.
Segon. CREAR un grup de treball, amb representants dels treballadors i amb presència de tots
els grups, adscrit a la Presidència per analitzar els horaris de la Diputació de Girona i dels
municipis que s’hi adhereixin, així com l’elaboració de propostes en la línia de la Iniciativa per a
la reforma horària.
Tercer. Impulsar una estratègia de comunicació per donar a conèixer les propostes i mesures que
proposa Iniciativa per a la reforma Horària en els ajuntaments.
Quart. Notificar el present acord a tots els treballadors de la Diputació, als 221 municipis de la
demarcació, a la presidenta i als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i als impulsors
de la Iniciativa per a la reforma Horària.”
L’acord precedent ha obtingut el quòrum legal establert per a la seva validesa i perquè consti i
amb l’excepció prevista a l’article 206 del ROF, lliuro el present certificat d’ordre i amb el
vistiplau del senyor President.
Girona, 26 de maig de 2016
“...”
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents
1. Donar suport a la moció en tots els seus punts.
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2. Comunicar-ho a la Diputació de Girona a l’efecte corresponent.
La proposta s’aprova per unanimitat
10.3. Moció sobre derogació del RD 1004/2015 que regula el procediment per
l’adquisició de la nacionalitat espanyola.
Vista la moció de la Diputació de Girona de 19-07-2016 sobre derogació del RD 1004/2015 que
regula el procediment sobre l’adquisició de la nacionalitat espanyola següent:
“...”
“PLE85/000018/2016-JP; Proposta. Moció per la derogació del Reial Decret 1004/2015 que
regula el procediment per l'adquisició de la nacionalitat espanyola.
La Llei 19/2015, de 13 de juliol, de Medidas de Reforma Administrativa en el àmbito de la
Administración de Justicia y el Registro Civil i el Real Decreto 1004/2015, de 6 de novembre, que
desenvolupa el seu Reglament, han modificat el procediment per accedir a la nacionalitat
espanyola. El nou procediment per accedir a la nacionalitat espanyola es basa en una prova de
coneixements constitucionals i socioculturals sobre l’Estat espanyol, així com una prova de
coneixements de llengua castellana.
Cal tenir present que l’accés a la nacionalitat espanyola ha estat històricament un procés lent i
discriminador que ha dificultat la plena incorporació dels nous catalans a la ciutadania, i per tant
a la plenitud de drets polítics. Així mateix, cal recordar que l’acollida i la integració de les
persones immigrades, atenent-nos a l’article 130 de l’Estatut d’Autonomia, correspon a la
Generalitat de Catalunya, i que aquesta competència l’exerceix a través dels ens locals.
Discrepem del concepte d’integració que hi porta implícit aquest model atès que el missatge que
es dóna és que la integració s’assoleix mitjançant l’esforç unidireccional de la persona immigrada
per adquirir una sèrie de coneixements generals que ben poc tenen a veure amb l’exercici de la
ciutadania. La integració és un procés d’adquisició de la condició de ciutadà i ciutadana igual en
drets i deures a la resta, i per aquest motiu, basat en la millora contínua de l’autonomia
personal.
El nou procediment ha produït una situació de vulnerabilitat i indefensió de les persones
sol·licitants pels següents motius:
No reconeix les diferents llengües oficials de l’Estat i discriminen aquelles persones que tenen un
coneixement de la llengua catalana, o altra llengua oficial diferent a la castellana.
La privatització de les proves i centres de formació-preparació per a realitzar- les. El Instituto
Cervantes esdevé l’única institució que dissenya i administra les proves, mitjançant convenis
amb centres privats tant en relació al nivell de coneixement A2 de castellà (DELE, diploma
d’espanyol com a llengua estrangera) com en relació a la prova CCSE (coneixements
constitucionals i socioculturals d’Espanya). No es fa ús de la xarxa pública de primera acollida i
manca la representació de més centres o serveis públics que puguin administrar les proves i les
formacions necessàries, com per exemple els Centres de Formació d’Adults, les Escoles Oficials
d’Idiomes, el Consorci per a la Normalització Lingüística o les Universitats.
La imposició d’un model economicista d’accés a la nacionalitat espanyola. El cost de la tramitació
dels expedients oscil·la entre els 185€ i els 309€, en funció del país d’origen de la persona
sol·licitant. La legislació anterior preveia una tramitació sense cap cost econòmic. En el cas de la
realització de cursos de preparació per la prova de castellà, el cost s’eleva a 400€ més.
La discriminació de les persones que havent realitzat els seus estudis secundaris o universitaris a
l’Estat espanyol han de realitzar les proves de castellà (DELE A2) i les proves de coneixements
constitucionals i socioculturals d’Espanya (CCSE). Aquestes persones poden acreditar titulacions
acadèmiques que implícitament contenen els coneixements requerits a les esmentades proves.
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El disseny i execució de la prova DELE A2 està orientat a persones amb un nivell formatiu mig o
mig-alt, obstaculitzant l’assoliment satisfactori de la prova a un nombre elevat de persones, i
entre elles les especialment vulnerables.
No reconeix l’esforç realitzat pel sol·licitant davant altres administracions, al no convalidar el
Certificat d’haver utilitzat el Servei de Primera Acollida.
Discrimina en funció del nivell acadèmic perquè deixa fora aquelles persones que presenten
limitacions per diversitat funcional i/o formatiu no reconeguda jurídicament, analfabetisme en
diferents graus o baixa escolarització.
El procés d’inscripció telemàtic dificulta l’accés a la sol·licitud i a aquestes proves i és
discriminatori per a aquelles persones que no tenen coneixements informàtics o no tenen la
competència digital necessària.
No dóna validesa als cursos oficials de nivells de llengua del Marc Europeu Comú de Referència
impartits pels centres públics de la Generalitat (Escola Oficial d’Idiomes, Centres de Formació
d’Adults, Universitats, Consorci per a la Normalització Lingüística…) ni els processos
d’alfabetització en català.
En aquests casos farà necessari el suport de professionals, entitats o altres serveis per a realitzar
tot el procés. Cal destacar també que, a Catalunya, actualment es produeixen situacions de
greuge en relació a Registres Civils, com el de Girona, que ja no accepten les sol·licituds amb cita
presencial. L’entrada en vigor d’aquesta Llei s’ha produït sense un període transitori que permeti
la unitat de criteris entre els registres civils, pel que fa a les persones que ja tenien demanada
cita abans de l’entrada en vigor de la Llei.
A data actual, a Catalunya, hi ha insuficiència de places per realitzar les proves. En el cas de les
comarques gironines el fet s'agreuja perquè només hi ha 1 únic centre examinador. En alguns
casos, tot i portar dos anys amb cita prèvia, aquestes persones hauran de renovar part de la
documentació dels seus països d’origen per caducitat.
La Llei 10/2010 del 7 de maig d’Acollida de les persones immigrades i de les retornades a
Catalunya, aprovada pel Parlament de Catalunya el 28 d’abril de 2010, ja reconeix un Servei de
Primera Acollida dissenyat: de forma consensuada amb els ens locals i les entitats que ofereix
formació gratuïta; desplegat territorialment; no excloent a les persones més vulnerables, i
substituint la manca de formació per un curs d’alfabetització; i reconeixent el bagatge de les
persones immigrades al facilitar un sistema de convalidacions.
Per aquests motius, la corporació a proposta de tots els grups presents a la Diputació, per
unanimitat, ACORDA:
PRIMER. Demanar la derogació del Real Decreto 1004/2015 al Govern de l’Estat Espanyol. I
mentre no es derogui demanem:
- Eximir de fer les proves de CCSE i DELE A2 a les persones que han superat l’ESO o estudis
superiors realitzats a Catalunya.
- Habilitar centres públics per a la realització de les proves i per a la formació corresponent,
com les Escoles de Formació d‘Adults i les
Escoles Oficials d’Idiomes.
SEGON. Consensuar un nou procediment amb l’Administració competent.
Aquest nou procediment o sistema hauria de:
- Habilitar els mecanismes i recursos necessaris per esmenar aquestes situacions.
- Reconèixer el Servei de Primera Acollida recollit a la Llei 10/2010, del 7 de maig, d’Acollida de
les persones immigrades i de les retornades a Catalunya i el Decret 150/2014, de 18 de
novembre, dels Serveis d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya.
- Ser gratuït.
- Tenir en consideració totes les llengües oficials.
- Garantir una oferta de formació gratuïta.
- Reconèixer d’altres titulacions oficials equivalents al nivell de castellà A2 que expedeixen les
entitats públiques, com els Centres de Formació d’Adults, les Escoles Oficials d’Idiomes, el
Consorci per a la Normalització Lingüística i les Universitats.
- Reconèixer el bagatge aportat per les persones sol·licitants.
- Ser flexible amb les persones formativament vulnerables.
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TERCER. I apostar, en el marc del procés constituent d'una República catalana, per tal que els
mecanismes administratius permetin, en un futur proper, l'obtenció de la nacionalitat catalana
sense les traves del procediment actual.
QUART. Comunicar l’adopció d’aquest acord a tots els ajuntaments de la demarcació de Girona,
al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat.”
L’acord precedent ha obtingut el quòrum legal establert per a la seva validesa, i perquè consti i
amb l’excepció prevista a l’article 206 del ROF, lliuro el present d’ordre i amb el vistiplau del
senyor President.
“...”
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents
1. Donar suport a la moció en tots els seus punts.
2. Comunicar-ho a la Diputació de Girona a l’efecte corresponent.
La proposta s’aprova per unanimitat
11. Precs i preguntes
11.1. Estudi i debat de l’escrit del grup FSPA de sol·licitud de dimissions
L’alcaldessa dona la paraula al grup de FSP-PA per explicar el seu escrit.
El Sr. Solà explica que l’escrit que han presentat és prou clar i es remet al seu contingut.
L’alcaldessa demana al Sr. Solà si manté la seva petició de que qualsevol regidor que hagi fet
obres sense llicència prèvia ha de dimitir.
El Sr. Solà es dona per al·ludit i manifesta que ell tenia llicència per pintar la façana i va tenir
unes altres obres imprevistes consistents en refer l’escala i la barana. Ni tant sols va pensar en
demanar la llicència. Al cap d’un any l’arquitecte va detectar les obres realitzades, es van reunir i
va demanar la legalització.
L’alcaldessa li recorda que entre l’informe d’inspecció del tècnic del 2 d’agost de 2015 i la
comunicació a l’Ajuntament el 2 de novembre de 2015 van passar tres mesos sense que el Sr.
Solà comuniqués les obres que havia fet un any abans. Li demana al Sr. Solà si pensa dimitir per
coherència amb el seu escrit.
El Sr. Solà replica que de cap manera pensa dimitir: les seves obres eren de molt poca entitat
d’aproximadament 1000-1200 €. No es pot comparar amb les obres fetes pel Càmping.
L’alcaldessa diu que, com que al Sr. Solà li agrada llegir escrits al Ple, ella també li vol llegir un
escrit:
“...”
Resposta de l’Alcaldia a l’escrit signat pels tres regidors del grup municipal FSP-PA
Per escrit de data 21-07-2016, NRE 654, el grup municipal de l’oposició FSP-PA demana la
dimissió de l’alcaldessa i el regidor d’esports.
El motiu és la realització d’obres per part del Càmping els Roures sense la corresponent llicència
municipal.
No queda clar a l’escrit, ni em puc arribar a imaginar quina ha estat l’actuació de l’Alcaldia que
segons l’oposició mereix el reprotxe de demanar la seva dimissió. Més si tenim en compte que
l’actuació de l’Ajuntament ha complert escrupolosament la legalitat vigent, com no pot ser d’altra
manera.
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Pel que fa l’actuació del regidor d’esports, no consta que en cap moment hagi abusat del seu
càrrec per aconseguir objectius ni lícits ni il·lícits.
L’actuació del Càmping del Roures, tal i com fa esment l’escrit del grup de l’oposició, va ser
demanar vàries llicències d’obres el mes de març de 2016, amb caràcter previ a la seva
execució, per la via del règim de comunicació d’obres. D’aquesta diversitat d’obres només hi ha
una que no passa pel règim de comunicació i que requereix el tràmit de llicència d’obres.
Actualment es tramita expedient de protecció de la legalitat urbanística a conseqüència de
l’actuació de reforma o substitució de bungalows.
L’actuació de l’Ajuntament ha seguit i segueix a l’actualitat tots i cadascun del procediments
legalment establerts: pel que fa les obres comunicades es va donar l’assabentat corresponent i
pel que fa la resta es tramita el procediment de disciplina urbanística corresponent.
No s’entén l’escrit de la oposició demanant responsabilitats quan l’Ajuntament ha actuat en tot
moment de manera diligent.
Tampoc no s’entén l’actuació del cap del grup de l’oposició Sr. Joan Solà qui al dia d’avui té
obert un expedient de disciplina urbanística per haver executat obres sense llicència i sense que
consti la restauració de la legalitat urbanística, tot i que se li ha requerit fins a dues ocasions a
tal efecte i no ha complert els requeriments:
1. En efecte, arrel d’una inspecció urbanística de 3 d’agost
detectar que el Sr. Joan Solà havia realitzat diferents obres a
amb modificació d’elements estructurals de l’escala de l’edifici i
façana sense haver demanat prèviament cap autorització a

de 2015, es va
la seva propietat
remodelació de la
l’Ajuntament.

2. Hi consten diverses reunions del Sr. Joan Solà amb el tècnic municipal per
solventar l’incident sense que en tres mesos es presentés cap escrit.
3. Per Acord de Junta de Govern de data 2-11-2015 se li va requerir la legalització
de les obres.
4. Per escrit de 2-11-2015 el Sr. Joan Solà va comunicar la realització de les obres
que ja havia executat prèviament.
5. Per acord de la Junta de Govern de data 1-2-2016 es va acordar tenir per
comunicades les obres de pintat de façana, però se li va denegar les obres de
reforma de l’escala perquè no complien el POUM: són il·legalitzables. Se li va
requerir el restabliment de la legalitat ajuntant les obres a le s disposicions del
planejament.
Al dia d’avui no consta que el Sr. Solà hagi complert el requeriment.
Dit això, i sempre segons l’argument del Sr. Solà, la seva actuació ha de comportar la dimissió
del regidor Sr. Joan Solà per la seva condició de regidor en el moment de realitzar les obres
sense llicència municipal.
És més greu l’actuació del Sr. Solà que va fer obres sense haver comunicat prèviament la seva
execució a l’Ajuntament, que la del regidor d’esport que prèviament a fer cap actuació ho va
posar en coneixement de l’Ajuntament.
En conseqüència si algú ha de donar exemple i dimitir és el Sr Joan Solà i Galceran, per
coherència amb els seus arguments i els seus principis.
No es pot exigir la dimissió d’un altre regidors per part de qui no és ningú per donar exemple
perquè ha actuat de pitjor manera, en la mateixa situació.
Per acabar, vull remarcar que l’Ajuntament ha tractat de la mateixa manera a ambdós regidors i
els ha obert els corresponents expedients de disciplina urbanística, sense donar cap més
publicitat que la estrictament necessària.
Ara el Sr. Solà ha volgut fer públics aquests fets referents al Sr. Gómez i ens obliga a fer públic
que ell, regidor i cap de la oposició, està en una situació similar --sinó pitjor- que el regidor
d’esports perquè les obres del Sr. Solà no són legalitzables i ha desatès els requeriments
municipals tot i la seva condició de regidor i cap de l’oposició.
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En conseqüència, el Sr. Solà per tal de demostrar que és una persona amb principis i coherència,
ha de presentar al seva dimissió al càrrec de regidor de l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries de
manera immediata.
El contrari fora una manifesta hipocresia per part seva que mereix la més contundent repulsa.
Arribats a aquest punt al grup de FSP-PA li queden dues alternatives :
1- Retirar el seu escrit i demanar disculpes al regidors d’es ports.
2- Modificar el seu escrit i presentar la dimissió del Sr. Joan Solà Galceran per
coherència amb els seus propis raonaments com a grup municipal.
En qualsevol cas, presentar disculpes formals a l’Alcaldia que s’ha limitat a complir la legalitat
vigent tant en l’expedient del Sr. Solà com en el cas del Sr. Gómez, degudament assessorada
pels tècnics, secretari i arquitecte, municipals.
“...”
El Sr. Solà diu que en manté amb el seu escrit demanant la dimissió de l’alcaldessa i el regidor
d’esports per haver permès la execució d’unes obres sense llicència. Reitera que vol veure el
projecte d’obres que va servir per demanar llicència al mes de març.
El secretari li recorda que el titular no va presentar projecte i l’Ajuntament li va requerir la seva
presentació. A part es va incoar l’expedient de disciplina urbanística pertinent que encara es
tramita.
El Sr. Gómez explica que els tècnics del Càmping van demanar llicència/ van comunicar la seva
intenció de fer vàries obres abans de fer cap actuació, només una de les obres va requerir
llicència municipal. Per contra el Sr. Solà va amagar la realització de les seves obres que es van
detectar arrel d’una inspecció del tècnic municipal.
El Sr. Barba exposa que el Sr. Solà va ser alcalde durant 8 anys. Després d’això, la seva actuació
de fer obres sense llicència d’amagat de l’Ajuntament mereix més repulsa que l’actuació del
Càmping que va comunicar prèviament les obres que volia executar.
L’alcaldessa tanca el debat i demana que es passi a altres precs i preguntes
11.2. Altres precs i preguntes
El Sr. Solà demana:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Que va demanar pels càrrecs del CEIC i no té resposta
Si es posaran arbres al carrer Solana del Tell i al Parc Estabanell
Com està el tema dels purins de la Ral
Que li manquen relacions de factures a partir de la 20
Encara espera els ingressos i despeses de la Festa Major 2015 i ja posat els de 2016
Demana si pensen obrir el pas al riu des del casc antic que fa tems que es va tancar
Que la passera es podria obrir al públic

El Sr. Marsal recorda que hi ha pendent el tema de les clavegueres. També hi ha una caixa de
llum tapada amb un diari a la porta del Casal d’Avis. Tampoc s’ha arreglat la farola de ca la
Petronil·la.
El Sr. Blanco demana si el pressupost del porter automàtic presentat per Instal·lacions Costa no
estava bé.
També demana pel terra del pavelló que es vol instal·lar. S’ha de tenir en compte les cistelles de
bàsquet del sostre que no quedin desplaçades quan es faci el nou paviment.
Finalment, tot i que el cost és molt elevat recorda la conveniència de canviar el sostre d’uralita
del Pavelló.
L’alcaldessa respon:
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Al Sr. Solà:
1. El càrrecs del CEIC no els té clars pel fet que actualment no té cap competència. Mirarà
d’esbrinar qui hi ha actualment.
2. Dels arbres, es posaran segons recomanacions de l’Agustí Fajula del MAP
3. La denúncia dels purins de la Ral es va trametre a l’ACA i al DARP. Sembla ser que es van fer
proves que van sortir positives.
4. Que el secretari enviarà les relacions de factures de seguida.
5. Els ingressos de la Festa Major de 2015: no van haver. Les despeses 2015 se li van trametre
puntualment i les de 2016 li farem arribar quan estiguin totes. La majoria ja les tindrà en les
relacions de factures.
6. El pas al riu Ter s’ha d’obrir al públic, però no podem permetre el pas a la passera perquè no
compleix estructuralment les mesures de seguretat adients, segons el tècnic que va fer el
projecte i va construir-la.
7. La passera no es pot obrir fins que hi hagi garanties pels usuaris.
Al Sr. Marsal: que es prendran les mesures adients de manera immediata. Demanarà
explicacions als tècnics perquè ja fa massa que dura. Li consta que la farola es va contractar fa
temps i encara no hi és posada. La tapa de llum demà mateix ho farà revisar per la Brigada.
Al Sr. Blanco: el porter es va adjudicar a Comercial Pirene perquè l’informe tècnic de les dues
propostes va considerar el pressupost d’en Costa com incomplert.
El Sr. Gómez respon al Sr. Blanco pel Pavelló: finalment es posarà un paviment multicapa molt
més ferm que l’inicialment previst.
De les cistelles de bàsquet farà la consulta al Xavier Rico, però li sembla que s’ha tingut en
compte.
Pel que fa el teulat, és una inversió molt important que si es fa hauria de comptar amb una bona
subvenció. De moment funciona bé.
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula al públic assistent
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

