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Acta de Ple
Núm. 7/2017, de 22 de novembre
Sessió extraordinària
Inici: 19:00
Acabament: 20:00
Convocats / Assistència:
Presidenta
Il·lma.
Sra.
Dolors
Cambras
Saqués
(PDeCAT-ind.)
Regidors:
Sr. Gabriel Barba Ramírez (PDeCAT-ind.)
Sr. Joan Solà Galceran(CUP-PA, FSP-PA)
Absències:
Sr. Joan Navarro Soler(PDeCAT-ind.)
Sr. Adrià Gómez Marco(PDeCAT-ind.)
Sr. Javier Marsal Coma(CUP-PA, FSP-PA)

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.

Sorteig de la Mesa d’Eleccions autonòmiques del 21 -12-2017
Aprovació del Pressupost de 2018
Ratificar el Decret d’Alcaldia de sol·licitud de subvenció extraordinària per a al
reparació del Pont de la Palanqueta.

Desenvolupament de la sessió
L’alcaldessa presidenta declara oberta la sessió que té per objecte el punts de l’ordre del dia:
1. Sorteig de la Mesa d’Eleccions autonòmiques del 21 -12-2017
Es constitueix el Ple de la corporació en acte públic per tal de celebrar el sorteig dels membres de
les eleccions Autonòmiques convocades pel Govern de l’Estat pel 21-12-2017;
A tal efecte s’executa el programa CONOCE que ha elaborat el INE amb les bases de dades del
Padró d’electors del municipi.
El resultat del sorteig és el següent:
President o presidenta
Titular: BLANCA VILLAR PEREZ
1r suplent: PAU BOIXADER SAGARRA
2n. Suplent: RUTH SOLER LLORENS
VOCAL 1r.
Titular: ELISABET SURIÑACH OLIVE
1r. suplent: IRENE CECILIA SAVERIO ONOFRE
2n. suplent: JOAN SALA FARREIRA
VOCAL 2n.
Titular: DELFINA XARLES SAU
1r. suplent: ELENA GONZALEZ SOLA
2n. suplent: MONTSERRAT SALA GELI
També han resultat un total de sis suplents per cadascun del membres de la Mesa, pel cas
d’excuses de les assistències.
La proposta resultant del sorteig automatitzat s’aprova per unanimitat
2. Aprovació del pressupost general per a l'exercici 2018 i la plantilla de personal
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Vist el Projecte de Pressupost General d'aquesta entitat per a 2018 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:
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

364.921,75
10.000,00
256.650,00
264.244,32
7.160,00

Total operacions corrents

€
€
€
€
€

942.514,32 €

Operacions de capital
6

Alienació d’inversions reals

7

Transferències de capital

8
9

Actius financers
Passius financers

146.096,13 €

Total operacions de capital

146.096,13 €
Total ingressos:

1.049.072,20 €

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

317.050,00
431.986,25
500,00
134.000,00

Total operacions corrents

€
€
€
€

883.536,25 €

Operacions de capital
6
7
8
9

Inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers

165.535,95 €

Total operacions de capital

165.535,95 €
Total despeses:

1.049.072,20 €

Vistes les Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici 2018;
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%)

3

Total plantilla personal laboral

6

1

C. Eventuals
Peó oficis
Peó neteja
Total personal eventual

1
1
2

1
1
2

12

7

Total general

AP
AP

Parcial(50%)
Parcial(62%)

Es proposa l’adopció dels acords següents:
1. Aprovar el Pressupost General d’aquesta entitat per a 2018 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 2018.
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 explica el Pressupost, partida per partida,
L’alcaldessa explica puntualment diferents actuacions previstes al Pressupost de 2018
Sotmesa a votació resulta
Vots a favor: 2
Vots en contra: 1
Abstenció: 0
La proposta s’aprova amb la majoria simple legalment exigida.
3. Ratificar el Decret d’Alcaldia de sol·licitud de subvenció extraordinària per a la
reparació del Pont de la Palanqueta
“...”
Decret d’Alcaldia
Aprovació del projecte bàsic i executiu de Reparació Pont de la Palanqueta.
Atès que el mes març de 2017 es va produir un ensorrament parcial del mur sud de l’estrep
esquerra del pont de la palanqueta, sobre el torrent Caganell de Sant Pau de Segúries, que
obligà a tallar el carrer Major de la població;
Atès que es van realitzar les comprovacions i treballs preliminars de neteja i retirada de
runes i es considerà convenient redactar un projecte de consolidació estructural del mur
afectat;
Atès que es va sol·licitar pressupost per a la realització de les tasques següents: visita inicial,
projecte de reforç de l’estrep del pont, anàlisi de capacitat del pont i una visita addicional;
Vist el projecte d’obra ordinària redactat per Static Ingenieria SLPU titulat “Reparació Pont de la
Palanqueta”;
Vist que l’arquitecte municipal ha dirigit l’equip responsable de la redacció del projecte de
conformitat a les instruccions de l’equip de govern de l’Ajuntament;
De conformitat amb l’article 21.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local, en
relació amb els articles 36 i següents del ROAS;
Resolc:
1. Aprovar inicialment el projecte d’obra ordinària de Reparació Pont de la Palanqueta.
2. Sotmetre el projecte d’urbanització a informació pública per termini de 30 dies mitjançant
anunci en el Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’edictes de la corporació i a la Seu
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Electrònica.
Fer-ne difusió als llocs de pública concurrència de la població.
Durant el període d’informació pública, l’expedient quedarà a disposició de qualsevol que vulgui
examinar-ho, als efectes que es presentin les al·legacions i suggeriments que es considerin
pertinents.
3. Sol·licitar una subvenció extraordinària al Departament de Governació, Administracions
públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya per al finançament de les obres previstes.
4. En cas que no es presentin al·legacions el projecte quedarà aprovat definitivament sense
necessitat de prendre cap altra acord i, prèvia certificació de Secretaria, es publicarà l’anunci
d’aprovació al BOP de Girona.
“...”
La proposta s’aprova per unanimitat
Fora de l’ordre del dia el Sr. Solà demana sobre diferents temes de la gestió municipal que
l’alcaldessa respon.
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,

