AJUNTAMENT DE SANT BARTOMEU DEL GRAU
08503 (OSONA)

ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Identificació de la sessió
Núm.:
Caràcter:
Data:
Hora:
Lloc:

3/2017
Ordinari
05/04/17
A les 19:30h.
Sala de Plens de la Casa Consistorial de Sant Bartomeu del Grau

Assistents
Alcalde

Emili Benito Sayol (SBiALB)

Regidors

Josep Salvans Crespi (SBiALB)
Xavier Puig Fernández (SBiALB)
Judit Musoll Pascuet (CiU)
David Puyol Pérez (Ixsbg)
Sandra Carrera Bonet (Ixsbg)
Rosa Maria García Maldonado (Ixsbg)

ORDRE DEL DIA
1- Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia 15 de març de 2017
2- Donar compte dels decrets de l'alcaldia dictats durant el 1r trimestre de 2017
3- Donar compte de la proposta de mantenir pel 2017 les tarifes d’aigua vigents de
l’exercici 2016
4- Ratificació decret 16/2017
5- Proposta d'elecció del Jutge de Pau titular
6- Denominació de la nova plaça
7- Acords envers el Consorci del Lluçanès
8- Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió
Oberta la sessió per la Presidència a les 19:30 hores s'ha obtingut el quòrum de la
totalitat de membres que formen el Ple de la Corporació, assistits per mi la secretària
interventora accidental, M. Roser Prat Corominas, que certifico.
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1- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 15 DE MARÇ DE
2017
Vista l’acta de la sessió del Ple municipal de data 15 de març de 2017, de la qual se
n'ha lliurat còpia a tots els membres del Ple amb anterioritat a aquesta sessió.
Es proposa l'adopció de l'acord següent:
- Aprovar l’acta de la sessió del Ple municipal corresponent al dia 15 de març de 2017.
Es sotmet la proposta a votació amb el següent resultat:
Vots favorables

Emili Benito Sayol (SBiALB)

X

Josep Salvans Crespi (SBiALB)

X

Xavier Puig Fernández (SBiALB)

X

Judit Musoll Pascuet (CiU)

X

David Puyol Pérez (Ixsbg)

X

Sandra Carrera Bonet (Ixsbg)

X

Rosa Maria García Maldonado (Ixsbg)

X

Abstencions

Vots en contra

2- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA DICTATS DURANT EL 1R
TRIMESTRE DE 2017
Es dóna compte al ple dels decrets dictats durant el 1r trimestre de 2017, dels quals,
amb anterioritat a aquesta sessió se n’ha lliurat còpia a tots els membres del Ple,
quedant-ne així assabentats tots els membres del plenari municipal.

3- DONAR COMPTE DE LA PROPOSTA DE MANTENIR PEL 2017 LES TARIFES
D’AIGUA VIGENTS DE L’EXERCICI 2016
Es dóna compte al ple de la següent proposta de revisió de tarifes pel subministrament
d’aigua potable al municipi per l’exercici 2017 presentada per GIACSA:
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El Ple en queda assabentat.

4- RATIFICACIÓ DECRET 16/2017
Es procedeix a donar lectura al decret de l'alcaldia 16/2017 de 25 de gener de 2017 per
la seva ratificació:
“Atès que en data 25 de novembre de 2016 el Consell Comarcal d’Osona va trametre a

través de l’Eacat un escrit del President del Consell d’Alcaldes i Alcaldesses d’Osona en
el qual se’ns comunicava que el Consell d’Alcaldes i Alcaldesses havia aprovat en data
24 de novembre de 2016 l’adhesió del Consell Comarcal d’Osona al Protocol d’execució
de les diligències de llançament en procediments de desnonament.
Atès que per part de l’ajuntament s’ha d’expressar si dóna la conformitat a aquesta
adhesió, tal i com ens requereix el Consell Comarcal d’Osona.
RESOLC:
Primer.- Donar la conformitat a l’adhesió del Consell Comarcal d’Osona al Protocol
d’execució de les diligències de llançament en procediments de desnonament.
Segon.- Ratificar aquesta resolució en el proper Ple de la corporació.
Tercer.- Notificar aquesta resolució al Consell Comarcal d’Osona.”
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Es sotmet la proposta a votació amb el següent resultat:
Vots favorables

Emili Benito Sayol (SBiALB)

X

Josep Salvans Crespi (SBiALB)

X

Xavier Puig Fernández (SBiALB)

X

Judit Musoll Pascuet (CiU)

X

David Puyol Pérez (Ixsbg)

X

Sandra Carrera Bonet (Ixsbg)

X

Rosa Maria García Maldonado (Ixsbg)

X

Abstencions

Vots en contra

5- PROPOSTA D'ELECCIÓ DEL JUTGE DE PAU TITULAR
Vist que per Decret de l'alcalde de 9 de març de 2017, núm. 048/2017, es va acordar
ordenar la convocatòria pública per cobrir la plaça de Jutge de Pau Titular de Sant
Bartomeu del Grau.
Que durant el termini de presentació de sol·licituds se n'ha presentat una per part del Sr.
Antoni Vilamala Benito, major d'edat, veí d'aquesta localitat, sense que consti cap
incompatibilitat d'ell per acceptar el càrrec, i amb les demés circumstàncies que consten
a la sol·licitud.
Atès que existeix un 4t grau de parentiu per consanguinitat entre el candidat i l’alcalde,
segons l’establert a l’article 76 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
de Règim Local i l’establert a l’article 23 de Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de Règim Jurídic
del Sector Públic, l’alcalde, Emili Benito Sayol, abandona la sala de plens i pren les
funcions de l’alcaldia la 1a tinent d’alcalde, la Sra. Judit Musoll Pascuet.
Acte seguit, pels 6 regidors s’acorda per unanimitat procedir al vot de forma ordinària.
Es procedeix a la votació, essent el resultat el següent:
- Regidors amb dret a vot: 6
- Vots favorables a la sol·licitud presentada pel Sr. Antoni Vilamala Benito: 6 vots
Vist el que disposa la LOPJ, el Reglament 3/1995 dels Jutges de Pau i normativa
complementària i atès el resultat de la votació anteriorment efectuada.
Es proposa l'adopció de l'acord següent:
Primer.- Proposar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que es nomeni Jutge de
Pau Titular de Sant Bartomeu del Grau, al Sr. Antoni Vilamala Benito.
Segon.- Notificar aquest acord i remetre la documentació necessària, a la Secretaria de
Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, per tal que procedeixi al
nomenament del Jutge de pau Titular de Sant Bartomeu del Grau, en la forma
proposada en l'apartat primer d'aquest acord.
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Es sotmet la proposta a votació amb el següent resultat:
Vots favorables

Josep Salvans Crespi (SBiALB)

X

Xavier Puig Fernández (SBiALB)

X

Judit Musoll Pascuet (CiU)

X

David Puyol Pérez (Ixsbg)

X

Sandra Carrera Bonet (Ixsbg)

X

Rosa Maria García Maldonado (Ixsbg)

X

Abstencions

Vots en contra

Entra a la sala de plens el Sr. Emili Benito Sayol el qual reprèn la seva funció d’alcalde.

6- DENOMINACIÓ DE LA NOVA PLAÇA
Vist que després de totes les actuacions realitzades en els últims anys a la zona del
carrer Vell on es va enderrocar una nau de l’antiga fàbrica, on s’ha obert un gran espai
rectangular que s’ha anat habilitant com a espai públic amb zona ajardinada susceptible
d’acollir actes i activitats diverses.
Vist que com a primera acció, prèvia a l’adient numeració, es creu oportú endegar el
procés de donar nom a l’espai existent.
Vist que l’equip de govern va proposar vàries opcions (Plaça Nova, Plaça del Serrat,
Plaça de la Indústria, altre) per anomenar aquesta plaça obrint un procés de consulta
popular a través d’una pregunta a la pàgina web de l’ajuntament on els ciutadans i
ciutadanes podien triar una de les opcions proposades.
Vist que del resultat d’aquesta consulta en va sortir com a primera opció el nom de
“Plaça Nova” amb un 35,4% dels vots.
Per tot l’esmentat, al ple de la corporació es proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar la denominació de la nova plaça amb el nom de “Plaça Nova”.
SEGON.- De conformitat amb el que disposa l’article 86 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, sotmetre l’expedient a informació pública per un termini de trenta
dies hàbils, mitjançant anunci que es publicarà al Butlletí Oficial de la Província i
s’exposarà al tauler d’edictes de l’Ajuntament i a la pàgina web municipal a fi que
qualsevol interessat pugui examinar l’expedient i formular, si ho considera oportú, les
al·legacions que estimi pertinents.
TERCER.- En cas de no presentar-se al·legacions l’acord esdevindrà definitiu i es
procedirà a notificar als veïns afectats, així com a les administracions públiques
interessades i a les entitats, empreses i organismes que puguis resultar afectats.
QUART.- Encarregar als serveis tècnics municipals que procedeixin segons els
paràmetres que consten al POUM, a redactar l’adient documentació tècnica a fi i efecte
de poder numerar aquest sector.
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Es sotmet la proposta a votació amb el següent resultat:
Vots favorables

Emili Benito Sayol (SBiALB)

X

Josep Salvans Crespi (SBiALB)

X

Xavier Puig Fernández (SBiALB)

X

Judit Musoll Pascuet (CiU)

X

David Puyol Pérez (Ixsbg)

X

Sandra Carrera Bonet (Ixsbg)

X

Rosa Maria García Maldonado (Ixsbg)

X

Abstencions

Vots en contra

7- ACORDS ENVERS EL CONSORCI DEL LLUÇANÈS
L’alcalde informa que ha decidit treure aquest punt de l’ordre del dia fins que els
alcaldes del Lluçanès s’hagin reunit amb Governació, reunió que se suposa serà molt
aviat. Un cop Governació hagi informat sobre el tema, l’alcalde fa saber que traslladarà
la informació a aquesta corporació per debatre-la i si s’escau es portarà aquest punt de
l’ordre del dia novament al ple per sotmetre-la a votació.

8- PRECS I PREGUNTES
Demana la paraula el regidor Xavier Puig per informar al ple que el proper mes de juliol
està prevista la realització d’una cursa de motos anomenada “Dirt Track” al camp de
futbol, organitzada en col·laboració amb l’Associació Moto Club de Berga.

I sense més assumptes a tractar i essent les 19:50h l'alcalde aixeca la sessió, de la qual
jo, la secretària interventora accidental, estenc aquesta acta.
La secretària interventora acctal.

L'alcalde
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