ACTA DEL PLE CORPORATIU ORDINARI DE RIUDAURA 20 DE MAIG DE 2021

Assistents: Agustí Llop (alcalde); Salvador Clofent (regidor); Xavier Micó (regidor);
Eduard Del Valle (regidor); Miquel Puig (regidor); Eduard Catalina (regidor); Maria
Comerma (regidora).
Hi assisteix també, amb veu i sense vot, el Secretari-Interventor de l’Ajuntament, Eudald
Calvo.
Data: 20 de maig de 2021
Hora d’inici: 19h
Incidències: sessió telemàtica a causa de les restriccions a causa de la Covid19.

PRIMER PUNT DE L’ORDRE DEL DIA
APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE ANTERIOR

L’Alcalde exposa que hi ha a aprovació la sessió de l’acta anterior corresponent al Ple
Corporatiu de març de 2021.
El regidor Miquel Puig exposa que el seu grup no votarà més actes ja que no
reflecteixen, al seu criteri, totes les intervencions que ell realitza.
L’Alcalde exposa que alguns dels punts ja es van contestar per escrit i que d’altres
s’havien de discutir a la Comissió Informativa, com és el cas de l’elecció del jutge o
jutgessa de pau.
El regidor Miquel Puig exposa que en relació a la qüestió de la seva assistència a la
Comissió Informativa, que li va ser impossible arribar a la reunió. El regidor Miquel Puig
també comenta que en alguns punts troba que no s’han reflectit la totalitat de les seves
intervencions. El regidor Miquel Puig exposa que hi ha una suma d’un dels documents
del Ple anterior que no li quadra. El regidor Miquel Puig creu que el Secretari hauria de
fer actes on es reflecteixin totes les informacions que ell exposa i mostra el seu total
desacord en com s’està realitzant les tasques del Secretari en relació a aquesta qüestió.
Voten els 4 regidors de Riudaura Plural - AM a favor i els 3 regidors de Junts per
Riudaura en contra.

SEGON PUNT DE L’ORDRE DEL DIA
APROVACIÓ DEL NOMENAMENT DE JUTGE O JUTGESSA DE PAU TITULAR I
SUBSTITUT O SUBSTITUTA PELS QUATRE ANYS VINENTS

L’Alcalde llegeix la proposta d’acord.

PROPOSTA D’ACORD
NOMENAMENT DE LA JUTGESSA DE PAU I DE SUBSTITUT
La Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial (LOPJ) regula la institució dels
Jutjats de Pau en el Capítol VI. Concretament, l’article 99 de la LOPJ indica que “En
cada municipi on no hi hagi Jutjats de Primera Instància i Instrucció, i amb jurisdicció en
el terme corresponent, hi haurà un Jutjat de Pau (...)”.
L’article 101 de la LOPJ indica que “Els Jutges de Pau i llurs substituts seran nomenats
per un període de 4 anys per la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia
corresponent. El nomenament recaurà en les persones escollides pel respectiu
Ajuntament. Els Jutges de Pau i els seus substituts seran escollits pel Ple de
l’Ajuntament, amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres, entre les
persones que, reunint les condicions legals, ho sol·licitin. Si no hi hagués sol·licitant, el
Ple escollirà lliurement.”
Així mateix, ens hem d’atendre a allò que disposa el Reglament 3/1995, de 7 de juny,
dels Jutges de Pau. Concretament, és rellevant l’article 5 on s’hi indica que “Les vacants
en el càrrec de Jutge de Pau titular i substitut s’anunciaran per l’Ajuntament respectiu
amb la suficient antelació, mitjançant convocatòria pública, amb indicació del termini i
lloc de presentació d’instàncies. Es publicarà al BOP i mitjançant edictes al taulell
d’anuncis de l’Ajuntament, en el Jutjat de Primera Instància i Instrucció o Jutjat Decà i al
propi Jutjat de Pau.”
El que fins a data d’avui és el jutge de pau de Riudaura, Sr. Lluís Planadecursach i
Castañer va prendre possessió del càrrec el 25 de maig de 2017 i, per tant, finalitzen els
quatre anys de l’exercici d’aquesta responsabilitat el 25 de maig de 2021. Així mateix
amb la jutgessa de pau substituta, Sra. Maria Rosa Turrado i Gil.
Per aquesta raó, el Ple de Riudaura, reunit en sessió ordinària el 18 de març de 2021,
acorda la convocatòria pública de les responsabilitats de Jutge o Jutgessa de Pau i del
seu substitut o substituta, d’acord amb els criteris que marca la Llei Orgànica del Poder

Judicial i el Reglament dels Jutges de Pau. Així mateix, s’estableix que en la candidatura
hi ha de constar el nom i cognoms del candidat/a i còpia del DNI, essent potestatiu pels
candidats presentar una carta de motivació o currículum.
Aquesta és la motivació per la qual s’incoa l’expedient 16/2021 de l’Ajuntament de
Riudaura.
El 30 de març de 2021 es publica al BOP de Girona l’anunci de la convocatòria, on es
recorda que la data límit de presentació de candidatures serà el 17 de maig a les 12
hores del matí. També es publica al tauler d’anuncis digital de l’Ajuntament de Riudaura
el 6 d’abril de 2021. També es publica a la web de l’Ajuntament de Riudaura el 7 d’abril
de 2021. També es publica al tauler d’anuncis el 7 d’abril de 2021.
Durant el període d’exposició pública en el qual estava oberta la inscripció de candidats
i candidates a jutge/ssa de pau i substitut/a, s’han registrat dues instàncies al registre
de l’Ajuntament de Riudaura sol·licitant formar part d’aquesta elecció.
El 14 d’abril de 2021 la Sra. Maria Rosa Turrado i Gil, resident a Riudaura, presenta una
entrada en la qual sol·licita esdevenir la nova jutgessa de pau de Riudaura, en aquesta
entrada especifica que compleix els requisits legals establerts per ser jutgessa de pau.
Adjunt a aquesta instància presenta un currículum. Es fa constar que ja consta als
registres municipals el DNI de la Sra. Turrado.
El 6 de maig de 2021 el Sr. Albert Alba i Balbuena, resident a Riudaura, presenta una
entrada en la qual sol·licita esdevenir el nou jutge de pau de Riudaura. Adjunt a aquesta
instància presenta còpia del DNI i declaració jurada de no incomplir les causes
d’incompatibilitat.
Vist que els dos candidats compleixen els requisits de la convocatòria.
Vistes les credencials d’ambdós candidats.
Vist que el procediment s’ha tramitat legalment d’acord amb el que disposa la LOPJ i el
Reglament de Jutges de pau.
Per tot això exposat, proposo al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. Nomenar la Sra. Maria Rosa Turrado i Gil com a jutgessa de pau de Riudaura
pels propers 4 anys, a l’espera de la confirmació per part del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya.
Segon. Nomenar el Sr. Albert Alba i Balbuena com a jutge de pau substitut de Riudaura
pels propers 4 anys, a l’espera de la confirmació per part del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya.
Tercer. Notificar els presents acords als interessats.
Quart. Notificar els presents acords al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i als
Jutjats d’Olot en condició de seu del partit judicial d’Olot.

No obstant, el Ple decidirà.
Riudaura, a 18 de maig de 2021.
L’Alcalde,
Agustí Llop i Miarons

El regidor Miquel Puig exposa que el seu grup està a favor de l’elecció proposada.
Voten els 7 regidors a favor, per tant, s’aprova per unanimitat.

TERCER PUNT DE L’ORDRE DEL DIA
APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE DEPURADORA DE RIUDAURA

L’Alcalde llegeix la proposta d’acord.

PROPOSTA D’ACORD
PROJECTE CONSTRUCTIU DE SANEJAMENT I DEPURACIÓ DEL NUCLI DE
RIUDAURA
El 18 de desembre de 2019, el Consell de Presidència del Consell Comarcal va a provar
l'addenda al Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i
l’Agència Catalana de l’Aigua per a la redacció del projecte constructiu del “Sanejament
i depuració del nucli de Riudaura”.
El Sr. Esteve Costa i Sala, enginyer agrònom del Consell Comarcal de la Garrotxa
col·legiat número 968 redacta a petició de l’Ajuntament de Riudaura el “Projecte
constructiu de sanejament i depuració del nucli de Riudaura”. Aquest estudi se signa el
4 de desembre de 2019 per l’enginyer.
La voluntat política d’executar aquest projecte constructiu és la motivació per la qual
s’incoa l’expedient 30/2021 de l’Ajuntament de Riudaura.
Aquest document consta de 400 pàgines, en les quals hi consta el pressupost total de
l’obra, que és de 511.884,03€ més IVA, per tant, 619.379,68€ IVA inclòs.
Aquest pressupost està dividit en tres lots: Lot 1 Col·lector en alta, amb un pressupost
de 173,363,56€; Lot 2 Nova EDAR, 418.681,26€; i Lot 3 Portada Elèctrica, 27.334,84€.

Aquests són els valors amb IVA inclòs. La divisió en lots es realitza d’acord amb allò que
disposa l’article 99 de la LCSP i es justifica per la possibilitat de realitzar de forma
independent cadascuna de les parts.
En el Lot 1 i el Lot 2, s’exigirà classificació del contractista de Grup i subgrup E-1. En el
cas del Lot 3, s’exigirà classificació del contractista I-3.
En aquest projecte hi consta que el termini d’execució de l’obra a partir de l’aixecament
de l’acta de replanteig és de 5 mesos.
Per a l’execució d’aquest Projecte s’afecten terrenys de titularitat privada, per tant, caldrà
adquirir els citats terrenys per alguna de les vies legals que l’Administració Pública pot
adquirir terrenys, essent una d’elles la via de l’expropiació. Les finques tenen com a
referència

cadastral

17158A003000350000BE;

17158A003000730000BU

i

17158A003000200000BP.
En el Projecte hi consta també l’estudi de seguretat, que s’ha redactat d’acord amb el
que disposa l’Estatut dels Treballadors; l’Ordenança General de seguretat i higiene en
el treball; el Pla Nacional d’higiene i seguretat en el treball; el Reglament de seguretat i
higiene en la indústria de la construcció; el Decret 432/1971 Comitès de seguretat i
higiene en el treball; el Reglament de serveis mèdics de l’empresa; l’Ordenança de
Treball de la construcció, vidre i ceràmica; l’Homologació de medis de protecció personal
dels treballadors; el Reglament de línies aèries d’alta tensió; el RD 1403 de 9 de maig
de 1986 de senyalització de seguretat en centres de treball; etc.
El 10 de maig de 2021 l’enginyer Esteve Costa i Sala, del Consorci SIGMA, signa i
registra a l’Ajuntament de Riudaura el document “Estudi d’impacte ambiental i integració
paisatgística de les actuacions en sòl no urbanitzable del projecte constructiu de
sanejament i depuració del nucli de Riudaura”.
Fonaments de Dret
Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge.
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme
(DOGC núm. 4682 - 24/07/2006).
Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de
juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge, i es regulen els estudis i informes
d'impacte i integració paisatgística.
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme (DOGC 5686 – 05/08/2010)
Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la
legalitat urbanística. (DOGC 6623 – 15/05/2014)
Per tot això exposat, proposo al Ple l’adopció dels següents
ACORDS

Primer. Aprovar inicialment el Projecte constructiu de sanejament i depuració del nucli
de Riudaura.
Segon. Sotmetre a exposició pública el Projecte, fent publicitat de dita aprovació al BOP
de Girona i al taulell d’anuncis municipal.
Tercer. Notificar els presents acords al Consorci SIGMA.
No obstant, el Ple decidirà.
Riudaura, a 14 de maig de 2021.
L’Alcalde,
Agustí Llop i Miarons

El regidor Miquel Puig exposa que considera que tenen poca informació en relació a
aquesta qüestió i li agradaria que l’Alcalde ho expliqui una mica. També creu que no hi
ha partida pressupostària per fer aquesta obra.
L’Alcalde explica que aquesta aprovació inicial es duu a aprovació per agilitzar tràmits i
no endarrerir l’obra.
Voten els 7 regidors a favor, per tant, s’aprova per unanimitat.

QUART PUNT DE L’ORDRE DEL DIA
DONAR COMPTE DELS DECRETS

L’Alcalde llegeix els decrets.
El regidor Miquel Puig pregunta, en relació al decret d’incorporació de romanents, el
tema del Festival Cançoner.
L’Alcalde segueix llegint la resta de decrets.
El regidor Miquel Puig exposa que el seu grup està en contra de com s’està duent la
qüestió del servei d’abastament d’aigua potable, en concret, la concessionària actual,
Agbar. Concreta que no els sembla adient que tingui un fons tant alt fruit del pagament
de les tarifes.
L’Alcalde segueix llegint la resta de decrets.
El regidor Miquel Puig pregunta sobre un contracte menor en relació a unes reparacions
a la xarxa d’aigua.

L’Alcalde explica a quines reparacions es refereix aquest contracte.
L’Alcalde segueix llegint la resta de decrets.
El regidor Miquel Puig pregunta sobre el decret de la borsa de vigilants de sala.
L’Alcalde explica com funcionarà aquesta borsa de vigilants, pensada especialment per
contractar joves del poble, tot i que per complir la legalitat, està més obert.
El regidor Eduard Del Valle explica que una de les idees importants en relació a aquesta
borsa és poder contractar gent jove, que actualment tenen una situació laboral
complicada.

CINQUÈ PUNT DE L’ORDRE DEL DIA
ASSUMPTES D’URGÈNCIA

No n’hi ha.

SISÈ PUNT DE L’ORDRE DEL DIA
PRECS I PREGUNTES

El regidor Miquel Puig demana de poder disposar de les actes de la Comissió Executiva.
L’Alcalde exposa que no hi ha problema en què puguin disposar de les actes.
El regidor Miquel Puig pregunta per la xarxa de clavegueram i la seva vinculació amb la
nova depuradora.
L’Alcalde explica que s’ha de fer un recull de tota la documentació relativa a aquesta
matèria i que alguns els té l’arquitecte Ernest Oliveras i l’altra l’enginyeria Plana Hurtós,
i que s’hauria de fer una refosa de tota aquesta documentació.
El regidor Miquel Puig demana si s’ha fet algun decret en relació a l’encàrrec que
l’Ajuntament ha fet a la Diputació de Girona.
L’Alcalde explica que decret no s’ha fet sinó que ja s’està treballant en aquesta ajuda
tècnica i que, un cop estigui la feina enllestida

El regidor Miquel Puig comenta que en relació a la gestió financera de la taxa de la
recollida de la brossa, que fruit de l’informe del secretari-interventor, han vist que hi ha
un superàvit en els exercicis 2019 i 2020.
Finalment, l’Alcalde aprofita per desitjar unes bones festes del Roser, que se celebren
aquest cap de setmana vinent.
El regidor Miquel Puig explica que li hauria agradat tenir aquesta informació abans.
Es produeix una discussió en relació a aquesta qüestió, amb intervencions de l’Alcalde,
el regidor Miquel Puig, el regidor Salvador Clofent, la regidora Maria Comerma i el
regidor Eduard Del Valle.
La discussió deriva en un debat sobre la comunicació entre Govern i oposició.

Sense més temes a debatre, l’Alcalde dóna per finalitzat el Ple a les 20.16h.
Riudaura, 20 de maig de 2021.

