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ACTA NÚM. 2/13
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DEL DIA 29 DE MAIG DE 2013
Inici: 20:30
Acabament: 23:30
Assistència:
President
Il·lm. Sr. Pep Palos i Sastre (CIU-Indep)
Regidors/es
Sra. Dolores Cambras i Saqués (CIU-Indep)
Sra. M. Carme Simon i Orriols (CIU-Indep)
Sr. Joan Navarro i Soler (CIU-Indep)
Sr. Gerard Soler i Perramon (UPSP)
Sra. Marta Peracaula i Prades (UPSP)
Sr. Josep Nogué i Serrat (UPSP)
Absències: Cap

A la Sala d’Actes de la Casa de la Vila 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 del seu titular
l'Il·lm. Sr. Pep Palos i Sastre 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 Comarcal d'Assistència a Municipis.

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 extraordinària convocada en legal
forma a l'efecte de tractar els punts inclosos en el següent:
Ordre del dia
1.
2.
3.
4.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Donar compte i, si s’escau, ratificar Decret d’Alcaldia
Donar compte de les actes aprovades de la Junta de Govern Local
Ratificació del conveni amb el Consell Comarcal del Ripollès per a la prestació del
servei d’arquitecte municipal
5. Aprovació del conveni amb el Consell Comarcal del Ripollès per a la prestació del
servei de Secretaria Intervenció
6. Donar compte de la sol·licitud de nomenament del secretari del Jutjat de Pau de Sant Pau
de Segúries
7. Donar compte de la contractació de personal laboral no permanent, administrativa
8. Donar compte de la contractació de personal laboral no permanent, jardineria
9. Donar compte del conveni de col·laboració entre la Mancomunitat de la Vall de
Camprodon i els ajuntaments de Camprodon, Llanars, Molló, Sant Pau de Segúries,
Setcases i Vilallonga de Ter per a la participació a l’organització d’una activitat de fi
d’etapa de la volta ciclista 2013
10. Donar compte del manteniment de l’associació de l'Ajuntament a les entitats municipalistes
majoritàries ACM i FMC
11. Acord d’adhesió a la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil i patrimonial de la
qual és prenedora l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i co -prenedores
aquelles administracions i/o organismes públics, socis de l'ACM que s'hi adhereixin i
acord d’adhesió al servei de mediació d’assegurances de l'ACM
12. Seguiment de la gestió municipal
13. Mocions
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors
Es proposa l’aprovació de les actes següents:
Acta Núm. 1, de 21-02-2013 corresponent a la sessió ordinària del mes de febrer
El Ple aprova per UNANIMITAT l'acta de la sessió anterior sense cap esmena
2. Donar compte i, si s’escau, ratificar els Decret d’Alcaldia
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Núm.

Data

Matèria

1
2
3
4
5
6

27-02
27-02
27-02
14-03
08-05
08-05

Sol·licitud subvenció a la Diputació per a la prevenció d’incendis
Desistiment del contenciós de telefonia mòbil amb France Telecom España SA
Delegació temporal de funcions Alcaldia a la tinenta d’alcalde
Baixes, exempcions i bonificacions padrons vehicles
Contractació laboral interina administrativa de l’Ajuntament
Contractació laboral temporal peó de brigada municipal

El Ple en queda assabentat
3. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local
Acta núm. 1 de la sessió del dia 06-02-2013
Acta núm. 2 de la sessió del dia 06-03-2013
Acta núm. 3 de la sessió del dia 20-03-2013
El Ple en queda assabentat
4. Ratificació del conveni amb el Consell Comarcal del Ripollès per a la prestació
del servei d’arquitecte municipal
Per Acord de Junta de Govern Local de data 6-03-2013 es va prendre l’acord següent:
“...”
4. Aprovació del conveni entre l’Ajuntament i el Consell Comarcal del Ripollès per a la
prestació del servei d’arquitecte municipal.
Vist el Conveni entre l’Ajuntament i el Consell Comarcal del Ripollès per a la prestació del servei
d’arquitecte municipal que designa el funcionari Sr. Xavier Rico i Miró per a la prestació de totes
les tasques de tècnic municipal de Sant Pau de Segúries;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar la minuta de conveni en tots els seus termes.
2. Facultar a l’Alcaldia o regidor a qui delegui per a la signatura del conveni i per quantes
actuacions siguin necessàries per a l’efectivitat d’aquest acord.
3. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès per a la seva deguda constància i
procedir a la signatura del conveni.
“...”
Es proposa al Ple la ratificació de l’anterior acord en tots els seus termes
La proposta s'aprova per unanimitat dels set membres que de fet i Dret integren la
corporació
5. Aprovació del conveni amb el Consell Comarcal del Ripollès per a la prestació
del servei de Secretaria Intervenció
Vista la minuta del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries i el
Consell Comarcal del Ripollès per a la prestació del servei SAT de Secretaria i intervenció a
través del funcionari Sr. Josep Ruiz i Muñoz;
Ateses les competències delegades al Consell Comarcal del Ripollès en sessió celebrada en data
19 de juliol de 2011, en matèria d’aprovació de convenis de col·laboració i cooperació amb altres
administracions i entitats, i publicades al BOP de Girona número 144 de 29-07-2011;
Vist l’informe d’Intervenció que consta a l’expedient;
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Atès que és preceptiu l'informe de Secretaria de conformitat a l'article 179 del DECRET
LEGISLATIU 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya. En relació a l'article 47.h) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
Bases del Règim Local és necessària d'aprovació de la proposta per majoria absoluta dels
membres que de Dret formen la corporació;
La Junta de Govern Local proposa al Ple l’acord següent:
1. Aprovar el conveni amb el Consell Comarcal per a la prestació del servei SAT de Secretaria
Intervenció amb la designació del funcionari Sr. Josep Ruiz i Muñoz per a la realització de les
funcions públiques necessàries de Secretaria Intervenció.
2. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès a l’efecte corresponent.
3. Donar-ne compte a la Intervenció, juntament amb una còpia del conveni, perquè en tingui
constància.
4. Facultar l’Alcaldia o regidor/a a qui delegui tan àmpliament com en dret sigui necessari per a
la signatura del conveni.
La proposta s'aprova per unanimitat dels set membres que de fet i Dret integren la
corporació
6. Ratificar la sol·licitud de nomenament del secretari del Jutjat de Pau de Sant Pau
de Segúries
Per Acord de Junta de Govern Local de data 6-03-2013 es va prendre l’acord següent:
“...”
15. Sol·licitud de nomenament del nou secretari del Jutjat de Pau de Sant Pau de
Segúries
Vist que de conformitat l’Ordre de 28 de maig de 1991 del Departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya sobre nomenament dels secretaris del jutjats de Pau:
1. En compliment de l'article 50.3 de la Llei de demarcació i planta judicial, els ajuntaments de
municipis de menys de 7.000 habitants hauran de nomenar a la persona que creguin idònia com
a secretari del jutjat de pau del seu municipi o de l'agrupació de secretaries, sempre que la
secretaria del jutjat de pau o de l'agrupació no hagi estat encarregada a un oficial al servei de
l'Administració de justícia. El nomenament del secretari de jutjat de pau es realitzarà per acord
del Ple de la corporació municipal, d'acord amb l'article 112 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril,
municipal i de règim local de Catalunya;
2. Acordat el nomenament, l'ajuntament o els ajuntaments hauran de trametre al Departament
de Justícia certificació del secretari de l'Ajuntament, amb el vist-i-plau de l'alcalde, de l'acord
pres pel Ple municipal; el nom i les dades personals del secretari nomenat, com també qualsevol
informació que hagi fonamentat l'acord. En la primera comunicació del nomenament de secretari
d'ençà de l'entrada en vigor d'aquesta Ordre, també s'haurà de comunicar el nom i les dades
personals de l'anterior secretari del jutjat de Pau.
3. Un cop rebuda la notificació de l'Ajuntament, s'obrirà l'expedient administratiu corresponent i
es procedirà a la seva instrucció, d'acord amb els articles 81 i següents de la Llei de procediment
administratiu, i 74 i següents de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment
i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya
Vist que la Sra. Marta Sala Basagaña ha causat baixa a l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries i
que consta el seu nomenament com a secretària del Jutjat de Pau, actualment amb funcions de
Registre Civil, per la qual cosa cal substituir-la per un altre treballador de l’Ajuntament;
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Vist que el Sr. Joan Geli i Font és l’únic treballador que queda a l’Ajuntament amb experiència a
les tasques administratives relacionades amb el Jutjat de Pau de Sant Pau de Segúries;
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Nomenar el Sr. Joan Geli Font com a secretari del jutjat de Pau de Sant Pau de Segúries
2. Donar de baixa la Sra. Marta Sala Basagaña com a secretària del Jutjat de Pau.
3. Ratificar aquest acord a la propera sessió del Ple que se celebri
4. Comunicar-ho al Departament de Justícia a l’efecte corresponent
“...”
Es proposa al Ple la ratificació de l’anterior acord en tots els seus termes
La proposta s'aprova per unanimitat dels set membres que de fet i Dret integren la
corporació
7. Donar compte de la contractació de personal laboral no permanent, administrativa
S’assabenta al Ple que per Decret d’Alcaldia i acord de Junta de Govern de data 8-5-2013 s´ha
contractat la treballadora Núria Larroya i Martí com administrativa de l´Ajuntament.
El Sr. Soler comenta que les contractacions temporals que s'han fet s'hauria d'haver prioritzat els
veïns del poble que es troben sense feina. Almenys s'hauria d'haver publicat als taulers d'anuncis
de l'Ajuntament. És més, hi havia interessats que no van presentar el currículum per què se’ls va
dir que la plaça ja estava coberta. En quant al sou, era el moment de rebaixar el cost de la plaça.
El Sr. Nogué comenta que no s’hauria d’haver deixat plegar al Marta abans de formar al seu
substitut. No es justifica la cobertura amb una persona qualificada quan ja hi havia una amb
anys d’experiència.
L'alcalde explica que la baixa sobtada de l'administrativa que portava 30 anys a l'Ajuntament ens
va deixar en una situació de desatenció dels serveis públics que al dia d'avui encara no hem
superat.
Vam tenir la sort que una administrativa qualificada de l'Ajuntament de Campelles amb més de
sis anys d'experiència en el mon local, va estar interessa en venir a Sant Pau per motius de
proximitat a la seva residència.
L'alternativa era contractar una persona sense experiència en ajuntaments i pagar el peatge de
la seva formació durant dos o tres anys. Durant aquest temps els serveis públics municipals
s'haurien vist ressentits i afectarien negativament l'Ajuntament.
Per tot això, la forma d'elecció de la nova administrativa es justifica per la necessitat urgent de
que l'Ajuntament funcioni amb normalitat. És més, ara funciona millor que mai amb els canvis de
personal que ha hagut: canvi de serveis tècnics, canvi de secretari i canvi d'administrativa.
Tot plegat ha suposat un estalvi considerable en el capítol de despeses de personal.
El Sr. Navarro manifesta la seva conformitat amb l'argument expressat per fer la contractació. Ell
era partidari de contractar algú del poble, però el bon funcionament de l'Ajuntament és la
prioritat per tal de donar un servei de qualitat als veïns.
El Ple en queda assabentat
8. Donar compte de la contractació de personal laboral no permanent, jardineria
S’assabenta al Ple que per Decret d’Alcaldia i acord de Junta de Govern de data 8-5-2013 s’ha
contractat el Sr. Àngel Marcè Espígol com a treballador de reforç de la brigada municipal durant
els quatre mesos d'estiu.
El Sr. Soler fa la mateixa declaració sobre la contractació del peó de reforç de la brigada.
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L'alcalde explica que en aquest cas es tracta d'una persona que fa tres anys es va posar a prova i
va donar un magnífic resultat. Bona prova és l'estat de la jardineria del poble que ha millorat
notablement.
La Sra. Peracaula explica que al menys s'ha de donar l'oportunitat a altres veïns mitjançant la
publicació d’aquesta contractació.
El Sr. Nogué afegeix que s’han fet contractacions de personal sense comunicar-ho a la oposició ni
donar oportunitat a altres veïns (tècnic municipal, administrativa, jardiner...).
L'alcalde li dona la raó, però s'ha de valorar el fet que l'Àngel (jardiner) és una persona molt
competent i que la millora del servei per l'Ajuntament és inqüestionable. No podem tenir la
seguretat de que qualsevol altre faci la feina amb la mateixa qualitat. És un risc que s'ha de tenir
present.
El tècnic municipal és personal del Consell Comarcal no pas de l’Ajuntament i de l’administrativa
ja ha donat explicacions a l’apartat anterior.
El Ple en queda assabentat
9. Ratificar l’aprovació del conveni de col·laboració entre la Mancomunitat de la Vall
de Camprodon i els ajuntaments de Camprodon, Llanars, Molló, Sant Pau De Segúries,
Setcases i Vilallonga de Ter per a la participació a l’organització d’una activitat de fi
d’etapa de la volta ciclista 2013
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de 6-02-2013 següent:
“...”
7.9. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA MANCOMUNITAT DE LA
VALL DE CAMPRODON I ELS AJUNTAMENTS DE CAMPRODON, LLANARS, MOLLÓ, SANT
PAU DE SEGÚRIES, SETCASES I VILALLONGA DE TER PER A LA PARTICIPACIÓ A
L’ORGANITZACIÓ D’UNA ACTIVITAT DE FI D’ETAPA DE LA VOLTA CICLISTA 2013
Atès que la Mancomunitat de la Vall de Camprodon vol portar a terme al mes de març de 2013
una activitat consistent en la participació a l’organització d’un fi d’etapa a Setcases de la Volta
Ciclista a Catalunya 2013 amb "VOLTA" CICLISTA A CATALUNYA ASSOCIACIÓ ESPORTIVA;
Atès que l'activitat esmentada suposa la promoció de la Vall de Camprodon amb la recepció dels
equips participants, els acompanyants i seguidors, policia, premsa i protecció civil als sis
municipis integrants de la Mancomunitat;
Atès que els Ajuntaments membres de la Mancomunitat de la Vall de Camprodon tenen com a
principals objectius la promoció dels municipis de la Vall i amb el protagonisme de la “Volta”
aquest objectiu es veurà àmpliament acomplert;
Vist el conveni a subscriure entre la Mancomunitat de la Vall de Camprodon i els Ajuntaments de
la Vall per a participar a l’organització de l’activitat “Fi d’etapa de la Volta Ciclista a Catalunya
2013”.
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar la minuta de conveni en tots els seus termes.
2. Aprovar el pagament de l’aportació econòmica que s’estableix en el conveni, per import de dos
mil cinc-cents euros (2.500,00 €)
3. Facultar al senyor Pep Palos i Sastre per a la signatura del conveni i per quantes actuacions
siguin necessàries per a l’efectivitat d’aquest acord.
4. Comunicar aquest acord a la Mancomunitat de la Vall de Camprodon.
“...”
Es proposa al Ple la ratificació de l’anterior acord en tots els seus termes.
L'alcalde explica la proposta.
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El Sr. Soler declara que el seu grup s'abstindrà pel fet que l'aportació no s'ha vist
reflectida en beneficis substancials pel poble de Sant Pau.
L'alcalde explica que portar la Volta costa 60.000 € a cada fi d’etapa. A la Vall de
Camprodon ens ha costat 30.000 € que hem assumit: 15.000 € Vallter i 2.500 €
cadascun dels sis ajuntaments de la Vall. Ha estat una actuació conjunta i Sant Pau no es
podia despenjar de la resta de municipis.
Sotmesa la proposta de votació s'aprova per Majoria absoluta dels quatre regidors de
l'equip de govern (CIU-Indep.) i l'abstenció dels tres regidors del grup de UPSP.
10. Donar compte del manteniment de l'associació de l'Ajuntament amb les entitats
municipalistes majoritàries ACM i FMC
Vista la situació actual de l'Ajuntament com associat a les dues entitats municipalistes ACM i
FMC, majoritàries a Catalunya i Espanya;
Atès que l'anterior equip de govern va sol·licitar informalment la baixa de l'ACM però no va
prendre cap acord al respecte;
Valorats degudament els serveis que ens ofereixen i els beneficis que reporta per les entitats
locals l'associació amb les dues entitats, sobretot en aquests temps d'incertesa sobre el destí
dels ens locals en el marc de la profunda crisi que patim i la previsió de modificacions sobre el
règim local que prepara l'Estat central;
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Mantenir l'associació de l'Ajuntament de Sant Pau de Segúries amb les dues entitats
municipalistes majoritàries ACM i FMC
2. Posar-nos al corrent del pagament de quotes que s'haguessin deixat de pagar, si s'escau.
3. Comunicar-ho a l'ACM i FMC per a la seva deguda constància
4. Donar-ne compte al Ple a la propera sessió que se celebri
El Ple en queda assabentat
11. ACORD D’ADHESIÓ A LA PÒLISSA D'ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT
CIVIL I PATRIMONIAL DE LA QUAL ÉS PRENEDORA L'ASSOCIACIÓ CATALANA DE
MUNICIPIS I COMARQUES I CO-PRENEDORES AQUELLES ADMINISTRACIONS I/O
ORGANISMES PÚBLICS, SOCIS DE L'ACM QUE S'HI ADH EREIXIN I ACORD
D’ADHESIÓ AL SERVEI DE MEDIACIÓ D’ASSEGURANCES DE L'ACM
ATÈS
I.
Que el Comitè Executiu de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques en sessió de 31
de Maig de 2010 va decidir convocar un concurs per a la contractació duna pòlissa d'assegurança
de responsabilitat civil i patrimonial de la qual serà prenedora l'Associació Catalana de Municipis i
Comarques i co-prenedores aquelles administracions i/o organismes públiques, sòcies de l'ACM
que s'hi adhereixin i per la contractació i prestació del Servei de distribució i mediació de
l’Assegurança de responsabilitat civil, i la mediació i assessorament als Municipis i ens locals de
Catalunya.
II.
Que en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 23 d’Agost, i el Butlletí oficial
de la Província del mateix dia, es va fer públic l’anunci pel qual es licitava el dit contracte.
III. Que en data 27 de Setembre va cloure el termini de presentació d’ofertes
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IV.
Que en data 2 de Novembre de desembre es va reunir la mesa de contractació, la qual va
valorar la proposició, la qual va valorar la proposició de la mercantil Zurich i de la mercantil
Ferrer&Ojeda Correduria de Seguros, S.L.
V.
Vista la delegació efectuada en favor del President de l’ACM per part del comitè executiu
celebrat el 2 de novembre de 2010 per dur a terme l’adjudicació de la licitació, s’adjudica en
data 19 de novembre la dita pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil i patrimonial de la qual
serà prenedora l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i co-prenedores aquelles
administracions i/o organismes públiques, sòcies de l'ACM que s'hi adhereixin a la mercantil
Zurich i la contractació i prestació del Servei de distribució i mediació de l’Assegurança de
responsabilitat civil, i la mediació i assessorament als Municipis i ens locals de Catalunya a la
mercantil Ferrer&Ojeda Correduria de Seguros, SL
VI.
Que la contractació d’assegurances privades per part de les administracions públiques és
objecte de contracte privat d’acord amb allò que disposa l’article 20, llei 30/2007 de 30
d’Octubre, de contractes del sector públic, els reglaments que la desenvolupen, i la resta de
normativa de contractació administrativa.
VII. Que d’acord amb la contractació realitzada per l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques, s’han complert tots els requisits i terminis establerts a la llei 30/2007 de 30
d’Octubre, de contractes del sector públic, els reglaments que la desenvolupen, i la resta de
normativa de contractació administrativa.
En conseqüència, s’acorda formalitzar el present acord d’adhesió entre les parts d’acord amb les
següents:
Es proposa al Ple l'adopció de l'acord següent:
1. Que el municipi de Sant Pau de Segúries s’adhereix a pòlissa d'assegurança de responsabilitat
civil i patrimonial de la qual serà prenedora l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i coprenedores aquelles administracions i/o organismes públiques, sòcies de l'ACM que s'hi
adhereixin i alhora s’adhereix al Servei de mediació i assessorament als Municipis i ens locals de
Catalunya adjudicat a Ferrer&Ojeda, i per tant, Ferrer&Ojeda passa a tenir la condició de
Mediador de l’Ajuntament.
2. Aquest acord d’adhesió produirà efectes un cop transcorreguts dos dies comptadors des de la
recepció de còpia certificada al registre general de l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques.
3. Notificar el present acord mitjançant correu administratiu a l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques (c/ València 231, 6º, 08007, Barcelona).
La proposta s'aprova per unanimitat dels set membres que de fet i Dret integren la
corporació
12. Seguiment de la gestió municipal
El Sr. Soler demana estar informats, més puntualment, de la gestió diària de
l'Ajuntament per poder donar explicacions quan algú els ho demana, com ha estat el
tema de les contractacions de personal.
A més tenim coneixement de que es prepara un Pla Especial pel càmping i ningú ens ha
dit res. Demana com està aquest Pla abans de la seva aprovació i que se’ns tingui
informats.
L'alcalde explica la gestió feta fins aquest moment:
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- Han estudiat proposar un canvi en els períodes de cobrament dels tributs municipals:
1r. Període de gener i febrer: Vehicles
2n. Període d'abril a juny: IBI
3r. Període de setembre a 15 de novembre
L'aigua ja es cobra per trimestres
D'aqueta manera s'espaia el pagament per donar facilitats als veïns
- S'ha encarregat la redacció dels projectes de carrers, Plaça i Pavelló
- Estudiem el canvi del sistema de calefacció a les Escoles: s'ha proposat el gas dins la
línia del PAES per estalvi energètic.
- El punt d'Infoenergia ha fet un estudi per la reducció de les factures d'electricitat. Hem
detectat alguns contractes d'enllumenat públic que facturen malament i s'han d'arreglar.
- Estam a punt de tenir enllestit el Catàleg de Masies que haurà d'aprovar el Ple.
Segurament farem un Ple extraordinari en un període breu de temps. També donarem
compte de la liquidació de 2012 que tenim enllestida.
- Del Càmping el Roures vam fer una reunió a Urbanisme de Girona i ens vam dir que
podríem remetre la regulació de la zona per un pla Especial, prèvia modificació del POUM.
El Sr. Soler fa esment que hem d’anar amb compte amb les ampliacions del càmping. Al
seu dia ja es va deixar instal·lar l’activitat en un paratge idíl·lic (roureda) i el millor seria
poder retornar la roureda al seu estat inicial.
- Que ja s'ha instal·lat l'enllumenat del camí que puja a la solana del Tell.
- Es va rebentar una canonada a la Ral i s'ha fet evident la necessitat de renovar la xarxa
d'aigua. També va haver una fuita al carrer Mariner. La inversió pot ser considerable per
la qual cosa l'anirem renovant de mica en mica.
- Hem canviat el gronxador del pavelló per un de nou.
- Tenim un problema a la zona de les 40 cases per acumulació d'aigua de pluja: s'ha
d'estudiar una actuació tècnicament viable per solucionar-ho.
- S'ha arranjat la zona de platja: ho ha fet al MAP i ha quedat molt bé. Ara tenim taules i
bancs.
- Han proposat de fer una intervenció arqueològica a la zona del pont del Carburo per
restaurar i recuperar les runes romanes amb voluntaris sota al direcció d'un responsable
tècnic.
- Es farà una actuació per eliminar el pugó del arbres de la plaça i l'església.
- El Sr. Enric Pérez Palet de cal Falguera oferir la seva col·laboració per acabar amb el
plet de la caseta d'aigua de la Ral, a la seva propietat, i ajudar l'Ajuntament. És d'agrair
la seva predisposició. Farem un conveni per deixar clar els termes de la col·laboració.
- La delegació de les plusvàlues a Recaptació ha suposat més de 30.000 € d'ingressos per
l'Ajuntament, només aquest començament d'any. El canvi d'administrativa suposa un
estalvi per l'Ajuntament de prop de 4.000 €. La baixa de l'enginyer municipal suposa un
estalvi de prop de 2.000 €. El canvi de companyia d'assegurances d'Ocaso a Zurich
suposarà un estalvi de més de 2.500 €. El canvi de secretari i de l'arquitecte suposarà un
estalvi de més de 15.000 €. En conjunt amb aquestes actuacions ens estalviem una
quantitat important en temes de personal.
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- Per altra part a la gent del poble se'ls ha contractat: obres d'obertura de pistes
forestals a Vilalta Transports; Xavier Font; Espelt, Costa, Serralleria Ramon.
- Aquest matí s'ha fet una reunió amb un veí per uns rebuts de consum excessiu d'aigua
que ell diu que no va fer. No hem arribat a cap solució per què el comptador està
correcte i el consum es va acreditar, sense que consti cap fuita d'aigua .
- Uns nens van trencar els vidres de la marquesina a la Llar d'Infants: estem investigant
el responsable.
- Pel que fa el desnonament d'una veïna del poble: es tracta d'un cas que no té res a
veure amb les hipoteques. Ha deixat de pagar el lloguer i els serveis de llum, aigua i gas
que ha assumit la propietària.
El Sr. Noguer explica:
Que les faroles de la plaça fan massa llum i en canvi a la carretera queda una mica fosc.
Que el jardí de la llar d'infants s'hauria de millorar l'herba
Que hi ha arbres al parc amb un formiguers considerables
L'alcalde respon que estudiaran l'enllumenat de les faroles i la carretera.
També la millora del pati de la llar d'infants: amb alternatives de suro o herba artificials.
Dels formiguers ja estava al cas i faran alguna actuació urgent.
El Sr. Soler demana pel tema dels robatoris.
L'alcalde comenta que ja han actuat el MMEE.
La Sra. Peracaula mostra un escrit que ha aparegut a diferents indrets sobre la Llar de
Jubilats.
L'alcalde es compromet a aclarir el tema.
13. Mocions
No n'hi han
I perquè així consti, estenc aquesta acta amb el vist i plau de l’alcalde president de la corporació
al lloc i data dalt consignats.
El secretari,

Josep Ruiz i Muñoz
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Vist i plau,
Alcalde president,
Pep Palos i Sastre
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