ACTA NÚM. 05/12
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DEL DIA 30 D’OCTUBRE DE 2012
Assistents:
President:
Pep Palos i Sastre
Regidors:
Dolores Cambras i Saqués
M. Carme Simon i Orriols
Joan Navarro i Soler
Gerard Soler i Perramon
Marta Peracaula i Prades
Josep Nogué i Serrat

A la Sala d’Actes de la Casa de la Vila de Sant Pau de
Segúries, a les 21:00 hores del dia trenta d’octubre de
2012 es reuneix el Ple de la Corporació a l’objecte de
celebrar sessió ordinària en primera convocatòria, sota
la presidència del Sr. Pep Palos i Sastre, Alcalde
president i l’assistència dels regidors relacionats al
requadre.
Actua com a secretari el Sr. Luis López i Garcia,
secretari interventor de l’Ajuntament.

Comprovat 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, el Sr.
President obre la sessió per a tractar els assumptes inclosos a l’ordre del dia de la
convocatòria:
Ordre del dia
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
2. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA.
2.1 DECRETS DE L’ALCALDIA
2.2. ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
3. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ D’ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI 2013
I SEGÜENTS.
4. DELEGACIÓ AL CONSORCI SERVEI DE RECAPTACIÓ CERDANYA RIPOLLÈS DE
COMPETÈNCIES DE GESTIÓ, LIQUIDACIÓ I RECAPTACIÓ DE L’IMPOST SOBRE
L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA.
5. SORTEIG DELS MEMBRES DE LA MESA ELECTORAL PER A LA CELEBRACIÓ DE
LES ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA DEL 25 DE NOVEMBRE DE
2012.
6. PRECS I PREGUNTES.

______________________________
A proposta del Sr. Secretari, els membres del Ple decideixen variar l’ordre de debat
dels punts de l’ordre del dia, procedint, en primer lloc, a tractar el punt 5è, per raons
d’eficiència.
5.- SORTEIG DELS MEMBRES DE LA MESA ELECTORAL PER A LA CELEBRACIÓ DE
LES ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA DEL DIA 25 DE NOVEMBRE DE 2012.

Per Decret 104/2012 d’1 d’octubre de 212, s’han convocat eleccions al Parlament de
Catalunya, que tindran lloc el dia 25 de novembre de 2012.
D’acord amb el que estableix l’art. 26 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del
Règim Electoral General, es procedeix a fer el sorteig, per a l’elecció dels membres
que han d’integrar la mesa electoral única del municipi de Sant Pau de Segúries, amb
el resultat següent:
PRESIDENTA:
1a. SUPLENT:
2n. SUPLENT:

Ma. Carmen Simon Orriols
Joan Vidal Nogué
Laura Rosiñol Serrat

PRIMERA VOCAL:
1r. SUPLENT :
2n. SUPLENT :

Regina Roura Costa
Benito Reche Pardo
Mireia Casas Simon

SEGONA VOCAL:
1a. SUPLENT :
2a. SUPLENT :

Susana Martínez Palos
Juan Reixach Espuña
Jordi Prat Frigole

S’ACORDA:
Donar trasllat del resultat del sorteig a la Junta Electoral de Zona de Puigcerdà per a la
seva notificació als interessats.
1.- Aprovació de l’acta de la sessió del dia 18 de juliol de 2012
El Sr. Alcalde sotmet a la consideració del Ple l’acta de la sessió celebrada el dia 18
de juliol de 2012.
El Sr. Gerard Soler indica que en la seva primera intervenció de precs i preguntes no
va ser tant categòric com reflexa l’acta fent servir les expressions “si no recordo
malament” prèviament i “si m’equivoco demano disculpes anticipadament” al final. I
demana que l’expressió “enredada” consti entre cometes.
L’acta resulta APROVADA, per unanimitat dels assistents.
2.- INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA:
2.1.- Resolucions adoptades per Decret de l’Alcaldia
El Sr. Alcalde dóna compte dels les resolucions adoptats per Decret:
26/07/2012
04/09/2012
11/10/2012

Contractació urgent per substituir a la treballadora del
servei de neteja en el període de vacances
Delegació atribucions de l’alcaldia a favor de la 1a. tinenta
d’alcalde.
Aprovació de complements a la prestació de Incapacitat
laboral.

2.2.- Acords presos per la Junta de Govern Local:
El Sr. Alcalde dóna compte dels acord adoptats per la Junta de Govern Local
Número d’acta

Data de la sessió

06/12

18/07/12

07/12

25/07/2012

08/12

29/08/2012

Tramesa en format paper el dia
05/10/12
Tramesa en format paper el dia
05/10/12
Tramesa en format paper el dia
05/10/12

El Ple es dóna per assabentat.
3.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ D’ORDENANCES FISCALS PER L’EXERCICI 2013 I
SEGÜENTS.

El Títol II del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, regula de forma exhaustiva els recursos dels
municipis i, en cada cas, determina la facultat de les Corporacions Locals pel seu
establiment, ordenació i supressió, per la determinació de les quotes tributàries així
com per l’aprovació i modificació de les corresponents ordenances fiscals reguladores
dels tributs locals en els termes que s'hi concreten.
En aquest sentit aquest Ajuntament té el propòsit d'introduir determinades
modificacions en les ordenances fiscals consistents en les adaptacions necessàries als
estudis dels costos que suporten els diferents serveis a finançar a través de l’aplicació
de taxes.
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la
Llei d’hisendes locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la utilitat
derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en
cadascú dels supòsits que originen la modificació de les seves tarifes.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització
d’activitats administratives de competència local, que es modifiquen, l’import de la
recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o
activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei
d’hisendes locals.
En conseqüència, vist l'informe del Secretari Interventor, favorable a les modificacions
que se suggereixen, al Ple es proposa l'adopció dels següents ACORDS:
Primer.- APROVAR provisionalment per a l’exercici de 2013 i següents, les
modificacions de les Ordenances fiscals en els termes que s’especifiquen:
a) Ordenança Fiscal núm. 14 – Taxa per la prestació del servei d’escola bressol.
Es modifiquen els art. 5 A.1 i 6 amb el redactat següent:

Article 5. Beneficis fiscals
A) REDUCCIONS

1. Els subjectes passius empadronats a Sant Pau de Segúries tindran una bonificació
del 20 per cent de la quota bàsica del servei.
Article 6. Quota tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
Euros
Tarifa 1. quotes mensuals d’escolaritat

Escolarització jornada completa

175,00

Tarifa 2. quotes anuals d’altres serveis

Matrícula veïns de Sant Pau de Segúries
Matrícula no empadronats a Sant Pau de Segúries
Material per curs

100,00
200,00
40,00

b) Ordenança Fiscal núm. 15 -Taxa per recollida, tractament i eliminació
d'escombraries i altres residus urbans.
Es modifiquen els imports de les tarifes dels articles 6 i 12 que s’estableixen com
segueix:
Article 6. Quota tributària.

La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
Habitatges

Per cada habitatge

118,17

S’entén per habitatge el que es destina a domicili particular de caràcter familiar

Article 12. Quota tributària.
1. La quota tributària de la taxa per a la prestació del servei de recollida, tractament i
eliminació de residus comercials consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local ,
que es determinarà en funció de la naturalesa i el destí dels immobles als quals es
desenvolupi l’activitat generadora del residu.
2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent:
Epígraf primer. Despatxos professionals

Per cada despatx professional

196,65

Epígraf segon. Allotjaments

Fondes de fins a 30 places
Fondes de més de 30 places
Hostals restaurants fins a 50 places
Hostals restaurants de més de 50 places
Residències geriàtriques
Càmping (per unitat d’acampada)
Cases de Colònies ( per plaça)

313,99
446,21
491,60
738,46
959,99
53,85
7,86

Cases de turisme rural

372,79

Epígraf tercer. Establiments d’alimentació

Botigues d’aliments

252,97

Epígraf quart. Establiments de restauració

A) Restaurants
B) Cafeteries, bars i similars

420,20
257,53

Epígraf cinquè. Altres locals industrials, mercantils o de serveis

Oficines bancàries
Locals comercials, tallers
Indústries fins a 10 llocs de treball
Indústries de 10 a 50 llocs de treball
Indústries de més de 50 llocs de treball
Altres locals no expressament tarifats

298,65
196,65
351,51
834,76
1240,30
196,65

c) Ordenança fiscal núm. 20 reguladora de la taxa per a la utilització
d’instal·lacions municipals.
Es modifica l’article 3 de la forma següent:
Article 3. La quantia de la taxa serà la fixada en la següent tarifa:
3.1. Utilització del pavelló municipal d'esports.

Entrenaments i competició d’equips no federats locals
Entrenaments i competició d’equips no federats no locals
Competicions comarcals
Entitats Federades

15,00 €/h.
18,00 €/h.
12,00 €/h.
0,00 €/h.

3.2. Utilització d’altres instal·lacions municipals.

Utilització de la sala de psicomotricitat
Utilització de la sala del Casal del Poble - estiu
Utilització de la sala del Casal del Poble - hivern

15,00 €/dia
25,00 €/dia
50,00 €/dia

3.3. Utilització instal·lacions municipals per pernoctar

Pernocta instal·lacions municipals – estiu
Pernocta instal·lacions municipals – hivern
Pernocta instal·lacions municipals + ús dutxa – estiu
Pernocta instal·lacions municipals + ús dutxa– hivern

3,00 €/u.
6,00 €/u.
5,00 €/u.
10,00 €/u.

Segon.- EXPOSAR al públic els acords precedents i els text complet de les
ordenances modificades, al tauler d'anuncis municipal durant trenta dies a comptar des
del següent a la publicació del corresponent anunci al BOP de Girona, als efectes de
reclamacions i al·legacions.
Transcorregut el termini d’informació pública els acords es consideraran aprovats
definitivament si en dit període no s’haguessin presentat al·legacions i/o reclamacions.
Tercer.- PUBLICAR l'acord definitiu i el text integrat de la modificació introduïda a les
ordenances, les quals entraran en vigor el dia 1 de gener de 2013 i regiran mentre no
s'acordi la seva modificació o derogació.

Quart.- TRAMETRE al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la
Generalitat de Catalunya, els acords de modificació d’Ordenances fiscals reguladores
dels tributs municipals, un cop s’hagin aprovat definitivament, de conformitat amb allò
que preveu l’article 2 del Decret 94/1995, de 21 de febrer.
El Sr. Alcalde explica que l’ordenança de la llar d’infants s’hauria d’haver modificat
abans de l’inici del curs degut a la important reducció de l’aportació de la Generalitat
de 1.800 euros per alumne a poc més de 800; cosa que ha significat un desequilibri en
la cobertura dels costos del servei, prevista en un principi en tres aportacions iguals
d’un terç a càrrec respectivament de les famílies, la Generalitat i l’Ajuntament, havent
passat, a haver d’aportar l’ajuntament més del 40% i obligant a incrementar l’aportació
de les famílies en les quanties que es proposen. També s’ha previst la quota per
matrícula que no es cobrava, atès que els alumnes matriculats ocupen plaça des del
moment de la formalització.
La taxa d’escombraries s’incrementa un 2% a proposta del Consell Comarcal per tal de
compensar l’increment d’IVA.
Les quotes de les instal·lacions esportives són simbòliques degut a que en general no
es liquiden, però s’han actualitzat perquè havien quedat desfasades, per si alguna
vegada s’han d’aplicar.
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per 4 vots a favor dels membres
del Grup de CiU: Pep Palos i Sastre, Dolores Cambras i Saqués, M. Carme Simon i
Orriols i Joan Navarro i Soler i tres vots en contra del regidors del Grup UPSP: Gerard
Soler i Perramon, Marta Peracaula i Prades i Josep Nogué i Serrat
4.- DELEGACIÓ AL CONSORCI SERVEI DE RECAPTACIÓ CERDANYA RIPOLLÈS DE
COMPETÈNCIES DE GESTIÓ, LIQUIDACIÓ I RECAPTACIÓ DE L’ IMPOST SOBRE
L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

El RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, i la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las bases de règim
local, atribueixen als municipis determinades facultats de gestió, liquidació i recaptació
de tributs i d’altres ingressos de dret públic de naturalesa local.
La complexitat que la realització d’aquestes tasques suposa i la seva importància dins
el més ampli àmbit de la Hisenda Local, aconsella la utilització de fórmules que
permetin un eficaç i adequat exercici de les facultats esmentades, tot dins els sistemes
que per a aquesta finalitat preveu la normativa aplicable.
Des de fa anys els Consells Comarcals del Ripollès i la Cerdanya presten el servei de
gestió, liquidació i recaptació de tributs locals de l’IBI i de l’IAE, i la recaptació de
tributs i altres ingressos de Dret públic, mitjançant el Consorci Servei de Recaptació
Cerdanya - Ripollès.
El Ple d’aquest Ajuntament en sessió de data 25/11/2009, va aprovar la renovació de
la delegació de facultats en matèria de gestió, liquidació i recaptació de tributs
municipals i altres ingressos de dret públic, d’acord amb el contingut del Conveni de

delegació de renovació de la delegació de funcions de gestió, liquidació i recaptació de
tributs locals i d’altres ingressos de dret públic i el seu annex, per ser exercides a
través del Consorci Servei de Recaptació Cerdanya – Ripollès. Aquesta delegació ha
estat degudament acceptada i publicada en legal forma.
La lletra D) de l’apartat II del conveni subscrit disposa que l’abast de la delegació es
concreta en els tributs i ingressos de dret públic municipals relacionats en el seu annex
i que aquesta relació podrà ser ampliada o reduïda, si s’adopta el pertinent acord per
l’òrgan de govern municipal, competent a l’efecte, el qual haurà de ser degudament
notificat al Consell Comarcal del Ripollès i al Consorci Servei de Recaptació Cerdanya
- Ripollès i acceptada i publicada per aquests ens.
Hom considera convenient en aquests moments ampliar la delegació efectuada en el
seu dia d’aquestes facultats i funcions, per tal d’incloure també les competències de
gestió, liquidació i recaptació de l’ Impost sobre l’ increment del valor dels terrenys de
naturalesa urbana (IIVTNU).
A aquests efectes s’ha redactat un nou Annex II al Conveni de delegació de
competències ja subscrit, que obra en l’expedient.
A l’empara d’allò que disposen l’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora
de les bases del règim local, en concordança amb l’article 9.4 del Decret legislatiu
2/2003, de 29 d’abril, pel qual s’aprovà el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya; l’article 7 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprovà el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 42 del DL 4/2003, de 4 de
novembre, pel qual s’aprovà el Text refós de la Llei de l’organització comarcal de
Catalunya,
Es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
Primer. Delegar a favor del Consell Comarcal del Ripollès les facultats de gestió,
liquidació i recaptació de l’ Impost sobre l’ increment del valor dels terrenys de
naturalesa urbana, d’acord amb el contingut del Conveni de delegació de
competències de gestió, liquidació i recaptació de tributs locals ja subscrit i el nou
annex II que s’aprova en la seva totalitat, pel qual s’amplia la delegació efectuada en el
seu dia amb la inclusió també les competències de gestió, liquidació i recaptació de l’
Impost sobre l’ increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU).
Segon. Estendre la renovació de la delegació de competències prevista a l’apartat
Primer, al “Consorci Servei de Recaptació Cerdanya - Ripollès”, en tant que entitat
pública creada a l’efecte, pels Consells Comarcals de la Cerdanya i del Ripollès.
Tercer. La present delegació de competències tindrà l’abast, el contingut, les
condicions que s’estableixen en el present acord i la seva vigència serà coincident
amb la del Conveni de delegació subscrit.
Quart. Per a l’exercici de les facultats delegades al Consell i al Consorci s’atindran a
l’Ordenament Local i a la legislació aplicable conforme al que estableix la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, així com a la normativa dictada en matèria de
gestió i recaptació tributàries.

Per poder exercir les funcions delegades en el present acord es percebran les
compensacions econòmiques determinades al Conveni de delegació aprovat. Les
quantitats a què aquestes donin lloc es retindran de les liquidacions practicades.
Cinquè. Encomanar al Consell Comarcal del Ripollès i al Consorci Servei de
Recaptació Cerdanya Ripollès la publicació de la delegació acordada d’acord amb allò
que determina la Llei 30/1992, de 26 de novembre i l’article 7.2 del RDL 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprovà el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Sisè. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès i al Consorci Servei de
Recaptació Cerdanya - Ripollès, als efectes que per la seva part es procedeixi a
l’acceptació expressa de la delegació aquí conferida i que així ho notifiquin a aquest
Ajuntament, donant-ne compte també de les publicacions oficials que han d’efectuar.
Setè. Facultar, tant àmpliament com en dret sigui menester l’Alcalde perquè en nom i
representació d’aquest Ajuntament formalitzi i signi l’Annex II al Conveni i també per
signar quants documents siguin necessaris per tal de donar compliment i dur a terme
els presents acords.
Es comenta àmpliament la proposta sospesant els avantatges i els inconvenients de la
delegació que es proposa i s’arriba a la conclusió de que resulta més eficient i, per tant
beneficiós pel municipi, que la recaptació d’aquesta figura impositiva la realitzi el
Consorci de Recaptació, tal com es proposa.
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per unanimitat dels set membres
que de fet i de dret integren el Ple de la Corporació.
6.- PRECS I PREGUNTES
1. El Sr. Gerard Soler explica que als membres del seu grup els va resultar sorpresiva
la eliminació de les activitats del dimarts de la Festa Major. Pregunta els motius
pels quals no es va consultar el poble abans de prendre aquesta decisió, tenint en
compte que en l’anterior legislatura, la supressió del dimarts com a dia de festa va
ser objecte de consulta popular i es va decidir que no; i per aquest motiu s’hauria
d’haver respectat. Demana conèixer els comptes de la Festa Major. Opina que el
dinar de l’any passat va anar malament i per això aquest any es devia decidir
contractar una empresa per intentar millorar; però la gent diu que el preu no era
gens popular, hi va haver gent que no hi va anar per considerar-lo massa car i altra
gent que van dir que no estava justificat el preu amb la qualitat del dinar. Informa
que un pagés li ha comentat que els organitzadors de la caminada no es van
cuidar de que les tanques del fil quedessin tancades després de passar-hi i que
també ha sentit comentar que alguns rètols de l’itinerari saludable s’han posat dins
de terrenys privats sense permís del propietari.
El Sr. Alcalde respon que dimarts va ser festa igual que l’any passat, l’única
diferència va ser que no es van programar activitats perquè la Comissió es va
reunir i va decidir que concentrarien les activitats dels dos dies en el dilluns per fer
aquest dia més lluït i estalviar diners. Quan li ho van consultar va dir que li

semblava bé. Afirma que hi ha altres ajuntaments que també han fet una reducció
d’un dia de festa.
La Sra. Dolors Cambras indica que els dimarts de la festa Major hi havia molt
poques activitats programades i per això es va optar per concentrar-les dilluns.
Indica, el Sr. Soler, que altres ajuntaments van repartint les activitats durant tos els
dies i donen sentit a que la festa s’acabi el dimarts.
El Sr. Alcalde afirma que, a diferència d’altres municipis en els que la gent s’implica
hi ha uns altres en els que costa més i, per molt que es programin activitats,
participa molt poca gent. Indica que pel dinar es va haver de contractar una
empresa que el faci i s’hauran de plantejar si també s’hauran de contractar els
cambrers. Opina que 15 euros no és un preu excessiu pel dinar.
El Sr. Joan Navarro assegura que ningú li ha fet cap comentari negatiu sobre el
dinar, sinó tot el contrari; ha trobat gent que li ha manifestat la seva satisfacció per
la qualitat del menjar.
El Sr. Josep Nogué manifesta que el problema és que no donen peu a la
participació, començant pels membres de l’oposició. Explica que abans el jovent
participava i ara no hi ha ningú als actes. Diu que està notant que la gent s’està
fent enrere perquè ha reflexionat que l’anterior legislatura no estava tant malament
i veu que l’actual ajuntament no sap cap on va.
El Sr. Alcalde opina que va per generacions; que hi ha hagut èpoques molt bones i
d’altres, com ara, que el jovent no s’implica en res. Constata que aquest fet també
es produeix als pobles del voltant, amb alguna excepció i que cada dia costa més
trobar gent que vulgui col·laborar.
El Sr. Soler afirma que l’orquestra era bona.
El Sr. Alcalde, en relació amb la primera intervenció del Sr. Soler, respon que no
tenia coneixement de que els organitzadors de la caminada no s’haguessin cuidat
de que les tanques del fil quedessin tancades després de passar-hi; confiava que
els organitzadors se’n cuidarien, com sempre. Afirma que hi estaran al cas perquè
es tingui cura. Indica que no li consta que l’itinerari saludable passi per finques
privades i ho comprovaran i si s’ha de canviar el recorregut es canviarà.
2. El Sr. Soler manifesta que es van assabentar de que el tècnic municipal ja no hi
era quan ja havia plegat. Demana més informació.
El Sr. Alcalde explica que ara es compta amb un tècnic del Consell Comarcal que
ve els dimecres al matí i estarà el primer mes com a prova per veure l’horari que es
necessita pel volum de feina. Indica que el preu és bastant similar però cobra per
hores i això fa que resulti més barat; i té la intenció de que continuï.
El Sr. Nogué diu que encara no s’ha assabentat dels motius pels quals va plegar el
tècnic que hi havia quan van entrar.

El Sr. Alcalde respon que van creure que convenia un canvi perquè hi havia gent a
la qual no li queia bé. Explica que la Mercè molts dies no tenia feina i se li havia de
pagar igual i que el nou tècnic és molt competent.
El Sr. Soler observa que cada vegada que canvia un ajuntament es canvia el
tècnic. Opina que el tècnic ha de tenir experiència i que aquest és un tema
suficientment important com perquè ho hagin de parlar entre tots.
3. La Sra. Marta Peracaula pregunta si s’ha solucionat l’existència de rates a
l’escola. Opina que s’ha generat un problema d’higiene
Respon el Sr. Alcalde que sembla que només hi havia una rata i s’han adoptat les
mesures oportunes per part de la brigada municipal.
4. El Sr. Soler pregunta com està el tema de secretaria.
El Sr. Alcalde contesta que es troba pendent de publicació al DOGC.
El Sr. Nogué pregunta si el canvi suposarà més despesa.
Respon el Sr. Alcalde que el servei del Consell Comarcal és més econòmic.
Costarà uns 9.000 euros a l’any, assegura.
5. El Sr. Soler demana que aquest any no hi hagi panera de Nadal ni altres
despeses extra.
6. El Sr. Soler recorda que el Sr. Casadesús, en un acte electoral, va prometre que
vindrien moltes subvencions i ara es veu que no n’hi ha.
El Sr. Alcalde afirma que les subvencions s’han reduït molt i que amés a més la
Generalitat no paga les anteriorment concedides.
El Sr. Nogué demana que torni a venir el Sr. Casadesús i ho expliqui públicament.
7. El Sr. Soler pregunta com està l’obra del Molí.
El Sr. Alcalde contesta que disposen de tot l’any per fer-la i, de moment, no han
decidit res.
8. El Sr. Soler indica que el senyor que fa la neteja dels carrers cobra uns 1.200
euros al mes per mitja jornada. Opina que són molts diners. Explica que volien
proposar que s’agafés gent de l’atur que hagi acabat les prestacions per fer
aquestes tasques.
El Sr. Alcalde explica que al poble hi ha 43 aturats que ningú sap qui són i només 4
s’han apuntat als serveis de Ripollès Desenvolupament. Afirma que aquest home
que ve a l’estiu treballa més en mig jornal que els dos operaris de la brigada en
tota la jornada.
9. El Sr. Soler opina que hi ha molt personal de la plantilla municipal sense gaire
qualificació que cobra més de 1.800 euros i que això s’ha d’acabar. Indica que

s’ha de reduir les despeses de personal que suposen un terç del pressupost
municipal.
El Sr. Secretari, prèvia autorització del Sr. Alcalde, informa que no hi ha un sol
empleat públic municipal que cobri ni un euro més del que li correspon en
aplicació del conveni col·lectiu corresponent.
Desprès d’un ampli debat sobre diversos assumptes de la gestió municipal i la
repercussió de la situació de crisi, el Sr. Nogué conclou que el que més s’ha de
vigilar és que no es vegin afectats negativament els serveis d’atenció a la gent
gran i als infants.
Esgotat l’ordre del dia i no havent altres assumptes a tractar, quan són tres quarts
d’onze de la nit, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, de tot el que, com a secretari, en dono
fe.
Vist i plau
L’alcalde

