ACTA NÚM. 08/11
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DEL DIA 13 D’OCTUBRE DE 2011

Assistents:
President:
Josep Palos i Sastre
Regidors:
Dolores Cambras i Saqués
M. Carme Simon i Orriols
Joan Navarro i Soler
Gerard Soler i Perramon
Josep Nogué i Serrat
Marta Peracaula i Prades

A la Sala d’Actes de la Casa de la Vila de Sant Pau de
Segúries, a les dinou hores del dia tretze d’octubre de
2011 es reuneix el Ple de la Corporació a l’objecte de
celebrar sessió ordinària en primera convocatòria, sota
la presidència del Sr. Josep 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:
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
2.- INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA
2.1.- DECRETS.
2.2.- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2010.
2.3.- ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN.
3.- PROPOSTA DE NOMENAMENT DE JUTGE/ESSA DE PAU TITULAR I SUBSTITUT/A DE
SANT PAU DE SEGÚRIES.
4.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2010.
5.- ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA AMB DESTÍ A LA LLAR D’INFANTS EL PINET XIC
CURS 2010-2011.
6.- ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER
ACTUACIONS PER A LA CONSERVACIÓ DE LA BIODIVERSITAT I PRENDRE EL
COMPROMÍS DE COMPLIR LES NORMES QUE LA REGULEN.
7.- DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT MUNICIPALS.
7.1.- DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS MUNICIPALS A L’A.C.E.T. DEL PAÍS D’ART I
D’HISTÒRIA DE LES VALLS CATALANES DEL TEC I DEL TER.
7.2.- DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS MUNICIPALS A LA JUNTA DE PROTECCIÓ CIVIL
COMARCAL.
8.- PROPOSTA EN SUPORT AL CORRELLENGUA 2011.
9.- MOCIÓ EN DEFENSA DEL MODEL EDUCATIU I DE LA LLEI D’EDUCACIÓ DE
CATALUNYA.
10.- PRECS I PREGUNTES

______________________________

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
El Sr. Alcalde sotmet a la consideració del Ple l’acta de la sessió del dia 20 de juliol de
2011.
El Sr. Gerard Soler, portaveu del Grup polític municipal UPSP, demana que
s’incorporin les següents esmenes que presenta en veu en l’apartat de precs i
preguntes:
A la pregunta núm. 1, el paràgraf on diu “Opina que la fixació del règim de dedicació i
retribució del regidor d’obres de l’anterior mandat era il·legal i demana que es faci una
consulta al respecte al Departament de la Generalitat”, hauria de dir: “Qüestiona
l’alternativa que es va produir en la persona del Sr. Puigvert en el desenvolupament
del càrrec de regidor i la seva participació en les tasques de la brigada municipal.
Demana que es faci una consulta al Departament de Governació de la Generalitat per
després poder decidir si es considera legal”.
A la pregunta núm. 2, el paràgraf on diu “quan es tractava d’un tema de la propietat i
no de l’Ajuntament i hi ha altres assumptes similars tant o més urgents que aquest als
quals l’Ajuntament no hi dóna resposta”,hauria de dir “i demana que expliquin aquest
fet ja que tenen coneixement que no s’havia arreglat, per part de l’anterior ajuntament,
sembla ser que per una qüestió relacionada amb la propietat de la finca i el domini
públic”.
A la pregunta núm. 4, el paràgraf on diu “El Sr. Soler afirma que els membres del seu
grup (UPSP) volen cobrar per l’assistència als plens i no per mensualitats. Anuncia
que presentaran una moció al Ple oportunament.”, hauria de dir “El Sr. Soler manifesta
que els membres del seu grup tenen que cobrar per l’assistència al ple, tal com indica
la llei i demana que es tindria que debatre en un ple el que han de cobrar els regidors i
si fóra el cas, presentarien l’oportuna moció”.
Amb la incorporació de les esmenes transcrites s’APROVA, l’acta per unanimitat dels
assistents,
2.- INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA
2.1.- DECRETS.

El Sr. Alcalde dóna compte al ple de les resolucions adoptades per Decret des de la
darrera sessió ordinària:
29-07-2011

Contractació urgent de Maria Teresa Perez Ribas.

02-09-2011

Delegació temporal de les funcions d’alcaldia a la regidora Dolors
Cambras i Saqués.

2.2.- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2010.

De conformitat amb l’art. 193.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es dona compte al Ple de la
Resolució de l’Alcaldia, de data 9 de setembre de 2011, per la qual s’aprova la
liquidació del pressupost de l’exercici 2010. El romanent de tresoreria no presenta
dèficit, i el resum és com segueix:
1. FONS LÍQUIDS A TRESORERIA A FINAL DE L’EXERCICI ..................... 121.141,07
2. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT ......................................................... 362.509,50
+ Del pressupost d’ingressos exercici corrent ............................................... 217.559,90
+ Del pressupost d’ingressos exercicis tancats ............................................... 76.347,66
+ D’operacions no pressupostàries .................................................................. 68.601,94
- Cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva ............................................ 0,00
3. OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT................................................ 169.411,32
+ Del pressupost de despeses exercici corrent ............................................... 90.708,02
+ Del pressupost de despeses exercicis tancats ............................................... 3.138,92
+ D’operacions no pressupostàries .................................................................. 75.564,38
- Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva ............................................. 0,00
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3) ............................................... 314.239,25
- Saldo de dubtós cobrament .......................................................................... 20.357,23
- Desviacions positives de finançament acumulades ..................................... 17.076,79
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS ................... 276.805,23
2.3.- ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN.

Número acta

Data sessió

09/11
10/11

20/07/2011
18/08/2011

El Sr. Soler pregunta, en relació amb la factura aprovada corresponent als serveis de
telefonia, si es disposa de tarifa plana i quants telèfons mòbils hi ha.
El Sr. Alcalde respon que hi ha dos telèfons pel personal de la brigada, dos més dels
regidors i un de l’alcalde. Indica que la factura del telèfon fix correspon a la tarifa
mensual.
3.- PROPOSTA DE NOMENAMENT DE JUTGE/ESSA DE PAU TITULAR I
SUBSTITUT/A DE SANT PAU DE SEGÚRIES.
Atès que correspon procedir a la renovació del Jutge/essa de Pau Titular i Substitut/a
del municipi, d’acord amb el que disposen el articles 4, 5 ,6 i 7 del Reglament 3/1995,
de 7 de juny, dels jutges de pau.
Atès que s’ha sotmès a informació pública la convocatòria per a la provisió de
jutge/essa de pau titular i jutge/essa de pau substitut/a mitjançant anunci publicat al
BOP de Girona núm. 174 de 12 de setembre de 2011 i exposat en el tauler d’anuncis
de la Corporació.
Atès que dins del termini reglamentari han tingut entrada al registre general d’aquest
Ajuntament tres sol·licituds, cadascuna de les qual presentada per:

 Jaume Galceran i Millastre
 Alfons Pujol i Pons
 Eva Sala i Gòdia
Atès que en tots els casos no hi ha cap circumstància que pugui suposar
incompatibilitat per l’exercici de sengles càrrecs, segons l’art. 303 de la LOPJ.
Atès que el senyor Jaume Galceran i Millastre ve exercint el càrrec de jutge de pau
titular des de l’any 1999.
Atès que el senyor Alfons Pujol i Pons va ser nomenat jutge de pau substitut l’any
2007.
Es proposa al PLE:
Primer.- Elegir com a Jutge de Pau Titular el senyor Jaume Galceran i Millastre, amb
DNI 90001562D, nascut a Sant Pau de Segúries el 17 de juliol de 1961.
Segon.- Elegir com a Jutge de Pau Substitut el senyor Alfonso Pujol Pons, amb DNI
núm. 37606040M, nascut a Barcelona el dia 24 de gener de 1944.
Tercer.- Notificar aquest acord al Jutjat de 1a. Instància i Instrucció de Ripoll perquè
l’elevi a la sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Quart.- Facultar el Sr. Josep Palos i Sastre, alcalde per les actuacions que siguin
necessàries en relació amb aquest acord.
El Sr. Soler indica que no hi té cap inconvenient en que siguin nomenades les
persones que es proposen, però considera que els càrrecs haurien de se més rotatius i
a aquest efecte, s’hauria de fer un esforç perquè la informació del tauler d’anuncis
arribi a tot el poble.
El Sr. Alcalde respon que s’ha seguit el procediment establert i recull el suggeriment
del Sr. Soler.
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per unanimitat dels set membres
que de fet i de Dret integren el Ple.

4.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI
2010.
Vist l’expedient del Compte General corresponent a l’exercici de 2010 elaborat per la
intervenció de fons.
Atès que, segons disposa l’art. 212.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de les Hisendes Locals, els estats i comptes
anuals de l’exercici pressupostari 2010 de l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries,
s’han sotmès a l’informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un
dictamen aprovador en data 14 de setembre de 2011.
Atès que el compte general s’ha exposat al públic, mitjançant anunci publicat en el
Butlletí Oficial de la Província núm. 177, de data 15 de setembre de 2011, pel període
reglamentari, segons disposa l’article 212.3, del RDL 2/2004 de 5 de març, i no s’hi
han formulat reclamacions, al·legacions ni observacions.

Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
Primer. Aprovar definitivament en tot el seu contingut el compte general corresponent
a l’exercici de 2010, d’acord amb les dades que figuren a l’expedient.
Segon.- Incorporar a l’exercici següent, al compte 100 de Patrimoni, el resultat de
l’exercici 2010
Tercer.- Retre els esmentats comptes de la Corporació, esdevinguts com a resultat de
l’exercici econòmic 2010, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que disposa
l’article 212.5 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei de les Hisendes Locals.
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per quatre vots
regidors del Grup CiU i tres abstencions del membres d’UPSP.

a favor dels

5.- ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PEL DEPARTAMENT
D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA AMB DESTÍ A LA
LLAR D’INFANTS EL PINET XIC CURS 2010-2011.
Vist que per Resolució de la Consellera d’Ensenyament de 20 de juliol de 2011, s’han
atorgat les subvencions a les corporacions locals titulars de llars d’infants, per al curs
2010-2011, a raó de 1.300,00 euros per alumne equivalent. Subvenció que podrà ser
ampliable, fins arribar el mòdul de 1.800,00 euros per alumne equivalent, en funció de
les disponibilitats pressupostàries del Departament d’Ensenyament.
Vist que a l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries se li ha consignat una subvenció de
18.200,00 euros destinada a minorar les quotes pel servei d’ensenyament de la Llar
d’Infants municipal el Pinet Xic.
Vist el que disposa el punt 4 de l’esmentada Resolució.
Es proposa al Ple:
Primer.- ACCEPTAR la subvenció atorgada per import de 18.200,00 per sufragar
despeses de funcionament de la Llar d’Infants municipal.
Segon.- ACCEPTAR les condicions fixades per a l’aplicació d’aquesta subvenció.
Tercer.- FACULTAR al senyor Josep Palos i Sastre, alcalde per a les actuacions que
siguin necessàries per a l’efectivitat d’aquest acord.
El Sr. Alcalde informa que en la reunió que van mantenir amb els pares d’alumnes i les
educadores de la llar d’infants es va posar de manifest que aquest servei surt molt car
per l’Ajuntament.
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per unanimitat dels set membres
que de fet i de Dret integren el Ple.
6.- ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA DIPUTACIÓ DE GIRONA
PER ACTUACIONS PER A LA CONSERVACIÓ DE LA BIODIVERSITAT I
PRENDRE EL COMPROMÍS DE COMPLIR LES NORMES QUE LA REGULEN.

Atès que l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries va sol·licitar a la Diputació de Girona,
Àrea de Medi Ambient i Territori, en el marc de la línia 2 de suport als ajuntament per a
la gestió forestal sostenible, una subvenció destinada a actuacions per a la
conservació de la biodiversitat.
Atès que la Junta de Govern de la Diputació del Girona del dia 3 de maig de 2011 va
atorgar a aquest Ajuntament una subvenció per import de mil set-cents quaranta euros
(1.740,00 €), per a deixar, al menys 10 peus grans o extra fusters drets per Ha, en el
Forest CUP 62 anomenat “Ribes altes i Puig Parrús”, per tal d’afavorir les espècies
que en depenen.
Es proposa al Ple:
Primer.- Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Girona per import de mil
set-cents quaranta euros (1.740,00 €)
Segon.- Prendre el compromís de no tallar els 132 arbres marcats específicament amb
motiu de la subvenció obtinguda.
Tercer.- Acceptar les condicions generals i especials fixades per a l’aplicació d’aquesta
subvenció.
Quart.- Facultar al Sr. Josep Palos i Sastre, alcalde tant àmpliament com en dret fora
menester per a les actuacions que siguin necessàries per donar efectivitat a aquests
acords.
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per unanimitat dels set membres
que de fet i de Dret integren el Ple.
7.- DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT MUNICIPALS.
7.1.- DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS MUNICIPALS A L’A.C.E.T. DEL PAÍS D’ART I
D’HISTÒRIA DE LES VALLS CATALANES DEL TEC I DEL TER.

Atès que l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries en la sessió plenària del dia 24 de
febrer de 2010 va prendre l’acord de participar en tant que membre de l’Agrupament
Europeu de Cooperació Territorial del País d’Art d’Història de les Valls del Tec i del
Ter.
Atès que els representants municipals designats en el mateix Ple no formen part de
l’actual Consistori.
Es proposa al Ple:
Primer.- Designar al Sr. Josep Palos i Sastre, alcalde president de la Corporació, com
a delegat titular i que representarà 1 vot a l’Assemblea d’aquest òrgan transfronterer, i
designar al Sr Joan Navarro i Soler, regidor de la Corporació, com a delegat suplent.
Segon.- Autoritzar l'alcalde per signar els documents relatius a l’AECT “País d’Art i
d’Història Transfronterer de les Valls Catalanes del Tec i del Ter”.
Tercer.- Comunicar aquest acord a la Mancomunitat de la Vall de Camprodon i l’AECT
País d’Art i d’Història.

Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per unanimitat dels set membres
que de fet i de Dret integren el Ple.
7.2.- DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS MUNICIPALS A LA JUNTA DE PROTECCIÓ
CIVIL COMARCAL.

Atès que el municipi de Sant Pau de Segúries per acord de Ple del dia 18 de setembre
de 2009 es va adherir al Pla d’assistència i suport en matèria de protecció civil als
municipis (PAS), de la Comarca del Ripollès.
Atès que el Consell Comarcal del Ripollès en la sessió ordinària de data 20 de
setembre de 2011 va aprovar la creació de la Junta de Protecció Civil Comarcal, de
naturalesa consultiva, deliberant, de coordinació, assistència i cooperació per als
municipis de la comarca del Ripollès en matèria de protecció civil.
Atès que s’han de nomenar els representants municipals que formaran part de la Junta
creada.
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
Primer.- Designar representant de l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries davant la
Junta de Protecció Civil Comarcal, el senyor Josep Palos i Sastre, alcalde.
Segon.- Designar el regidor, Joan Navarro i Soler com a representant suplent en els
casos que sigui convenient.
Tercer.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès.
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per unanimitat dels set membres
que de fet i de Dret integren el Ple.

8.- PROPOSTA EN SUPORT AL CORRELLENGUA 2011.
Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals i
comunitàries.
Atesa la necessitat d’assolir la plena normalitat del català arreu del territori, convertintla en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat, i en l’element d’integració de
les persones nouvingudes.
Atesa la consolidació que després de deu anys està assolint la iniciativa cívica del
Correllengua gràcies al suport d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i
societat civil en general.
Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per a la Llengua Catalana (CAL),
organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots
els municipis i comarques de parla catalana.
Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest
municipi.
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
Primer.- Donar suport al Correllengua 2011 com a instrument reivindicatiu de la
societat a favor de la plena normalització de l’ús social de la llengua arreu dels
territoris de parla catalana i a favor de la seva unitat.

Segon.- Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats en organitzar el
Correllengua i aportar la infraestructura i l’ajuda necessària pel bon desenvolupament
de les activitats programades.
Tercer.- Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots el àmbits que siguin propis
d’aquesta Corporació.
Quart.- Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la Coordinadora
d’Associacions per la Llengua i encaminades a facilitar l’apropiació i l’ús del català oral
entre persones i col·lectius, i especialment entre la població nouvinguda.
Cinquè.- Fer una aportació econòmica general de 100 euros per a l’organització dels
actes i el bon funcionament del Correllengua 2011.
Sisè.- Comunicar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d’Associacions
per la Llengua Catalana.
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per unanimitat dels set membres
que de fet i de Dret integren el Ple.

9.- MOCIÓ EN DEFENSA DEL MODEL EDUCATIU I DE LA LLEI D’EDUCACIÓ DE
CATALUNYA.
El tribunal Suprem espanyol ha dictat tres sentències que qüestionen el paper del
català com a llengua vehicular de l’ensenyament a Catalunya, fet que ha estat ratificat
per una interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que estableix un
termini màxim de dos mesos a la Generalitat per a convertir el castellà en llengua
vehicular, juntament amb el català, als col·legis de Catalunya.
Aquestes resolucions requereixen a la Generalitat per a que adapti el sistema
d’educació català a la situació creada per la declaració de la Sentència 31/2010 del
Tribunal Constitucional, que considera segons aquesta resolució el castellà com a
llengua vehicular de l’ensenyament a Catalunya juntament amb el català.
En primer terme, considerem incoherents aquestes resolucions amb la pròpia
Sentència del Tribunal Constitucional a la que fan referència, ja que la STC no declara
inconstitucional el sistema d’immersió lingüística. És més, hi ha sentències anteriors,
de 1994 i 2010, que avalen el model català.
En concret segons la STC 31/2010 el caràcter cooficial de les llengües i el principi de
normalització lingüística de la llengua catalana han de comportar que les dues
llengües oficials han de ser objecte d’ensenyament i que el català pot ser el centre de
gravetat del sistema educatiu a Catalunya, sense que això signifiqui l’exclusió del
castellà com a llengua d’ensenyament.
A més, el model educatiu català ha garantit la igualtat, la cohesió social, i les
competències lingüístiques dels diferents estaments de l’administració, tant en català
com en castellà.
Pels motius exposats, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
Primer.- Donar suport a la Generalitat de Catalunya en totes aquelles actuacions que
porti a terme per a defensar el català i el model educatiu de la nostra escola.

Segon.- Donar suport al model educatiu català, en llengua i continguts, així com a tota
la comunitat educativa, que porta a terme una gran tasca, que ha de continuar sent un
model d’èxit i cohesió social.
Tercer.- Donar trasllat d’aquests acords a Generalitat de Catalunya i a l’ACM.
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per unanimitat dels set membres
que de fet i de Dret integren el Ple.

10.- PRECS I PREGUNTES
1. El Sr. Gerard Soler, portaveu del Grup polític municipal UPSP, expressa, en nom
del seu grup, el condol per la mort de la mare del Sr. Alcalde.
El Sr. Alcalde els hi agraeix.
2. El Sr. Soler indica que en l’entrevista publicada del dia 19 d’agost pel 9nou, el
Sr. Alcalde, va dir que hi havia una mica de mal rotllo amb el grup UPSP i a més
que s’havien ficat en tonteries que no van enlloc. Demana que no es tornin a
repetir aquest tipus de declaracions, atès que considera que el seu grup no es fica
en tonteries, sinó que presenta propostes concretes. Anuncia que s’ho agafen com
un error i ho deixen aquí.
El Sr. Alcalde respon que no recorda els estrictes termes en que es va
desenvolupar la conversa, però assegura que no era aquesta la intenció i demana
que no li tinguin en compte. Afirma que ha entès que amb aquesta gent s’ha d’anar
molt al tanto de com es diuen les coses.
3. El Sr. Soler expressa, en nom del seu grup i d’acord amb els seus principis, que
els agradaria disposar de més informació immediata per no haver-se
d’assabentar dels temes de l’Ajuntament a través de la gent del carrer , cosa que
considera que no és propi i els hi sap molt greu. Indica que han passat tres mesos
sense tenir informació i s’han assabentat que s’ha produït el canvi del tècnic;
assumpte sobre el qual creu que tenen dret a opinar. Entenen que un tècnic ha
d’assessorar objectivament però intervenen altres aspectes que el transformen en
un càrrec de confiança. Afirma que no coneixen els criteris de selecció de la nova
tècnica ni els motius d’acomiadament de l’anterior. Considera que aquest càrrec ha
de tenir vocació de permanència i que el nomenament d’una persona del poble pot
presentar incomoditat i suspicàcies. Demana que abans de decidir es pugui
consultar entre tots els membres de l’Ajuntament i comentar possibles solucions.
També indica que s’ha contractat una persona per la neteja i consideren que la
partida de personal és molt elevada i haguessin volgut parlar abans.
Demana que les actes de la Junta de Govern les rebin amb més anticipació i que
pugui haver més fluïdesa entre els dos grups.
Comenta que la gent pregunta quantes vacances fa l’alcalde i demana que li
expliquin com està regulat.

4. El Sr. Josep Nogué felicita els responsables per l’èxit de la Festa Major.
La Sra. Dolors Cambras agraeix la felicitació que fa extensiva a totes les persones
que han col·laborat. Remarca que ha significat un gran esforç degut a les
circumstàncies especials d’aquest any.
Respon el Sr. Alcalde, en relació a la contractació de la nova tècnica municipal,
que tenen el seu currículum i estan en la confiança de que desenvoluparà
correctament la seva feina. Explica que van creure que el canvi de tècnic
significava imprimir un nou aire a aquesta tasca però no ho van fer perquè
l’anterior no ho fes correctament.
Explica que es va contractar de forma temporal un jardiner degut a que hi havia
una càrrega important de feina que no podia abastar la brigada, que acaba demà i
ha fet una bona feina. Especifica que se li va fer un contracte per hores a 12 euros
l’hora, com a autònom. Anuncia que de cara a l’any vinent miraran de posar una
partida al pressupost adequada per a cobrir aquestes tasques. Afirma que aquest
any ha estat una solució d’urgència que ha anat molt bé.
Es compromet a procurar que les actes de les Juntes de Govern siguin lliurades
amb més anticipació.
En relació a les vacances diu, el sr. Alcalde, que no sap les que ha de fer ni ell ni
ningú perquè no hi ha Planning. Indica que té la sensació de que el personal no
realitza totes les vacances i per tal d’evitar-ho està fent un Planning fins a final
d’any. Indica que ell ha fet dues setmanes però no sap quantes li corresponen.
Esgotat l’ordre del dia i no havent altres assumptes a tractar, quan passen cinc minuts
per dos quarts de nou del vespre, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, de tot el que, com a
secretari, en dono fe.
Vist i plau
L’alcalde

