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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 8/2016 DE 24.11.2016
ASSISTENTS:
Alcalde-President

En la localitat de Campdevànol sent
les 20:00 hores del 24.11.2016 es reuneixen en el

D. Joan Manso Bosoms (CiU)

saló d’actes de la Casa Consistorial, el Ple

Regidors

d’aquest Ajuntament en sessió ORDINÀRIA,
prèviament convocada, sota la Presidència de

Dolors Costa Martínez ( ind CiU)

l’Excm.

Sergi Corbatera Jorge (ind CiU)
Sergi Corbatera Jorge (ind CiU)

Bosoms,

amb

marge.

Blanca Sánchez Gonzalez(CiU)
(MES-

i

assistència els Srs. Regidors enumerats al

Maria del Mar Casals Serras (CiU)
Lafuente

Manso

No assisteixen [sí/no] excusant la seva

Gerard Fossas Noguera (ind CiU)

López

Joan

marge.

Jordi Tubau Mitjavila (ind CiU)

Luis

D.

assistència dels Srs. Regidors que s’enumeren al

Moviment

esquerres)
Sergi Colomé Coromina MES- Moviment
esquerres)

La Corporació aquesta assistida per la
secretària interventora

la senyora

Núria

Charques Grífol d’acord amb la resolució de
nomenat de la Direcció General Administració

Antonio Riera Masjoan ERC - PM

Local de data 26 de juliol de 2016 que dóna fe

Mariona Baraldés Cabarrocas ( C.U.P-PA)

de l’acte .

NO ASSISTENTS:

SECRETARI
Sra. Núria Charques Grífol

Una vegada verificada pel Secretari la vàlida constitució del Ple, donat que es compleix l’assistència
mínima d’un terci del número legal de membres, el President obre la sessió, procedint a la deliberació
sobre els assumptes inclosos en el següent
ORDRE DEL DIA
PROPOSTES DE PLE
1er Serveis generals i règim intern
1.1 Aprovació de les actes de les sessions anteriors
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Aprovació de l’ acta de la sessions anteriors de Ple núm. 7 extraordinària de 27.10.2016
1.2 proposta aprovació de compatibilitat de personal laboral de l’ajuntament
1.3 proposta de dissolució del consorci de Comunicació local
2n. Serveis Econòmics, Empresa i Ocupació
2.1 Proposta d’aprovació provisional de pressupost, plantilla
2.2 proposta d’aprovació de la modificació de la RLT 2017
2.2 Proposta de modificació de crèdits
3er Serveis d’Esports, Seguretat ciutadana, Medi Ambient, Sostenibilitat i mon Rural
4t. Serveis de turisme, Benestar social, Atenció a la gent gran i Joventut5è. Serveis de cultura, festes i
comunicació
6è. Serveis d’Ensenyament, Formació i Patrimoni
7è Informació de Presidència
7.1 Donar compte de la relació de decrets d’alcaldia.
7.2 Donar Comte de la relació de subvencions sol·licitades i atorgades
7.3 Altres assumptes d’interès.
7.4 Agenda d’alcaldia. Gestió institucional. Reunions de la setmana.
8è. Mocions
9è .Informació de regidories
10è.Varis, precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1er Serveis generals i règim intern
1.1 provació de l’ acta de les sessió anteriors
A

Vista l’acta de la sessió anterior corresponent al Ple extraordinari núm. 7/2016 de data 27.10.2016
Es proposa al Ple la seva aprovació
S’aprova per unanimitat
1.2 roposta aprovació de compatibilitat de personal laboral de l’ajuntament
P

A la vista de la sol·licitud de reconeixement de compatibilitat per a l'acompliment del lloc de personal laboral
amb l'exercici d'activitat privada presentada per el senyor Martí Guillen a l’empresa Construccions Germans
Sánchez 96 SL , i de l'informe de Secretaria de data 14.11.2016.
De conformitat amb els articles 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, i 50.9 del Reglament d'Organització i
Funcionament, i amb l'article 22.2 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, el Ple , a proposta de la Comissió
informativa de 21.11.2016 es proposa el següent,
ACORD
PRIMER. Reconèixer al senyor Martí Guillen la compatibilitat amb l'exercici de l'activitat per compte d’altre
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en règim laboral que les seves característiques són de jornada parcial i supeditada a les necessitats, jornada i
distribució del calendari anual de l’ajuntament que tindran caràcter prioritari per entendre que no s'impedeix
o menyscaba l'estricte compliment dels seus deures i no es compromet la seva imparcialitat i independència.
SEGON. Inscriure l'Acord del Ple pel qual es reconeix aquesta compatibilitat per exercir activitats privades en
el corresponent Registre de personal.
TERCER. Notificar l'Acord adoptat a l'interessat als efectes oportuns
S’aprova per unanimitat
Intervencions :
L’alcalde explica que el treballador està a mitja jornada a l’ajuntament i que demana poder fer ½ jornada més
a una empresa privada garantint sempre la prioritat de l’ajuntament.

1.3 roposta de dissolució del consorci de Comunicació local
P

Havent-se constituït el nou ajuntament en data 13 de juny de 2015, com a conseqüència de les Eleccions Locals
que van tenir lloc el dia 24 de maig d’enguany, resulta necessària la designació d'un representant als diferents
òrgans col·legiats en els que el consistori ostenta representació.
Vist el què disposa l'article 38 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals referent al nomenament de representants
en òrgans col·legiats.
En virtut d’això l’ajuntament en acta de Ple de data 1.7.2016 va acordar nomenar com a representant de la
Corporació en el CONSORCI DE COMUNICACIÓ LOCAL el regidor Gerard Fossas i Noguera .
En data 21 de setembre de 2016 i Registre d’entrada 1777 el consorci de Comunicació local ha tramès escrit
notificant la dissolució i liquidació de l’esmentat consorci .
D’acord amb l’article 324 del reglament d’obres ,a activitats i serveis dels ens locals , aprovat per Decret
179/1995 de 13 de juny ( ROAS) l’acord de dissolució del Consorci ha de ser ratificat pels òrgans competents de
tots els membres consorciats.
Per l’exposat es sol·licita a l’ajuntament de Campdevànol a la seva ratificació de l’acord de dissolució i
liquidació ,
Es proposa al Ple
Primer Ratificar l’acord de dissolució i liquidació del Consorci de Comunicació local
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Segon Delegar la gestió de la dissolució de l’esmentat Consorci
Tercer Notificar el present acord al Consorci de Comunicació local als efectes oportuns
S’aprova per unanimitat
Intervencions :
L’alcalde explica que aquest consorci ha instant la seva dissolució en el marc de la LRSAL com altres que
també han passat pel Plenari .
Els regidors Ll. López de MES i T. Riera de ERC diuen que si ho ha instat el consorci votaran a favor.

2n. Serveis Econòmics, Empresa i Ocupació
U

2.1 Proposta d’aprovació provisional de pressupost, plantilla
U

Considerant que de conformitat amb allò establert a l'article 168.4 del Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en la redacción dada por
el Real Decreto-ley 17/2014, aquesta Alcaldia, ha de formar el Pressupost General i remetre'l abans del 15
d'Octubre al Ple de la Corporació, degudament informat per la Intervenció Municipal i amb tots els
annexos i documentació preceptiva, per a la seva aprovació, esmena o devolució.

Considerant que l'expedient ha de tramitar-se segons les disposicions contingudes en el Text Refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i al
Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de
28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de Pressupostos.

Considerant que el Pressupost ha d'ajustar-se a més al principi d'estabilitat pressupostària entès com la
situació d'equilibri o superàvit estructural de conformitat amb allò previst als arts. 2.1 i 3.2 de la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Considerant que de conformitat amb allò disposat a l'article 162 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, el Pressupost General
constitueix l'expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, poden
reconèixer l'Entitat, i els seus Organismes Autònoms, i dels drets que prevegin liquidar durant el
corresponent exercici, així com de les previsions d'ingressos i despeses de les Societats Mercantils el capital
social de les quals pertanyi íntegrament a l'Entitat Local corresponent.

Resultant que en la seva virtut, el Pressupost General d'aquest Ajuntament està integrat pel Pressupost
de l'Ajuntament en els estats de previsió de despeses i ingressos
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Considerant que el projecte de Pressupost General, conté la documentació exigida per l'article 164 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.

Considerant que el Pressupost de l'Ajuntament s'ha confeccionat conforme al que disposa l'article 165
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, incorporant els estats de despeses i ingressos i les Bases d'Execució.

Considerant que l'estat d'ingressos del Pressupost s'ha confeccionat conforme allò regulat als apartats 1
i 2 de l'article 167 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, i a l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova
l'Estructura dels Pressupostos de les Entitats Locals.

Considerant que el Pressupost no conté dèficit inicial, i que els ingressos per operacions corrents
superen les despeses d'igual naturalesa més les despeses d'amortització per endeutament, excepte en
l’amortització anticipada del cedit pont previst pel 2017.
Considerant que s'ha emès el preceptiu informe sobre el compliment de l'objectiu d'estabilitat
pressupostària, en virtut d'allò previst a l'article 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel
qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d'Estabilitat
Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals.

Considerant que el procediment d'aprovació del Pressupost General ha d'ajustar-se a allò regulat als
articles 168 (en la redacción dada por el Real Decreto-ley 17/2014) i 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Considerant de l'acord d'aprovació corresponent al Ple per majoria simple, per aplicació d'allò disposat
a l'article 168 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, en concordança amb l'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local.

Considerant que amb caràcter previ a l'acord plenari, aquesta proposta ha de sotmetre's a estudi per la
Comissió Informativa de 21.11.2016, per així exigir-ho, entre altres, els articles 20.1-c) de la Llei 7/1985, de
2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i 82, 123, 126, entre altres, del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de
28 de novembre.

Considerant que l'acord que ha d'exposar-se al públic mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la
Província (o autonòmic, en cas de Comunitats Autònomes uniprovincials), per termini de quinze dies hàbils,
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durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple.
Considerant que per a la presentació de reclamacions tenen la consideració d'interessats aquells que
reuneixin els requisits de l'article 170.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que podran presentar reclamacions únicament pels
motius previstos a l'article 170.2. Les reclamacions hauran de ser resoltes en el termini màxim d'un mes.

Considerant que el Pressupost s'entendrà definitivament aprovat si durant l'esmentat termini no
s'haguessin presentat reclamacions.

Considerant que l'aprovació definitiva ha de realitzar-se abans del dia 31 de desembre, per
l'Ajuntament ple, per majoria simple.
Sotmès a debat i votació, l'Ajuntament Ple, s’aprova amb 7 vots favorables de CiU , 2 abstencions
de 2 de MES i 1 de la CUP i en contra 1 d’ERC
ACORDA
PRIMER.- Aprovar inicialment el Pressupost General consolidat de l'Ajuntament, que conté els estats
de despeses i ingressos per un import total de 3.976.893,54 euros i les Bases d'Execució del Pressupost, i el
resum per Capítols del qual és el següent:
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INGRESSOS

CAPITOL
I
II
III

2.017,00
1.126.331,33
42.000,00
844.266,00

ccee
IV
V

745.000,00
14.050,00

VI
VII

805.246,22

VIII
IX

(RO 1 a 5)

400.000,00
2.771.647,33

TP

3.976.893,55

1a7

3.576.893,55

DESPESES

CAPITOL
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

(DO 1 a 5)
TP
1a7

2.017,00
951.535,85

1.391.183,49
27.347,20

70.220,00
977.007,00
0,00
559.600,00

2.440.286,54
3.976.893,54
3.417.293,54

SEGON.- Sotmetre l'acord que s'adopti a informació pública per termini de 15 dies hàbils, mitjançant
anuncis al Butlletí Oficial de la Província (o autonòmic, en cas de Comunitats Autònomes uniprovincials), i al
Tauler d'Edictes de l'Ajuntament per tal que els interessats puguin formular reclamacions.
TERCER.- El Pressupost General s'entendrà definitivament aprovat si durant el termini d'exposició
pública no es presenten reclamacions; a aquest efecte, per l'Alcaldia es dictarà Resolució elevant l'acord
d'aprovació inicial a definitiu i ordenant la publicació del resum per Capítols al Butlletí Oficial de la
Província (o autonòmic, en cas de Comunitats Autònomes uniprovincials).
Intervencions :
L’alcalde analitza el pressupost d’ingressos i despeses detallant les modificacions més imports i instants
els % d’increment o decrement i la seva motivació. Destaca l’increment dels 100.000 euros de previsió
d’ingrés de IBI fruit de la regularització cadastral que l’alcalde fa constar que són estimatius atès que no
es disposen de dades fefaents. Destaca que el pressupost està equilibrat i que s’ha incrementat un 26%.En
referència als ingressos:
Capítol 1- Efecte del IBI
Capítol 2 – es manté
Capítol 3 S’ajusten als increments aprovats d’ordenances , aigua, escombraries..
Capítol 4 baixa per l’afectació dels tributs de l’estat en un3%
Capítol 5 , s’actualitza
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Capítol 7 s’incrementa fruit de la planificació e les inversions i els subvencions de capítol que van lligades
Capítol 9 es preveu la concertació d’un crèdit pont de 400.000 euros per fer de tresoreria de la generalitat
en la subvenció de la Llei de Barris, esmenta que no és el total i que poder caldrà fer-ne d’altres.
En referència a les despeses:
Capítol 1 és manté per normativa en el mateix nombre d’efectius i dotació . no obstant hi ha canvis i
adaptacions : baixa de personal de neteja que s’han reorientat a cobrir en el 50% una plaça més de brigada
per fer la jornada sencera d’un contracte de relleu que es preveu el 2017, s’ha incrementat la jornada al
100% de l’aparelladora municipal, ‘ha previst un incentiu de l’arquitecte per les obres de la Llei de Barris,
s’incrementa part de la jornada de la tècnica de cultura i es crea una plaça de TAG.
Capítol 2, es ressalten les següents partides
-

Externalització del servei de neteja

-

Regularització de la radio

-

Adquisició del gestor d’expedients

-

Increment de la partida de serveis jurídics

-

Increment del manteniment de serveis d’aigua

-

Baixa dels residus municipals

-

Capitalitat del ferro

-

Disminueix indemnitzacions regidors

Capítol 3 s’ha previst el manteniment d’interessos a la baixa .
Capítol 4 s’ajusten a la realitat com SS
Capítol 6, segons el pla d’inversions , molt agosarat pel 2017, amb el pavelló i les dues places centrals del
poble .
Capítol 9, amortització del capital del crèdits.
En conclusió , el pressupost és la Llei de Barris i la resta es resenteix , caldrà veure en l’execució si es poden
dur a terme altres inversions.

La regidora M. Baraldés del grup municipal de la Cup diu que el seu vot serà d’abstenció atès que no veu
clares alguns de les parides , com al del Torrent , i la seva voluntat que fos inclòs en la Llei de Barris el
carrer major i la rehabilitació de les façanes i cobertes.
El regidor T. Riera del grup municipal d’ERC manifesta el seu vot en contra i esmenta:
-

El servei d’aigua s’incrementa un10%

-

L’increment de l’escola Bressol és del 45%

-

La recollida d’escombraries no recull la baixa del CCR del 14% sinó que puja un 4%

-

Els vehicle s’incrementen un 37%
En referència a les despeses :

-

Creu que la partida per reformes de l’escola de 8000 euros és del tot insuficient

El regidor LL. López del grup MES agraeix la iniciativa de l’equip de govern de deixar-los participar en el
pressupost i de disposar de la informació amb temps. Es evident que el pressupost compleix amb
estabilitat regla de la despesa i equilibri. però troben diverses mancances:
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- Insuficiència de la previsió de 8000 per l´escola
-Per nosaltres també era una prioritat el carrer major
-En referència al IBI i coneixedors que no és una competència municipal crec que seria bo que l’ajuntament
facilites suport als ciutadans i facilitats de pagament.
-En referència la vehicles voldríem saber on van en la seva aplicació a costos.
-Veiem bé la dotació de la funerària
-En referència al préstec si es per engegar la Llei de Barris.
En referència ala despesa:
-

En referència als 8000 euros ha estat insuficient , segurament caldrà fer una modificació

-

En referència a l’enllumenat , caldria estudiar la possibilitat d’abaixar costos

-

En referència a protecció civil és massa baixa pel que cal fer.

-

En referència a serveis jurídics estimeu oportú que la ciutadania sigui coneixedora dels
contenciosos de l’ajuntament

-

Per la biennal del metall 10.000 seran insuficients

-

En referència ala Brigada joves , és una bona iniciativa que els encoratgem a continuar.

-

La contractació de servei neteja i jardineria pot ser una bona forma d’abaixar despeses

-

No veiem be que s’abaixi la partida de serveis socials, entenem que no s’ha executat la
despesa però caldria poder haver fet campanya en altres serveis com llibres..

-

En referència a la Llei de Barris formava part del nostre programa electoral i estem encantats
que finalment es dugui a terme. Viem en bons ulls les inversions previstes de sortida
d’emergència del barri i la iniciativa de les autocaravanes.

Reitera que el seu vot serà d’abstenció però que agraeix la participació que se’ls ha ofert.
L’alcalde respon als diferents grups municipals
En resposta a les qüestions plantejades per la CUP
En referència al torrent de la cabana

és una regularització de l’any anterior

i és

fruit de la

descentralització de l’assistència al torrent
El carrer major podia haver sigut important però calia fer una prelació de prioritats i per nosaltres era
important incloure el pavelló.
Les façanes i cobertes i altres inversions de la llei de barris continuen.
En resposta al grup municipal d’ERC:
Voldria fer una reflexió en positiu , fa 6 anys que sóc alcalde i 10 de regidor i puc dir-li que existeixen 3
dinàmiques :
1)

Constructiva

2)

Crítica

Que de vegades poden anar lligades , però hi ha una tercera que li aconsello no segueixi que és
3)

Fer el ridícul

Li demano ara que comença que s’aculli a les dues primeres o qualsevol de les dues , perquè aquest
consistori és hi ha estat transparent i el que no permetré es que es manipulin les dades que se li donen
perquè

això només portarà

a que respectem estrictament el que marca la llei

tergiversació de les dades que ha manifestat

d’informació.

La

el situa en una posició ridícula , i són fora de lloc i d e

context, la puja que manifesta és al contemplen les ordenances que es varen apujar el mes de novembre , la
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llar d’infants s’ha incrementat segons l’ordenança aprovada, els torrent és perquè s’ha adequat el recaptat
en l’estat d’execució ... li faig aquesta reflexió el 1er dia de la seva intervenció com a regidor, sinó haurem
de canviar la forma de treballar.
Al grup municipal de MES
Agrair-los les seves reflexions i aportacions

que en molts casos coincidim , com l’escola, consum

d’enllumenat, .
En referència a la previsió d’IBI, i al com be a dit el regidor no tenim competència si hem previst un
dispositiu d’ajuda al ciutadà per assessorar-los.
En referència als serveis jurídics , estem d’acord amb vostè que és important que els veïns sàpiguen el cost
dels contenciosos que te l’ajuntament i cal dir que aquesta és només una previsió inicial.
En referència a la capitalitat del metall estem d’acord que el finançament previst és insuficient, però
esperem reconèixer les subvencions en el moment que arribin.
En referència a les despeses socials, cal dir que és cert que podíem haver instat altre àmbits, però el cert és
que les necessitats bàsiques estan cobertes.
El regidor del grup municipal ERC , manifesta que gràcies pel consell, però reitera les dades que ha
exposat.
El regidor del grup municipal de CiU , S. Corbatera, diu que les ordenances es varen aprovar en l’altre
plenari i que era allà on calia discutir-les no en l’aprovació del pressupost.

En referència a la plantilla
U

Per tant, en ús de les atribucions que tinc conferides, es proposa al Ple, l’adopció del següent
ACORD :
Primer.- Aprovar la plantilla de personal per a l’any 2017, d’acord amb l’annex que s’acompanya, i que es
dona per reproduït i incorporat com a part integrant de l’acord.
Segon.- Establir com a jornada normal de treball, una dedicació de 37,5 hores setmanal de treball efectiu
en terme mitja en còmput anual pel personal funcionari i pel personal laboral . L’adequació de la jornada
respecte dels llocs de treball s’establirà d’acord amb les necessitats de servei. A aquests efectes els imports
de referència per a cada un dels grups de titulació serà referida a 37,5h. Això, però, pels llocs que tenen
atribuïda una jornada parcial, aquesta serà la que es fixi per a cada plaça d’acord amb la proporció
establerta per a la jornada complerta.
Tercer.- La jornada que s’estableix per a cada plaça serà la que figura com a mínima i sobre aquesta s’ha
efectuat la consignació pressupostària corresponent. Això, però, si necessitats del servei ho aconsellen, i
sempre que es doni la doble condició de que hi hagi consignació suficient al pressupost o no sigui per un
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període superior a tres mesos, per Decret de l’Alcaldia es podrà ampliar la jornada de qualsevol de les
places de la plantilla, sempre que no es superi el límit posat com a màxim per a cada una d’elles.
Si l’ampliació de la jornada hagués de ser superior als tres mesos, caldrà que la modificació de l’horari de
la plaça, i, si cal, la modificació del pressupost, sigui aprovada pel Ple.
Les condicions de treball s’acomodaran a les normatives d’obligat compliment que es disposin.
.
Quart.- els conceptes retributius que de forma homogènia es faran constar en les nòmines de tots els
treballadors i treballadores de l’ajuntament, seran:
•

Sou base en funció del grup de titulació

•

Complement de destí, d’acord amb els nivells establerts per a cada grup de titulació

•

Complement específic, en atenció a les característiques especials de la plaça

•

CPT ( si és el cas).

•

Es contempla l’assignació puntual d’un complement de productivitat i/o gratificació , d’acord
amb el decret d’alcaldia d’assignació i motivació , que no tindrà caràcter consolidable ni
permanent.

En alguns casos i de forma puntual podran a atorgar-se les hores extres , el complement de productivitat
o gratificacions puntuals que no tindran caràcter permanent, no consolidaran i hauran d’estar degudament
justificades No obstant el criteri serà de compensar els hores i no abonar-les.
S’estableix el criteri d’incentius de rendiment per serveis i individuals lligats a la consecució d’objectius ,
per implementar l’avaluació del rendiment.
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PLANTILLA ANY 2017
A) PERSONAL FUNCIONARI
Funcionaris d'habilitació estatal
Secretari/ària interventor/a
Escala d'administració general
tecnic mig servei generals
Subescala administrativa
Subescala auxiliar administratiu
Escala d'administració especial
Vigilant municipal
Vigilant temporal
B) PERSONAL LABORAL FIX
Arquitecte
Arquitecte tècnic
Tècnic/a de turisme
Director/a d'educació infantil
Educadors/es infantil
tecnic mig serveis generals
Administratius/ves
Oficial 1a electricista
Auxiliars administratius/ives
Oficial 2a
Operari/a
Netejador/a
Netejador/a
Vigilant instal.lacions esportives

GRUP

PLACES

VACANT

JORNADA

A1

1

0c

A2
C1
C2

1
2
1

1C
0C
0C

E
E

2
1

1C
1 C.T

A1
A2
A2
A2
C1
A2
C1
C1
C2
C2
E
E
E
E

1
1
1
1
4
1
1
1
2
7
2
1
1
1

1
1
1
0
2
1
2
0
0
3
1
1
1
1

33

18

P
C
C
C
C
P
C
C
C
C
C
P
C
C

S’aprova per unanimitat
Intervencions :
L’alcalde explica que la present intervenció donarà per explicat el següent punt de l’ordre del dia atès el
lligam entre ambdues propostes.
-

Explica que les principals limitacions pressupostaries obliguen a fer malabarisme s per tal
de poder cobrir les necessitats de servei, el personal i legítima defensa dels treballadors dels
seus drets en l’àmbit de la negociació col·lectiva que està encara en tràmit.

-

Agraeix als delegats sindicals el clima d’entesa en al negociació i la voluntat d’arribar acords
defensant alhora les seves posicions i destaca també la dificultat de l’ajuntament per tal de
poder-los oferir millores amb les limitacions imposades en aquest capítol pel Ministeri.

Destaca les principals modificacions que afecten tan a plantilla com a RLT:
-

Baixa de dues places de personal de neteja .

-

Increment de jornada de l’aparelladora municipal

-

Increment de jornada de la tècnica de cultura

-

Increment de jornada fins al 100 % d’un nou contracte de relleu de brigada

-

Incentiu per l’arquitecte municipal per la gestió control dels projectes marc de la Llei de
Barris .

-

Adequació de llocs de treball a les funcions desenvolupades ( TAG)
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Caldrà preveure com es tanca la negociació amb el sindicat per la incorporació de modificacions que
puguin sorgir. En aquest marc cal dir que s’està treballant amb els sindicat per oferir una RLT i VLT al
personal així com una carrera per incentius .
El regidor del grup municipal de MES LL. López estima necessari la negociació amb el personal i que
s’arribi a un nou acord i s’ofereix de nou, a col·laborar si fos menester per arribar a acords.
L’alcalde diu que pren nota de la seva paraula i espera que en breu es pugui informar als regidors de
l’estat de les negociacions.
2.2 proposta d’aprovació de la modificació de la RLT 2017
Atès que de conformitat amb la Provisió d’Alcaldia de data 14.11.2016, en data 14.11.2016es va
emetre Informe de Secretaria referent al procediment a seguir i a la Legislació aplicable en el procediment
d’aprovació de la Relació de Llocs de Treball.
Atès el projecte de Relació de Llocs de Treball que es va informar pels representants dels
funcionaris i del personal laboral en data 23.11.2016 amb incorporació de les modificacions corresponents.

Atès que en l’Informe d’Intervenció de data 14.11.2016 s’acredita que en el Pressupost municipal
vigent existeix consignació suficient i adequada per atendre les obligacions econòmiques que es deriven de
la Relació de Llocs de Treball.
Atès que la Relació de Llocs de Treball no suposa alteració de la plantilla de personal
actualment vigent.

Atès l’Informe de Secretaria de data 23.11.2016 i de conformitat amb allò que disposen els articles
10T

32 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del Personal al Servei de les Entitats
10T

Locals, i 52 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, a proposta de la Comissió Informativa de Personal, el Ple adopta per
10T

majoria simple el següent:
ACORD
PRIMER. Aprovar inicialment la Relació de Llocs de Treball d’aquest Ajuntament, amb el text
que figura en l’expedient.
SEGON. Exposar al públic l’esmentada relació, durant el termini de quinze dies a comptar des
del següent al de publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província, durant els quals els
interessats podran examinar-la i presentar reclamacions davant el Ple. La relació se considerarà
definitivament aprovada si durant l’esmentat termini no s’han presentat reclamacions; en cas contrari, el
Ple disposarà del termini d’un mes per a resoldre-les.
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TERCER. Una vegada aprovada definitivament, la Relació de Llocs de Treball es publicarà
íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i s’enviaran
còpies a l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació de la Generalitat, en el termini de
trenta dies.
S’aprova per unanimitat
2.2 Proposta de modificació de crèdits
PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI DE 2016
Davant l’existència de les despeses que no es poden demorar fins a l’exercici següent per a les quals el
crèdit consignat en el vigent Pressupost de la Corporació és insuficient i no ampliable, i davant la
necessitat d’efectuar transferències de crèdits d’altres aplicacions del Pressupost vigent no compromeses
pertanyents a diferent grup de funció que no afecten a baixes i altes de crèdits de personal (02020201-172016).
Atès l’informe de Secretaria de data 18 de novembre sobre la Legislació aplicable i el procediment a
seguir, la Memòria d’Alcaldia de data 18 de novembre i els informes d’Intervenció de data 18 de
novembre de 2016, així com el certificat de disponibilitat de crèdit a minorar.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits 02020201-17-2016, en la modalitat de
transferència de crèdits, d’acord amb el detall següent:

CONCEPTE

DENOMINACIÓ

PRESS.INICIAL

MODIFICACIONS

AUGMENT

DEFINITIU
TOTAL

CRÈDIT
165.22112

Programa de manteniment i 10.000,00 €

2.450,00 €

12.450,00 €

2.100,00 €

4.100,00 €

2.500,00 €

20.663,50 €

millora d’enllumenat públic
321.212

Manteniment i millores del 2.000,00 €
centres de l’escola Pirineu

4311.22609

Programa de Fires i Mercats

18.163,50 €

TOTAL
CONCEPTE

7.050,00 €
DENOMINACIÓ

PRESS.INICIAL

MODIFICACIONS
DISMINUCIÓ

DEFINITIU
TOTAL

CRÈDIT
231.48001

Línia de subvencions per a 6.235,93 €
famílies en situació d’exclusió

1.450,00 €

4.785,93 €

AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL
Plaça Anselm Clavé 1
17530 Campdevànol
Tel. 972730019
Fax 972731237
www.campdevanol.org
e-mail: ajuntament@campdevanol.org
NIF: P-1704000-G

922.240

Edició del butlletí municipal

3.100,00 €

3.100,00 €

0,00 €

011.31001

Interessos de la pòlissa de crèdit

6.000,00 €

2.500,00 €

3.500,00 €

TOTAL

7.050,00 €

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, per
quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple.
L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant l’esmentat termini no es presenten
reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per a resoldre-les.
S’aprova per majoria simple amb 7 vots favorables de CiU , 4 abstencions 2 del grup MES i 1 d’ERC i 1
CUP
Intervencions
L’alcalde explica que aquest és un tràmit ordinari a final d’any als ajuntaments , atès que cal adequar les
partides i les vinculacions a la seva execució i aprofitar els sobrants.
El senyor LL. López del grup municipal de MES , diu que li sembla correcte , però que s’abstindran per
coherència amb altres modificacions i perquè entenen que al partida de ajust socials calia haver-la
aprofitat més .
3er Serveis d’Esports, Seguretat ciutadana, Medi Ambient, Sostenibilitat i mon Rural
No n’hi ha
4t. Serveis de turisme, Benestar social, Atenció a la gent gran i Joventut
No n’hi ha
5è. Serveis de cultura, festes i comunicació
No n’hi ha

6è. Serveis d’Ensenyament, Formació i Patrimoni
No n’hi ha
7è Informació de Presidència
7.1 Donar compte de la relació de decrets d’alcaldia.
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06/10/2016

Imposició multes coerciatives incompliment requeriment esmena llicència obres.

13/10/2016

Adjudicació contracte manteniment instal·lacions tèrmiques edificis municipals.

14/10/2016

Procediment sancionador per manca de llicència gossos perillosos.

17/10/2016

Adjudicació contracte menor obres de restauració pista multiesports.

17/10/2016

Adjudicació contracte menor obres de restauració carrer Miraflors.

17/10/2016

Requeriment legalització activitat d’acopi i tractament d’àrids al polígon Niubó.

17/10/2016

Acceptació renúncia concessió de nínxol.

17/10/2016

Devolució garantia obres xarxa BT.

18/01/2016

Al·legació taxa escombraries.

19/10/2016

Liquidació per ocupació de via pública.

20/10/2016

Modificació de pressupost per generació de crèdit.

20/10/2016

Modificació de pressupost per transferència de crèdit.

20/10/2016

Admissió a tràmit d’una reclamació de responsabilitat patrimonial.

20/10/2016

Autorització realització activitat solidària beneficis llet d’euga.

20/10/2016

Assabentat declaració responsable activitat oficina assessoria fiscal.

24/10/2016

Contractació d’un peó de manteniment per raó de màxima urgència.

25/10/2016

Revocació llicències horts urbans del Martinet.

25/10/2016

Assabentat comunicació activitat taller-obrador productes làctics.

28/10/2016

Acord col·laboració projecte Territori educador. Ens mengem les valls.

17/10/2016

Reclamació patrimonial per danys en espais públics.

24/10/2016

Assabentat comunicació primera ocupació d’un habitatge.

24/10/2016

Convocatòria Junta de Govern.

24/10/2016

Contractació d’un treballador per la brigada.

25/10/2016

Ampliació termini per l’esmena d’una llicència d’obres.

31/10/2016

Imposició multa coerciativa per incompliment legalització activitat.

02/11/2016

Assabentat comunicació activitat de restauració.

02/11/2016

Concessió de llicència per legalització d’una piscina.

02/11/2016

Sobreseïment d’un procediment de protecció de la legalitat urbanística.

02/11/2016

Traspàs d’una parada del mercat setmanal.

02/11/2016

Assabentat comunicació primera ocupació d’un habitatge.

03/11/2016

Subvenció menjador i quotes de la guarderia a un nen.

03/11/2016

Convocatòria contractació d’un peó de manteniment per la brigada.

03/11/2016

Convocatòria de la Junta de govern.

04/11/2016

Remissió còpia expedient contenciós administratiu.

07/11/2016

Ordre execució reparació balcons.

07/11/2016

Ordre execució neteja d’un solar.

07/11/2016

Concessió llicència obres per construcció d’una tanca.

07/11/2016

Devolució diferència tarifa tinença de gossos.

07/11/2016

Baixa d’un rebut tinença de gossos.
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Assabentats

7.2 Donar Comte de la relació de subvencions sol·licitades i atorgades
GENERALITAT

convocatòria
RESOLUCIÓ CLT/641/2016, de 26 de
febrer, cultura popular i tradicional
RESOLUCIÓ CLT/910/2016, de 26 de
febrer, patrimoni cultural
DECRET 273/2016, de 12 de juliol,
POUM reparacions, manteniment i
conservació

actuació

term
sol.licitud

L'últim molí maquiler

18/04/2016 18/04/2016 15.125,00 €

Béns mobles molí gros

25/04/2016 25/04/2016 15.125,00 €

Reparació diversos
equipaments

12/09/2016 29/07/2016

Resolució CLT/2032/2016, de 29
de juliol,restauració i
conservació d'immobles de
notable valor cultural
El Molí 2a fase
RESOLUCIÓ TES/1899/2016, de 22 Neteja de lleres del
de juliol, neteja de lleres
Freser
RESOLUCIÓ TSF/1901/2016, de 27
de juliol, pla local de joventut Campdevànol Viu

Assabentats
DIPUTACIO

data
sol.licitud

import
actuació

import
sol.licitat

import
concedit

import
ajuntam

7.562,50 €

2.225,00 €

12.900,00 €

7.562,50 €

0,00 €

26/09/2016 23/09/2016 62.500,20 €

31.250,10 €

04/10/2016 29/09/2016 15.004,00 €

12.003,20 €

19/08/2016 7.600,00 €

6.400,00 €

data
concessió

DENEGADA
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convocatòria

term
sol.licitud

data
sol.licitud

import
actuació

import
sol.licitat

import
concedit

import
ajuntam

data
concessió

BOP 16/01/2016, membres
XSLPE

actuació
millores formatives en el teixit
comercial i empresarial del sector
metal·lúrgic

Dipsalut Pm01p

dinamització parcs urbans
saludables

26/01/2016

440,00 € 02/02/2016

Dipsalut Pt09

salubritat sorreres infantils

25/01/2016

36,00 € 02/02/2016

Dipsalut Pt04

avaluació i control aigua de
l'aixeta del consumidor

25/01/2016

Dipsalut Pt02

control legionel.losi instal.lacions
baix risc de transmissió

25/01/2016

384,00 € 04/02/2016

25/01/2016

02/02/2016

Dipsalut Pt01
BOP 16/02/2016, concerts
música de cobla
BOP 17/02/2016, organització
d’esdeveniments de caràcter
firal
BOP 15/02/2016, fons de
cooperació econòmica i
cultural

11/02/2016 11/02/2016

3.000,00 €

2.000,00 €

2.000,00 €

control legionel.losi instal.lacions
alt risc de transmissió
concert “La veu de la Cobla"
Orquestra Costa Brava, de
Palafrugell

26/02/2016 19/02/2016

2.900,00 €

1.450,00 €

1.450,00 €

biennal del metall

30/04/2016 15/04/2016

15.500,00 €

7.750,00 €

1.500,00 €

15/03/2016 14/03/2016

99.118,35 €

44.509,00 €

44.509,00 €

15/04/2016 15/04/2016

1.825,16 €

1.750,00 €

1.144,80 €

1.000,00 € 15/03/2016

termini
justificació

data
justificació

30/10/2016

1.450,00 € 12/04/2016 RENUNCIEM

14.000,00 € 15/06/2016

30/11/2016

54.609,35 €

30/11/2016 11/11/2016

BOP 22/02/2016, del pla a
l'acció

Pavimentació carrers i activitats
culturals
Comptabilitat i gestió
subministres energètics
municipals

BOP 22/02/2016, del pla a
l'acció

Millora de la eficiència energètica
del sistema d’enllumenat públic

15/04/2016 11/04/2016

11.180,40 €

BOP 23/02/2016, actuacions en
camins rurals i matèria forestal
BOP 24/02/2016, activitats
culturals
BOP 02/03/2016, restauració i
conservació d’immobles
d’interès patrimonial

tallada d'arbres i estassada
sotabosc i sega de vegetació

15/03/2016 14/03/2016

9.976,46 €

8.978,81 €

"A Campdevànol no fan res"

15/04/2016 14/04/2016

9.700,00 €

5.000,00 € DENEGADA

Molí Gros 2a. fase i definitiva
L'últim moliner de Campdevànol:
Un viatge per la història del Molí
Gros

22/03/2016 22/03/2016

62.500,20 €

50.000,00 €

15.000,00 €

47.500,20 € 31/05/2016

29/04/2016 08/04/2016

6.000,00 €

3.000,00 €

2.580,00 €

420,00 € 14/09/2016

30/11/2016 07//10/2016

cursa comte Arnau
piscines ús públic municipals i
privades
inclusió social infants situació de
risc

15/04/2015 15/04/2015

6.000,00 €

1.500,00 €

956,29 €

5.043,71 € 31/05/2016

30/09/2016 22/09/2016

11/05/2016 11/05/2016

3.500,00 €

3.500,00 €

3.150,00 €

350,00 € 02/08/2016

14/09/2016 09/09/2016

27/05/2016 09/05/2016

1.686,29 €

1.686,29 €

1.686,29 €

02/08/2016

30/11/2016 07/11/2016

30/04/2016 29/04/2016

181.442,84 €

112.464,57 €
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accés a les noves tecnologies
millora enllumenat barris Roser i
Raval
construcció centre educació
ambiental

30/04/2016 29/04/2016

221.657,04 €

137.390,73 €

FEDER eixos 4 i 6

caldera de biomassa al pavelló

30/04/2016 29/04/2016

161.479,44 €

104.404,81 €

Dipsalut Pm08p
BOP 10/05/2016, mesures de
seguretat equipaments

Programa "Sigues tu"

16/07/2016 01/06/2016

Pavimentació rocòdrom

31/05/2016 31/05/2016

14.150,95 €

8.000,00 €

4.720,00 €

Dipsalut Pt10

Control de plagues

14/07/2016

6.169,72 €

4.935,77 €

3.692,93 €

BOP 31/05/2016, llar infants

Funcionament llar d'infants

30/09/2016 10/08/2016

163.177,97 €

32.375,00 €

Dipsalut Ptm07

Promoció de la salut
Projecte Assemblea General
europea del ferro

28/08/2016 23/09/2016

750,00 €

750,00 €

30/09/2016 23/09/2016

6.250,00 €

BOP 21/03/2016,publicacions
interès local
BOP 08/03/2016, promoció i
foment de l’activitat
fisicoesportiva
Dipsalut Pt05 i Pt06
BOP 12/04/2016, infants en
situació de risc
BOP 28/04/2016, accés noves
tecnologies
FEDER eixos 4 i 6

BOP 03/03/2016,projectes UE

680,36 € 19/07/2016

19/02/2017

10.000,00 € DENEGADA

5.089,65 €

4.886,81 € 21/06/2016

30/11/2016 21/11/2016

30/11/2016

27/04/2016

11/10/2016

5.000,00 € el té la MAITE

1.242,84 € 08/11/2016

10/11/2016

08/02/2016 18/11/2016
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Assabentats
UE

convocatòria
ERASMUS +
POCTEFA

actuació
intercanvi de joves

term
sol.licitud

data
sol.licitud

import
actuació

import
sol.licitat

import
concedit
25.296,00 €

import
ajuntam

data
concessió

termini
justificació

Assabentats
CCR

convocatòria
FEDER eixos 4 i 6

actuació
construcció centre educació
ambiental
Fons cooperció econòmica
comarcal
Fons cooperció econòmica
comarcal
Formigó per camins

term
sol.licitud

data
sol.licitud

import
actuació

import
sol.licitat

import
concedit

import
ajuntam

data
concessió

termini
data
justificació justificació

14/06/2016 221.657,04 € 107.925,51 €

12/09/2016 09/09/2016

3.307,62 €

3.307,62 €

1.000,00 €

06/05/2016

18/10/2016

3.576,58 €

03/05/2016

18/10/2016

3.307,62 €

Assabentats
7.3 Altres assumptes d’interès.
7.3.1

Donar compte de l’estat d’execució del pressupost, PMP i informes de morositat comunicats al
MINHAP ( DOCUMENTS ADJUNTS)
Assabentats

7.4 Agenda d’alcaldia. Gestió institucional. Reunions de la setmana.
8è. Mocions
9è .Informació de regidories
10è.Varis, precs i preguntes
L’alcalde informa sobre els grans esdeveniments dels 2017
1-

Consulta popular

2-

Capitalitat europea

3-

Desenvolupament de la Llei de Barris amb les dues actuacions a les places i al Pavelló, a més de
continuar mantenint els nivells en altres actuacions i sense descuidar el dia a dia.

La regidora de la Cup M. Baraldés exposa:
1-

En referència a la Consulta Popular voldria explicar que la nostra abstenció en la participació es
fonamenta en que el nostre grup entén la participació en un àmbit més ampli, per nosaltres el consell
de poble era un bon marc de treball. No obstant estem contents que es consulti el poble encara que
ens sembli insuficient . Demanem també que es faci una explicació curosa de l’efecte que tindrà la
consulta i el resultat i els costos que impliquen..

2-

Voldríem consultar diferents temes
a.

Tenim constància que s’han fet proves de vibracions i voldríem informació al respecte

AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL
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b.

Demà és el dia internacional de la violència de gènere i voldríem emplaçar a l’ajuntament
que treballi en l’àmbit preventiu , en educació als joves i infants per prevenir-la més enllà
dels actes puntuals.

El regidor del grup ERC , T. Riera demana
1 . Estan contents que consti al pressupost una partida per l’esterilització de gats , però caldria també de
disposar de bosses per la recollida d’excrements que li consta falten .
2. Caldria preveure com es soluciona el bidell del pavelló, atès que el basquet li ha fet arribar el seu mal
estar per la manca de bidell.
3. En referència a la consulta popular ja hem manifestat la nostra adhesió, però creiem que cal acabar de
perfilar alguns aspectes, com els costos de les diferents opcions , i l’explicació pública del projecte i al
pròpia consulta
El regidor del grup MES , LL. López demana:
1.

La consulta popular: no estem en disposició de no consultar a la ciutadania , cal lluitar per les
inversions que hi ha incloses avui a la Llei de Barris i continuar lluitant per aconseguir aquelles
que no es puguin dur a terme dins al Llei de Barris com el carrer Major. Cal fer una tasca
didàctica important d’informació .

2.

L’any 2017 serà un anys difícil en el que conflueixen dos reptes , la capitalitat del metall i
l’execució del pavelló i les places centrals del poble, i hem de treballar per fer-les compatibles i
assumibles.

3.

S’adhereix a l’exposat per la regidora de la CUP en la violència de gènera i està d’acord que passa
per una bona educació pedagògica del nens i joves.

L’alcalde respon:
1-

En referència ala consulta estic d’acord amb tots , és cert que la data 6 de desembre per la confluència
d’actes que semblava ens ajudarien a la participació, ha precipitat les coses . Manifesta que els grups
adherits faran campanya, de forma no partidista , només informaran

però que en cap cas es

posicionaran al respecte. Es preveu la primera reunió divendres , la setmana vinent es farà informació
al mercat i començaran a arribar els díptics informatius als vilatans.
2-

En referència a les vibracions l’alcalde fa un resum dels antecedents, planejament, conveni, llicència
obres .. fins arribar al conflicte amb el resultat aportat per l’empresa de l’ECA i les queixes del veïns.
Explica el procediment legal

seguit i els encàrrecs realitzat per la Generalitat de Catalunya i

l’empresa contractada per l ‘ajuntament per contrastar amb els resultats de l’EAC de l’empresa. No
es disposen de cap dels resultats i s’ha fet en dos àmbit un dins el marc de la nova llicència i una
altre al carrer Industria per els queixes dels veïns de l’increment de soroll. Quan disposem del
resultats els informarem a vostès i als veïns. L’alcalde explica que tot es redueix a una xifra , per sota
compleix paràmetres i per sota no. Amb les proves només es pretén verificar la xifra. Un cop
disposem del 3infomres caldrà analitzar que podem fer .
3-

En referència a la violència de gènere adherir-me plenament a l’aportació de la regidora de la Cup i al
resta de regidors, i fer constar que a la nostra comarca també en hi ha , fins i tot al municipi, i que
des de serveis socials es treballa en un protocol format per diferents professionals .

La regidora Dolors Costa de CiU exposa en referència a les bosses que facilita l’ajuntament per la recollida
d’excrements que en hi ha sempre a l’ajuntament i que s’ha deixat de posar als dispensadors perquè al
gent s’ho enduia.
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En referència al Bidell del pavelló ja es va informar sobre la situació, ‘intentarà donar-hi resposta però la
situació és al que és.
La regidora de la CUP demana que si es poden numerar les pàgines de les propostes.

L’alcalde explica que en referència a les queixes dels veïns sobre Comforsa cal dir que hi ha en tràmit dos
punt , un és el de la nova Comforsa que s’està comprovant l’EAC presentada per l’empresa en el marc de
la llicència.

L’altre es que la l’antiga Comforsa es va donar fa molts anys una llicència amb molts

condicionants que no s’han complert i que ara es troba en situació de validació periòdica i caldrà veure si
es pot donar compliment als requeriments. Sobre aquest 2 punt hem fet controls de soroll , i estem
esperant l’informe. La regidora de la CUP demana que s’obligui a tothom al compliment del que marca la
normativa atès que part de l’empresa no es veu cap bona voluntat.

A les 21.40 hores sense més assumptes a tractar s’aixeca la sessió que jo com a secretària en dono fe .

