ACTA NÚM. 2/2010
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 29 DE GENER DE 2010
Assistents
Presidència:

Núria López Rodríguez

Regidors :

Joan Rivera López
Roser Caballero Martínez
Ferran Martínez Ramos
Eva Martínez Cazorla
Ramon Perearnau Morera
Joaquim Serrador Rabaseda
Joan Manso Bosoms
Montserrat Portabella Darnés
Laia Briones Buixassa

Excusa:

A les 20:00 hores, a la Sala d’Actes de
l’Ajuntament
de
Campdevànol,
es
reuneixen els membres del Ple què
consten al marge, sota la presidència
de l’alcaldessa, Il·lma. Sra. Núria López
i Rodríguez.
La reunió té per objecte la celebració
de la sessió ordinària convocada en
legal forma, primera convocatòria.

Jordi Salamó Serra

Actua com a secretari el Sr. Josep Ruiz i Muñoz, habilitat a proposta de
l’Ajuntament per la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de
Catalunya per Resolució de 13-02-2009 (publicada per Resolució GAP/1081/2009,
de 31 de març, DOGC núm. 5367 de 27-4-2009).
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, aprovat per Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per a tractar els assumptes inclosos al
següent :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aprovació d’actes de les sessions anteriors
Donar compte de la relació de Decrets de l’Alcaldia dictats des de l’última
sessió plenària
Donar compte de les actes de les sessions de la Junta de Govern Local ja
aprovades
Adhesió al conveni de col·laboració entre l’AEAT i la FEMP en matèria de
subministrament d’informació de caràcter tributari a les entitats locals
Donar suport a la moció de la iniciativa de la Plataforma Campdevànol
Decideix
Donar compte de les sol·licituds al Fons Estatal per l’Ocupació i la
Sostenibilitat, 2010
Donar compte de l’aprovació del Reglament del programa d’atenció a les
actuacions d’urgència i emergència socials i el seu Reglament
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8.
9.
10.

Aprovació del conveni de col·laboració amb la UIER per a
descentralització dels serveis de formació, ocupació i Club de la Feina
Informació de l’Equip de Govern.
Precs, preguntes i mocions

la

1. Aprovació d’actes de les sessions anteriors
Es proposa l’aprovació de l’acta de la sessió extraordinària de 4-01-2010
La proposta s’aprova per unanimitat sense cap esmena.
2. Donar compte de la relació de Decrets de l’Alcaldia dictats des de
l’última sessió plenària
RELACIÓ DE RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA DICTADES DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ.
30/10/2009
Contractació dos peons Pla Ocupació projecte “Recuperació, manteniment i
millora de camins”.
15/12/2009

Contractació Glòria Cano Asencio per substitució incapacitat temporal de la
Sra. Teresa Caparrós Rodríguez.
Aprovació padrons 1a cobrança 2010.

17/12/2009

Autorització utilització sala Auditori centre cívic a la Sra. Tania Pozas Montes
per celebració d’un esdeveniment.
Acceptació ajuts Plans Locals de Joventut per import de 500€ atorgat per la
Diputació de Girona.

18/12/2009

Concessió llicència obres a la Sra. Dolors Arias Beamonte per obertura pista
forestal a la finca Mas Palou.
Autorització utilització sala Diagonal al club Bàsquet Campdevànol per la
celebració del Quinta de Nadal.
Autorització utilització sala Auditori del centre cívic per a celebració
assemblea general al club Bàsquet Campdevànol.
Aprovació pròrroga del contracte a la Sra. Maria Teresa Bulbena Mauri atès
que ha estat resolta favorablement la subvenció sol·licitada per a dur a terme
el projecte “Pla de treball 2008-2009 de l’AODL de Campdevànol”.
Baixa d’ofici del padró d’habitants del Sr. Juan José Cristina Moreno per
inclusió indeguda.

21/12/2009

Autorització a la Sra. Carme Blasco Gómez, per utilització sala Diagonal els
divendres per assajar el Grallers de Campdevànol.
Adjudicació contracte menor execució obres condicionament i manteniment
periòdic guals sobre el riu Merdàs al contractista Construccions Icart SA.
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22/12/2009

Modificació termini inici i execució llicència obres al Sr. Josep Serrador
Rabaseda per reparació de coberta edifici al carrer Roser 7.
Modificació termini inici i execució llicència obres a la Comunitat de
Propietaris del carrer Comte Arnau 1-3-5 per construcció balcons.
Concessió llicència obres al Sr. Damià Armengol Comes per a reformar el
bany a l’habitatge situat a l’Av. Barcelona 7.
Concessió llicència obres al Sr. Jordi Rey Gutierrez per substitució banyera
per plat de dutxa i canvi paviment al carrer Comte Arnau 1 1r 2a.
Concessió llicència obres al Sr. Ignasi Salamó Reig per col·locació rètol de
publicitat a la Pl. Mainada 3.
Concessió llicència obres al Sr. Josep Coll Pous per reformar la cuina i el bany
al carrer Damià de la Farga 2 4r. 3a.

23/12/2009

Denegació llicència obres a Gas Natural Distribución SDG, SA per obertura de
rasa al carrer Girona 21 per instal·lació canonada.
Autorització pagament gratificacions i productivitat nòmina desembre 2009
als treballadors.

24/12/2009

Reconeixement setè trienni antiguitat en el lloc de treball de la plantilla
municipal a la Sra. Ascensió Ortega Pestaña.
Reconeixement setè trienni antiguitat en el lloc de treball de la plantilla
municipal a la Sra. Adriana Rocal Marsal.
Reconeixement quart trienni antiguitat en el lloc de treball de la plantilla
municipal al Sr. Julio Arribas Contreras.

29/12/2009

Convocatòria Ple extraordinari pel dia 4 de gener de 2010.

30/12/09

Modificació pressupost exercici 2009 (12-09).
Contractació de dos treballadors pel Pla d’Ocupació Recuperació,
manteniment i millora camins, Jordan López Pina i Juan Vital Bautista.
Contractació dins el Pla d’Ocupació “Recuperació, manteniment i millora de
camins” del Sr. Isaac Guillén García com a peó en substitució de la Sra.
Carme Blasco Gómez per baixa voluntària.
Contractació de la Sra. Ingrid Mas Bailon com a educadora, dins el Pla
d’Ocupació de la Llar d’Infants el Barrufet.
Modificació pressupost exercici 2009 per generació de crèdit (13-200).

8/01/10

Delegació funcions d’Alcaldia per absència

11/01/10

Sol·licitud subvenció al Departament de PTOP de la Generalitat de Catalunya
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per a l’execució de la 1a. fase del projecte d’adequació de la zona de Cal
Ribalaigua.
Canvi de nom nínxols a favor de la Sra. M. Teresa Blanc Guix.
Canvi nom nínxols a favor de les Sres. Maria Mir Anfruns i M. Dolors Peipoch
Mir.
Declarar la caducitat de les inscripcions padronals dels següents residents
estrangers no comunitaris que no han renovat la inscripció padronal: Aissa El
Atmani, Maha Khalladi i Domingo C Weber Gomes.
12/01/10

Concessió llicència obres a Gas Natural per instal·lació canonada per connexió
a la xarxa a la Pl. Anselm Clavé 8.
Acceptació subvenció per import de 12.155€ per a la gestió forestal
sostenible.

13/01/10

Rectificació decret alcaldia de 10 de setembre de 2009 de concessió de
permís municipal a excavacions Lluís Icart SL per activitat de magatzem de
maquinària agrícola i forestal.

14/01/10

Aprovació 1a relació denúncies municipals 2010.
Canvi nom nínxol a favor de Joan Escalé Portabella.

15/01/10

Ordre execució arranjament tub xemeneia habitatge Colònia Pernau 10 que
presenta deficiències de conservació.
Requeriment per legalització activitat de magatzem de pintura al Sr. Manuel
Quero Mengual.
Ordre execució rehabilitació edifici carrer Fulla 5 al Sr. Joan Genis Batet.
Requeriment a Euro-Ripollesa de Construccions SL per regularitzar activitat
industrial de treballs de construcció.

18/01/10

Concessió llicència obres a la Sra. Maria Casals Ricart per reforma bany al
carrer Prol. Gala 10 1 2.
Arxiu expedient multes coercitives per incompliment ordre execució incoat a
la Sra. Dolors Masats Vila i dictat nova ordre al algal representant de Nou
Promotora SA.
Concessió llicència obres a la Sra. Anna Boixés Sabatés per reforma bany al
carrer Fulla 4.
Concessió llicència obres a la Sra. Margarita Parramon Salvans per posar
paviment de gres l’habitatge situat al carrer Gala 11.
Concessió llicència obres al Sr. Mateo Basagaña Canals per arrebossar paret i
pavimentar amb formigó, al carrer Raval 15.
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Requeriment al Sr. Jordi Rengel Páez per subsanació sol·licitud liquidació
definitiva llicència obres presentant documentació.
Ordre execució arranjament estructura balcons edifici carrer Freser 10 a Nou
Promotora, SA.
20/01/10

Resolució sobre al·legació escombraries comercials presentada per Elvira Gili
Oliva.
Acord exempció impost vehicles per disminució a la Sra. Francesca
Puigcercós Boixassa.
Acord exempció impost vehicles per disminució al Sr. Jordi Juncà Caravaca.
Desestimació reclamació multa trànsit al Sr. Joan Martínez Costa.
Aprovació anul·lació taxa escombraries comercials del local del carrer Major
36 a nom d’Elvira Gili Oliva i aprovació de noves liquidacions a nom de M.
Lluïsa Arenas Auladell.
Deixar sense efecte l’acord de la Junta de Govern Local de 22-04-2009 i
mantenir el Pla de Previsió Local amb el Banc de Sabadell que es va decidir
per majoria absoluta en assemblea de treballadors.
Concessió llicència obres a ESTUINVEST SL per tancament obra amb paret de
bloc i reposició de vorera al carrer Prat 8.
Arxiu expedient ordre execució per reposició baixant d’aigües pluvials de
l’edifici situat al carrer Clavetaires 10.
Desestimació recurs de reposició contra acord imposició multa coercitiva per
incompliment ordre execució per reposició serveis urbanístics a la Pl. Dansa
núm. 2-3 i devolució aval.

21/01/10

Ordre d’execució per neteja solar al carrer Riu 47-49 quin titular és Tenas i
Matas Arquitectes, S.L.P.

22/01/10

Arxiu expedient requeriment per neteja solar carrer Corones quin titular és
Construccions Joan Castany, SL.

El Ple en queda assabentat
3. Donar compte de les actes de les sessions de la Junta de Govern Local ja
aprovades.
Es dona compte al Ple de l’acta corresponent a la sessió de la Junta de Govern Local
celebrada en data 16 de desembre de 2009.
El Ple en queda assabentat
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4. Adhesió al conveni de col·laboració entre l’AEAT i la FEMP en matèria de
subministrament d’informació de caràcter tributari a les entitats locals
Vist el conveni de col·laboració entre l’AEAT i la FEMP en matèria
subministrament d’informació de caràcter tributari a les entitats locals;

de

Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
1. Adherir l’Ajuntament de Campdevànol de manera íntegra al conveni en matèria
de subministrament d’informació de caràcter tributari.
2. Facultar l’Alcaldia tant àmpliament com en Dret sigui necessari per a la signatura
dels documents i dictar les resolucions que siguin necessàries per a l’execució
d’aquest acord.
3. Trametre aquest acord a l’AEAT i a la FEMP per a al seva deguda constància
L’alcaldessa explica la proposta
El Ple APROVA la proposta per unanimitat dels deu membres assistents dels
onze que de Dret formen la Corporació.
5. Donar suport a la moció de la iniciativa de la Plataforma Campdevànol
Decideix
En l’actual context polític i social s’ha plantejat la conveniència de realitzar
consultes populars en relació amb la independència de Catalunya organitzades per
associacions i entitats amb el suport dels ajuntaments.
Amb l’objectiu de crear espais en què la societat civil pugui participar d’una forma
directa i activa sobre el Dret a Decidir i seguint les iniciatives dutes a terme en
altres municipis i on s’han celebrat en un clima festiu i sense cap tipus d’incidència,
demostrant així el grau de maduresa de la societat catalana, la Plataforma
Campdevànol Decideix! demana als i les representants polítics/-iques de
l’Ajuntament de Campdevànol, que donin suport a la celebració d’una consulta a la
societat civil per demanar als Campdevanolencs i Campdevanolenques la seva
opinió sobre quin ha de ser l’estatus de la Nació Catalana.
D’una banda, resulta evident que, salvant les limitacions del marc jurídic en vigor,
que no permet als ajuntaments celebrar consultes populars més enllà dels
assumptes que són de competència municipal, els representants públics no podem
restar al marge de les qüestions plantejades per part de les organitzacions civils.
D’altra, considerem que la implicació dels ciutadans i ciutadanes en les decisions
que han de definir el nostre futur ha de ser sempre tingut en compte, com a dret
fonamental i implícit en la democràcia i, per tant, és un valor que cal preservar, ja
que és obligació de l’Ajuntament de Campdevànol promoure la participació
ciutadana dels seus veïns i veïnes.
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Finalment, val la pena puntualitzar la importància de mantenir al marge del procés
als grups municipals, atès que aquest prové d’un moviment cívic i ciutadà que en
cap cas hauria de veure’s polititzat.
Així mateix i sense perjudici del que s’estableixin els mecanismes de garantia, rigor
i seriositat que han de regir tot procediment de participació; resulta inqüestionable
que el lliure exercici dels drets d’opinió i de participació política pels ciutadans i les
ciutadanes, constitueix un principi bàsic, essencial i definidor de tot sistema social i
democràtic.
I és per aquest motiu que al Ple es proposa:
1. Donar suport a la iniciativa presentada per la Plataforma Campdevànol
Decideix!, d’acord amb les garanties que requereix tot procés de participació en
que es realitza l’exercici de la lliure expressió dels campdevanolencs i
campdevanolenques, sense interferències ni condicionaments de cap mena.
2. Instar als veïns i veïnes de Campdevànol a participar de forma responsable,
lliure i espontània en tots els instruments de participació social i ciutadana que
condueixin a la millora de la convivència, la llibertat i el desenvolupament del
municipi, la societat i la nació catalana.
3. Fer públic aquest acord a les cartelleres municipals i donar coneixement als
mitjans de comunicació.
L’alcaldessa explica la proposta:
“...”
La Plataforma Campdevànol Decideix! Ha emprés la lloable iniciativa de fer
participar als veïns i veïnes de la nostra població d’una qüestió transcendent per al
futur del nostre país, permetent, així que a través d’un procés participatiu que
pretén ser un acte festiu en l’exercici dels drets més elementals de la democràcia
que tant va costar d’assolir en aquest país.
Parlo del dret a participar i per tant a decidir, lliurement i sense condicionaments de
cap índole, en aquest cas sobre la independència de Catalunya.
La Plataforma Campdevànol Decideix! planteja la realització de la consulta popular
sobre la independència de Catalunya a partir de la valoració positiva de les
consultes dutes a terme en altres indrets de Catalunya, de la necessitat de superar
la relació amb l’estat Espanyol i considerar insuficient la situació en que ens
emmarca l’Estat de les autonomies i malgrat, algunes de les premisses ideològiques
que plantegen no puguin ser compartides per alguns regidors o regidores d’aquest
consistori, el cert és que hi ha un fet que ens uneix en el més profund de la qüestió
que és planteja i és que per davant de la nostra ideologia política som demòcrates,
demòcrates convençuts i, per tant, satisfets de donar suport a les iniciatives que
promouen més democràcia, independentment de quines siguin les idees,
independentment que quin pugui ser el resultat i fermament compromesos amb
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llibertat i l’autonomia individual i col·lectiva que en cap cas hauria de ser
polititzada.
D’altra banda, malgrat els Ajuntaments no tenim competència per celebrar
consultes populars sobre assumptes que no són de l’àmbit municipal, resulta
significatiu, la voluntat per part de la societat civil de reclamar el nostres suport, tal
vegada com a institució propera al ciutadà i, per tant, coneixedora també de les
inquietuds dels nostres veïns i veïnes.
En aquest sentit, resulta fonamental que els regidors i regidores del consistori
donem resposta favorable a les iniciatives i qüestions platejades per les
organitzacions civils, perquè la implicació de la ciutadania en el nostre futur és
fonamental i les institucions públiques tenim el deure de preservar-la i fomentar-la
a través de la participació ciutadana.
Per tant, a través d’aquesta moció elaborada des de l’Ajuntament, en la qual es
buida de contingut ideològic la part expositiva, però farcida de principis i valors
irrenunciables en una societat democràtica, que l’Ajuntament, com a institució, té el
deure de fomentar ja que són els que ens permeten evolucionar pacíficament com a
societat, es proposa als regidors i regidores de l’Ajuntament donar el seu suport a
iniciativa de la Plataforma Campdevànol Decideix! de celebrar una consulta popular
sobre la independència a la nostra població i que tindrà lloc el proper 28 de febrer a
la Sala Polivalent del Centre Cívic La Confiança.
“...”
El Sr. Manso intervé per explicar que el seu grup de CIU ha donat llibertat de vota
com una decisió personal, pròpia de cadascun.
Tot i així li consta que tots votaran a favor.
El grup de CiU també ha donat suport a la Plataforma i a la seva moció.
La moció que es presenta al Ple també compta a el seu suport.
El grup de CiU sempre ha manifestat el seu compromís de salut democràtica i la
moció suposa l’exercici de la normalitat democràtica en estat pur.
El regidors representen el poble que els va votar i en aquests moments les
consultes poden ajudar a fomentar la participació.
CiU a tot Catalunya aposta pel dret a la autodeterminació del nostre poble. Per això
treballen pel poble, dia a dia, però sense deixar de banda les iniciatives més
generals: com la lliure voluntat per expressar la seva opinió.
Desitja que la jornada es desenvolupi amb normalitat i molta sort per expressar
lliurement el seu parer.
Per acabar, vol agrair a tots els que han treballat per la celebració de l’acte. Gràcies
El Ple APROVA la proposta per unanimitat dels deu membres assistents dels
onze que de Dret formen la Corporació.
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6. Donar compte de les sol·licituds al Fons Estatal per l’Ocupació i la
Sostenibilitat, 2010
L’alcaldessa explica que a la Junta de Govern del dia 14 de gener es va acordar
sol·licitar la inclusió de l’obra de construcció de la piscina municipal per import de
302.650 EUROS.
També hem demanar 75.833 EUROS pel projecte educatiu de la Llar d’Infants
municipal.
L’Estat convoca aquesta línia des del Ministerio de Administraciones Territoriales.
El Sr. Manso explica que aquesta ha sigut una decisió de l’equip de govern amb la
que el seu grup no hi està d’acord.
Ara no és el moment de fer una piscina municipal i es desaprofita l’oportunitat de
fer altres coses més urgents.
Aquesta instal·lació generarà més despeses.
Tenim instal·lacions que s’han d’adequar o s’han de posar al dia com el pavelló.
També lamenta que es prioritzi per sobre de l’escola.
L’alcaldessa replica que la convocatòria és del mes d’octubre. Van demanar a tots
els regidors que presentessin propostes i el grup de CIU no ha presentat cap
proposta d’actuació.
Que no volen la piscina ja ho sabem.
Que el pavelló fa falta una inversió també ho sabem. Però ho tenim previst a una
línia d’infrastructures del Consell Català de l’Esport. Estem pendent de tenir el Mapa
d’Instal·lacions Esportives Municipals i la seva incorporació al Pla d’Infrastructures
d’Esports de Catalunya. El pavelló forma part de la xarxa bàsica esportiva. En canvi
la piscina forma part de la xarxa complementària per la qual cosa el pavelló té més
opcions a rebre subvencions. Podem fer la piscina sense perdre les dues línies
d’Esports.
A part, comptem amb finançament per fer l’edifici de l’escorxador que
complementarà la zona.
Pel que fa la urbanització de l’escola, és la màxima prioritat però no s’ajusta a la
convocatòria del Fons Estatal i no s’ha pogut presentar, tot i que s’han demanat
subvencions en altres línies.
El Sr. Manso matitza que el seu grup no està en contra de la piscina. Està en contra
de fer-la en aquests moments.
L’alcaldessa respon que pel grup de CIU mai no és el moment i no saben quan serà
el moment, ja que quan es va plantejar l’opció de reservar l’espai durant la
legislatura anterior hi van votar en contra. En tot cas tenen dret a discrepar en
aquesta qüestió.
El Ple en queda assabentat
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7. Donar compte de l’aprovació del Reglament del programa d’atenció a les
actuacions d’urgència i emergència socials i el seu Reglament
L’alcaldessa explica la proposta:
Es tracta de la reglamentació del pis del carrer Major que va cedir el Consell
Comarcal del Ripollès.
Durant el període d’informació pública l’Ajuntament va presentar al·legacions que
s’han incorporat al Reglament.
El Ple en queda assabentat
8. Aprovació del conveni de col·laboració amb la UIER per a
descentralització dels serveis de formació, ocupació i Club de la Feina

la

Vist el conveni de col·laboració amb la UIER per a la descentralització dels serveis
de formació, ocupació i Club de la Feina;
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
1. Aprovar el conveni en tots els seu termes.
2. Facultar l’Alcaldia tant àmpliament com en Dret sigui necessari per a la signatura
dels documents i dictar les resolucions que siguin necessàries per a l’execució
d’aquest acord.
3. Trametre aquest acord a la UIER per a al seva deguda constància
L’alcaldessa explica la proposta:
Es tracta de descentralitzar serveis de foment de l’ocupació.
Com que ja tenim enllestit el Centre Cívic podem col·laborar amb el Servei
d’Ocupació per fer cursos de formació.
En un futur immediat podrem ampliar els cursos i serveis.
El Sr. Manso explica que votaran a favor.
El seu grup ja va presentar una proposta per incrementar l’ocupació.
Actualment tenim 127 aturats i s’incrementa de maner alarmant.
L’alcaldessa li respon que l’Ajuntament fa temps que es col·labora amb
Ripollès Desenvolupament amb programes d’inserció on hi consten inscrits
molts veïns del poble. Properament es faran públiques les dades.
També vol fer esment que el conveni amb l’UIER s’ha endarrerit amb motiu
de les obres del Centre Cívic. Ara tenim un lloc molt apte per fer-hi els
cursos.
El Ple APROVA la proposta per unanimitat dels deu membres assistents dels
onze que de Dret formen la Corporació.
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9. Informació de l’Equip de Govern
La regidora Sra. Eva Martínez explica el programa de Carnestoltes previst pel
proper dissabte dia 6 de febrer:
El Patronat de Cultura ha ideat una nova iniciativa: fer la primera trobada de “autos
locos”. Es tracta de disfressat el cotxes i les persones. Amb participació de nens i
gent gran.
Es farà una rua infantil a les 16:00 hores. Al vespre, 22:30 hores, a la Pl. de la
Mainada es farà un cercavila que acabarà a la Sala Diagonal. Qui vingui disfressat
ho tindrà gratuït i la resta pagarà 5 €.
Demana a tothom que vagi disfressat.
L’alcaldessa explica:
- Que ens han concedit la pròrroga de l’AODL amb el 70% de subvenció.
- Hem fet obres de condicionament dels guals del Merdàs amb pagament en
espècie al constructor que aprofitarà la grava del riu.
- Per fer la urbanització zona de cal Ribalaigua per les escoles hem demanat una
subvenció de 150.000 € a Política Territorial i una altre de 120.000 € a la Diputació
de Girona.
- Ens han donat 12.155 € per la gestió forestal
- A petició del personal de l’Ajuntament la Junta de Govern va aprovar continuar
amb el Pla de Pensions l’ACM.
- Hem demanat una subvenció a l’ACA per al projecte d’abastament en alta a
Campdevànol per un import de 141.427 EUROS.
- Recorda que encara està en exposició pública el projecte de cal Ribalaigua
- Informa que hem presentat demanda contra el Departament de Governació i
Relacions Institucionals per què ens han denegat la legalització de l’emblema
municipal davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Recorda que l’escut
que havia aprovat l’Ajuntament l’any 1986 va ser escollit en una consulta popular.
L’aprovació de l’emblema l’any 2009 volia posar fi a la discrepància entre ambdues
administracions.
El regidor Sr. Ferran Martínez explica que l’Ajuntament ha fet una aclarida al
Merdàs per netejar l’acumulació de restes. Ho hem amb el CEINR i ha quedat molt
net. Informa que han deixat petits feixos de llenya per tal que els veïns del poble
en puguin fer ús.
La propera setmana Forestal Catalana netejarà la llera del Freser al centre del
poble: arbrada i riu net.
L’alcaldessa informa que hem rebut l’informe favorable de l’ACA al projecte de cal
Ribalaigua.
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10. Precs, preguntes i mocions
El Sr. Manso demana:
- A la Sra. Caballero com està la Wifi.
- Al Sr. Rivera pel fet que la recollida de trastos vells no funciona i ara s’ha
canviat. Sobre el procediment de la contractació de personal.
La Sra. Caballero explica que ho tenim en estudi i que la voluntat fora que arribés a
tothom.
El Sr. Rivera respon que el protocol aprovat no ha canviat res. Només se li ha donar
forma per tal que tothom estigui al cas.
Pel que fa les persones contractades es fa una entrevista de treball per part dels
responsables tècnics (aparelladora i Secretaria).
L’alcaldessa recorda que les contractacions formen part dels plans d’ocupació i que
el SOC ens dóna els candidats que ha seleccionat. Entre aquests l’Ajuntament fa la
selecció dels més idonis i sobre això ja s’havia anat donant compte.
Pel que fa la recollida de trastos, no hi ha hagut canvis. El que passa és que algú fa
un mal ús del servei i hem de mirar de posar-hi remei. Mentrestant la Brigada ha
de suplir el servei de recollida del Consell Comarcal del Ripollès per atendre
actuacions puntuals (algú ha buidat el pis al carrer sense ni tant sols dir-ho a
l’Ajuntament).
I com que no hi ha més punts per tractar l’alcaldessa aixeca la sessió quan són les
20:55 del vespre, de la qual cosa en dono fe, amb el vist i plau de l’alcaldessa
presidenta.
El secretari,

Vist i plau,
L’alcaldessa

Josep Ruiz i Muñoz

Núria López i Rodríguez
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