Acta del Ple ordinari de l’Ajuntament de data 29 de setembre de 2015
La Vall d’en Bas, 29 de setembre de 2015, essent les dinou hores i trenta
minuts, al saló de sessions de l’Ajuntament es reuneixen els senyors regidors:
pel grup de la Vall Plural – Acord Municipal: Pilar Fabregó Cullet, Josep Pujol
Casanova, Anna Mercader Aulinas, Lluís Pujiula Ramisa, Cristina Molas
Casacuberta; pel grup de Convergència i Unió: Josep Gumi Quintana, Sergi
Pujolriu Masoliver, Joan Domènech Gurt, Dúnia Clota Serramitjana. Excusa la
seva assistència el senyor Miquel Calm Puig.
Sota la presidència del senyor alcalde,Lluís Amat Batalla, assistit per la
secretària-interventora, senyora Núria Camps Mas.
Abans d’iniciar-se el Ple tots els membres del consistori feliciten la regidora
Dúnia Clota Serramitjana perquè és el seu aniversari.
Seguidament es procedeix a entrar en el primer punt de l’Ordre del dia.
1. Aprovació esborrany acta sessió anterior
El senyor Domènech pren l paraula i comenta que a la pàgina 4 on es diu que
el senyor Domènech afirma que canviaran el color, ha de dir-ho en passat
perquè ell no pot imposar res i que demana que en quedi constància. S’aprova
per unanimitat.

2. APROVACIÓ TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ NÚMERO 5 DEL POUM
DE LA VALL D’EN BAS QUE AFECTA L’ÀMBIT PPUJ3 LA CLAPERA
Vist l’acord de la Comissió d’Urbanisme de Girona de data 12 de març de 2015
no ha donat conformitat al Text refós de la modificació núm. 5 del POUM fins
que s’incorporin determinades prescripcions per mitjà d’un nou Text refós.
Vist el Text refós redactat a l’efecte, s’acorda:
PRIMER: Aprovar el Text refós de la Modificació número 5 del POUM redactat
en compliment de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de
data 12 de març de 2015.
SEGON: Trametre’l per duplicat exemplar degudament diligenciat a la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Girona, perquè procedeixi a donar-li el vistiplau.
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Un cop llegida la Proposta s’aprova per unanimitat.

3. APROVACIÓ TEXT REFÓS DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC PPUJ3 LA
CLAPERA DE JOANETES
Vist l’acord de la Comissió d’Urbanisme de Girona de data 12 de març de 2015
que ha deixat en suspens l’aprovació del Pla Parcial Urbanístic sector PPUJ3 la
Clapera de Joanetes a la presentació d’un Text refós que incorpori
determinades prescripcions, que resulten de la Modificació núm. 5 del POUM i
s’adeqüin els paràmetres urbanístics a aquesta modificació.
Vist el Text refós redactat a l’efecte, s’acorda:
PRIMER: Aprovar el Text refós del Pla Parcial Urbanístic PPU J3 la Clapera de
Joanetes redactat en compliment de l’acord de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona de data 12 de març de 2015.
SEGON: Trametre’l per duplicat exemplar degudament diligenciat a la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Girona, perquè procedeixi a donar-li el vistiplau.
Un cop llegida la Proposta, s’aprova per unanimitat.

4. APROVACIÓ MODIFICACIÓ AGRUPACIÓ DE SECRETARIES DE JUTJAT
DE PAU DE LA VALL D’EN BAS
Vista la proposta d’agrupació del Jutjat de Pau de Santa Pau a l’Agrupació de
secretaries de la Vall d’en Bas, la qual va ser aprovada pel Ple de l’Ajuntament
de Santa Pau en data 30 de juny de 2015.
Vist que el que estableix l’article 2 del Decret 75/97 de 18 de març pel qual es
regula el procediment de creació i modificació de les agrupacions de
secretaries de Jutjat de Pau.
Vist que Santa Pau també pertany al partit judicial d’Olot i que l’augment de
treball experimentat justifica l’agrupació del seu jutjat de Pau a una Agrupació
de Jutjats, sent el més lògic la de la Vall d’en Bas per proximitat, s’acorda:
Primer: Aprovar la modificació de l’Agrupació de secretaries de la Vall d’en Bas,
en el sentit d’incorporar-hi el jutjat de Pau de Santa Pau.
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Segon: Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Santa Pau, a l’Agrupació de
secretaries de Jutjat de Pau de la Vall d’en Bas i al Departament de Justícia de
la Generalitat de Catalunya.
Un cop llegida la Proposta el senyor alcalde explica que només es tracta de
que Santa Pau s’incorpori a l’agrupació de la Vall d’en Bas. Seguidament es
procedeix a votar i s’aprova per unanimitat.

5. APROVACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE CRÈDIT A CURT TERMINI
ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 18 de setembre de 2015 s’inicia l’expedient
per concertar una operació de tresoreria o préstec a curt termini.
2. El desacompassament en la recaptació dels ingressos i el pagament de les
despeses determina una manca de liquiditat a la tresoreria. A més, per fer
efectius els pagaments ineludibles programats, cal concertar una operació de
tresoreria o préstec a curt termini per un import màxim de 200.000 €.
3. Analitzades les ofertes presentades, la més favorable per a la corporació és
la del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), amb les condicions financeres
següents que poden ser millorades a la baixa:
Crèdit màxim autoritzat: 200.000 €
Tipus d’interès i marge: Fix 0,44%
Termini: un any màxim
Comissió d’obertura: 0,00 %
Comissió d’estudi: 0,00 %
Comissió d’indisponibilitat: 0,025 % trimestral per el saldo mig no
disposat
4. La secretària interventora ha emès el corresponent informe relatiu a la
procedència, condicions i legalitat de l’operació que es concerta.
FONAMENTS DE DRET
1. D’acord amb l’article 51 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, per
atendre necessitats transitòries de tresoreria cal concertar una operació de
crèdit a curt termini.
2. L’Ajuntament té aprovat el pressupost de l’exercici en curs.
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3. Atès que en relació amb l’operació de tresoreria projectada s’ha fet
l’oportuna adaptació i previsió a les bases d’execució del pressupost, segons
l’article 52.1 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, hi és d’aplicació
l’article 3.1.k de la Llei de contractes de les administracions públiques i, per
tant, l’operació de crèdit no està sotmesa a les normes de la LCAP quant a la
preparació i adjudicació. La concertació amb una entitat o altra és facultat
discrecional de l’òrgan competent, en aquest cas el Ple de l’Ajuntament, que
podrà fer-ho directament, sense cap més condicionament que el respecte als
principis generals d’igualtat, no discriminació i bona administració i economia
de mitjans.
4. L’import de l’operació de crèdit a curt termini projectada suposa el 7,63%
dels recursos ordinaris del pressupost i l’import acumulat de les operacions de
crèdit a curt termini suposa el 24,80%, per tant, hi és d’aplicació l’article 47.3 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, que preveu
que quan el percentatge assenyalat és superior al 10% per aprovar l’operació
de crèdit cal el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de
membres del Ple de la corporació.
Per tant,
ACORDO:
1. Concertar una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a curt termini,
amb el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), per un import de 200.000 €,
que s’ha de cancel·lar en un termini màxim de 12 mesos.
2. Aprovar el projecte de contracte amb l’entitat financera Banc Bilbao Vizcaya
Argentaria (BBVA) amb les condicions financeres següents que poden ser
millorades a la baixa:
Crèdit màxim autoritzat: 200.000 €
Tipus d’interès i marge: Fix 0,44%
Termini: un any màxim
Comissió d’obertura: 0,00 %
Comissió d’estudi: 0,00 %
Comissió d’indisponibilitat: 0,025 % trimestral per el saldo mig no
disposat
3. Garantir el pagament de les obligacions derivades d’aquesta operació de
tresoreria.
4. Comunicar aquest acord a la Direcció General de Política Financera del
Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, d’acord
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amb l’article 3 de l’Ordre de 28 de juny de 1999, en el termini dels deu primers
dies del mes següent a la formalització.
6. Facultar l’alcalde per formalitzar l’operació de préstec, en el projecte de
contracte aprovat en el tercer punt, amb l’entitat financera Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria (BBVA).
Un cop llegida la Proposta el senyor alcalde explica que s’han renegociat les
condicions, que s’ha aconseguit reduir costos, diversificar les operacions i les
condicions són millors de manera que representa menys despesa per les
arques municipals. Seguidament es procedeix a votar i s’aprova per unanimitat.

6. APROVACIÓ INICIAL DE CANVI DE TRAÇAT DEL CAMÍ DE CAN
VEDELLA – CAN COLOMER (DESEFECTACIÓ – PERMUTA)
Vist l’expedient instruït per construccions H. Herrera S.L, com a propietari de la
finca de Can Vedella, per l’alteració jurídica d’un camí que travessa la seva
finca ( polígon 24, parcel·la 37), amb la possibilitat de desplaçar-lo a l’extrem de
la mateixa.
Vist els articles 20, 21-2, 23, 31-3 del Reglament de patrimoni dels Ens Locals,
aprovat pel Decret 336/88 de 17 d’octubre, en relació als articles 47-3 i 81 de la
llei 7/85 de 2 d’abril, municipal i de règim Local de Catalunya, pel que fa
l’alteració jurídica dels béns,
S’ acorda:
Primer: Aprovar inicialment la modificació del traçat del camí que travessa la
parcel·la 37, del polígon 24 anomenat de Can Vedella desplaçant-lo a l’extrem
de la mateixa segons plànols que obren a l’expedient.
Segon: Desafectar el traçat tradicional del camí del domini públic quedant-se
qualificat com a bé patrimonial i permutar-lo pel nou traçat que es qualifica com
a bé de domini públic afectat a l’ús públic destinat a camí.
Tercer: Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de 20 dies hàbils
en el tauler d’anuncis municipal i BOPG perquè s’hi puguin presentar
al·legacions. En cas que no es presentin es considerarà aprovada
definitivament l’alteració de qualificació jurídica de camí.
Quart: Atesa l’equivalència entre els béns permutats, declarar que no procedirà
cap compensació econòmica, si bé el propietari de la finca s’obliga:
a) a condicionar el nou camí adequadament pel seu ús públic.
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b) a mantenir-lo net i estassat i a preservar la seva conservació com a camí
púbic.
Un cop llegida la Proposta el senyor Gumi pren la paraula i comenta que és el
camí vell de Puigpardines i la senyora secretària li contesta que no que és un
altre camí menys important però que es comprovarà amb l’arquitecte que ha fet
els plànols perquè estigui bé segur. Seguidament es procedeix a votar i
s’aprova per unanimitat.
7. Aprovació Manifest per a la diversitat funcional visual.
Manifest per a la Diversitat Funcional Visual
Els qui signem aquest manifest ho fem, per començar, amb la determinació de
transmetre un missatge ben clar a la societat: "les persones amb diversitat
funcional visual volem ser partícips del moment històric que viu Catalunya".
Creiem, amb coratge, alegria i fermesa, que no hi poden haver barreres ni
limitacions per a ningú a l’hora de reivindicar la llibertat, la democràcia i la
diversitat en el sentit més ampli de la paraula, un valor irrenunciable per fer una
societat que no sigui hostil al qui és diferent, que no rebutgi l’heterogeneïtat de
formes o fets i que respecti les minories.
Històricament, Catalunya ha estat pionera en la creació d’estructures
organitzades de persones cegues i amb discapacitat visual, impulsades pels
mateixos interessats i ben implicades en la seva educació i el seu
desenvolupament tan professional com cultural. Cal recordar, a tall d’exemple,
el Sindicat de Cecs de Catalunya fundat l’any 1934. En el moment present i en
les circumstàncies actuals, les persones amb diversitat funcional visual de
Catalunya volem tornar a ser capdavanteres en aquest sentit; per això
defensem amb il·lusió i sense complexos un projecte d’igualtat d’oportunitats
per a tothom i creiem que el disseny d’un nou Estat és una ocasióúnica per ferlo sensible a la qüestió. És la nostra mateixa condició de discapacitats que,
paradoxalment, ens fa més capacitats per defensar un model d’igualtat que no
es plantegi en termes d’equiparació i equivalència ni en unes condicions que
impliquin demanar a una persona allò que no podrà fer.
Creiem que aquesta societat que vol esdevenir un nou país ha de ser exemple
de diversitat i d’inclusió, de manera que la nova administració, reflex dels
homes i dones que l’hi han donat suport, promogui en estreta col·laboració amb
les diferents entitats de cecs de Catalunya una vida plena i independent per a
tothom.
Per tot això, proposem:
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Que el procés constituent tingui sempre en compte l’òptica de la
diversitat funcional.
Que les noves estructures d’Estat incorporin una perspectiva d’igualtat
material que s’ha de traduir, en el mateix moment de la independència,
en institucions i òrgans que han de comptar necessàriament amb la
participació dels diferents col·lectius de la diversitat funcional des de la
més absoluta transparència democràtica.
Que es tinguin en compte els drets, les demandes i les perspectives de
les persones amb diversitat funcional a l’hora de redactar la nova
constitució catalana.
Que s’obri un procés de debat públic, transversal i propositiu sobre el
futur de les organitzacions de cecs i deficients visuals a Catalunya.
Que el nou governasseguri la resposta òptima a les necessitats
educatives de les persones cegues o amb discapacitat visual en
qualsevol etapa i en l’entorn proper, tot comptant amb l’assessorament
de professionals amb diversitat funcional visual i formació universitària
adient.
Que, conscients que la integració laboral deriva d’una sòlida i adequada
base educativa i de la sensibilització empresarial, es promocionin, des
dels àmbits educatiu i laboral, propostes i models innovadors, dinàmics i
heterogenis d’inserció professional.
Que, atesa la força cohesionadora de la llengua sobre el poble català,
s’impulsi l’accés universal de les persones amb diversitat funcional visual
a la cultura i a les activitats de lleure en llengua catalana, amb la
potenciació del sistema Braille, les noves tecnologies i les fonts
d’informació tant sonores com tàctils.
Que la mobilitat, entesa com a desplaçament, tant amb mitjans propis
com en transport públic o privat, sigui considerada com una necessitat
irrenunciable per garantir l’autonomia i la plena inclusió de les persones
amb diversitat funcional visual.
Que l'accessibilitat i el disseny universal siguin un valor fonamental de la
nova societat catalana i que s’incorpori fermament tant en els plans
d’estudis com en la nova legislació, per què les nostres institucions i
empreses siguin considerades internacionalment un referent en aquest
àmbit.
Que es doni suport a les seleccions esportives catalanes de persones
cegues per què puguin competir en l’àmbit internacional, com ho fan les
d’altres països, així com a les diferents formes d’expressió artística.

Cecs.cat som un col·lectiu de persones catalanes, amb diversitat funcional
visual i compromeses amb el procés sobiranista del nostre país. Com a grup,
no tenim vinculació amb partits polítics o organitzacions de cap mena, amb
l'ànim d'arribar a persones de qualsevol ideologia que comparteixin el mateix
compromís.
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Un cop llegida la Proposta el senyor alcalde explica que és un tema social
perquè es tingui en compte aquest col·lectiu de persones amb aquest problema
i que s’aprova l’adhesiò al manifest. Es procedeix a votar, s’aprova per
unanimitat.
8. PROPOSTA DE MOCIÓ DE SUPORT AL CORRELLENGUA 2015
La normalització plena de la nostra llengua és una tasca que requereix l’esforç
de tothom, ja que només d’aquesta manera podrem garantir que el català sigui
una llengua viva i amb futur en un món cada cop més globalitzat. Per aquest
motiu, des de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana
(CAL) volem donar-hi un nou impuls per mitjà de la 19a edició del
Correllengua. Des de la CAL considerem que seria molt important la
presentació, a tots els municipis i comarques, de la Moció que redactem a
continuació i l’aprovació de la totalitat o d’una part dels acords proposats.
CAL, Països Catalans, juliol de 2015
Proposta d’acord
Atesa la necessitat d’assolir la plena normalització de la llengua catalana arreu
del territori, convertint-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i
en l’element d’integració de les persones nouvingudes,
Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals, cada
cop més recentralitzadores. Des de la sentència del Tribunal Constitucional de
2010, que menysprea la llengua i la nació catalanes, fins a la Llei Wert que
dinamita els fonaments del nostre sistema educatiu,
Atès el desig d’una gran majoria del poble català d’assolir l’estat propi, que ens
obrirà un futur de més llibertat i de millores socials, polítiques, econòmiques i
lingüístiques,
Atesa la consolidació que després de 19 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 la Llengua Catalana
(CAL), organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i
arribar a tots els municipis i comarques de parla catalana,
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Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest
municipi,
El Ple de l’Ajuntament de la Vall d’en Bas
Reunit el dia 29 de setembre de 2015
ACORDA:
Donar suport al Correllengua 2015 com a instrument reivindicatiu de la societat
a favor de la plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels territoris
de parla catalana i a favor de la seva unitat.
Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats a organitzar el
Correllengua i aportar la infraestructura i l’ajuda necessària per al bon
desenvolupament de les activitats programades.
Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis
d’aquesta corporació.
Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i
encaminades a facilitar l’apropiació i l’ús del català oral entre persones i
col·lectius, especialment entre la població nouvinguda.
Opcional: Fer una aportació econòmica general per a l’organització dels actes
i el bon funcionament del Correllengua 2015 al compte corrent següent:
ES37.2100.4742.7902.0000.4867.
Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d’Associacions
per la Llengua Catalana (CAL), al carrer Muntadas, 24-26 baixos, 08014 de
Barcelona, o a través del correu electrònic cal@cal.cat.
Un cop llegida la Proposta el senyor alcalde explica que és una proposta més
cultural i que significa el compromís de l’Ajuntament en Ple amb la llengua
catalana. També comenta que es pot fer una aportació economica i s’acorda
amb el portaveu senyor Domènech que es parlarà amb altres ajuntaments i es
farà una aportació econòmica similar i raonable que no marxi gaire. El senyor
alcalde es compromet a informar de l’aportació que s’hagi fet. Seguidament es
procedeix a votar i s’aprova per unanimitat.

8. MOCIÓ DE SUPORT A LA CREACIÓ DE LA PRESTACIÓ <<GARANTIA
+55>>, PROPOSTA IMPULSADA PER LA UGT DE CATALUNYA
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Atès el context de massiva desocupació en que ens trobem on el 19,6% de la
població activa major de 55 anys es troba a l’atur, amb escasses perspectives
de recuperació d’una activitat laboral amb garanties després de perdre el lloc
de treball, amb menys capacitat per a modificar les seves trajectòries laborals i
empentats a un retir avançat del mercat de treball, és essencial que hi hagi una
major vinculació entre les polítiques d’ocupació i les de protecció per
desocupació.
Donat que el col·lectiu de persones desocupades de més de 55 anys és més
vulnerable a caure a l’atur de molt llarga durada, composen el 54,2% del total
d’atur de molt llarga durada, és evident que en poc temps gran part d’aquest
col·lectiu passaran d’un nivell de protecció contributiu a un d’assistencial, en el
millor dels casos, i deixaran de cotitzar a efectes d’una futura possible pensió
de jubilació, excepte els que tinguin dret a rebre el subsidi de majors de 55
anys que cotitzaran tan sols per la base mínima de cotització.
Ja que les darreres reformes normatives relatives a la percepció de subsidis
per desocupació, a partir dels Reials Decret-Llei 20/20012 i 5/2013, s’han dirigit
en reduir la intensitat de la protecció elevant l’edat de les persones
beneficiàries del subsidi de majors de 52 anys a 55, passant a computar els
ingressos de tota la unitat familiar per accedir-hi, limitant el temps durant el que
es pot cobrar i reduint la cotització per jubilació del subsidi de majors de 55
anys, què és l’unic subsidi que cotitza, del 125% de la base mínima de
cotització al 100%, podem suposar una altra ràpida reducció de la cobertura de
la protecció per desocupació en els majors de 55 anys.
També és una realitat que les darreres reformes en la protecció per
desocupació ha prioritzat la suficiència econòmica del sistema de prestacions
per desocupació, entenem que s’ha deixat sense protegir adequadament a les
persones majors de 55, i fins i tot de més de 45 anys, desatenent a tot un
col·lectiu que pot quedar fins i tot fora del sistema de protecció o deixar-les als
marges dels sistemes assistencials i empènyer-les a futures pensions de
jubilació per sota de mínims, fins i tot després de llargues carreres de
cotització.
Constatem que aquestes reformes han trencat el trànsit cap a la jubilació
d’aquelles persones que són expulsades del mercat de treball en edats
pròximes a la jubilació, limitant les estratègies d’accés a una pensió de jubilació
més avantatjosa en funció de les trajectòries laborals personals i possibilitats
individuals.
Constatem que aquests fets afecten directament en les rendes actuals
d’aquest col·lectiu de persones que en moltes ocasions tenen encara càrregues
familiars, acabant la seva vida activa cobrant, si compleix requisits, un subsidi
de 426 euros mensuals. Però que també afecta als seus futurs drets de
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jubilació i a la quantia d’aquesta, doncs els anys en desocupació en un context
on s’ha augmentat l’edat ordinària de jubilació els penalitzarà durament, ja sigui
o perquè augmentaran proporcionalment els anys de cotització mínima per al
càlcul de la base reguladora de pensió, o perquè hi hauran més llacunes de
cotització que s’ompliran fins i tot amb la meitat de les bases mínimes de
cotització, o perquè se’ls aplicarà coeficients reductors de pensió perquè
hauran d’anticipar les seves jubilacions.
Gairebé 8 de cada 10 persones a l’atur de més de 55 anys o bé cobren un
subsidi de més de 426 euros mensuals, o bé reben la renda mínima d’inserció
o algun altre ajut econòmic, o bé no cobren res, entenem que aquest col·lectiu
és molt més vulnerable a patir la pobresa i l’exclusió social
Aquest que col·lectiu voreja l’edat de jubilació, entenem que és especialment
important que es prioritzin actuacions que reforcin la seva contribuïtat al
sistema de la Seguretat Social per tal que se’ls asseguri unes pensions dignes.
Per tot això sol·licitem al ple l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER. Donar suport a la proposta impulsada per la UGT de Catalunya,
anomenada <<Garantia +55>> i que significa:
1) Crear la prestació "Garantía +55" per a les persones de més de 55 anys
que es trobin en situació de desocupació, tinguin cotitzats un mínim de 15
anys i hagin exhaurit la prestació per desocupació contributiva. Aquesta
prestació serà una proposta integral i que contempla:
a. Una prestació econòmica igual al SMI vigent
b. el manteniment d’entre un 90 i el 100% del còmput de les bases de
cotització en la mateixa quantia que la darrera prestació contributiva
per desocupació durant la percepció d’aquesta prestació, a efectes
del càlcul de les prestacions de Seguretat Social per IP, mort i
supervivència i jubilació.
2) Apostar per un SMI de 1.000 euros que ens apropi als estàndards dictats
per la Carta Social Europea.
3) Afrontar la gran complexitat i fragmentació dels diferents sistemes de
protecció. Cal simplificar i racionalitzar l’actual sistema de prestacions, i
cal fer-ho amb la col·laboració de l’administració central. En
conseqüència, abordar i millorar les inequitats de les prestacions, i
assegurar la compatibilitat de les prestacions econòmiques amb altres
rendes (salarials o no).
4) Finalitzar amb l’estigmatització de les persones desocupades en general
i, concretament, de les majors de 55 anys. Només d’aquesta manera
podrem millorar l’ocupabilitat d’aquestes persones.
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5) Analitzar l’eficiència dels programes d’inserció i apostar per accions
d’inserció i de formació amb continguts reals.
SEGON. Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya,
a la presidenta del Parlament de Catalunya; als grups parlamentaris del
Parlament de Catalunya i a la UGT de Catalunya.
Un cop llegida la Proposta el senyor alcalde explica que en el context actual de
massiva desocupació els majors de 55 anys tenen seriosos problemes per
trobar feina i es demana que des dels ajuntaments es doni suport de creació
d’una prestació anomenada Garantia +55, que requereix una cotització mínima
de 15 anys, que s’hagin exhaurit les prestacions i seria una prestació igual al
SMI, etc. Es pretén finalitzar la seva estigmatització. Seguidament es procedeix
a votar i s’aprova per uanimitat.

10. PROPOSTA DE SUPORT DE LA GARROTXA A L’ACOLLIDA DE LA
POBLACIÓ REFUGIADA VÍCTIMA DELS CONFLICTES ARMATS A LA
MEDITERRÀNIA.
El Consell Comarcal de la Garrotxa, així com les principals organitzacions
municipalistes, ACM i FMC, i el món local català en general, manifesta la seva
preocupació per la crisi humanitària en matèria de refugi que està tenint lloc a
la Mediterrània, arran de la guerra civil a Síria i d’altres conflictes internacionals.
Segons dades de l’ACNUR, aproximadament 322.000 persones han creuat la
Mediterrània durant el 2015, la majoria com a refugiades, fugint de la violència i
la persecució, de les quals almenys la meitat provenen de Síria. A més, es
compta que 2.750 persones han desaparegut o mort en els primers vuit mesos
de l’any i es preveu que el nombre d’arribades continuï augmentant els propers
dos mesos.
El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una organització
formada per ens locals que destinen una part del seu pressupost a finançar
accions de Cooperació al Desenvolupament i de Solidaritat amb els pobles dels
països més desfavorits, i actua com a instrument de coordinació dels esforços
dels ajuntaments catalans en els casos d’actuacions en situació d’emergència i
especialment en la postemergència i reconstrucció.
L’any 2013 el Fons Català va obrir una campanya d’emergència per donar
suport a la població arran de la guerra civil a Síria en la qual ha continuat
treballant des de llavors, amb el suport dels municipis catalans.
Davant de la situació actual i,
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− Atès que la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, en el seu
article 1, determina que la dignitat humana és inviolable i ha de ser
respectada i protegida.
− Atès que la Declaració Universal dels Drets Humans reconeix en l’article
14 que, en cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil, i a
gaudir-ne, a qualsevol país.
− Atès que la Convenció de Ginebra del 1951 i el Protocol sobre l’Estatut
del Refugiat de 1967, tots dos signats i ratificats per l’Estat espanyol,
preveuen que cal facilitar l’estatut de refugiat i garantir els drets que
aquest estatut preveu.
− Atesa la crida de la Plataforma Stop Mare Mortum als municipis catalans
per la creació d'una Xarxa de Municipis Acollidors.
− Atès que pel principi de subsidiarietat tot el que pugui fer-se en una
administració propera a la ciutadania no cal que es faci en una de rang
superior.
− Atès que del 2013 al 2014 a Catalunya vam passar de 484 a 786
peticions d'asil i només 28 places d'acollida.
− Atès que els municipis catalans s’han caracteritzat per respondre
solidàriament a l’arribada de persones refugiades de conflictes com el
dels Balcans i que compten amb un teixit associatiu vinculat a la pau, els
drets humans i el desenvolupament.
− Atesa la demanda de la societat civil catalana als respectius municipis
per a que donin resposta a la situació dels refugiats.
Per tot això, des del Consell Comarcal de la Garrotxa es proposa l'adopció dels
acords següents:
Primer: Instar el Govern espanyol a:
•

•
•

Demanar una major dotació de recursos a la UE per suport jurídic,
assistència, acollida i integració social i que s’estableixin mecanismes
perquè es transfereixin a les administracions municipals per a la gestió
descentralitzada.
Augmentar el nombre de places d'asil, també com la dotació
pressupostària per millorar la qualitat en les diferents fases de l'atenció a
aquest col·lectiu.
Augmentar de sis mesos a un mínim de 24 mesos el període d'acollida
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•

de les persones sol·licitants d'asil, en funció de la vulnerabilitat de cada
persona.
Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren
el 85% de les persones refugiades del món a través de la cooperació al
desenvolupament o l’ajuda humanitària directa o indirecta, tot garantint
els drets de totes les persones.

Segon: Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a:
•
•
•
•

Actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció Internacional a
Catalunya (PPIC), aprovat el 28 de gener de 2014, adequant-la a la
situació actual i assegurar-ne el desplegament.
Territorialitzar els serveis d'atenció a les persones demandants d'asil i en
paral·lel formar i/o especialitzar aquelles persones dels municipis que
s'hauran de fer càrrec del suport i l'atenció a les persones sol·licitants.
Donar suport als municipis acollidors i facilitar-ne la coordinació.
Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren
el 85% de les persones refugiades del món a través de la cooperació al
desenvolupament o l’ajuda humanitària directa o indirecta, garantint els
drets de totes les persones.

Tercer: Facilitar l’empadronament de totes les persones que declaren viure al
municipi de la Vall d’en Bas i conseqüentment garantir l’accés als serveis
bàsics.
Quart: Elaborar, en el cas que no n'hi hagi, o revisar/actualitzar els plans
d'acollida municipals o comarcals per a incorporar-hi l'asil.
Cinquè: Donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes que treballen en
l'acollida i el servei a les persones sol·licitants d'asil.
Sisè: Definir quin suport (servei i infraestructura) pot oferir el municipi per acollir
les persones sol·licitants.
Setè: Treballar en la sensibilització de la població del municipi sobre la realitat
de les persones refugiades i la dinamització de la xarxa local solidària.
Vuitè: En relació als punts quart, cinquè, sisè i setè, sol·licitar el suport tècnic
del consorci d’Acció Social de la Garrotxa.
Novè: Endegar i garantir polítiques municipals
desenvolupament amb vocació transformadora.

de

cooperació

al
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Desè: Sumar-se a les línies de treball identificades i consensuades a la reunió
en matèria de refugi, celebrada el passat 4 de setembre de 2015 a la seu del
Fons Català amb la participació de més d’una vuitantena d’ajuntaments.
Aquestes són:
•
•
•
•

Assistència en les rutes de fugida
Suport als municipis de la ruta
Planificació i gestió de l’acollida
Acollida a Catalunya

Onzè: Atès que la previsió de la possible arribada de població refugiades
preveu que no serà de forma immediata al nostre territori, i donat que
geogràficament la Garrotxa es troba fora de les rutes de pas de la població a
recerca de refugi, s’aprova fer una aportació al Fons Català de Cooperació
consistent en la quantitat de 0,10 euros per habitant, destinats a l’atenció de
població refugiada en aquests moments d’emergència humanitària. Aquests
fons es destinaran a fer front a la greu emergència humanitària que està tenint
lloc en aquests moments, ajudant als municipis per on discorren les rutes
utilitzades pels refugiats per fugir del conflicte armat a prestar una millor
assistència a les persones afectades.
Dotzè: Adherint-se a la Moció aprovada pel Consell Comarcal de la Garrotxa.
Tretzè: Fer arribar aquest acord al Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, al
Consell Comarcal, al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la
Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la
Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat espanyol.
Un cop llegida la Proposta el senyor alcalde explica que des de l’equip de
govern ja van demanar que es fes al Consell Comarcal aquesta Moció i que
van tenir una sorpresa agradable perquè el Consell Comarcal ja hi estava
treballant i per això es proposa l’adhesió dels 21 ajuntaments de la comarca a
això i que és la única comarca sencera que dóna suport a l’acollida. La Moció
és un refregit del que presenta l’ACM i la FMC i el Fons Català de
Desenvolupament. Que hi ha una ràtio segons el nombre d’habitants i una
quantitat de 0,10 euros a pagar cada municipi i habitant.
Afegeix que són un tipus de refugiats molt diferent que arriba per quedar-s’hi i
que arribaran el gener o febrer. El senyor Domènech intervé i comenta que que
diuen que arribaran abans cap el novembre. El senyor alcalde afegeix que
aquests diners aniran a un fons comú per ajudar-los. Es procedeix a votar i
s’aprova per unanimitat.
11. Donar compte de canvis organitzatius dins la plantilla de personal.
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El senyor alcalde explica que s’ha acomiadat el senyor Albert Badia, que ja el
programa recollia que el seu equip apostava per quin tipus de turisme
apostaven, més educatiu, cultural, de proximitat, familiar i que per això s’ha fet
la reestructuració que el turisme no el portarà una persona, sinó en equip de
varies persones que ja hi eren, la qual cosa suposa fer reestructuració de les
àrees d’esports, joventut i turisme. Ara ja no es parla d’una persona sinó d’un
equip format pel senyor Marc Herreros (pavelló), Jordi Garangou (casal d’estiu,
joventut, alberg, Can Tista), Xavier Cullell (el museu i cultura) i Maria Aulinas
com a promoció econòmica. Afegeix que aquí entra també la relació amb
l’Associació de turisme, que estan fent un passaport turístic i que ho portarà en
Xevi Cullell. Que la senyora Maria Aulinas ara ve fixa tots els dimecres al matí i
que els temes molts són transversals i afecten a varies d’aquestes àrees. Que
l’aposta per en Jordi Garangou és per donar-li impuls perquè no funciona i es
necessita més ocupació per part d’escoles sobretot. També continuen la Noemí
i la Mercè, però en Jordi serà el seu referent i per anar buscant valor educatiu a
l’oferta. Que dins aquest equip també es portarà l’actualització de la pàgina
web i estarà centralitzat pel regidor de comunicació, però ells hi treballen.
Es dóna trasllat al Ple de la carta d’acomiadament al senyor Badia si bé no es
llegeix per respecte a ell. El senyor Domènech intervé i comenta que els va
arribar que s’ha presentat una demanda i el senyor alcalde que sí i que és
normal. Que la carta és explicativa de tot el que ha dit, que van estar
assessorats per l’Assessoria laboral que van ser presents en tot moment el dia
de l’acomiadament. Que és molt simple qualsevol persona que rep
acomiadament té dret a no estar-hi d’acord i presentar demanda, que també hi
ha possibilitat de conciliació però des de l’Ajuntament no s’admetrà perquè
seria admetre que és improcedent.
Consideren que la causa és objectiva per amortització de plaça i si fos com
acomiadament improcedent la indemnització seria el doble.
Pren la paraula el senyor Domènech i comenta que no sabien el què havia
passat realment, que ell va fer referència a una cosa que havia fet malament
l’Albert Badia en l’últim Ple i no volia pensar que l’acomiadament fos per això.
El senyor alcalde contesta que no és senzill, ni agradable, però que el senyor
Badia va ser correcte i que aprofita per dir-los que tenen les portes obertes per
aclarir qualsevol dubte i que no cal esperar al Ple i el senyor Domènech
contesta que quan se’n van assabentar ningú els havia dit res. El senyor Amat
afegeix que no llegeix la carta per respecte, però que la passarà als regidors
perquè no és pública. Que l’Ajuntament són els onze regidors i que poden
prendre decisions entre tots i ells són els responsables d’executar-les.
Que sol passar que funcioni el ràdio macuto, que és pitjor. Que té l’anècdota de
que encara no havia pres possessió i es deien que cobraria molts diners.
12. APROVACIÓ DEL NOM DE LA POLLANCREDA DE SANT PRIVAT, EN
RECONEIXEMENT DEL DR. ANTONI MARIA BADIA I MARGARIT.
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Vist que el reconegut filòleg i lingüístic català, Dr. Antoni Maria Badia i Margarit,
nascut el 30 de maig de 1920 i que va morir el passat 16 de novembre de 2014,
a l’edat de 94 anys, havia tingut una especial vinculació amb la Vall d’en Bas.
Atès que aquesta vinculació i també estimació venia de lluny, pel fet que la
seva família hagués adquirit el 1948, la casa de “Cal Monjo” de la Plaça Major
de Sant Privat d’en Bas, i des de llavors hi havia estiuejat quasi
ininterrompudament.
Vist que en data 6 de desembre de 2007 el senyor Badia va formalitzar una
donació de la casa de Cal Monjo a l’Ajuntament de la Vall d’en Bas, amb la
catalogació de bé de domini públic destinat al servei públic, en concret per
destinar-la a activitats ambientals i culturals sense ànim de lucre.
Vist que aquest gest d’amor a la cultura i del tot altruista l’honora a ell i a la
seva família i d’acord també amb l’Associació de veïns de Sant Privat, s’ha
considerat molt oportú recordar-lo posant el seu nom en un espai públic molt
bonic, per on el senyor Badia havia passejat i gaudit en immemorables
ocasions, com és la Pollancreda de Sant Privat que rodeja el riu Gurn.
Vist que aquesta no tenia fins ara cap nom específic, es proposa al Ple
l’adopció dels acord següents:
Primer: Aprovar que el nom de la Pollancreda de Sant Privat sigui, “Pollancreda
senyor Antoni Maria Badia i Margarit“, en reconeixement a la seva aportació a
la cultura, i en concret, al municipi de la Vall d’en Bas.
Segon: Col·locar una placa commemorativa amb el seu nom a l’esventada
pollancreda.
Tercer: Notificar aquest acord als seus familiars.
Un cop llegida la Proposta el senyor alcalde explica que rebran oficialment la
invitació a l’acte del 17 d’octubre, que el senyor Badia Margarit estiuejava a Cal
Mono i que va morir fa un any, i troben encertat retre-li homenatge i agraïment.
Que també paral·lelament hi haurà la intenció per part de la gent del poble, que
una plaça, carrer o espai, dugués el seu nom. Que es van posar en contracte
amb l’Associació de veïns de Sant Privat i que la primera proposta va ser la
plaça i que va ser un error dir-ho perquè un cop mirat el nomenclàtor oficial i la
seva normativa i també consultat el tema amb l’Ester Santaló del Servei de
Normalització Lingüística d’Olot, resulta que no es poden posar dos noms al
mateix espai, no pot ser Plaça Major i Plaça Anton Maria Badia Margarit i
l’opció era treure el nom de Major, però en el fons la gent la continuaria dient
així.
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També un cop consultat amb els fills han vist bé que sigui un altre espai, però
no hi ha cap carrer a Sant Privat sense nom, per això s’ha triat la Pollancreda,
que la filla explica que ell s’hi passejava i que hi ha consens amb la família.
Que el dia 17 es destaparà un placa a la façana de la casa i més endavant es
posarà el nom a la pollancreda i es posarà un monòlit amb el text corresponent.
El senyor Domènech pren la paraula i comena que a ells els fa el mateix efecte,
que sembla més mereixedor d’un carrer o d’una plaça i no de la pollancreda,
que no els sembla bé i que si no hi ha carrer que s’esperi o que la plaça tingui
dos noms (intervé el senyor Gumi). El senyor alcalde contesta que ja ha
explicat que això no és correcte.
El senyor Doménech intervé de nou i demana que diu al final l’Associació. El
senyor alcalde contesta que són conscients que la Plaça Major es seguirà dient
així, sigui o no el nom oficial, que no hi ha cap altre carrer, ni previsió de que
n’hi hagi cap en molt de temps o sinó s’hauria de canviar el nom d’un d’actual i
que s’ha ficat un espai actual amb relació humana que hi havia.
El senyor Doménech intervé i demana que es deixi sobe la taula.
El senyor alcalde contesta que la família hi esta molt agraïda i que l’acte
quedarà molt deslluït si no s’aprova.
El senyor Domènech comenta que no té cap dubte, de que hagin parlat amb
l’Associació i que si és així ja els està bé.
El senyor alcalde afegeix que ve a l’acte el conseller Ferran Mascarell i el
president d’Òmnium i que està tot organitzat. El senyor Doménech afegeix que
si ho haguessin sabut abans en podrien haver parlat i que quasi se’ls obliga a
aprovar-ho perquè està tot fet i l’acte està programat. El senyor alcalde
contesta que l’acte s’ha lligat amb els quaranta anys de la revista Verntallat i
s’informava que hi havia també l’acte de reconeixement i que se li reconeixeria
un espai, que si no es fa l’acte tampoc estarà deslluït. El senyor Doménech
pren la paraula i comenta que evidentment una cosa així queda millor si
s’aprova per unanimitat i que vistes les explicacions i malgrat que hauria estat
millor parlar-ne, ho votaran a favor. Es procedeix a votar i s’aprova per
unanimitat.
13. Informacions diverses
S’explica que el director de l’escola Verntallat ha plegat i demana que es faci
saber al Ple i que el relleva la senyora Carme Collell i manifesta el seu
agraïment pels anys de servei.
Seguidament el senyor alcalde explica que es farà una reunió dels 100 dies de
govern, que hi hagut canvi d’horari de la brigada i que fan horari intensiu, cada
membre de la brigada té un mòbil i que hi hauran guàrdies. Que s’ha provat a
l’estiu i es veurà la resta de l’any, però que són més productives. Seguidament
el senyor alcalde llegeix un llistat d’obres fetes i informa de diverses reunions
que s’han mantingut:
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* Canvi horari Brigada: reorganització + mòbils
ENSENYAMENT:
-Adequació pati parvulari.
-Instal·lació de mosquiteres i rètol a la Llar d’Infants.
-Remodelació dels lavabos d’educació infantil del Verntallat.
-Instal·lació xarxa pati Escola Verntallat (costat camp Joanetes)
-Pintat passadissos Escola Verntallat
VIABILITAT:
-Reparació de la vorera en la cruïlla entre el carrer Ample i el carrer d’Olot.
-Reparació de l’escullera del carril bici, en el tram que limita amb el Riu
Riudaura.
-Reparació esllavissada de la carretera de Can Turon.
-Modificació del traçat del carril bici en el tram de la Dou.
-Arranjament del camí de la Baga
MOBILIARI URBÀ I SENYALITZACIÓ:
-Nova senyalització a la zona dels Pins.
-Reubicació de bancs a Sant Esteve d’en Bas, per aconseguir fer un recorregut
saludable, tram
-Senyalització horitzontal del sector Verntallat.
-Reparació i reubicació dels panells informatius de cada poble.
LOCALS SOCIALS:
-Petites reparacions al local de Joanetes:
-Reparació lavabos.
-Reparació de totes les persianes.
-Nova instal·lació de la xarxa de telecomunicacions al Telecentre de Sant
Privat, ampliant el Wi-Fi a tot l’edifici (sala polivalent i casal d’avis).
-Instal·lació d’internet al casal d’avis de Sant Privat d’en Bas.
AJUNTAMENT:
-Remodelació de la distribució de l’Ajuntament amb la formació d’una sala de
reunions i un nou despatx i la reubicació de l’alcaldia.
-Nova instal·lació de la xarxa de telecomunicacions de l’Ajuntament.
ALBERG:
-Instal·lació de mosquiteres.
ZONES VERDES:
-Extracció del dipòsit de gas del Sector de Verge de les Olletes.
PAVELLÓ:
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-Netejat dels vidres des de l’interior.
-Reparació de portes d’emergència, canviant els plafons de fusta.
CAMPS DE FUTBOL:
-Sant Esteve:
-Col·locació de papereres.
-Reparació dels bancs exteriors.
-Protecció de finestres.
-Reparació de les humitats.
-Reparació enrajolat dels vestidors.
-Sant Privat: -Reparació de la instal·lació de megafonia.
-S’ha estassat el voltant de tot el camp.
-Joanetes:

-Reparació de l’enllumenat.

REUNIONS
TEISA:
canvi horari, sol·licitat pels veïns, autobús Sant Privat-Olot per anar a mercat
els dilluns
informe per disposar de parada al Polígon de la Serra-Parcu Nou. Parada
directe a Barcelona. Falta darrera reunió per concretar tota la resta de parades i
horaris.
BISBAT:
Rectoria de Sant Privat
SANITAT
*Reunió Cap de manteniment Hospital per seguiment CAP
*Reunió Gerent i Coordinador Àrea Bàsica de la Vall: canvi coordinador. Nou
sistema
d'atenció d'urgències, telèfon.
CALDERES BIOMASSA ECOMUSEU
GENERALITAT
ECOMUSEU:
*Reunió amb Educ'art i Tosca i amb Julià
*Reunió amb el Sr. Joan Pluma, director general d'Arxius, Biblioteques, Museus
i Patrimoni: observacions fetes i propera visita de 3 als responsables del
Departament de Cultura (Magda Gassó, servei de museus; Joan Rosàs ,
organització museística; Oriol Picas, sotsdirector general de planificació
d'equipaments culturals)
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GENT GRAN
*Secretària General de Benestar Social i Família, Sra. Maria Dolors Rusinès
* Secretària d'Inclusió Social i Promoció de l'Autonomia Personal, (abans,
ICASS), Sra. Carmela Fortuny
TURISME
*Responsable segell Destinació de Turisme Familiar
CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA
SIGMA
*Gerència: reunió general
* Neteja llera rius
*Sistema Recollida Deixalles
CONSORCI D'ACCIÓ SOCIAL DE LA GARROTXA
*Direcció
* Assistenta Social
MOSSOS D'ESQUADRA
* Xerrada de seguretat al Casal d'Avis de Sant Privat
*Informacions diverses: robatoris, vehicles..
*Barri Verntallat
ALCALDES
Olot
Les Preses
Sant Feliu de Pallerols
Riudaura
Les Planes
CONSELL COMARCAL
Presidència i Gerència: general
Consell Alcaldes
ADHESIÓ A LA FEDERACIÓ D'EMISSORES DE RÀDIO DE CATALUNYA
Reunió Amb Direcció De RàdIo- Olot
ORGANISMES, ASSOCIACIONS I ENTITATS
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* Turisme Garrotxa
*Associació de Turisme de la Vall d'en Bas
* Club Futbol Sant Esteve d'en Bas
* L'Escoleta de la Vall
* Club Futbol Joanetes
*Club Bàsquet Bas
*Escola Pia d'Oot per lloc pràctiques activitats físico-esportives
* Casal d'Avis de Sant Esteve d'en Bas
* Casal d'Avis de Sant Privat
*AAVV de Joanetes
*AAVV de Les Olletes
* AAVV Barri Verntallat
*COORDINACIÓ
amb TOTES les AAVV i Comissions de Festes per
consensuar el Reglament d'ús dels Locals Socials
CENTRE DE RECURSOS PER A LA GENT GRAN
* Empresa El Mirador de l'Estany junt amb direcció del CASG: redimensionar i
re formular proposta inicial
Seguidament el senyor Doménech demana per les reunions amb les
associacions de veïns i els acords a que s’han arribat.
La senyora Pilar Fabregó explica que s’han fet actes de les dos primeres
reunions i que es publicaran. La senyora Cristina Molas intervé i explica que
totes les entitats de la Vall podran utilitzar tots els locals, els particulars de
forma puntual els de cada poble i la sala annexa és un espai per a tothom. Que
s’aplicarà una Taxa i que també per netejar els locals, que la quota dels
particulars revertirà a les associacions i que la neteja l’assumirà l’Ajuntament de
forma legal i per això la quota de neteja se la quedarà l’Ajuntament. El senyor
alcalde afegeix que tot anirà per mitjà d’instància perquè els particulars no ho
feien, que les entitats tindran preferència d’utilització i que cada local tindrà
taules i cadires ja fixes entre 50-70. Que hi haurà un representant o referent de
cada local. La senyora regidora Cristina Molas explica que falta resoldre el
tema de les activitats. El senyor Domenech intervé i comenta que hi ha
controvèrsia perquè mentre això es fa hi ha gent que se li ha deixat el local dels
Hostalets i altres no. El senyor alcalde contesta que els locals fa dècades que
funcionen sense reglament, que ells no són il·luminats, que les mateixes
associacions els han demanat que posin ordre, però mentre no es poden tancar
els locals, ni parar, s’han de seguir fent coses. El senyor Doménech contesta
que el local dels Hostalets és un tema diferent perquè és un local nou i que no
es volia crear precedents amb particulars abans de la normativa. El senyor
alcalde li contesta que ja es resoldrà, que estan d’acord que els locals facin
autogestió però amb un fil conductor i que com associació poden fer mínims
acords de moment i els comuniquen a l’Ajuntament i ja està.
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14. Precs i preguntes
El senyor Doménech demana dos coses molt ràpides: que hi ha un pal que no
funciona als Hostalets i el senyor Pujol contesta que per la festa es van trencar
tots els vidres i que la fàbrica feien festa, però que ja estan encarregats.
També afegeix el senyor Doménech que voldria parlar de la problemàtica del
carrer Teixeda i que caldria parlar-ne amb la gent per trobar una solució potser
pel proper estiu.
S’aixeca la sessió a les vint-i-una hores i quinze minuts.
L’alcalde

la secretària,

23

