Acta del Ple ordinari de l’Ajuntament de data 26 de gener de 2016
La Vall d’en Bas, 26 de gener de 2016, essent les vint hores, 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. Excusen la seva assistència: Dúnia Clota Serramitjana i
Miquel Calm Puig.
Sota la presidència del senyor alcalde,Lluís Amat Batalla, assistit per la
secretària-interventora, senyora Núria Camps Mas.
Seguidament es procedeix a entrar en el primer punt de l’Ordre del dia.
1. Aprovació esborranys actes sessions anteriors: 14 de desembre de
2015 i 22 de desembre de 2015
S’aproven actes sessions anteriors
2. Adhesió a l’acord comú de condicions per als empleats públics dels
ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants (2015-2017)
En data 11 de desembre de 2015 es convoca la Mesa negociadora amb els
sindicats més representatius UGT i Comissions Obreres amb els representants
següents:
En representació de l’Ajuntament:
El senyor Lluís Amat Batalla, alcalde l’Ajuntament de la Vall d’en Bas.
La senyora Marta Mercader Colomer, en representació dels empleats públics.
Assisteix el representant de CC.OO Sr. Andreu Acosta.
Actua com a secretària de la Mesa, la senyora Núria Camps Mas.
Els regidors de l’Ajuntament han comunicat al personal dels diferents sector
(brigada, Llar d’infants, Administració General i neteja), l’existència del Conveni
col·lectiu i el que representa i s’ha pactat que l’Ajuntament reconeixerà els dies
de premi per antiguitat, assumptes propis i vacances de tots els treballadors, a
més del sisè dia per assumptes propis que ja reconeix l’EBEP,a banda de 2
annexos sobre retribució de les baixes mèdiques i permisos retribuïts.
En data 11 de desembre de 2015 es signa l’acta final on les parts manifesten la
voluntat d’adherir-se a l’Acord comú de condicions per als empleats públics
dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants (2015-2017), que
s’annexa a l’expedient per a la seva aprovació.
1

En la negociació d’aquest acord s'han respectat els drets de l’article 15 b) de la
Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic i de l’article
4.1.c) del Real decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, i s’ha complert amb els requisits
previstos al Capítol IV de la Llei 7/2007, per la qual s’aprova l’Estatut bàsic de
l’empleat públic (EBEP) i el Títol II del RDL 1/1995.
S'han emès els informes corresponents per part de la secretaria i de la
intervenció i per part del servei de Recursos humans que consten a l'expedient
d'aprovació.
Fonaments de dret
1. L’article 8 de la Llei orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de llibertat sindical
(LOLS), estableix que les seccions sindicals dels sindicats més
representatius i dels que tinguin representació en els òrgans de
representació que s’estableixin en les Administracions públiques tindran,
entre d’altres drets, el de la negociació col·lectiva, en els termes establerts
en la seva legislació específica.
2. Per la seva banda, l’article 31 de l’EBEP, estableix que els empleats públics

tenen dret a la negociació col·lectiva, representació i participació
institucional per a la determinació de les seves condicions de treball. Per
negociació col·lectiva, als efectes d’aquesta Llei, s’entén el dret a negociar
la determinació de les condicions de treball dels empleats de l’Administració
Pública.
3. L’article 32 de l’EBEP estableix que la negociació col·lectiva, representació i

participació dels empleats públics amb contracte laboral es regirà per la
legislació laboral, sens perjudici dels preceptes d’aquest capítol que
expressament els hi són d’aplicació.
4. L’article 33 de l’EBEP estableix que la negociació col·lectiva de condicions

de treball dels funcionaris públics estarà subjecta als principis de legalitat,
cobertura pressupostària, obligatorietat, bona fe negocial, publicitat i
transparència, i es durà a terme mitjançant l’exercici de la capacitat
representativa reconeguda a les organitzacions sindicals en els articles
6.3.c); 7.1 i 7.2 de la Llei orgànica de llibertat sindical i, també, d’acord amb
el que estableix el capítol IV del títol III de l’EBEP.
5. Per dur a terme la negociació de les condicions de treball es constituiran

Meses de Negociació en què estaran legitimats per ser-hi presents, per una
banda, els representants de l’Administració Pública corresponent i, per
l’altra, les organitzacions sindicals més representatives a nivell estatal, les
organitzacions sindicals més representatives de Comunitat Autònoma, així
com els sindicats que hagin obtingut el 10 per 100 o més dels representants
en les eleccions per a delegats i Juntes de Personal, en les unitats
electorals compreses en l’àmbit específic de la seva constitució.
6. Ara bé, en el cas que aquí ens ocupa s’ha procedit a la negociació i fixació

de les condicions comunes d’ocupació dels empleats públics de
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l’Ajuntament de la Vall d’en Bas per mitjà de l’adhesió a l’Acord comú de
condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys
de 20.000 habitants (2015-2017), acordat per l’Associació Catalana de
Municipis de Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya, per
Comissions Obreres de Catalunya i per la Unió General de Treballadors de
Catalunya el 19 de desembre de 2014. Tal i com permet l’article 34.2 de
l’EBEP. Doncs, aquest article reconeix la legitimació negocial de les
associacions de municipis per tal què puguin negociar col·lectivament
acords de condicions de funcionaris públics, als quals puguin adherir-se els
municipis amb caràcter previ o de forma successiva a la seva negociació.
7. L’article 37 de l’EBEP fixa les matèries objecte de negociació, amb el límit

corresponent a les competències de cada Administració Pública i amb
l’abast que legalment procedeixi en cada cas. Aquest precepte fixa també
les matèries excloses de l’obligatorietat de la negociació en el seu apartat
segon.
8. L’article 38 de l’EBEP estableix que en el si de les Meses de Negociació

corresponents, els representants de les Administracions Públiques podran
concertar Pactes i Acords amb la representació de les organitzacions
sindicals legitimades a aquests efectes, per a la determinació de condicions
de treball dels funcionaris d’aquestes Administracions.
Aquest article també determina que els Pactes es duran a terme sobre matèries
que corresponguin estrictament a l’àmbit competencial de l’òrgan administratiu
que el subscrigui i, s’aplicaran directament al personal de l’àmbit corresponent.
Que els Acords es duran a terme sobre matèries competencials dels òrgans de
govern de les Administracions Públiques. Per a la seva validesa i eficàcia serà
necessària la seva aprovació expressa i formal per part d’aquests òrgans.
Quant aquests Acords hagin estat ratificats i afectin a temes que puguin ser
decidits de manera definitiva pels òrgans de govern, el contingut d’aquests serà
directament aplicable al personal inclòs en el seu àmbit d’aplicació, sens
perjudici que, a efectes formals, es requereixi la modificació o derogació, en el
seu cas, de la normativa reglamentària corresponent.
9. En el cas que aquí ens ocupa, l’abast i el contingut de les matèries objecte

de negociació impliquen que la seva aprovació estigui supeditada a l’acord
exprés del Ple municipal, per la qual cosa l’Acord concertat requerirà de la
seva aprovació expressa per tal que adquireixi plena validesa i eficàcia.
10. El contingut de l’Acord respecta els límits establerts legalment en matèria de

negociació de les condicions de treball dels empleats públics.
11. L’acord d’adhesió a l’Acord comú de condicions per als empleats públics

dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants (2015-2017) un
cop aprovat i signat, s’ha de remetre a l’oficina pública a què fa referència la
LOLS i serà immediatament publicat en el diari oficial corresponent, d’acord
amb el que estableix l’article 1 del Reial Decret 1040/1981, de 22 de maig,
sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball. Per tant, caldrà
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trametre a la Delegació territorial del Departament de Treball de la
Generalitat de Catalunya el text de l’acord d’adhesió per a la seva posterior
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
12. S’ha emès el corresponent informe respecte de la fiscalització interna des

d’un punt de vista de gestió pressupostària, econòmica i sostenibilitat
financera de l’Acord regulador de condicions de treball.
Tenint en compte que la competència per aprovar l’adhesió a l’Acord (20152017) és del Ple, tal i com disposen la legislació bàsica de règim local, l’EBEP i
l’article 175 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens
locals, s’ha informat favorablement i dictaminat per part de la Comissió
Informativa corresponent, abans del seu sotmetiment al Ple municipal, i es
proposa l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer. Aprovar l’adhesió a l’ Acord comú de condicions per als empleats
públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants (20152017), conforme es manifesta en l'acta final de la Mesa general de negociació
dels empleats públics del dia 11 de desembre de 2015.
Segon. Indicar que aquest acord d’adhesió entrarà en vigor l'endemà de la
seva aprovació pel Ple de l'Ajuntament de l’Ajuntament de la Vall d’en Bas amb
independència de les adequacions organitzatives i singulars que sigui
necessari establir per fer efectiu el seu contingut.
Tercer. Trametre còpia d’aquest acord així com de tota la documentació
complementària al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, als
efectes de la seva inscripció i publicació, i a la Comissió Paritària General de
Seguiment de l’Acord comú per a què tingui seu coneixement de l’adhesió en
compliment de l’establert a l’article 4 de l’Acord comú.
Quart. Notificar aquest acord als representants sindicals.
Cinquè. Publicar aquest acord per a coneixement general en el tauler
municipal d’edictes i en el portal de transparència, per al coneixement general.
Pren la paraula el senyor alcalde un cop llegida la Proposta explica que els
representants dels sindicats van venir individualment, que es van quedar parats
perquè normalment ho demanen els treballadors i no els polítics o “patronal”
en aquest cas i que s’ha regulat tot en un Conveni tipus, que no hi havia res a
discutir, queda tot fixat: assumptes propis, vacances segons l’antiguitat i un nou
horari des del tres de gener de manera que els dimecres a la tarda l’Ajuntament
està obert. Seguidament es procedeix a votar i s’aprova per unanimitat

2. Aprovació traspàs del bar la Via de la piscina municipal de Sant Esteve
d’en Bas
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Vist que en data 22 de juny de 2011 es va adjudicar a l’empresa Jamilex, SC el
contracte de concessió demanial per a la instal·lació i gestió d’un barrestaurant a la piscina de Sant Esteve d’en Bas,
Vist que els titulars de la mateixa renuncien a la mateixa i que el Plec de
clàusules (clàusula 18ena) permet la possibilitat de traspassar el negoci a un
tercer, si bé l’Ajuntament haurà de ponderar la vàlua de l’empresa proposada
com a nou titular,
Vist que per garantir la concurrència i la compatibilitat, malgrat que l’Ajuntament
podria haver acceptat directament la persona proposada pels actuals titulars
del bar-restaurant, la Junta de Govern de data 30 de gener de 2015 va aprovar
uns criteris per a la transmissió, els quals han de ser ratificats pel Ple municipal,
Vist que s’han presentat dues propostes de diferents persones per portar la
gestió de l’establiment,
Vist l’Informe dels serveis tècnics municipals i la Proposta motivada
d’adjudicació de la Junta de Govern de data 18 de gener de 2016, es proposa
al Ple l’adopció dels acords següents:
PRIMER: Ratificar els criteris per la transmissió de la concessió administrativa
per a la gestió del bar-restaurant de la piscina municipal aprovats per la Junta
de Govern de 30 de desembre de 2015.
SEGON: Aprovar el traspàs de la titularitat de la concessió del bar la Via de
Sant Esteve d’en Bas a favor del senyor David Regueiro Muntada amb les
condicions següents:
 El termini de la concessió és fins el 22 de juny de 2026.
 El nou titular haurà de fer front al manteniment, reparació i reposició de
les instal·lacions i maquinària de La Via.
 El preu del lloguer serà de 1100 euros mensuals.
 L’adjudicatari haurà de presentar un aval de dos mesos de l’import del
lloguer per garantir el seu pagament.
TERCER: Traslladar aquest acord a l’actual titular de la concessió i al nou
titular.
Un cop llegida la Proposta el senyor alcalde explica que les persones que ho
regenten a l’actualitat no volen seguir, que el Plec aprovat per l’anterior equip
de govern permetin subarrendar i que com a equipament de l’Ajuntament que
és, cal intervenir-hi, tot i que és un negoci particular, les instal·lacions són
públiques i el bar de la piscina té una especial significació per la Vall, i calia
assegurar que es fes bé. Es va publicitar i es varen presentar dues propostes
que estan a la disposició de qui vulgui veure-les. Que es va fer un Informe
tècnic per part de la secretària on es desgranen les propostes. Que ha estat
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sortosament difícil d’escollir perquè les dues són molt bones, que totes dues
proposen activitats a fer, que les dues són interessants, però finalment s’han
decantat per la presentada pel senyor David Regueiro. Que a partir d’ara entre
ells podran negociar si el senyor Regueiro es queda material del bar que no és
de l’Ajuntament (taules, cadires, tele, etc). Que els actuals tenen un préstec
ICO que pagarà l’Ajuntament per mitjà del lloguer que ingressarà el senyor
Regueiro a l’Ajuntament. Que després l’any 2026 caldrà fer un nou concurs
obert a tothom. Que això és la pel·lícula del que ha passat. El senyor
Domènech pren la paraula i comenta que li sembla bé, que cap objecció al
contrari, que l’acció és adequada. El senyor alcalde afegeix que a banda de fer
un examen de les propostes, se’ls va convocar per separat per aclarir
verbalment alguna cosa més. El senyor Domènech comenta que espera que
s’hagi fet bé com sembla i espera que funcioni (En aquests moments
s’incorpora el regidor Lluís Pujiula).
Es procedeix a votar i s’aprova per unanimitat.
4. Informacions vàries
Pren la paraula el senyor alcalde i explica que vol dir públicament que estan
oberts a parlar de tot, que quasi hi és 24 hores al dia a l’Ajuntament, que els
dimecres hi són tots els regidors i que poden parlar de tot i que a vegades no
se’ls truca per feina, no per ganes de no tenir-los en compte, que l’ajuntament
són tots. Seguidament els regidors expliquen diversos temes de les seves
àrees.
Pren la paraula la senyora Pilar Fabregó que porta gent gran i esports.
Respecte a la gent gran explica que s’han contractat dues persones a través
del SOC, que ja han fet 269 enquestes de les 600 que han de fer a avis. El
senyor Domènech intervé i comenta que han passat a casa seva. La senyora
Pilar continua explicant que tenen quasi acabat Sant Esteve, iniciat els
Hostalets i també Joanetes, que començaran ja Sant Privat i que quedarà el
Mallol, la Pinya i Puigpardines. Seguidament explica que es fan tallers de
Memòria, que hi participen unes 44 persones que hi ha anat dos divendres i
que és molt engrescador, que gaudeixen molt, que la professora és molt
dinamitzadora, que a Hostalets s’adapta per deficiència auditiva i visual, que
adapta els materials a les necessitats, que els avis així surten de casa i es
relacionen. Respecte al pavelló explica que el torn del control d’accés ja amb
en Jordi Garangou no funcionava, que és un problema del programa informàtic
i que ja s’ha contractat amb T-Innova, que l’empresa té un telèfon 902
d’incidències, que tot és online i que fa un any i mig que dura i que ara ja es
necessita el carnet per anar a dalt. El senyor Domènech pren la paraula i
comenta que la porta segueix estant oberta i la senyora regidora li contesta que
des de divendres passat no.
El senyor Domènech comenta que ahir mateix ell ho va veure personalment,
que ell per anar a dalt no ha de posar el carnet a cap porta i la senyora Pilar li
contesta que si no el passa no pot accedir a dalt. El senyor Domènech diu que
la porta no ha estat mai tancada, que té el número 30 o 40 de soci i que el
carnet només l’ha passat al torn quan anava bé. Que és veritat que el torn sí
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que a vegades anava i a vegades s’espatllava. El senyor alcalde afegeix que
l’empresa explica que el sistema està obsolet, que ha d’anar en xarxa i que
estan esperant el pressupost per arreglar-ho i que sembla que fins i tots serà
més barat que l’antic sistema respecte a la porta de dalt el senyor Domènech
afegeix que també és cert que deixava la porta oberta perquè els protectors
pujaven i baixaven i que controlaven visualment. El senyor alcalde contesta que
ara no és la mateixa persona la que fa sala de musculació i recepció i no ha de
passar. La senyora Pilar conclou que esperen el pressupost del circuit en
xarxa. El senyor Domènech afegeix que estan contents que s’intenti arreglar i
que demanen que la porta estigui tancada. La senyora Pilar també comenta
que conviden als socis que no ho fan a que paguin amb transferència bancària
per no haver de tenir líquid al Pavelló, però que hi ha gent molt reticent.
Respecte als socis explica el 2013-2014 eren 130 socis i ara són 150 i que fins
avui són 173 socis, que s’han augmentat 20 socis, que a la xifra de 170 no
s’havia arribat mai, que els números són positius i això fa pensar que reben
una atenció adequada. El senyor Domènech comenta que fa un bon servei i
que ha de pagar tothom perquè el preu és bo. El senyor alcalde afegeix que en
l’altre Ple es va dir que el Pavelló es podria quedar sense socis i que dir que la
gent diu és molt perillós, que tot és millorable, però que la realitat és una altra.
Que el comentari es va fer i sap greu, que les persones en un lloc de treball
necessiten període d’adaptació i el senyor Domènech contesta que d’acord i
gràcies.
El senyor alcalde afegeix que ha anat bé comentar el tema del torn perquè
tampoc sabien que feia tant de temps que no anava. Que tot el que serveix per
millorar cap problema.
Pren la paraula ara el senyor Josep Pujol i explica que al pavelló s’ha posat una
reixa darrere el tub per les pilotes i s’ha protegit els llums d’emergència. Que en
tema de deixalles, cinc empreses s’han desconnectat del servei municipal, que
pagaven poc i costaven molts diners a l’Ajuntament, que ells mateixos es fan el
servei i només pagaran el domèstic. Que això suposarà un estalvi de 24.000
euros per l’Ajuntament. També explica que s’han adquirit taules i cadires que
quedaran fixes als locals socials (50 cadires i 8 taules) que estaran marcades i
així no caldrà tant transport de la brigada.
El senyor Domènech intervé i demana si estaran marcades, i la senyora
Cristina Molas contesta que se les poden personalitzar encara que l’Ajuntament
les marqui. El senyor alcalde comenta que sí que en Niko marca les de cada
local i si cada local hi cal afegir alguna marca poden fer-ho. Que cada local en
sigui responsable i que el que es paga sigui per reposició. Seguidament el
senyor Pujol explica que s’ha iniciat el sistema de funcionament de lloguer de
material, que hi ha d’haver una persona responsable de l’entrega i de la
recollida i que s’ha fet el càlcul de que amb 50 cadires per cada local no s’hagi
de desplaçar quasi res. També explica que s’han canviat les lluminàries de
Joanetes, que ara són led per la normativa de la Generalitat i que han de ser
grogues al ser un espai PEiN. Comenta també que s’ha arranjat el camí des del
camp de futbol a la Codina i ara s’està fent la carretera de Vidrà i es va pujant
carretera amunt. Que també per efecte de les ventades, s’han hagut de netejar
arbres i arreglat teules, que per exemple al bicicarril n’hi ha caigut cinc o sis,
que a Can Rupit es va arrencar un teulat vell i com a conseqüència s’ha
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arreglat la casa del costat. Afegeix que s’ha iniciat la campanya de neteja
d’embornals. També comenta que s’ha llogat una persona per netejar camins
per mitjà d’una subvenció del SOC de sis mesos.
El primer camí que s’ha fet és el de la Cau als Hostalets. El sector de Verntallat
fins a l’escola i ara a Can Iglesias. També s’han acabat les escales del Ferrer
Murlà, s’ha posat passamà i també una barana al revolt que era molt perillós
perquè la gent ho feia servir de banc i ho era sobretot per la mainada. Comenta
que també faltava una barana al carrer Felip Campaner. Pren la paraula el
senyor alcalde i explica que la idea és arreglar camins més utilitzats, no tant de
muntanya, el que la gent fa servir més i que si tenen suggeriments que ho
diguin. Afegeix que s’han fet gestions al veïnat Nou per recuperar camins i s’ha
quedat demà amb en Menguis per fer un reconeixement del que caldria
arreglar. A en Bas, la ruta del colesterol per exemple.
Pren la paraula la senyora Cristina Molas i explica el tema de “la Vall en un
clic”. La senyora secretària intervé i explica que en una jornada que va assistir
ahir, el senyor Castanyer de la Diputació li va transmetre la seva felicitació per
aquesta aplicació. La senyora Cristina continua explicant que hi ha 77
preguntes entrades, 50 estan resoltes i altres 27 tenen una primera resposta,
però no estan resoltes, per exemple per la mobilitat del nucli d’en Bas i
Hostalets i que s’hi treballarà. El senyor Domènech contesta que entén que no
són de resolució immediata.
La senyora Cristina reprèn la seva explicació i comenta que el que més
pregunten és per temes de manteniment (pintar i podar, etc), la segona
tipologia és l’enllumenat, després tema de circulació, mobiliari urbà,
senyalització i equipaments municipals. Després altres temes i suggeriments.
Pren la paraula el senyor alcalde i explica que la pàgina web està força
actualitzada, però que demanen ajuda.
Que en Bas hi ha un veí amb un gos i una bossa i recull caques del gos, es va
penjar una foto com a bona pràctica, que per sanció no es pot, a veure si es pot
per efecte positiu i potser la gent reaccionarà.
El senyor Domènech contesta que a Hostalets s’han trobat un gos al mig de
casa seva. El senyor alcalde afegeix que aquí a més hi ha l’inconvenient de no
tenir cap perfil amb poder sancionador. El senyor Pujol intervé i comenta que
tot i així s’ha notat una mica de millora. El senyor Gumi comenta que ara van
més lluny a passejar cap a Feixa Sagué. El senyor Domènech comenta que a
vegades salten a sobre, que li va passar a la seva dona estant embarassada i
és un perill, que ja se li va dir i que són casos puntuals, però no sempre els
gossos estan controlats.
Pren la paraula el senyor Pujiula i comenta que s’està treballant en la carta del
turisme sostenible redactada el 1991 i que a partir d’una bona gestió es va
concedir al Parc Natural de la Garrotxa el reconeixement, com a territori global i
nosaltres hi som al costat, hi participen i incorporen accions per poder
aconseguir recursos: s’estudiarà la zona del Coll de Bracons i els Pins perquè
són llocs amb molta influència que plantegen problemes. També s’està
treballant per la xarxa de camins entre diferents nuclis.
Una altra acció és parlar amb els veïns del carrer Teixeda per poder regular el
trànsit de vehicles i persones. Respecte a l’Ecomuseu que també pugui entrar a
la carta i a faci un estudi del Patrimoni Cultural del poble i de la comarca.
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També explica que Adrinoc va fer una jornada informativa com a organisme
que gestiona el Leader, que va tenir força difusió i una bona afluència de gent,
de manera que es demostra que hi ha inquietuds i ganes de fer coses a la Vall
d’en Bas.
El senyor alcalde explica que també es treballa conjuntament amb Turisme
Garrotxa, que es va demanar la subvenció de Turisme de manera individual per
l’anterior equip de govern i no es va aconseguir, que nosaltres hi anem junt
amb la comarca. Que es busquen ajudes conjuntes per promocionar el territori.
Que també hi ha enrenou a l’alberg i passa la paraula al senyor alcalde perquè
ho expliqui.
Pren la paraula el senyor alcalde i explica que ha plegat la Mercè, que ha
canviat de feina des del 10 de gener. Que el que s’ha fet, vist com ha anat i vist
el que indagat el senyor Garangou, és posar dues persones a mitja jornada,
enlloc d’una sola amb un pes excessiu. Que les dues persones ja havien
treballat i són la Clàudia i la Paula, que entre les dues és més portable i és més
òptim. Que la Paula és relacions públiques, porta més el pes i la Clàudia
l’ajuda. També el vigilant va plegar per temes personals i com estava agafat
per ETT, s’ha contractat ara una persona que estava a l’atur i amb una pensió
mínima d’aquí la Vall. Que ara fins a finals de febrer està l’alberg ple tots els
caps de setmana. Que això és una prova de foc pel nou equip, que de moment
està anant molt bé. Que les noies eren fixes discontinues i que una d’elles ja
estudia per això. Que també s’han redefinit horaris d’obertura, que a vegades
amb un sol peregrí era ruïnós, que semblava que això no es podia regular i sí
que es podrà. Que s’ha acotat amb Xanascat que no s’obre l’alberg si no hi ha
15 persones, que no tinguin tot el cupo (ells 30 i nosaltres 25). Tot això farà que
econòmicament sigui diferent. Que també estant pendents d’una Associació
d’albergs que s’ha constituït, que d’entrada no s’hi ha volgut ser perquè primer
calia organitzar-se a casa nostra, però s’hi col.laborarà en temes concrets.
Probablement gràcies a aquesta relació es podrà oferir a joves de la Garrotxa i
amb prioritat als de la Vall que vagin a albergs de l’estranger, fent feina allà a
canvi de manutenció i al revés els d’allà vinguin aquí. Afegeix que s’ha anat
redifinint però que costa. Pren la paraula la senyora Anna Mercader i explica
que es van fer dues activitats a Can Tista amb molt d’èxit: fer un fanalet i
explicar contes. Que ha anat molt bé, que es va parlar amb entitats de mares
que ho demanen, així vas sobre segur. Explica també que al Casal de Nadal hi
han participat 23 nens, que ho ha fet Arriant i que la valoració dels pares és
bona o molt bona. Que hi ha participat un nen amb mobilitat reduïda que
necessita un monitor i el cost s’ha assumit el 50% l’Ajuntament i l’altre 50%
l’empresa. Explica també que la setmana que ve hi ha el Consell d’Infants per
participar alumnes de la Vall i que coneixen així les vies de participació, que
se’ls faran preguntes, ells faran propostes i les presentaran al Ple i si són
viables es faran. Respecte a Can Tista que estava més enfocat a joventut, ara
s’encara a més gent. També explica que cal pis de dalt de tot hi havia una sala
de lectura, amb llibres per nens petits, que serà un espai de trobada per mares
i nens. Que la intenció és que convencin a tenir tirada a anar a Can Tista.
Comenta que es va fer un “càsting” per fer una pel·lícula a les Planes que va
tenir molt èxit i que van triar un nen i una nena. Explica seguidament que s’ha
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finalitzat la formació d’en Gino Ferri i que ha anat bé. Que s’han programat
activitats fins el mes d’abril, a Joanetes, Sant Privat i Hostalets.
Pren la paraula el senyor alcalde i explica que s’ha fet un procés de selecció,
que malauradament per raons personals en Jordi Garangou plega, que s’han
presentat tretze persones i n’han quedat cinc, que a la Mesa no hi havia cap
polític, només tècnics, en Jordi mateix, la Núria i la Roser i l’Elena d’Acció
Social, que es buscava el perfil d’un tècnic molt polivalent, amb perfil
d’educador social / pedagog, que porti temes de joventut, sigui referent de
l’alberg, faci suport a temes de gent gran, perquè fins ara els regidors han fet
de tècnics i aquesta persona s’incorporarà a l’equip transversal format per en
Xevi i la Maria Aulinas. Que en el procés ara en queden tres i caldrà tirar la
persona definitiva en breu. També explica el senyor alcalde que s’han reunit
amb TV Olot i que es farà un directe parlant de la Vall d’en Bas, per mostrar
faràndula, etc. Explica també que el director territorial d’empresa i ocupació va
venir, que se li van ensenyar les empreses, van anar a veure el Museu, que va
veure que era un espai molt polivalent i que intentaran ajudar. Explica a
continuació que va anar amb tres alcaldes més a la seu central de Correus per
problemes varis en els codis postals. Comenta que va anar a la Junta
Executiva del Cilma i el dia 3 de febrer anirà a la Direcció General de Turisme
pel tema dels segell de Turisme familiar.
El senyor Domènech comenta que no té res a preguntar.
S’aixeca la sessió a les vint-i-una hores i vint-i-cinc minuts.
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