ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BELLPUIG
Identificació de la sessió
Núm.: 07/16
Caràcter: ordinari
Data: 28-09-2016
Horari: de les 20,05 a les 20,40 hores
Lloc: Sala de Plens Municipal
ASSISTENTS
Sr. Salvador BONJOCH GUIM
Sr. Ramon TORRES BOSCH
Sr. Ramon GASSÓ BRUFAU
Sra. Anna QUESADA TEULÉ
Sr. Josep RAURICH COTS
Sra. Cristina BURGUEÑO PEDRÓ
Sr. Josep Ramon BACARDÍ COTS
Sr. Marcel VIDAL ARBÓS
Sra. Lídia GUIM GARRIGA
Sr. Jordi SOLANA BERENGUÉ
SECRETARI: Enric Escolà Valls

alcalde
1r. tinent d’alcalde, portaveu grup de CiU
2n. tinent d’alcalde.
3a. tinent d’alcalde.
regidor.
regidora.
regidor i portaveu grup de la CUP-PA
regidor.
regidora.
regidor i portaveu grup de FB-AM

ABSENTS
Relació de regidors que s’han excusat:
Sra. Sandra ORIOLA ALBAREDA

regidora.

Relació de regidors que no s’han excusat:
Cap.
Ordre del dia:
1. APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR – 28/07/16.
2. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚMERO 3 DEL PRESSUPOST DE 2016. APROVACIÓ
INICIAL. EXP 2016/1/INTER_PRE/05.
3. MODIFICACIÓ NÚM. 9 DEL POUM DE BELLPUIG. VERIFICACIÓ TEXT REFÓS.
4. APROVACIÓ DE DISPOSICIÓ GENERAL DE CREACIÓ DE FITXERS QUE CONTENEN
DADES DE CARÀCTER PERSONAL. EXP. 2016/1/PROC_ADMI/01
5. INFORMES D’INTERVENCIÓ. SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DE L’ALCALDIA, JUNTA
GOVERN I REGIDORS DELEGATS. PRECS I PREGUNTES.
Desenvolupament de la sessió
El senyor alcalde dona inici al Ple ordinari. Seguidament se sotmet a la consideració del Ple
el primer punt de l’ordre del dia:
I.

APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR - 28/07/16.

Data de l’acta que se sotmet a aprovació: ordinària de 28 de juliol de 2016.
Nombre de regidors presents durant la votació: 10.
Vots a favor: 10.
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Acord: De conformitat amb el què estableix l’article 110.3 del Decret Legislatiu 2/03, es
donen per llegides i s’aproven les actes de referència en els seus termes.
II. INFORMES D’ALCALDIA.
L’alcalde diu que les obres al poliesportiu van sobre el previst. Que per la castanyada estarà
acabada tota la part dels baixos i que, en principi, es preveu que estiguin totalment
enllestides a principis o mitjans de desembre.
Pel que fa al PP13, només falta que la companyia de la llum acabi les feines, que tardaran
una mica per motius burocràtics.
Pel que fa a l’adequació de la claveguera del PP4, aquesta començarà ja i es farà en dues
fases: la primera d’aigües brutes i la segona, per principis de l’any vinent, d’aigües netes.
Diu també que cal que tots els regidors es reuneixin per parlar del tema de l’aigua, sobre
què fem, si treure-la a concurs, renovar a l’empresa o que torni a ser municipal. En aquest
sentit proposen fer una reunió el dia 10, i una altra el dia 11 per parlar d’ordenances.
III. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚMERO 3 DEL
APROVACIÓ INICIAL. EXP 2016/1/INTER_PRE/05.

PRESSUPOST

DE

2016.

Nombre de regidors presents durant la votació: 10
Vots a favor: 7, dels regidors Sr. Bonjoch, Sr. Torres, Sr. Gassó, Sra. Quesada, Sr.
Raurich, Sra. Burgueño del grup de CiU i Sr. Solana, del grup de FB-AM.
Abstencions: 3, dels regidors Sr. Bacardí, Sr. Vidal, i Sra. Guim del grup de la CUP-PA.
Acord: Aprovar la proposta d'acord que tot seguit es transcriu:
“Segons la normativa d’hisendes locals, quan s'hagi de realitzar alguna despesa que no es
pugui demorar fins a l'exercici següent i en el pressupost de la corporació no hi hagi crèdit, o
sigui insuficient, o no ampliable, el president ha d'ordenar la incoació de l'expedient de
concessió de crèdit extraordinari o de suplement de crèdit, i atesa la necessitat de modificar
diverses partides pressupostàries per tal de poder dur a terme les despeses previstes, i de
conformitat amb l’expedient instruït a l’efecte.
La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals i als articles 34 a 38 del RD 500/1990.
El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors
ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant anul·lacions
o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no compromeses del pressupost vigent, les
dotacions de les quals s'estimin que es puguin reduir sense pertorbació del respectiu servei.
Segons l’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del règim
local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de l’Ajuntament per
majoria simple.
Cal tenir en compte l’article 165.1 del TRLRHL, en relació a l’article 3 i 11 de la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF) en quant
a què l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i totes les actuacions que afectin a
les despeses i ingressos de les Administracions Públiques i resta d’entitats que formen el
sector públic, se sotmetrà al principi d’estabilitat pressupostària.
En virtut de tot l’exposat, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords
1. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 3 del Pressupost de 2016,
amb aplicació de majors ingressos i transferències entre partides, amb el contingut resumit
a nivell de capítols següent:
a) Estat de Despeses:
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CAP.
I
II
III
IV
V
VI
VII
VII
IX
TOTAL

CONSIGNACIÓ
ANTERIOR

CRÈDITS
EXTRA

674.150,00
885.985,00
57.000,00
1.179.200,00
16.500,00
734.500,00
5.925,00
0,00
631.700,00
4.184.960,00

SUPLEMENTS
CRÈDIT
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

MINORACIÓ
DE CRÈDITS

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47.500,00
0,00
0,00
0,00
47.500,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

CONSIGNACIÓ
RESULTANT
674.150,00
885.985,00
57.000,00
1.179.200,00
16.500,00
782.000,00
5.925,00
0,00
631.700,00
4.232.460,00

b) Estat d’Ingressos:
CAPÍTOL
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
TOTAL

CONSIGNACIÓ
ANTERIOR
1.682.000,00
30.000,00
522.000,00
1.091.010,00
37.600,00
130.000,00
142.100,00
0,00
550.250,00
4.184.960,00

INCREMENTS
DE CRÈDITS
17.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
47.500,00

CONSIGNACIÓ
RESULTANT
1.699.500,00
30.000,00
522.000,00
1.091.010,00
37.600,00
130.000,00
172.100,00
0,00
550.250,00
4.232.460,00

2 Exposar al públic aquest acord, pel termini de 15 dies, mitjançant un anunci al BOP i al
tauler d’anuncis municipal. En cas de no presentar-se reclamacions, l’acord serà ferm. En
cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de l’acabament del període
d’exposició pública, per resoldre-les.”
INTERVENCIONS:
En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel què
s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC), es fa
constar que el resum de les intervencions i opinions emeses és el següent:

El Sr. Bacardi, regidor del grup municipal de la CUP-PA, diu que en aquest punt el
seu grup s’abstindrà perquè creuen que s’ha de ser més participatius i pel que fa al tema
dels pressupostos, ser una mica més consensuats amb la ciutadania. Diu que sempre que
hi ha un romanent se’n va cap a les obres de torn que en aquell moment s’estan executant.
Que ho han vist a l’Av. Catalunya, a la basa del Molí i que ara ho veuen amb el pavelló.
Diu que s’hauria d’explicar més a la ciutadania els ingressos i que fos el poble qui decidís
cap on han d’anar. Si per obres, per serveis socials... per aquest motiu s’abstindran.
IV.

MODIFICACIÓ NÚM. 9 DEL POUM DE BELLPUIG. VERIFICACIÓ TEXT REFÓS.

Nombre de regidors presents durant la votació: 10
Vots a favor: 7, dels regidors Sr. Bonjoch, Sr. Torres, Sr. Gassó, Sra. Quesada, Sr.
Raurich, Sra. Burgueño del grup de CiU.
Abstencions: 4, dels regidors Sr. Bacardí, Sr. Vidal, i Sra. Guim del grup de la CUP-PA i
Sr. Solana, del grup de FB-AM.
Acord: Aprovar la proposta d'acord que tot seguit es transcriu:
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“Atès que el Ple d’aquest Ajuntament en la seva sessió del 23 de desembre de 2014 va
aprovar inicialment la modificació número 9 de Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
(POUM) de Bellpuig, redactada per la consultoria ARKU3 URBAN SLP, i relativa a la divisió
i/o canvi de classificació de diversos sectors de Sòl Urbanitzable Delimitat, i la seva
reclassificació com a sòl Urbanitzable no delimitat, i ajustos als equipaments de la zona
sud-oest de la localitat.
En la sessió plenària de 28 d’abril de 2015, va ser aprovada provisionalment la modificació,
i tramesa a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida.
Atès que en sessió del 9 de juliol de 2015, la CTULL va suspendre l’aprovació definitiva de
la Modificació, però condicionant la seva publicació al DOGC, i la consegüent executivitat
de l’expedient de la modificació número 9, fins que, mitjançant un text refós verificat pel
mateix òrgan que l’hagués aprovat provisionalment, s’incorporessin les prescripcions
requerides en el seu acord.
Tenint en compte que s’ha redactat el text refós requerit, que completa a les prescripcions
requerides.
Atès l’informe favorable del secretari-interventor municipal, el qual s’entén emès amb la
signatura d’aquesta proposta.
Vista la documentació de a l’expedient, i tenint en compte que aquest acord és competència
del Ple municipal, d’acord amb el previst a l’article 22.2.c de la Llei 7/85, reguladora de las
bases del règim local, i a l’article 52.2.c de del Decret Legislatiu 2/2003, Text Refós de la
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció
dels següents acords:
Primer. Aprovar la verificació del Text Refós de la modificació número 9 de Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal (POUM) de Bellpuig, redactat per ARKU3 URBAN SLP, que incorpora
les prescripcions establertes en l’acord de la CTULL del 9 de juliol de 2015.
Segon. Trametre aquest Text Refós a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida,
degudament diligenciat als efectes de la seva aprovació definitiva.”
INTERVENCIONS:
En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel què
s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC), es fa
constar que el resum de les intervencions i opinions emeses és el següent:

El Sr. Vidal, regidor del grup municipal de la CUP-PA, diu que el seu grup s’abstindrà
com han fet amb la resta de les modificacions del POUM perquè creuen que ens trobem
davant d’un POUM que no s’ajusta a la realitat, fet en un moment de bombolla immobiliària
i sempre ens trobem davant de modificacions per arreglar demandes de privats o
particulars, amb una situació que no s’adequa a la realitat d’avui. Segons el seu grup caldria
fer un nou POUM. No comparteixen aquesta forma d’anar posant pedaços gastant recursos
per les modificacions. Aprofita per a preguntar quan ha costat aquesta modificació.

Intervé l’alcalde, Sr. Bonjoch i diu que si féssim un POUM costaria 300.000€ i que
cadascuna d’aquestes modificacions en valen uns 2.500. S’intenta amb les mateixes
adaptar-lo poc a poc a la realitat actual.

Intervé el Sr. Torres, regidor d’urbanisme, diu que un POUM és viu i que sempre s’ha
d’anar fent modificacions, ja que les circumstàncies van canviant i s’ha d’adaptar a la
realitat.

Intervé el Sr. Solana, del grup de FB-AM i diu que per la seva part entenen la partició
de la parcel·la del Duch de darrera del cementiri però no entenen la de la part de darrera
de la via que passa un altre cop de zona industrial a zona de cultiu quan tot el que hi ha
allí és industrial.

Intervé el secretari i diu que aquesta parcel·la amb les afectacions que té pràcticament
és inconstruïble. No es posa com a parcel·la rústica sinó com a sol urbanitzable no delimitat.
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Es va fer a petició dels particulars que van dir que no la tirarien endavant tot i que si volen
amb dues tramitacions de plans parcials, ho poden fer en posterioritat.

Intervé el Sr. Torres, regidor d’urbanisme i diu que es va atendre a tothom que va
venir perquè estava sobredimensionat. Sempre hi som a temps a tornar. Diu que van
escoltar el que volia la gent i les modificacions són per això. Un POUM es fa per regular, té
coses bones i coses dolentes i aquestes s’han d’anar adequant quan el municipi ho vol.

L’acalde, Sr. Bonjoch, diu que a més, tot això ho aprova urbanisme que poden decidir
si sí o no als canvis.
V.
APROVACIÓ DE DISPOSICIÓ GENERAL DE CREACIÓ DE FITXERS QUE
CONTENEN DADES DE CARÀCTER PERSONAL. EXP. 2016/1/PROC_ADMI/01.
Nombre de regidors presents durant la votació: 10
Vots a favor: 10.
Acord: Aprovar la proposta d'acord que tot seguit es transcriu:
“La Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en
endavant LOPD) té com a objecte principal garantir i protegir els drets fonamentals de les
persones físiques, especialment el seu honor i intimitat personal i familiar. La disposició
addicional primera disposa que els fitxers i tractaments inscrits o no al Registre de Protecció
de Dades hauran d’adequar-se a aquesta Llei, i les administracions públiques, responsables
dels fitxers de titularitat pública, hauran d’aprovar la corresponent disposició de regulació
del fitxer o adaptar l’existent.
En aquest sentit i amb l’objectiu de posar a l’abast dels ciutadans la informació necessària
per a l’exercici efectiu d’aquests drets, l’art. 20 de la LOPD preveu que la creació,
modificació i supressió dels fitxers de les administracions públiques que continguin dades
de caràcter personal, sols es podrà dur a terme per virtut de l’aprovació de disposició
general publicada al diari oficial corresponent.
Un cop publicada la disposició general de creació, modificació o supressió del fitxer i
realitzat el tràmit d’informació pública, l’art. 39 de la mateixa LOPD estableix la
obligatorietat de la seva inscripció en el Registre General de Protecció de Dades, de
l’Autoritat Catalana de protecció de dades, al ser la competent com determina l’ art. 3 de
la Llei 30/2010, que regula la esmentada Autoritat.
En virtut de tot això i en compliment de les facultats que té atribuïdes el president per l’art.
22, apartat 1, lletra d) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Bellpuig, l’adopció de l’acord següent:
Primer. Aprovar la creació dels fitxers que a continuació es detallen, d’acord amb les
especificacions descrites a l'annex primer:
1. Transparència
2. Antecedents penals
Segon. Procedir a la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida de la disposició
general de creació d’aquest fitxers, i dels annexos que l’acompanyen.
Tercer. Obrir el termini d’ informació pública per un termini de 30 dies per tal de que els
ciutadans puguin exercitar efectivament els drets previstos a la normativa; dirigint-se a la
seu d’aquesta entitat.
Quart. Procedir a la inscripció en el Registre General de Protecció de Dades depenent de
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades de la resolució
Cinquè. Els òrgans responsables de cada fitxer han d’ adoptar les mesures tècniques, de
gestió i organització necessàries per tal de garantir la confidencialitat, seguretat i integritat
de les dades, així com totes aquelles mesures necessàries destinades a fer efectiu els drets
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de les persones afectades reconeguts a la LOPD i a les normes que la despleguen.
ANNEX PRIMER
1 .NOM DEL FITXER: TRANSPARÈNCIA
a) Finalitat: donar compliment a l’ obligació de donar transparència de l’activitat pública,
tant de forma activa com passiva, gestionar els drets d’ accés a la informació i donar
compliment als principis de bon govern.
Usos: difondre la informació exigida per la Llei de transparència gestionant la seva
publicació, ordenació i garantir els respecte dels drets, donar resposta, gestionar i atendre
les peticions d’accés a l’ informació pública realitzades, Registre de les sol·licituds
presentades.
b) Persones o col·lectius afectats: persones que sol·liciten accedir a la informació i persones
que formen part de l’ organització, incloent els membres electes, persones dels grups
d’interès i càrrecs de confiança.
c) Procediment de recollida de dades: instàncies i contractes, declaracions dels propis
subjectes.
d) Procedència de les dades: del propi interessat o el seu representant legal
e) Estructura del fitxer:
- Dades identificatives: nom i cognoms, DNI o NIF, telèfon, adreça postal o electrònica,
signatura o empremtes, signatura electrònica, número de registre personal.
- Dades de característiques personals: Estat civil, edat, llengua materna, imatge, sexe,
data de naixement, lloc de naixement, nacionalitat.
- Dades de circumstàncies socials: allotjament o habitatge, situació familiar, propietats o
possessions, aficions i estils de vida, clubs i associacions, llicències, permisos
- Dades acadèmiques i professionals: formació i titulacions, experiència professional,
col·legis o associacions professionals.
- Dades d’ ocupació laboral: llocs de treball.
- Dades economicofinanceres i d’assegurances: ingressos, rendes, inversions, patrimoni,
dades bancàries, assegurances, dades de nòmina, impostos, deduccions, hipoteques,
subsidis, beneficis.
- Dades de transaccions: béns subministrats, béns rebuts, transaccions financeres,
compensacions, indemnitzacions.
- Dades especialment protegides: ideologia, afiliació sindical i creences.
- Sistema de tractament: parcialment automatitzat.
f) Cessions: als sol·licitants d’informació, persones que accedeixen al portal de la
transparència, entitat o òrgan administratiu que disposi informació sol·licitada i tercers
identificats o identificables que pugui la sol·licitud d’informació afectar als seus drets o
interessos.
g) Transferències Internacionals: No es realitzen
h) Responsable del fitxer: Ajuntament de Bellpuig
i)Unitats o serveis on exercitar drets: Registre General de l’Ajuntament
j) Nivell de seguretat: Nivell alt
NOM DEL FITXER: ANTECEDENTS PENALS
a) Finalitat: Gestió i control dels antecedents penals dels professors o monitors que presten
serveis a menors d’edat.
Usos: gestió de les dades necessàries per poder prestar els seus serveis a menors d’edat,
custòdia i control de la documentació requerida vers a aquests treballadors.
b) Persones o col·lectius afectats: personal de l’Ajuntament o que treballen en serveis
municipals amb menors d’edat.
c) Procediment de recollida de dades: Mitjançant instàncies i formularis, de forma
presencial i telemàtica
d) Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu representant.
e) Estructura del fitxer:
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- Dades identificatives: nom i cognoms, DNI/NIF/NIE/passaport, telèfon, adreça postal o
electrònica.
- Dades acadèmiques i professionals: formació i titulacions, experiència professional,
col·legis o associacions professionals.
- Dades d’informació comercial: activitats i negocis, llicències comercials.
- Dades relatives a la comissió d’infraccions penals o administratives: delictes i faltes:
antecedents penals.
- Sistema de tractament: parcialment automatitzat.
f) Cessions: No es realitzen
g) Transferències Internacionals: No se’n preveuen.
h) Responsable del fitxer: Ajuntament de Bellpuig
i)Unitats o serveis on exercitar drets: Registre General de l’Ajuntament
j) Nivell de seguretat: Nivell alt”
INTERVENCIONS:
En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel què
s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC), es fa
constar que el resum de les intervencions i opinions emeses és el següent:

La Sra. Guim, regidora del grup municipal de la CUP-PA, diu que el seu grup vol fer la
proposta de que els càrrecs electes publiquin les seves dades a la web: acadèmiques, sou,
ocupacions laborals, bens materials... que podria ser una manera de fer transparència en els
càrrecs.

L’alcalde diu que està molt bé, però que tot aquest tema té la seva polèmica. Ell no té
cap problema però que no ho troba del tot honest ja que si per ex. un és soci d’una societat,
el seu soci, que no en té cap culpa, es veu afectat per aquesta transparència i que en reunions
que ell ha assistit sobre aquests temes hi ha certa preocupació en aquest sentit per si es
donen massa dades sobre el patrimoni que un pot tenir i que pot arribar fins i tot a posar en
perill per possibles segrestos de famíliars.
VI. SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DE L’ALCALDIA, JUNTA GOVERN I REGIDORS
DELEGATS, INFORMES D’INTERVENCIÓ, PRECS I PREGUNTES.
A continuació, es dóna lectura a l’informe d’intervenció sobre seguiment de la situació
econòmica, a les darreres resolucions d’alcaldia i als principals acords de la Junta de Govern:
a) INFORMES D’INTERVENCIÓ:
--b) RELACIÓ D’ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN I RESOLUCIONS D’ALCALDIA:
- Junta de Govern Local de 29.06.16, adhesió a la Setmana Mobilitat sostenible i segura
2016.
- JGL de 28.07.16, aprovació inicial projecte reparcel·lació PMU, Nadal Taller i Ferreteria.
- Resolució 57/16, 27.07.16, contractació personal alberg municipal.
- R. 58/16, 27.07.16, aprovació nòmina del mes de juliol.
- R. 59/16, 28.07.16, concertació operació de crèdit a llarg termini, adjudicació.
- R. 60/16, 29.07.16, delegació competències celebració matrimoni civil, regidor Sr. Torres.
- R 61/16, 04.08.16, reincorporació personal en excedència, A. Viladegut.
- R 62/16, 05.08.16, aprovació inicial projecte reformat instal·lació climatització
poliesportiu.
- R. 63/16, 05.08.16, alienació d’una finca industrial al PAU-23, adjudicació.
- R. 64/16, 10.08.16, alienació d’una finca industrial al PAU-23, formalització.
- R 65/16, 11.08.16, aprovació inicial projecte construcció de dos col·lectors PAU 25- EDAR.
- R. 66/16, 30.08.16, aprovació nòmina del mes d’agost.
- R. 67/16, 06.09.16, alienació d’una finca industrial al PAU-23, atorgament facultats.
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- R 68/16, 07.09.16, Obres millora instal·lacions del pavelló i reforma instal·lació
climatització, 1a fase (reformat), inici exp. modificació de contracte.
- R 69/16, 20.09.16, Obres millora instal·lacions del pavelló i reforma instal·lació
climatització, 1a fase (reformat), aprovació modificació de contracte.
- R 70/16, 20.08.16, aprovació definitiva projecte reformat instal·lació climatització
poliesportiu.
- R 71/16, 22.09.16, convocatòria ple ordinari 28/09/2016.
- R 72/16, 23.09.16, adjudicació c. menor projecte construcció de dos col·lectors PAU 25EDAR, 1a Fase.
- R. 73/16, 26.09.16, atorgament d’incentius al rendiment del personal.
- R. 74/16, 26.09.16, Contracte menor serveis, campanya reforç recollida selectiva FORM.
c) PRECS I PREGUNTES.
 Intervé el regidor Sr. Vidal, del grup de la CUP-PA i fa un prec sobre el cost de la
modificació del POUM i també voldria preguntar sobre la contractació de l’alberg, si es va
fer d’urgència sense concurs. Diu que sorprèn que es faci d’urgència si ja es podia tenir la
previsió de la falta de personal.
 El secretari diu que l’administració té aquest sistema per a contractar per a terminis
inferiors a 3 mesos, podent-ho fer directament. Diu que aquests treballadors ja havien
desenvolupat abans aquestes feines, que eren desocupats, a l’atur i cobrant prestació i que
en el seu moment van passar unes entrevistes personals.
 El Sr. Vidal diu que no qüestionen la seva validesa sinó el fet que potser no caldria ferho d’urgència sinó per concurs tenint en compte que ja es sap que fa falta aquesta gent.
 El Sr. Solana, del grup de FB-AM i pregunta per la valoració que en fa l’equip de govern
de la Festa Major.
 L’alcalde, Sr. Bonjoch, respon que hi va haver coses que van anar molt bé i coses que
es poden millorar o canviar. Que aquest any s’ha viscut la circumstància especial de les
obres del poliesportiu, però que els espectacles de carrer han anant molt bé. Segons ha
sentit els concerts a la carpa també han anat bé, i que en general hi ha hagut molt bona
participació.
I no havent-hi més assumpte a tractar l’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari,
estenc aquesta acta.
Vist i Plau
L’alcalde-president,

CPISR-1 C
Salvador
Bonjoch Guim
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