AJUNTAMENT DE CAMPELLES
El Ripollès - Girona

ACTA DE PLE
NÚM. 4/16
SESSIÓ ORDINÀRIA
DEL DIA 30 DE JUNY DE 2016
Inici: 18:00
Acabament: 19:15
Assistència
President:
Sr. Ramon Cutrina i Planella (IdC-AM)
Regidors/es:
Sr. Simon Rovira i Puig (IdC-AM)
Sr. Joan Cabanas i Mauri (IdC-AM)
Sr. Josep Dordas i Vila (CIU)
Absència:
Il·lm. Sr. Joan Dordas i Riu (IdC-AM)

A la Sala d’Actes de la Seu de l’Ajuntament de Campelles,
es reuneix el Ple de la corporació a l’objecte de celebrar la
sessió ordinària, primera convocatòria, sota la presidència
del seu titular i l’assistència dels regidors/es, relacionats al
marge.
Actua com a secretari el Sr. Josep Ruiz i Muñoz, secretari
de l’Ajuntament comissionat pel Servei d'Assistència a
Municipis del XALOC (Diputació de Girona).

Prèviament es comprova que el quòrum d’assistents compleix allò que estableix l’article 98.c)
del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Assisteix la Sra. Dolors Ruiz i Teixidor funcionària de l’Ajuntament designada com a secretària
accidental permanent per a la gestió diària de la corporació.
L’objecte de la reunió és la celebració de la sessió ordinària convocada en legal forma per
tractar els punts inclosos al següent:
Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aprovació del canvi de data de la sessió ordinària
Aprovació de les actes de les dues sessions anteriors
Donar compte de la relació de factures aprovades
Correspondència i despatx oficial
Donar compte dels Decrets d’Alcaldia
Adhesió a l’Associació de Micropobles de Catalunya
Suport a Mocions d’altres Administracions i entitats:
1. Moció de l’ACM, de rebuig als atacs del govern espanyol contra la llei de mesures urgents
per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.
2. Moció Diputació de Girona, de suport als ajuntaments investigats per l’Audiència Nacional
i al Dret a decidir.
3. Moció Diputació de Girona, de suport institucional a la iniciativa per a la reforma horària i
creació d’un grup de treball adscrit a Presidència de la Diputació de Girona.
8. Aprovació de les dues festes locals 2017
9. Seguiment de la gestió municipal
10. Precs i preguntes
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
L’alcalde president declara oberta la sessió i dedica unes paraules de record de l’alcalde
Il·lm. Sr. Joan Dordas Riu, qui està sotmès a tractament mèdic per malaltia greu.
Desitja que es recuperi promptament.
Tots els assistents s’adhereixen als bons desitjos vers l’alcalde Dordas.
Seguidament es tracten successivament els punts, inclosos a l’ordre del dia, següents:
1.

Aprovació del canvi de data de la sessió ordinària

Es proposa el canvi de dia del Ple per necessitats de la gestió ordinària de la corporació del dia
24 al 30 de juny, per coincidir amb festiu el darrer divendres de mes, Sant Joan.
La proposta s’aprova per unanimitat
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2.

Aprovació de les actes de les dues sessions anteriors

Es proposa l’aprovació de les actes:
Núm. 2 de 22 d’abril de 2016, ordinària
Núm. 3 de 30 de maig de 2016, extraordinària de sorteig de la Mesa d’Eleccions
Generals
La proposta s’aprova per unanimitat

3. Donar compte de la relació de factures aprovades
Es dona compte al Ple de les relacions de factures aprovades per resolucions d’Alcaldia des de la
darrera sessió plenària següents:
Núm. Relació
Exercici 2016
15
16
17
18
19
20
21

Factures:

Import (€)

66, 79-81, 85-86
67-70, 72, 75-77
101-102, 104, 111
94-100, 113-120
124-130
103, 105-110, 112, 137, 143, 145, 147
132, 134-135, 148-149

962,38
806,12
1.270,34
18.378,28
3.080,22
1.984,36
1.850,61

El Ple en queda assabentat

4. Correspondència i despatx oficial
Data
document

Resum

21/04/2016
21/04/2016
29/04/2016
29/04/2016

Diputació de Girona, Atorgament subvenció Fons Cooperació Econòmica i Cultural.
Departament de Territori i Sostenibilitat, Setmana de la mobilitat Sostenible i Segura 2016
CCR, Programa Operatiu “Catalunya” FEDER
Diputació de Girona, Certificat acord Ple 19/4/2016.Proposta Moció del grup de la CUP de suport als
ajuntaments investigats per l’Audiència Nacional i al Dret a Decidir.
Comunicació habitatge ús turístic, Joan Condins Taxonera.
Diputació de Girona, Convocatòria Noves Tecnologies Ajuntaments fins 30.000 habitants.
Diputació de Girona, Bases del PECT del FEDER.
DARP, Resolució atorgament ajuts actuacions silvícoles
CCR, Reconeixement atorgament subvencions nominatives
Telxius, Subrogació contracte arrendament entre l’Ajuntament i Telefònica Moviles España S.A.U.
DARP, Notificació resolució ajuts a la xarxa viaria.
Diputació de Girona, Peticions aprovades Pla de Monuments 2016.

02/05/2016
03/05/2016
04/05/2016
13/05/2016
19/05/2016
01/06/2016
03/06/2016
14/06/2016

El Ple en queda assabentat

5. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia
Núm.
Ordre
Ple

Data

1

15/04/2016

2

05/05/2016

3
4

09/05/2016
17/05/2016

Assumpte

Encarregar a l’empresa Serveis de Manteniment del Pirineu SL la realització
dels treballs de sega de mares als camins rurals del sector del Bac de
Campelles.
Adjudicació a l’empresa COP Germans Marty SA, les obres d’execució de
Sentència 118/2013.
Agrair el gest del Sr. Domingo i desestimar l’adquisició del document antic.
Aprovació de compromís de l’Ajuntament de Campelles en relació a la
sol·licitud de subvenció que concedeix la diputació de Girona als
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5
6
7

24/05/2016
02/06/2016
06/06/2016

8

07/06/2016

9

18/06/2016

10

18/06/2016

11

23/06/2016

ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals, a presentar a la
convocatòria (Ordre GAH/45/2016, de 7 de març), del Departament de
Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de
Catalunya (eixos 4 i 6 del FEDER)
Atorgar llicència d’obres presentada pel Sr. David Vigo.
Denegar llicència d’obres presentada pel Sr. Lluís Lloret.
Aprovar la minuta de conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del
Ripollès per al finançament del Servei de Joventut.
Delegar en el Sr. Ramon Cutrina i Planella, tinent de la Corporació l’exercici
de la totalitat de les funcions que corresponen a l’Alcaldia, durant el període
de la meva absència.
Sol·licitar al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de
la Generalitat de Catalunya, una pròrroga de sis mesos per poder executar i
justificar les obres de l’ajut atorgat de l’annex 3, expedient RI33105315.
Sol·licitar al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de
la Generalitat de Catalunya, una pròrroga de sis mesos per poder executar i
justificar les obres de l’ajut atorgat de l’annex 4.2, expedient RI43105415.
Aprovar el Plec de Prescripcions Tecnicofacultatives especials 2016 per a
l’execució dels aprofitaments de fusta a les forests d’Utilitat Pública de
propietat municipal del Ripollès, corresponent al municipi de Campelles.

El Ple en queda assabentat

6. Adhesió a l’Associació de Micropobles de Catalunya
Atès que considerem l'existència de l'associacionisme municipal com a instrument valuós i
necessari per a aconseguir els objectius que no pot assolir la nostra corporació local per si
mateixa i tota sola;
Atès que l’Associació de Micropobles de Catalunya (AMC), es defineix com a una entitat sense
afany de lucre que aplega inicialment, als municipis catalans amb una població igual o inferior
als 500 habitants i que lliurement s’hi vulguin adherir:
Atès que l’ideari fundacional es concreta en les següents línies: el municipalisme, la igualtat
entre persones i la cooperació amb altres entitats municipalistes;
Vist que les finalitats de l’AMC és:
a) Foment i defensa de la igualtat d’oportunitats dels micropobles i els seus habitants, davant
instàncies polítiques, jurisdiccionals, administratives i privades.
b) Impuls a l’autonomia municipal.
c) Promoció de la recerca i el coneixement específics sobre els micropobles i zones rurals.
d) Fomentar la col·laboració amb les entitats municipalistes amb les que s’arribi a acords,
sempre que hi hagi respecte explícit a l’especialització, en base als seus integrants, de l’AMC
e) Qualsevol altra funció relacionada, directament o indirecte, amb els associats.
f) L’Associació actuarà en l’àmbit de Catalunya.
Per aquests motius, el Ple de l'Ajuntament de Campelles aprova els ACORDS següents:
1. Adherir-se a l'Associació de Micropobles de Catalunya, acceptant-ne els Estatuts i els drets i
obligacions que se'n deriven, així com la quota corresponent; al mateix temps, facultar l’alcalde
president per a representar-nos a les assemblees i ocupar-hi els càrrecs que ens hi puguin
correspondre.
2. Que el secretari expedeixi abans de deu dies el certificat d'aquest acord i el trameti a
l'Associació de Micropobles de Catalunya per via telemàtica.
La proposta s’aprova per unanimitat
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7. Suport a Mocions d’altres Administracions i entitats:
7.1. Moció de l’ACM i l’AMI, de rebuig als atacs del govern espanyol contra la llei de
mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa
energètica.
Vista la moció consensuada per l’ACM i l’AMI següent:
“...”
Moció de rebuig als atacs del govern espanyol contra la Llei de mesures urgents per afrontar
l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica
L’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica és una situació de
desemparament en què es troben moltes llars com a conseqüència de la precarietat econòmica
de moltes famílies que pateixen la crisi. En molts casos es veuen incapaces de fer front al
pagament de la factura energètica dels seus habitatges al trobar-se a l’atur, en una situació de
sobreendeutament o de manca d’ingressos suficients per arribar a final de mes.
Aquesta situació de vulnerabilitat que afecta a moltes persones els planteja haver d’escollir
quines són les despeses prioritàries per a la seva subsistència renunciant a l’alimentació o a un
habitatge digne.
El món local, coneixedor de les de les problemàtiques reals que afecten als veïns i veïnes, des
de l’inici de la crisi ha estat fent front als problemes derivats de la pobresa energètica i
l’emergència habitacional. Mesures, que gràcies a la proximitat i a la immediatesa han servit de
mur de contenció per pal·liar la greu situació dels que pateixen.
Des de la Comissió s’ha instat als Estats membres a adoptar mesures per protegir als
consumidors més vulnerables i a lluitar contra aquest fet que va associat a d’altres situacions
com l’atur o la lluita per conservar o accedir a un habitatge digne. El Parlament europeu ha
requerit als governs per tal de que donin resposta a les famílies perquè “ningú hauria de morir a
Europa per no tenir calefacció” i en una resolució ha reconegut que “si el govern regional o
local” és capaç de trobar els recursos amb els quals pot finançar, ni que sigui parcialment
aquesta política, que es faci”.
En aquest sentit, el Govern de Catalunya després de reunir-se amb la Taula d’entitats del Tercer
Sector Social de Catalunya va aprovar el Decret Llei 6/2013, ratificat pel Parlament, pel qual es
modificava el Codi de Consum de Catalunya per garantir que no es pugui interrompre el
subministrament energètic deixant sense calefacció als consumidors més vulnerables i prohibint
la desconnexió durant els mesos d’hivern. La Generalitat va aprovar la norma amb l'objectiu que
es fes efectiva la moratòria amb la qual no es pogués tallar ni la llum ni el gas a aquelles
famílies en situació de vulnerabilitat entre els mesos de novembre i març.
Davant d’aquesta situació de vulnerabilitat i desemparament de bona part de la població
catalana, l’única resposta política per part del govern central ha estat la d’interposar recursos
d’inconstitucionalitat que paralitzen les normatives i suposen el que ha estat una constant en la
legislatura, la judicialització de conflictes polítics.
El Decret Llei 6/2013 va ser anul·lat pel Tribunal Constitucional l’abril de 2015, després que el
Govern Rajoy interposés un recurs d’inconstitucionalitat, al·legant que s’envaïen competències
estatals en matèria de règim energètic
Ara, la llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar els problemes d’exclusió residencial i de
pobresa energètica va ser aprovada pel Parlament de Catalunya per unanimitat. L’objectiu era
donar resposta a les situacions de vulnerabilitat en que es troben les persones més afectades
per la crisis econòmica i social.
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Aquesta llei, fruit del consens polític i social, era un bon instrument que ha permès donar
cobertura i emparament a persones amenaçades de desnonament del seu habitatge o del tall en
els subministraments bàsics d’energia.
Una llei que, malauradament ha estat recorreguda al Tribunal Constitucional per part del govern
central en funcions. El govern del PP ha interposat un recurs d’inconstitucionalitat contra la llei
demostrant una vegada més la seva manca de sensibilitat social.
Davant d’aquest nou atac a l’autonomia local i a la nostra ciutadania més desfavorida, el passat
3 de maig es va celebrar una cimera amb els grups parlamentaris, els promotors de la iniciativa
legislativa popular, la Taula d’entitats del Tercer Sector, la Plataforma pel dret a un habitatge
digne, els sindicats UGT i CCOO, i els representants del món local de l’Associació Catalana de
Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, on es va acordar “deixar sense efectes
pràctics la resolució del Tribunal Constitucional. És va acordar l’elaboració d’una nova llei
d’emergència social que reculli tot allò que ara ha quedat suspès per tal de donar resposta amb
mesures útils, pràctiques i segures, a la ciutadania que pot veure’s afectada per una onada de
desnonaments o de talls de subministrament energètic.
El món local en el seu conjunt, i els Ajuntaments en singular, com administracions més properes
als ciutadans, continuarem malgrat la interposició de recursos i la suspensió de normatives,
ajudant a la gent perquè servir als nostres ciutadans i especialment, als més vulnerables, és la
nostra raó de ser.
Per tot això abans esmentat, l’Ajuntament en Ple, proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Expressar el total rebuig a l’actuació del Govern espanyol promovent recursos contra
normatives que protegeixen les persones més vulnerables afectades per una situació
d’emergència d’habitatge o de pobresa energètica.
Segon.- Denunciar l’actitud política miop i la manca de sensibilitat social del Govern espanyol
que malgrat els requeriments comunitaris no ha formulat cap normativa en matèria de protecció
dels consumidors i de les persones que es troben en situació de desemparament.
Tercer.- Donar suport a l’acord de la cimera entre Govern, Parlament i entitats municipalistes i
socials d’elaborar ràpidament una normativa que integri diferents mesures i que permeti
recuperar eines d’actuació en aquesta matèria per part de les administracions locals i de la
Generalitat.
Quart.- Demanar a les entitats bancàries i financeres que assumeixin també el seu paper en la
solució dels conflictes habitacionals.
Cinquè.- Reiterar el compromís social i la unitat de les institucions catalanes per donar
solucions conjuntes per tal que els municipis que són governs locals i administracions de
proximitat, continuem donant suport a les famílies i persones que més ho necessiten.
Sisè.- Donar coneixement dels acords al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat, a
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), a la Federació de Municipis de Catalunya
(FMC), al Síndic de Greuges, a l’Agència Catalana de Consum, a l’Organització de Consumidors i
Usuaris, al govern espanyol i a la Unió Europea.
“...”
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Donar-hi suport a aquesta moció en tots els seus termes.
2. Traslladar aquest acord telemàticament a l’ACM i a l’AMI per a la seva deguda constància.
La proposta s’aprova per unanimitat
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7.2. Moció Diputació de Girona, de suport als ajuntaments investigats per l’Audiència
Nacional i al Dret a decidir.
Vista la moció aprovada pel Ple de la Diputació de Girona que segueix:
PLE82/000010/2016-JP; Proposta. Moció del grup de la CUP de suport als ajuntaments
investigats per l'Audiència Nacional i al Dret a Decidir.
El dret a l’autodeterminació dels pobles és un dret fonamental reconegut pel Dret Internacional
en diversos tractats. Prenent com exemple el Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics de
les Nacions Unides, ratificat pels estats francès i espanyol, que en l’article 1 proclama: «Tots els
pobles tenen dret a l’autodeterminació. En virtut d’aquest dret determinen lliurement el seu
estatus polític i procuren també pel seu desenvolupament, econòmic, social i cultural». Les
diverses nacions de l'Estat doncs són dipositàries d'aquest dret ja que es troben constituïdes
com a pobles i per tant com a subjecte indiscutible de dret.
Per aquest motiu el poble de Catalunya s'ha manifestat de manera massiva els darrers anys i el
Parlament de Catalunya ha expressat, en diverses ocasions, i de forma majoritària, el
reconeixement del dret a l’autodeterminació dels pobles així com la voluntat de recolzar
l’exercici del dret a decidir. A més a més, el poble de Catalunya, mitjançant l'aprovació al seu
Parlament de la resolució 5/X del 23 de gener del 2013 es va reconèixer a si mateix com a
subjecte de caràcter polític i jurídic sobirà.
En aquest ordre de coses i recollint així la voluntat popular democràticament expressada, el
passat 9 de novembre, el Parlament de Catalunya va aprovar la Resolució 1/XI sobre l’inici del
procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals del 27 de setembre de
2015. Per donar suport a aquesta Resolució, el món local de Catalunya (ajuntaments, consells
comarcals i diputacions) ha anat aprovant una moció que, a hores d’ara, ja ha estat secundada
per 280 institucions de representació local a través dels seus plens. Una manifestació política,
una expressió plenament legítima. El món local és sobirà i ha de poder expressar-se amb
llibertat.
Arran d’aquests acords, l’Estat espanyol i determinats àmbits judicials, clarament polititzats,
han iniciat una persecució indigna contra ajuntaments catalans i els seus regidors i regidores. A
més, l’Audiència Nacional ha obert una causa general, per investigar l’Associació de Municipis
per la Independència, l’Associació Catalana de Municipis i l’Assemblea Nacional Catalana.
L’obstinació de la Fiscalia per judicialitzar el procés independentista intentant obrir vies per
atemorir, a través de l’amenaça d’un procés judicial, als regidors i regidores dels nostres
Ajuntaments s’ha vist emparada pel Magistrat Ismael Moreno del Jutjat Central d’Instrucció 2 de
Madrid amb l’excusa de les resolucions aprovades en suport a la Resolució del 9N del Parlament
de Catalunya.
Així, tal i com hem vist en les darreres setmanes, mentre que altres magistrats, com De la
Mata, han optat per considerar que de cap manera podia considerar-se com a constitutiu dels
delictes de sedició o rebel·lió els actes de suport a la Secretari Resolució del Parlament per part
dels regidors amb arguments tant contundents com que la mateixa fiscalia no havia denunciat
als parlamentaris promotors de la Resolució del 9N, el Magistrat Ismael Moreno, -cèlebre pel cas
dels «titiriteros»-, no només manté oberts tres procediments concrets contra els Ajuntaments
de Vic, Girona i Deltebre sobre les mocions de suport al 9N sinó que, a més, és el responsable
d’una ordre genèrica als Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat per tal que es dirigeixin als
Ajuntaments del país que han aprovat mocions de suport per tal que li aportin tota mena
d’informació.
En relació amb els antecedents exposats la corporació ACORDA:
Primer. Mostrar el rebuig de la Diputació de Girona als requeriments enviats per ordre de
l'Audiència Nacional espanyola a gairebé tres-cents ajuntaments catalans per haver aprovat una
moció de suport a la Declaració 1/XI del Parlament de Catalunya.
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Segon. Donar ple suport a les persones que, a causa d'aquests requeriments puguin ser
encausades o citades a declarar per part de l'Audiència Nacional, recordant el dret fonamental a
la lliure expressió.
Tercer. Declarar, una vegada més, que el dret a l’autodeterminació és un exercici eminentment
cívic i democràtic que ha de ser reclamat i defensat des de totes les institucions que emanen de
la voluntat popular i, molt particularment, des dels ajuntaments entesos com l’administració
més propera a la ciutadania.
Quart. Així mateix, recolzar les mobilitzacions que es convoquin per donar suport a les persones
encausades i als ajuntaments requerits i cridar a tota la ciutadania a participar-hi.
Cinquè. Comunicar l’adopció d’aquest acord a tots els ajuntaments de la demarcació de Girona,
al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Govern de la Generalitat
valenciana, al Govern de les Illes Balears, al Govern d’Aragó, i als governs de l’estat espanyol i
francès.”
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Donar-hi suport a aquesta moció en tots els seus termes.
2. Traslladar aquest acord a la Diputació de Girona per a la seva deguda constància.
La proposta s’aprova per unanimitat

7.3. Moció Diputació de Girona, de suport institucional a la iniciativa per a la reforma
horària i creació d’un grup de treball adscrit a Presidència de la Diputació de Girona
Vista la moció de la Diputació de Girona següent:
“PLE83/000012/2016-JP; Moció conjunta dels grups presents a la Diputació de suport
institucional a la iniciativa per a la reforma horària i creació d'un grup de treball adscrit a
Presidència.
La desorganització horària a Catalunya és resultat de la superposició dels vells horaris
fabrils, agreujats per transformacions patides pel creixement econòmic durant el franquisme i
l’impacte de les demandes pròpies dels anys de creixement desordenat, especialment del sector
dels serveis, i també sovint, de la cultura del presencialisme al treball, o bé per la necessitat de
realitzar llargues jornades de treball per assolir salaris adequats al cost real de la vida. Aquesta
situació deriva en seriosos obstacles per a la competitivitat i la producció empresarial, en
l’augment de riscos psicosocials de les persones treballadores, la persistència de la divisió
sexual del treball amb el manteniment de la desigualtat de gènere, els problemes de salut
derivats de la manca de son en adults i infants, els baixos rendiments educatius, la manca de
temps familiar i personal per al lleure i la cultura, l’activisme social i en una disminució del
benestar de la societat en general.
En aquest sentit, al llarg dels darrers anys s’ha aprofundit en la recerca, i els estudis dels quals
disposem demostren que es fa del tot necessari i urgent desfer-se de la rèmora que representa
la desorganització horària actual incapaç de fer front a la complexitat del moment present. A
gairebé tota Europa, l'horari laboral és de 8 – 9 h a 17 – 18 h, parant un màxim d'una hora per
dinar a meitat de la jornada. A l'Estat espanyol – i per tant a Catalunya-, però, és habitual que
la població treballadora s’aturi dues hores per dinar a l’àmbit escolar poden ser tres-, i que la
jornada laboral s’allargui fins a les 19 h o les 20 h del vespre, o més enllà. Aquesta jornada poc
compactada provoca sopar a partir de les 21 h en el millor dels casos, dificulta el temps de cura
d’infants i gent gran, afebleix la participació cívica i comunitària, impossibilita el consum i gaudi
de la cultura i per descomptat baixa l’eficiència de les organitzacions. El prime time televisiu
s’acomoda a horaris que fan reduir les hores de son. En definitiva se solapa el temps personal i
el temps de descans. A més, aquesta organització del temps de vida quotidiana no té l’origen en
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el clima, un mite que es desmunta tot sol comprovant que a Portugal, Marroc, Itàlia o Grècia se
sopa a les 19-20h del vespre.
Per altra banda, a Europa fa algunes dècades que va començar la substitució dels horaris
nascuts amb l’era industrial per uns altres adaptats i flexibles a les necessitats d’igualtat i
productivitat i participació de la ciutadania, i diversos estudis de la Fundació Europea per
a la Millora de les Condicions de Vida i de Treball (Eurofound) amb dades d’Eurostat mostren
que estan avançant en el bon camí, tot i que hi ha diferències entre estats segons els models
adoptats. Al nostre país el debat tot just s’inicià fa uns anys i ara sembla que se’n pren
consciència de manera més àmplia en un context de crisi en què cal trobar fórmules
d’optimització dels recursos escassos,
Però sobretot, en què cal proposar estils de vida no determinats exclusivament per una
compulsió productivista i consumista. L’ordre horari hauria de ser la norma, i la flexibilitat
individualitzada l’excepció en tots els àmbits. Establir un horari racional generalitzat, hauria de
ser la norma a aplicar en tots els àmbits socials i econòmics, públics i privats, sense perjudici de
que es reconeguin després determinades situacions de flexibilització horària, i per tant,
excepcions a les normes generals, per atendre determinades situacions personals o de
determinats col·lectius
En aquest context és on s’ha posat en marxa la Iniciativa per a la Reforma horària, reconeguda
pel Govern de la Generalitat de Catalunya com a la plataforma interlocutora en aquesta qüestió.
L’objectiu fonamental és impulsar uns horaris beneficiosos per a les institucions, les empreses i
la ciutadania. Cal, en definitiva, passar d’uns horaris propis de l’era industrial a uns que
s’adaptin a les necessitats de la nova societat del coneixement i del consum, amb més
complexitat social i augment progressiu de les desigualtats.
Per l’anteriorment exposat, la corporació, per unanimitat, ACORDA:
Primer. MANIFESTAR el suport institucional amb l’adhesió de la Diputació de Girona a la
Iniciativa per a la reforma horària.
Segon. CREAR un grup de treball, amb representants dels treballadors i amb presència de tots
els grups, adscrit a la Presidència per analitzar els horaris de la Diputació de Girona i dels
municipis que s’hi adhereixin, així com l’elaboració de propostes en la línia de la Iniciativa per a
la reforma horària.
Tercer. Impulsar una estratègia de comunicació per donar a conèixer les propostes i mesures
que proposa Iniciativa per a la reforma Horària en els ajuntaments.
Quart. Notificar el present acord a tots els treballadors de la Diputació, als 221 municipis de la
demarcació, a la presidenta i als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i als impulsors
de la Iniciativa per a la reforma Horària.”
L’acord precedent ha obtingut el quòrum legal establert per a la seva validesa i perquè consti i
amb l’excepció prevista a l’article 206 del ROF, lliuro el present certificat d’ordre i amb el
vistiplau del senyor President.
Girona, 26 de maig de 2016”
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Donar-hi suport a aquesta moció en tots els seus termes.
2. Traslladar aquest acord a la Diputació de Girona per a la seva deguda constància.
La proposta s’aprova per unanimitat
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8. Aprovació de la proposta de Festes Locals per l’any 2017
L’Estatut dels Treballadors, al seu article 37.2, estableix que de les catorze festes laborals, dues
tindran caràcter local.
Les dues festes locals seran fixades per Ordre del Conseller d’Empresa i Ocupació a proposta
dels municipis respectius.
D’acord amb l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, el Ple és l’òrgan competent
per adoptar aquest acord. Els dies seleccionats no es poden escaure en diumenge ni coincidir
amb cap dels festius que s’indiquen a l’Ordre TSF/137/2016, de 30 de maig, per la qual
s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a l'any 2017 DOGC 7135, de 6 de juny de
2016.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Establir els dies 26 de maig (segona Pasqua Granada) i 11 de novembre (Sant Martí) com a
proposta de les festes locals per l’any 2017
Establir el dia 24 d’agost (Sant Bartomeu) com a Festa Local del nucli del Baell.
2. Trametre la proposta de dates al Departament de Treball als efectes oportuns.
La proposta s’aprova per unanimitat

9. Seguiment de la gestió municipal
El Sr. Cutrina, com alcalde accidental i president del Ple d’avui, explica:
-

Que s’ha acabat la remodelació de la façana de l’Ajuntament
S’ha enderrocat el mur de l’entrada del poble que ha millorat la mobilitat
S’ha arranjat el carrer de cal Tubau a la Rovira
S’han arranjat els carrers del la zona de cal Ferreret

El Sr. Rovira explica que el CEINR va tallar el filferro que servia de tancament al bestiar. Ho han
fet per treball de neteja forestal
L’alcalde accidental explica que quan acabin el tornaran a deixar com estava
El Sr. Josep Dordas explica que manca arranjar un tram del camí de can Coll al Baell
També s’haurien de millorar els murs de can Castell i cal Perarnau.
L’alcalde accidental diu que pren nota per tenir-ho en compte en la programació de les obres
10. Precs i preguntes
No n’hi ha
No havent-hi més assumptes, l’alcalde president accidental aixeca la sessió plenària al
lloc i data dalt consignats, de la qual com a secretari estenc aquesta acta amb el seu
vistiplau.
El secretari,

Vist i plau,

Josep Ruiz Muñoz

Ramon Cutrina Planella
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