ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Caràcter:
Data:
Lloc:

Ordinari
30 de setembre de 2010
sala de plens

Assisteixen
Alcalde
ENRIC BARBANY I BAGES

Regidors
ANNA ARNELLA I VENTURA
ISABEL VALLS I BASSA
JORDI SALA I DRUGUET
PERE CABOT BARBANY
ANDREU GUAL I TOMBAS
JOAQUIM BRUSTENGA I ETXAURI

A la Casa de la Vila a les 20:00
hores del dia 30 de setembre de 2010,
es van reunir sota la Presidència del
Sr. Alcalde, els regidors que al marge
es relacionen, assistits per la
Secretària, a l’objecte de celebrar
sessió de caràcter Ordinari, en primera
convocatòria, del ple de l'Ajuntament.
Obert l’acte per la presidència,
es procedeix al debat dels assumptes
inclosos en el següent

MIQUEL MORET I ESPINOSA
JOAQUIM BLANCH I CONEJOS

ORDRE DEL DIA:

MARIA BOVER I CASANOVAS
MARTÍ FERRES I OLLE
FRANCESC MONTES I CASAS
No assisteix:
Excusa la seva assistència el Sr.
ARMANDO CAÑIZARES I BATLLE

Secretària
Marina Escribano Maspons
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1. APROVACIÓ ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ DE 4 de març de 2010
L’Alcalde sotmet a votació l’acta corresponent a la sessió del Ple extraordinari de
data 4 de març de 2010, la qual s’aprova per unanimitat.
2. INFORMACIÓ DIVERSA
L’Alcalde informa en relació a la pregunta del ple passat que va fer el grup de CIU
referent a la comptabilització d’alguns ingressos, i explica que es comptabilitzen a
la partida d’ingressos de la taxa que correspongui (com és l’exemple de les parades
de festa major, a la taxa per ocupació de sòl, subsòl, via pública). La partida 39/900
és per a recursos eventuals i imprevistos, com el lloguer de material de
l’ajuntament. A banda, existeix el compte extrapressupostari per a festes populars,
el departament de Joventut, per ingressos diversos en aquestes diverses activitats.
El regidor Martí Ferrés diu que s’han finalitzat les obres corresponents a la coberta
de les grades del camp de futbol.
El regidor Jordi Sala explica els diferents actes de la Setmana de la mobilitat
sostenible, que enguany també coincideix amb les jornades europees de patrimoni i
amb la inauguració del carril bicicleta.
El regidor Quim Blanch explica els diferents ajuts escolars concedits, que han estat
per material, sortides i menjador, essent un total de 101 alumnes els que han
sol·licitat ajuts.
La regidora Anna Arnella informa de l’inici del curs escolar, que enguany té untotal
de 1360 alumnes. També explica que durant l’estiu s’han fet algunes intervencions
de millora dels equipaments escolars.
El regidor Martí Ferrés informa que el proper 19 d’octubre Santa Eulàlia apareixerà
a la imatge del cupó de la ONCE.
3. DONAR COMPTE DECRETS I ALTRES RESOLUCIONS D'ALCALDIA
Es dóna compte al ple dels decrets dictats entre l’1 de juliol i el 31 d’agost de 2010, que
comprenen els números del 128 al 181.
4. APROVACIÓ
CULTURA

DENOMINACIÓ

DE

LA

NOVA

BIBLIOTECA-CASA

DE

Vista la proposta de la Comissió de Cultura de l’Ajuntament, per donar nom a la nova
Biblioteca Municipal,
La Comissió ha acordat, en reconeixement a la tasca desenvolupada en l’àmbit
educatiu i cultural pel Sr. Joan Ruiz i Calonja, a qui se li va atorgar la Creu de Santa
Eulàlia 2008, que la nova Biblioteca dugui el seu nom.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
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ACORD:
Aprovar la proposta de la Comissió de Cultura de l’Ajuntament per donar el nom de
“Joan Ruiz i Calonja” Creu de Santa Eulàlia 2008, a la nova Biblioteca Municipal.

El Sr. Jordi Sala explica que va haver-hi unanimitat en aquest nom. A part, s’està
treballant en què a la biblioteca pugui haver-hi un doble fons bibliogràfic del Sr. Ruiz
Calonja, d’història de la literatura catalana i un altre més específic sobre escrits propis.
El Sr. Joaquim Blanch aplaudeix aquesta proposta que es fa des de la Comissió
Cultura, perquè estan totalment d’acord en aquesta iniciativa. Es mostren satisfets que
es posi aquest nom a la Biblioteca.
Sotmesa la proposta a votació, S’APROVA PER UNANIMITAT

5. ACORD RELATIU AL PROCÉS D'ADQUISICIÓ D'UN TERRENY PER
DESTINAR-LO A L'ÚS D'APARCAMENT MUNICIPAL
Atès que s’han presentat al·legacions al plec de clàusules administratives particulars
que han de regir l’adquisició directa d’un terreny contigu al camp de futbol per destinarlo a aparcament municipal, per part del propietari de la parcel·la i per tant del propi
oferent de la seva venda, en relació a les despeses i obligacions a afrontar per part del
venedor que s’esmenten a les clàusules 5ena i 8ena.
Atès que les manifestacions contingudes a les al·legacions fan inviable continuar amb
la tramitació de l’expedient incoat per decret d’alcaldia i aprovats els plecs per ple
municipal, tot i que és voluntat d’aquest ajuntament de continuar amb les converses per
fer efectiva l’adquisició.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Territori, Règim Interior i
Serveis.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Deixar en suspens la tramitació de l’expedient d’adquisició directa d’un terreny
contigu al camp de futbol per a destinar-lo a aparcament municipal, i a aquests efectes
deixar en suspens els plecs de clàusules particulars, amb l’objectiu d’emprendre les
converses i actuacions adients per poder fer efectiva l’adquisició.
Segon.- Notificar aquest acord al propietari del terreny objecte de l’expedient.
Sotmesa la proposta a votació, S’APROVA PER UNANIMITAT

6. ACORD
D'APROVACIÓ
INICIAL
DEL
PLEC
DE
CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS I CONVOCATÒRIA DE SUBHASTA PER
ALIENACIÓ DE PARCEL·LA MUNICIPAL
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El pressupost municipal vigent preveu l’alienació d’actius patrimonials de l’Ajuntament
per obtenir recursos amb què atendre el pagament de part de les inversions, també
pressupostades per 2010.
En l’expedient instruït a aquest efecte s’ha considerat convenient l’alienació dels béns
patrimonials immobles situats als números 16 i 18 del carrer Narcís Monturiol, al
Polígon Industrial de Can Magre.
Atès que l’alienació d’un bé patrimonial s’ha de sotmetre a les normes reguladores de
la contractació de les corporacions locals, segons l’article 42 del Reglament de
patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, i essent així
que els actes de preparació i adjudicació del contracte, amb naturalesa d’actes
separables, es regeixen per la legislació administrativa de contractació de les entitats
locals, segons els articles 9 del Text refós de la Llei de contractes de les
administracions públiques, RDL 2/2000, de 16 de juny, i 262 de la Llei 8/1987, de 15
d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, d’acord amb els articles 269 i 270
9
d’aquesta darrera llei, cal procedir a l’aprovació
inicial del corresponent plec de
clàusules i sotmetre’l a informació pública.
L’òrgan competent per aprovar el plec de clàusules és el Ple municipal, pel fet de ser
l’òrgan de contractació, tal com resulta dels articles 264 i 50 de la Llei 8/1987 i de
l’article 22.2.o) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, atès què,
malgrat que l’alienació és prevista en el pressupost, el valor del bé supera el 10% dels
recursos ordinaris.
Correspon en el moment present aprovar inicialment el plec de clàusules
administratives particulars i sotmetre’l a informació pública, a fi que s’hi puguin
presentar al·legacions.
Vist l’expedient instruït, en el que hi consta reflectida la previsió en el pressupost
municipal, i els informes de secretaria i intervenció sobre el procediment a seguir, així
com l’informe de valoració dels Serveis Tècnics Municipals, tots ells inclosos a
l’expedient.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Territori, Hisenda, Règim Interior i
Serveis, es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment el plec de clàusules administratives particulars que hauran
de regir l’alienació, mitjançant subhasta pública, dels béns patrimonials immobles
d’aquest ajuntament:
“Parcel·la 13 de l’illa “B” del Polígon Industrial Can Magre, de superfície 1.602,42m2”
“Parcel·la 14 de l’illa “B” del Polígon Industrial Can Magre, de superfície 1.544,97m2”
Segon.- Sotmetre a informació pública l’esmentat plec, per un termini de 15 dies,
mitjançant la inserció d’un anunci al BOP, al tauler d’edictes de l’Ajuntament i al perfil
del contractant, a l’efecte de presentació d’al·legacions.
Si no s’hi formulen al·legacions en el termini atorgat, el plec de clàusules s’entendrà
definitivament aprovat sense resolució expressa.
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Tercer.- Convocar simultàniament subhasta pública per a l’alienació de la finca
esmentada, amb subjecció al plec esmentat, si bé la licitació s’ajornarà en el supòsit
que es formulin reclamacions contra aquest plec.
L’Alcalde explica la motivació d’aquesta alienació. L’obtenció d’aquest ingressos seran
destinats a inversions. En el polígon no queda cap altre parcel·la per edificar, hi ha
hagut la petició de diversos empresaris de Santa Eulàlia de poder disposar d’aquestes
parcel·les, i està previst en el pressupost. Es té previst fer difusió d’aquest acord als
empresaris del municipi.
El Sr. Joaquim Brustenga planteja que en anys anteriors, amb el govern de CIU, es va
criticar l’alienació per part del govern actual, i precisament amb l’argument que era un
mal moment per a fer-ho.
EL seu grup creu que en el context econòmic actual del país, ara no és el moment
oportú per a dur a terme aquesta venta, perquè segurament es treuran menys
ingressos que en un altre moment.
El Sr. Francesc Montes opina el mateix que el grup de CIU, i diu que si el que es vol és
ajudar les empreses de Santa Eulàlia, s’hauria de plantejar altres possibilitats com per
exemple un conveni d’ús o similars.
L’Alcalde recorda que a la comissió informativa, el grup de CIU hi va votar a favor.
Pel que fa a la crítica sobre l’alienació de la parcel·la del PPO5, que havia fet el govern
actual, és perquè creien que aquesta parcel·la era adequada per fer una promoció
d’habitatge protegit. No sap per quin preu s’adjudicaran aquestes parcel·les i en tot cas
serà a un preu superior al preu de tassació. El seu destí no pot ser cap altre que per
realitzar una activitat econòmica.
L’equip de govern entén que si hi ha persones que poden necessitar espais, és bo
posar-les a la venta, precisament en un moment de dificultats econòmiques, i creació
de llocs de treball.
Pel que fa al conveni d’ús, diu que per poder fer un lloguer, també caldria fer un procés
(concurs) perquè tot interessat hi pogués intervenir.
El Sr. Montes planteja la possibilitat d’una concessió.

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per 6 vots a favor (4 I-ERC i 2 PSC), i 6 vots
en contra (5 CIU i 1 PP).
Davant de l’empat, es fa una segona votació, i l’Alcalde fa ús del vot de qualitat, de
manera que S’APROVA L’ACORD.

7. APROVACIÓ CONVENI
DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AGÈNCIA
CATALANA DE L'AIGUA I L'AJUNTAMENT DE SANTA EULÀLIA DE
RONÇANA PER AL DESENVOLUPAMENT D'ACTUACIONS DE MILLORA
HIDRÀULICA I AMBIENTAL AL RIU TENES, AL SEU PAS PER SANTA
EULÀLIA DE RONÇANA

En data 27 de febrer de 2007 es va signar un “Conveni de col·laboració pel
desenvolupament de diferents actuacions de correcció hidrològica al riu Tenes, al seu
pas per Santa Eulàlia de Ronçana”. En relació als compromisos establerts en
l’esmentat conveni, i per tal d’estudiar amb més nivell de detall la viabilitat de les
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actuacions recollides al mateix, l’ACA redactà l’”Estudi d’alternatives per al
condicionament hidràulic i ambiental del riu Tenes al T.M. de Santa Eulàlia de
Ronçana”.
Amb posterioritat, diverses circumstàncies han fet convenient la reformulació del
conveni en base a la necessitat d’abordar noves propostes puntuals.
En aquest sentit, per recollir aquestes propostes i d’acord amb el contingut d’informes
posteriors, l’ACA i l’Ajuntament declaren la necessitat de substituir el “Conveni de
col·laboració pel desenvolupament de diferents actuacions de correcció hidrològica al
riu Tenes, al seu pas per Santa Eulàlia de Ronçana”.
Atès que ambdues parts han convingut les condicions en què s’efectuarà la redacció
dels projectes constructius, la construcció i el finançament de les diferents
infraestructures derivades del desplegament de les actuacions de correcció hidrològica
al riu Tenes, al seu pas per Santa Eulàlia de Ronçana, i per tal de deixar constància
dels acords presos, tenen la voluntat de formalitzar un nou conveni de col·laboració
entre les entitats que hi intervenen,
Vist el text del conveni a subscriure i el dictamen de la Comissió Informativa, es
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar el “Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Santa Eulàlia de
Ronçana i l’ACA per al desenvolupament de diferents actuacions de correcció
hidrològica al riu Tenes, al seu pas per Santa Eulàlia de Ronçana.
Segon.- Facultar expressament el Sr. Alcalde per a la signatura i formalització del
conveni, en representació de la Corporació municipal.
Tercer.- Fer trasllat dels presents acords a l’Agència Catalana de l’Aigua.

L’Alcalde explica el procés seguit en aquests mesos de converses amb l’ACA. A
continuació fa un repàs dels compromisos i acords adquirits en el text del conveni, així
com la seva calendarització.
El text del conveni està d’acord amb el que la comissió de seguiment va manifestar al
novembre de 2009. Contempla que no hi haurà actuacions d’endegament i no
s’afectarà cap sòl privat urbà.
L’Alcalde explica la modificació en el punt de la Comissió de Seguiment, sobre els
membres a formar-ne part, i que se’n deixarà constància a l’acord de ple.
A continuació explica els tràmits que s’estan portant a terme en l’actualitat i en el futur
proper.
Abans de sotmetre l’acord a votació, es modifiquen els acords en el sentit referit
anteriorment, que es llegeix de nou de la següent manera:
Primer.- Aprovar el “Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Santa Eulàlia de
Ronçana i l’ACA per al desenvolupament de diferents actuacions de correcció
hidrològica al riu Tenes, al seu pas per Santa Eulàlia de Ronçana.
Segon.- Adquirir el compromís que per part de l’Ajuntament en la Comissió de
Seguiment hi estarà convidat un membre de cada grup municipal.
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Tercer.- Facultar expressament el Sr. Alcalde per a la signatura i formalització del
conveni, en representació de la Corporació municipal.
Quart.- Fer trasllat dels presents acords a l’Agència Catalana de l’Aigua.

Sotmesa la proposta a aprovació, S’APROVA PER UNANIMITAT

8. PRESENTACIÓ D’AL·LEGACIONS A L'ESTUDI INFORMATIU DEL IV
CINTURÓ, TRAM TERRASSA-GRANOLLERS
El Ministeri de Foment ha fet públic en data 30 de juliol, l’estudi informatiu del Quart
Cinturó, concretament del tram que va de Terrassa a Granollers. L’estudi es troba en
període d’exposició pública per poder presentar-hi al·legacions i observacions.
L’estudi publicat al BOE (Estudio Informativo de clave: EI 4-B-16. “Cierre de la Autovía
Orbital de Barcelona”) estableix el traçat proposat pel Govern del que seran els 34,7
quilòmetres de la B-40 que queden per construir.
Atès que l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, després d’analitzar atentament els
documents de l’estudi esmentat té a bé a formular al·legacions que es detallen en el
document que s’incorpora a l’expedient.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar el document d’al·legacions a l’estudi informatiu del Quart Cinturó
(Estudio Informativo de clave: EI 4-B-16. “Cierre de la Autovía Orbital de Barcelona”)
que s’annexa a l’acord.
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord i del document d’al·legacions al Ministeri de
Fomento, al Cap de Demarcació de Carreteres de l’Estat a Catalunya i al Conseller de
Política Territorial i Obres Públiques de la generalitat de Catalunya.
L’Alcalde agraeix sobretot l’esforç fet per les diferents àrees de l’Ajuntament, així com
l’esforç dels grups municipals per haver arribat a consensuar les al·legacions, per la
importància que representa com a unitat de poble.
A continuació fa un repàs sobre el contingut de les al·legacions.
El Sr. Joaquim Blanch vol felicitar als grups pel consens que s’ha aconseguit, i perquè
tots han sabut cedir en algunes coses.
Sotmesa la proposta a aprovació, S’APROVA PER UNANIMITAT
9. AFERS URGENTS I SOBREVINGUTS
No n’hi ha cap.
10. PRECS I PREGUNTES
La Sra. Maria Bover fa la següent pregunta:
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- Demana si hi ha novetats respecte al centre de dia.
La Sra. Arnella respon que des de la Mancomunitat s’està treballant en un centre de
dia-residència. El projecte que s’està fent té un cost massa elevat, i per això la idea és
que només sigui centre de dia. Està pendent de parlar amb Acció Social de la
Generalitat perquè quan es faci, la Generalitat pugui assumir una part del cost.
La Sra. Isabel Valls fa la següent pregunta:
-

Demana informació sobre les queixes que han arribat en referència al menjar a
les escoles bressol.

La Sra. Arnella diu que no en té constància, i seguidament explica que l’empresa és
nova, i en destaca que els productes són frescos i de proximitat (amb alguns
productors del municipi).
El Sr. Blanch amplia la resposta en relació al subministrament dels aliments, que són
frescos i de proximitat, i garanteix que el menjar és excel·lent.
El Sr. Miquel Moret fa els següents precs i preguntes:
-

Vol saber com està la inspecció pendent de l’empresa de València a la gespa
del camp de futbol.

El Sr. Ferrés respon que s’ha d’arribar a un acord amb l’empresa que va instal·lar la
gespa. S’està a l’espera que l’empresa de València comprovi els dos elements que
manquen per obtenir el certificat de la Generalitat.
-

Creu que seria interessant que davant les banquetes de reserves, que hi ha un
clot, es pogués demanar a l’empresa que ho revisés.

El Sr. Ferrés respon que l’empresa ha anat a mirar-ho i s’està parlant de com fer-ho, i
quin és l’origen. S’ha d’aixecar el camp uns metres,i s’està pendent de saber com ferho. Segurament durant aquest mes estarà arreglat.
-

Voldria tenir un resum de les despeses de Festa Major, i també de les
recaptacions.
Vol felicitar per la curs de ciclomotors i vol recordar a l’equip de govern que en
aquell mateix indret inicialment no hi volien fer res.

El Sr. Andreu Gual fa els següents precs i preguntes:
-

Sobre el Pla de residus de l’equip de govern, i que havia de culminar amb la
PAC, sembla que finalment no es tirarà endavant. Voldria que se n’informi en el
Ple.
L’Alcalde respon que el tema no està tancat, i que se n’informarà convenientment quan
estigui el tema tancat del tot, per compromís i responsabilitat.
-

Vol saber en quin estat queda aquest veí que va ser adjudicatari del contracte
de gestió de la PAC.

L’Alcalde diu que es respondrà si finalment aquest fos el cas.
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-

Fa referència a l’estat del barri del Bonaire, en concret pels camins en els dies
de pluja. Prega que es reconsiderin les actuacions a fer i que siguin definitives i
no pas provisionals com fins ara.

El Sr. Jordi Sala respon que perquè no es facin malbé, cal asfaltar o bé posar porlan,
no hi ha altra manera. L’equip de govern està satisfet dels treballs fets a partir del FEIL
i FEOSL, i dels sistemes emprats. Afegeix que és inevitable que en aquest tipus de
carrers (i no només en aquest barri) es facin xargalls i que se’n vagi la terra quan plou.
Però en dies de pluja no hi ha hagut problemes remarcables, i s’ha fet una primera
actuació d’emergència – com en d’altres espais. Després de l’episodi de pluges es té
previst fer una reparació més complerta i definitiva.
-

Reitera l’oferiment dels regidor de CIU per treballar i aconsellar en aquests
treballs esmentats anteriorment.

El Sr. Sala repeteix que les actuacions fetes van aguantar pluges l’any passat i també
aquest any. Per evitar mínims problemes, la única solució passar per una actuació més
forta, i per tant amb un pressupost més elevat.
-

Voldrien tenir informació sobre les alarmes que es van col·locar a la casa de
l’ex-regidor d’aquest consistori, Santi Martí.

L’Alcalde explica que ja hi ha un informe policial i segons aquest, es diu que es pot
desinstal·lar el sistema de vídeovigilància. Els tècnics ja tenen l’ordre de fer-ho.
El Sr. Joaquim Brustenga fa les següents preguntes:
-

Quina incidència va tenir entre el personal la vaga d’ahir?

L’Alcalde explica que l’11% dels treballadors va fer vaga, la majoria de l’edifici
d’oficines.
-

Sobre la resposta que s’ha fet arribar de les despeses del viatge a Blangoua,
diu que la partida era de 9.000€, però que les despeses pugen a 13.000€.
Voldria conèixer el detall de les despeses.

L’Alcalde explica que la partida no eren 9.000€ sinó més, perquè al ple de maig es va
aprovar un ajut pel projecte “Caminem per Blangoua”, de 9.000€. Explica que els
assistents van ser: 2 càrrecs electes, 2 treballadors, 2 persones a títol voluntari (que es
van fer càrrec de les seves despeses), i 7 joves que es financien una part ells; una part
del fons i una altra part dels ingressos per activitats.
-

Denuncia que s’ha contractat com a comptable a un membre de la llista d’I-ERC
sense seguir el procés de selecció previst. Fa una sèrie de precs, que demana
que constin expressament en acta:

Una de les premisses de l’administració pública en democràcia és la transparència, la
garantia de que tots els acords i resolucions es prenen de forma objectiva, buscant
l’interès general, seguint de forma escrupolosa tots els procediments administratius
legalment establerts, i garantint la igualtat de condició de tots els ciutadans davant la
llei.
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El seu partit, ERC, encara que vostès es diguin independents, parla sempre de que
actua amb “mans netes”, de ser èticament irreprotxables.
Doncs be, senyor alcalde, un cop més ens veiem obligats a denunciar que vostè
continua contractant a un membre de la seva llista electoral com a comptable, a dit, de
forma urgent, sense haver seguit cap tipus de procediment de selecció amb pública
concurrència que permeti a qualsevol altre ciutadà poder optar a aquest lloc de treball
en igualtat de condicions. I suposem que ho continuarà fent fins a les propers eleccions
municipals. Cal tenir present que no tenim res en contra d’aquesta persona i que té tot
el dret a participar de la política, a ser membre d’ERC, i a treballar per l’ajuntament si la
seva vàlua ho justifica. A més ha fet una bona tasca com a secretari de l’Agenda 21 de
Santa Eulàlia de Ronçana. Però el que trobem èticament rebutjable és que cobri de
l’ajuntament sense haver seguit cap procediment públic, amb un plec de condicions
que permeti a qualsevol altre ciutadà poder concursar en aquest lloc de treball.
En la seva carta de data 27 de setembre, Registre de Sortida 1144, ens diu Sr. Alcalde
que es va fer ús de la borsa de treball i es van fer entrevistes.
Davant d’això nosaltres fem els següents PRECS:
1.- Volem tenir accés a aquesta borsa de treball, volem tenir accés a les notificacions
que es van fer a les persones de la borsa per participar en les entrevistes, a les actes
on constin aquestes entrevistes, volem veure els currículums i les valoracions que es
van fer de les diverses persones que van ser entrevistades. Volem saber qui formava
part del tribunal de selecció, sabent que amb la llei actual no hi poden haver polítics en
la selecció de personal .
2.- I si no ens pot contestar els requeriments del punt anterior, actuï amb transparència,
amb honestedat i “mans netes” i resolgui immediatament el contracte urgent i a dit de la
persona interessada i si aquest lloc de treball és necessari, faci el favor de convocar un
concurs públic, amb unes bases que garanteixin els principis d’igualtat, lliure
concurrència i publicitat que estableix l’ordenament jurídic.

L’Alcalde explica com ha anat el procés de selecció. Es va procedir a la contractació
per urgència, degut a la baixa mèdica del cap dels serveis econòmics. Es va fer ús de
la borsa de treball per tal de cobrir aquest lloc de treball de manera temporal i
d’urgència. Li sap greu que s’acusi aquesta persona tan sols perquè era membre de les
llistes d’Independents-ERC en les últimes eleccions.

I a tres quarts de deu del vespre, es dóna per finalitzada la sessió i s’estén aquesta
acta, i jo, la secretària, ho certifico, amb el vist-i-plau de l’Alcalde.

L’Alcalde

Marina Escribano Maspons
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