RESUM DEL PREPLÈ DEL DIA 23 DE GENER DE 2019
Temes tractats:
1. Temes que es tractaran en el ple De la setmana entrant, dia 31
de gener de 2019:
1. Aprovació acta sessió anterior.
2. Donació de compte de les juntes de govern local.
3. Donació de compte dels decrets d’alcaldia.
4. Augment de retribucions dels treballadors públics: J. Badia explica
que aquest punt s’inclou en aquest ple a causa d’una decisió del
govern central que va publicar un decret en què s’augmentava el
sou dels treballadors públics en un 2,25% + una part variable.
L’Ajuntament de Callús ho aplicarà als seus treballadors. I per a
això fa falta que s’aprovi en un ple. S’enviarà la proposta per
aprovar als regidors de l’oposició.
5. Convenis amb entitats per cessió d’espais municipals: (Aquest
punt pot ser que sigui un punt solt; o pot ser que hagi d’anar a
l’apartat de Sobrevinguts; la raó és perquè, no havent-hi fins ara
la secretària, pot ser que l’expedient no estigui preparat fins
dimarts que. En aquest cas aniria a Sobrevinguts.) Es tracta de la
proposta que ja es va passar a totes i cada una de les entitats del
poble que ocupen un espai cedit per l’ajuntament per tal que
tinguin constància d’aquesta cessió i així puguin disposar-ne
tranquil·lament. Es va enviar a cada entitat després
 F. Puig demana si se’ls pot facilitar la llista d’entitats afectades
per aquest conveni. I l’alcalde respon que no hi ha cap problema i
que ja els l’enviarà.
6. Conveni amb clubs Petanca: J. Badia també explica que, si es pot
passar pel ple com a punts normals, s’hi passarà. Si no, serà un
altre punt sobrevingut. Igualment, J. Badia avança que enviarà
còpia del conveni als regidors de l’oposició perquè se la puguin
mirar.
7. Assumptes sobrevinguts
8. Precs i preguntes.
9. Torn obert de paraules.
 E. Vall de Vilaramó demana si es presentarà la moció d’adhesió al
manifest signat pels expresidents de la Generalitat i del Parlament de
Catalunya sobre els presos polítics. J. Badia li respon que, com a
moció, no l’ha vista; però com a adhesió personal, sí. I que, com a
alcalde, ja l’ha signada individualment. E. Vall de Vilaramó li diu que
si la troba com a moció, ja la hi enviarà, de manera que s’acorda que
es presentarà al ple per ser aprovada per tots els grups polítics.
2. Altres temes dels quals es vol parlar des de l’ajuntament:
2.1

Reunió de l’Assemblea del Patronat del Casal del Poble: J.
Badia explica que es va reunir l’Assemblea del Patronat del Casal del
Poble, amb una bona assistència d’entitats. S’hi va aprovar el

pressupost de 2019, que ha havia estat aprovat per la junta
directiva, en una sessió prèvia al ple municipal. I s’hi va informar
sobre les subvencions municipals per a les entitats. D’una banda, es
va explicar com estava la situació del 20% corresponent al final de la
subvenció 2018. Algunes entitats ja han lliurat tota la documentació i
han rebut la part corresponent; d’altres van lliurar la documentació
incompleta i se’ls ha requerit que la completin. Es va explicar també
com anirà la convocatòria de subvencions per al 2019 i els terminis.
La presentació que es va fer servir es va enviar a cada entitat. També
es va tractar el proposta que ha fet l’ajuntament de signar un conveni
amb cada entitat que ocupa un espai municipal. Aquest conveni
també es va enviar a cada entitat, amb el detall de l’espai (lloc i m2).
Un cop el ple faculti l’alcalde, se signarà el conveni amb cada entitat.
2.2

Obres dels Manxons: Ll. Martí explica que el dia 28 de gener
començaran les obres dels Manxons. L’empresa ha de traslladar-hi la
maquinària i començar l’obra. Si no ho ha fet fins ara, és perquè
estava acabant les obres en un altre lloc.

2.3

Fira de les Filadores: M. Lladó informa que s’han fet diverses
reunions per parlar de la Fira de les Filadores. I s’ha convocat una
assemblea per al dia 10 de febrer, al matí, per informar tothom i
demanar la col·laboració de totes les entitats en les representacions
de la Fira, que serà el dia 5 de maig de 2019. S’està mirant també si
hi ha alguna altra fira en altres pobles de la comarca.

2.4

Revisió del clavegueram 2019: Ll. Martí explica que aviat es
començarà a fer les obres corresponents als punts amb deficiències
del clavegueram, com a resultat de la revisió que se’n va fer el 2018.
Bàsicament s’actuarà als carrers Viladelleva, Sant Antoni i
Montserrat. Més endavant s’haurà de fer intervencions a la Carretera
de Cardona i en altres punts que es van revisar l’any passat. I es farà
també la revisió del que queda del municipi: els Manxons, Cal
Cavaller i el Cortès.

2.5

Meses electorals: J. Badia informa que s’ha demanat a l’oficina dels
cens que s’equilibrin les dues meses electorals de Callús, quant a
nombre de votants. Bàsicament consistiria a passar els votants els
noms dels quals comencen per la lletra L a la mesa A, en lloc de ser a
la mesa B. Des de l’Oficina del Cens han respost afirmativament.

2.6

Cens electoral: J. Badia informa també que, arran d’una consulta,
cal explicar clarament qui pot votar i qui no a les properes eleccions.
La normativa està exposada al públic a la cartellera de l’Ajuntament
des del passat mes de novembre.

2.7

Reunió del Consorci d’Atenció a la Gent Gran: J. Badia avui al
matí (dia 23.01.2019) s’ha reunit la junta del Consorci d’Atenció a la
Gent Gran. A part del pressupost per a l’any, s’hi ha parlat de la
situació de la Residència i de propostes de millora que es faran
arribar a Sant Andreu Salut.

3. Temes aportats per les persones assistents:
a) Palanca: C. Just recorda que caldria prendre una decisió sobre la palanca
del pont de la Carretera de Sant Mateu i fer arribar a la Diputació que es

decideixi d’una vegada per posar-hi una de les taules que hi ha de mostra.
J. Badia li comunica que ja s’ha fet arribar la proposta.
b) Cotxes aparcats a la Carretera de Cardona: C. Just també es queixa dels
cotxes que s’aparquen davant els garatges a la part de la Carretera de
Cardona, tocant al pont i que va ser reparada recentment. Aquests cotxes
impedeixen el pas de les persones. Ll. Martí en pren nota i s’avisarà els
propietaris perquè no deixin el cotxe aparcat a la vorera.
4. Ple de la setmana entrant: No havent-hi altres temes per tractar,
l’alcalde recorda que el proper dimecres, dia 31 de gener, hi haurà el ple del
mes de gener, al qual convida tots els callussencs a assistir-hi.
Callús, 29 de gener de 2019.
Resum fet per Joan Badia i Pujol

