ACTA Ple 26 de gener de 2006
Caràcter: ordinari
Data: 26 de gener de 2006
Lloc: Casa de la Vila

Assisteixen
Alcalde
JAUME DANTI I RIU
Regidors
ENRIC BARBANY I BAGES
SANTIAGO MARTI DIAZ
JOAQUIM BRUSTENGA I ETXAURI

A la Casa de la Vila a les vuit del
vespre del dia 26 de gener de dos mil
sis, 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
ordinària,
en
primera
convocatòria, del ple de l'Ajuntament.
Obert l’acte per la presidència, es
procedeix al debat dels assumptes
inclosos en el següent

JOAN IGLESIAS I BARCIA
MARTÍ FERRES I OLLE

ORDRE DEL DIA:

ARMANDO CAÑIZARES BATLLE
FRANCESC MONTES I CASAS
ANDREU GUAL I TOMBAS
JORDI SALA I DRUGUET
DAVID DURAN I VIAPLANA
Absències justificades
Absències no justificades
Secretaria
Marina Escribano Maspons
Assessor jurídic
Artur Obach Martinez
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1. Aprovació actes sessions 3 i 24
de novembre; 22 i 29 de
desembre de 2005.
2. Informació diversa
3. Aprovació del Plec de Clàusules
que regirà la contractació de la
gestió de les plantes agrícoles
de Compostatge a Santa Eulàlia
de Ronçana
4. Agermanament amb el poble de
Blangowa (Camerun)
5. Aprovació de l’establiment i del
reglament que ha de regir la
distinció “Creu de Santa Eulàlia
de Ronçana”
6. Moció per declarar Dia del
Municipi el 19 d’abril
7. Moció: Reforma parcial del
reglament del registre civil per
realitzar
inscripcions
de
defuncions
al
registre
corresponent al domicili de la
persona difunta
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1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS 3 I 24 DE NOVEMBRE; 22 I 29 DE DESEMBRE
DE 2005

Es llegeixen les actes corresponents a les sessions de 3 i 24 de novembre i 22 i 29 de
desembre, i S’APROVEN PER UNANIMITAT.

2. INFORMACIÓ DIVERSA
El regidor Enric Barbany explica els treballs de manteniment i reparació dels carrers
del municipi. Primordialment als Ametllers, c/Bosc d’en Roure, etc. I també a Salve
Regina, camí de la Serra, Can Maset, Can Lledó, entre d’altres.
S’ha de continuar a d’altres carrers i fer algun tram més gran del camí de Caldes, camí
del Gual i Hostalets.
El regidor Andreu Gual pregunta en què consisteix l’arranjament.
El regidor Barbany explica que depèn del carrer, en uns casos hi ha clots, i s’han tapat.
Aquest any s’ha volgut actuar en els carrers amb bonys deguts a les arrels, i aquesta
actuació implica més dedicació, cal treure formigó, les arrels, etc. Un altre cas pot ser
el de tapar un tram de carrer de més amplada. L’actuació depèn del defecte que
presenti la via, i en funció de la relació cost-benefici.
El regidor Joan Iglesias pregunta si s’han arrencat les arrels, i el regidor Barbany
respon que s’han tallat quan ha estat necessari.
El regidor Joaquim Brustenga pregunta si tot són zones recepcionades per
l’Ajuntament.
El regidor Enric Barbany diu que no en tots els casos.
El regidor Brustenga pregunta si és que va a càrrec de l’Ajuntament, com és que no es
fa pagar el cost als veïns.
El regidor Barbany respon que efectivament les obres van a càrrec de l’Ajuntament, ja
que no es tracta d’una urbanització integral – en aquest cas s’imputaria el cost als
veïns-, sinó arranjaments puntuals, i es fa difícil l’aplicació de quotes urbanístiques.
El regidor Brustenga diu que si l’Ajuntament posa pegues per a recepcionar zones on
l’estat no és perfecte, es crea un greuge si la pròpia corporació arranja per ella mateixa
trossos de carrers que no estan recepcionats.
El regidor Barbany respon que l’Ajuntament ha aplicat aquest sistema des de que es
tenen les NSP.
El regidor Jordi Sala explica que la portada d’aigües va arribant a la seva fi, i s’arregla
el Camí de Rosàsque el cantó de Ca l’Artiguetes ja està arreglat, a manca de trobar la
font i restaurar-la, i també està arreglat el cantó de Can Lluc.

El regidor Martí Ferrés explica que les obres de la piscina van començar al desembre, i
ja està fet el got nou i el petit, i el de compensació. També està acabada la baixada on
ha d’anar la sala de màquines. L’obra segueix els temps previstos.
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L’alcalde informa que s’ha anomenat a Carles Arcas com a procurador en el
Contenciós Administratiu interposat per Ronçana Vallès i altres.
El regidor Santi Martí informa sobre el Pla de Residus, que al desembre s’ha iniciat la
campanya d’educació ambiental i la preparació de la campanya al municipi. Al gener
es va iniciar la segona fase, de presentació: als treballadors de l’ajuntament, entitats,
equip de govern i altres grups municipals. També s’han reunit a diversos col·lectius:
Agenda 21, comerciants, entitats culturals i associacions de veïns, etc., amb la idea de
tenir el compromís d’aquestes entitats i col·lectius per a reforçar la pròpia campanya,
en especial els membres de l’Agenda 21.
Ara s’inicia la fase d’implantació, i per això s’explicarà als veïns de manera gradual,
per zones del municipi. S’explicarà el funcionament, i tot allò que calgui conèixer sobre
la nova recollida porta a porta. En aquests moments s’està en la fase de bustieig, a
cada zona, on hi ha aproximadament 1000 habitants. HI haurà 4 reunions informatives,
per tal de reunir 250 veïns cada vegada. Després de les reunions es farà entrega dels
cubells i de les bosses de compostatge.
Les primeres reunions seran 9-10 de febrer i el 13 i 14, i també està previst un acte
lúdic d’inici de la campanya. També es tractarà a nivell educatiu a les escoles, amb
activitats específiques a càrrec del CEPA.
El regidor Jordi Sala explica que s’està fent el manteniment de la xarxa d’enllumenat,
que al carrer Formentera hi ha hagut un endarreriment per les obres, que a Can
Vendrell començarà a fer-se immediatament. Diu que al carrer Jaume I, s’hi ha posat
llum, aprofitant el quadre nou de Can Mallorca. Falta encara Pinedes, i algun altre
equipament. El regidor diu que s’aniran canviant bastants quadres en el Pla de millora i
manteniment.

3. APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DE
LA GESTIÓ DE LES PLANTES AGRÍCOLES DE COMPOSTATGE A SANTA
EULÀLIA DE RONÇANA
Atès que el Pla de residus de Santa Eulàlia de Ronçana, aprovat en el Ple de data 29 de
setembre de 2005, implica una nova gestió dels residus que incorpora la transformació
en compost de qualitat de la fracció orgànica i la fracció vegetal recollida al municipi,
Atès que per a tal fi es procedirà a la construcció de dues plantes agrícoles de
compostatge en el municipi que seran de titularitat municipal però de gestió a càrrec d’un
contractista,
Ateses les característiques del servei a contractar i el que s’especifica per al
procediment negociat a la legislació vigent en matèria de contractació,
Vist el Plec de clàusules que regirà la contractació de la gestió de les plantes agrícoles
de compostatge (PAC),
I vist l’informe favorable de la Comissió Informativa,
Es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
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Primer.- Aprovar el Plec de clàusules que regirà la contractació per procediment
negociat de la gestió de les plantes agrícoles de compostatge a Santa Eulàlia de
Ronçana.
Segon.- Iniciar el procés de contractació per la via del procediment negociat amb la
invitació formal a participar en aquest, a tots aquells que, dins del municipi de Santa
Eulàlia, reuneixin els requisits necessaris per a la gestió de les PAC.
Tercer.- En el termini màxim de quinze dies des del darrer dia de presentació de
proposicions, la Mesa de Contractació, proposarà a aquest Ple la proposta de
contractació més adient.

El regidor Santi Martí explica que la decisió política de fer el compostatge s’emmarca
dins del principi de responsabilitat, de manera que els problemes que generem,
nosaltres hi hem de buscar solució. És doncs, una mesura de responsabilitat i de
sostenibilitat. Amb aquest objectiu, explica, es va signar un conveni amb l’Agència
Catalana de Residus, perquè finançaran la construcció de dues plantes agrícoles de
compostatge. Amb aquest procediment, es tracta de trobar els millors emplaçaments i
gestors de les plantes. Aquest fet aporta avantatges per al municipi, per temes de
transport, desplaçament, i per tant d’estalvi d’energia, etc. Un altre component és l’ajut al
sector agrícola del municipi; que puguem donar una sortida rendible a aquesta activitat
agrícola
Està previst que les plantes produeixin unes 1.400 tones al 2015 , per una població
estimada de 9.500 habitants.
El regidor Joaquim Brustenga diu que es van trobar punts millorables proposats per CIU,
i l’equip de govern es va mostrar sensible i ho va incorporar. El regidor proposa que un
cop decidit l’emplaçament, fora bo parlar amb l’adjudicatari i també amb els veïns del
sector, perquè tinguin coneixement detallat del que serà i representarà la planta.
El regidor Santi Martí agraeix l’aportació de l’equip de CIU i diu que si és la ubicació
ideal, s’entén que la distància serà prou per a no ocasionar molèsties als veïns. I en tot
cas, si no fos així, el prioritari serien els veïns. De tota manera, la planta no ha
d’ocasionar molèsties.
El regidor explica que a través de Canal SET també s’està informant de tot el procés, i
es penjaran explicacions, fotografies i vídeos a la web municipal.
El regidor Andreu Gual diu que hem de ser realistes i vigilar amb les comparatives de
funcionament d’aquest tipus de plantes que fa l’equip de govern amb d’altres països, ja
que la realitat, clima, etc. no són els mateixos que aquí.
El regidor Francesc Montes, en referència al desenvolupament econòmic de la pagesia,
hi està d’acord, però és una contradicció ja que podria ser que es presentés un pagès de
fora de Santa Eulàlia, o un gestor que no fos del municipi.
El regidor de Medi Ambient respon dient que el tipus de procediment és el negociat i per
tant no és obert a tothom, sinó que és per mitjà d’invitacions des de l’ajuntament que els
pagesos entren a participar en el procés.
El sr. Montes diu que potser caldria reservar els terrenys on el pagès desa el compost,
per si es rescindís el contracte, i fins que no se’n trobés un altre, poder-hi deixar el
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compost. En aquest sentit pregunta en qui recau la responsabilitat del compost generat a
la planta; creu que en el Plec de clàusules s’hauria d’incorporar aquesta qüestió.
Es decideix que no cal incorporar aquesta qüestió al Plec, ja que queda prou clar que és
el gestor el que se’n responsabilitza.
ES SOTMET A VOTACIÓ I S’APROVA PER UNANIMITAT

4. AGERMANAMENT AMB EL POBLE DE BLANGOWA (CAMERUN)

El Poble de Santa Eulàlia, a través del seu Ajuntament, ha mostrat des de fa temps la
seva sensibilitat en relació a la situació de desigualtat i d’injustícia que pateix el tercer
món. Per aquest moriu es dedica l’1% dels ingressos ordinaris a subvencionar
diversos projectes solidaris a diferents països.
Cal entendre, però, que la manifestació de la solidaritat no pot limitar-se a la concessió
d’un ajut material, que sempre serà insuficient. D’altra banda, viure la solidaritat com a
valor humanitzador ha de comportar una interrelació que ha de ser enriquidora i
transformadora per a ambdues parts. És amb aquest objectiu, i d’acord amb el Consell
Social Municipal, que es proposa l’establiment de l’agermanament amb un poble del
tercer món com a mitjà per avançar vers un poble més solidari.
Atès que el Consell Social ha proposat establir l’agermanament amb el municipi de
Blangowa, al Camerun,
Atès que es disposa d’un coneixement de la realitat d’aquell poble, amb vincles de
referència que manifesten les possibilitats de poder desenvolupar de manera reeixida
l’esmentat agermanament.
Atès que l’alcaldia de Blangowa ha comunicat la disponibilitat i la il·lusió de poder fer
efectiu l’agermanament amb el poble de Santa Eulàlia de Ronçana.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple l’adopció dels
següents
ACORDS:
Primer.- Que els Ajuntaments de Blangowa i de Santa Eulàlia subscriguin un pacte
d’agermanament amb l’objectiu d’assolir el major coneixement i solidaritat entre
ambdues poblacions.
Segon.- Els Ajuntament agermanats promouran tot tipus de relacions socials, culturals,
educatives i econòmiques que contribueixin al major desenvolupament personal i
material dels dos pobles.
Tercer.- Es promouran relacions i intercanvis entre entitats i associacions de Blangowa
i de Santa Eulàlia.
Quart.- Es faculta a l’alcalde per a la formalització del pacte d’agermanament.
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Cinquè.- Traslladar aquest acords, prèvia traducció al francès, a l’Ajuntament de
Blangowa.

L’alcalde diu que l’esperit de solidaritat del poble de Santa Eulàlia es vol concretar en
una acció més, i aquesta és l’agermanament amb Blangowa.
Es va començar aportant al Tercer món el 0,7% del pressupost, i s’ha passat a l’1%.
Les aportacions econòmiques són positives, però l’agermanament és a un altre nivell,
a partir de lligams més a nivell intercultural, social i econòmics.
L’agermanament ha de ser una via per a millorar el desenvolupament humà de tots
dos pobles.
A continuació explica que la decisió d’agermanar-nos amb aquest poble i no un altre,
ha estat perquè el continent africà ha estat i continua essent el continent oblidat.
Aquest fet va decantar la decisió, tot i que es presentaven clares dificultats. També hi
havia alguna vinculació prèvia amb el Camerun. L’agermanament ha de ser un
instrument dinamitzador de la solidaritat i ha de ser continuat i fer-ne seguiment.
L’alcalde finalitza dient que aquest és un pas important per Santa Eulàlia, que no
significa deixar de banda altres projectes, que són coses paral·leles i perfectament
compatibles.

ES SOTMET A VOTACIÓ I S’APROVA PER UNANIMITAT

5. APROVACIÓ DE L’ESTABLIMENT I DEL REGLAMENT QUE HA DE REGIR LA
DISTINCIÓ “CREU DE SANTA EULÀLIA”

Atès que des del consistori es considera important la creació d’una distinció pròpia de
Santa Eulàlia de Ronçana que permeti el reconeixement públic de persones físiques o
jurídiques que, per la seva trajectòria, actuació, mèrits i valors cívics i democràtics
honorin el poble, i que aquesta distinció s’anomeni la creu de Santa Eulàlia,
Atès el que preveu l’article 189 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el reglament d’organització, funcionament i regim jurídic dels ens locals, sobre
creació de medalles, emblemes, condecoracions o d’altres distintius honorífics,
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa,
Es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar l’establiment de la “Creu de Santa Eulàlia” com a distinció municipal.
Segon.- Aprovar inicialment el reglament que ha de regir la distinció “Creu de Santa
Eulàlia”.
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Tercer.- Fer públic aquest acord i exposar-lo a informació pública per un termini de 15
dies hàbils, entenent que si no es fa cap al·legació, quedarà aprovat definitivament i es
procedirà a la publicació del text íntegre del Reglament.

ANNEX: REGLAMENT DE DISTINCIONS DE L’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀLIA DE
RONÇANA
CAPÍTOL I. LA DISTINCIÓ MUNICIPAL
Article 1. L’objecte d’aquest Reglament és la regulació de la concessió d’una distinció
per l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana a aquelles persones físiques o
jurídiques que per la seva trajectòria, actuació, mèrits i valors cívics i democràtics
honorin el poble, tal com preveu l’article 189 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
Article 2. La distinció que l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana podrà conferir per
premiar especials mereixements o serveis extraordinaris prestats a el poble serà la
creu de Santa Eulàlia
Article 3. La distinció esmentada en l’article anterior serà merament honorífica, sense
que pugui atorgar cap dret econòmic ni administratiu.

CAPÍTOL II. DE LA CREU DE SANTA EULÀLIA
Article 4. La creu de Santa Eulàlia es concedirà com a reconeixement i agraïment del
poble envers persones físiques o jurídiques per una actuació o conjunt d’activitats que
hagin tingut un extraordinari relleu i transcendència d’enaltiment del poble o de servei i
de dedicació al progrés i benestar de la seva població, amb ampli ressò més enllà de
l’àmbit Santaeulalienc.
Així mateix es concedirà com a reconeixement i agraïment del poble envers persones
físiques o jurídiques que hagin destacat molt especialment en el treball envers
l’associacionisme ciutadà i les manifestacions culturals, esportives, cíviques,
econòmiques i socials.
Article 5. En la creu hi haurà de figurar obligatòriament l’escut del municipi, la menció
que es tracta de la creu de Santa Eulàlia, el nom de la persona guardonada i la data
d’atorgament.
Article 6. Els guardonats podran lluir una reproducció de la creu a la solapa o lloc
similar. En cas que es tracti de persones jurídiques, ho podran fer constar en el seu
anagrama i en qualsevol eina de difusió de les seves activitats.
Article 7. La persona física a qui sigui atorgada la creu de Santa Eulàlia tindrà el
tractament de Santaeulalienc o Santaeulalienca Il·lustre.

CAPÍTOL III. DEL PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DE LA CREU DE SANTA
EULÀLIA
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Article 8. La concessió de la creu de Santa Eulàlia, l’acordarà la corporació municipal,
amb el vot favorable de la majoria absoluta, a proposta de l’Alcaldia i fet prèviament
l’expedient en el qual hauran de quedar acreditats els mereixements que justifiquin
aquests honors.
Article 9. El procediment s’iniciarà per acord de la Comissió Informativa la qual
designarà un instructor de l’expedient. Actuarà com a secretari de l’expedient el que ho
sigui de l’Ajuntament o persona en qui delegui.
Article 10. Quan motius d’urgència així ho demanin, l’expedient es podrà substituir per
un escrit raonat de l’Alcaldia.
Article 11. Els atributs i la documentació vinculats a la distinció atorgada es lliuraran
als guardonats per l'Ajuntament en acte públic d’homenatge o en la forma que el Ple
disposi en prendre l’acord de concessió.

CAPÍTOL IV. DEL LLIBRE REGISTRE D’HONORS I DISTINCIONS
Article 12. S’haurà d’inscriure en un llibre registre, que es trobarà a càrrec del titular
de la Secretaria de l’Ajuntament, un extracte dels acords de la corporació atorgant la
distinció esmentada.
Article 13. En el llibre registre s’inscriuran, per ordre cronològic de concessió, els
noms i les circumstàncies personals de cada una de les persones honorades, la
relació de mèrits que varen motivar la concessió, la data d’aquesta concessió i, si
escau, la de la seva mort.

L’alcalde diu que és la manifestació d’un agraïment públic per una aportació
significativa al poble. És aportar un element més de fer un poble més viu en tots els
sentit, sense caure sobretot, a fer un abús de reconeixements.
El regidor Joaquim Brustenga ho troba oportú i millor amb aquesta recomanació de
vigilar perquè el que fa especial la distinció és precisament que sigui única.
ES SOTMET A VOTACIÓ I S’APROVA PER UNANIMITAT

6. MOCIÓ PER DECLARAR DIA DEL MUNICIPI EL 19 D’ABRIL

Vista la proposta de la Comissió Municipalista de Catalunya perquè el 19 d’abril sigui
declarat Dia del Municipi, ja que és una data històrica pels municipis de Catalunya, en
què es commemora l’aniversari de la constitució dels ajuntament democràtics,
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa,
Es proposa al Ple l’adopció dels següents
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ACORDS:
Primer.- Proposar al Govern de la Generalitat que declari el 19 d’abril com a Dia del
Municipi.
Segon.- Fer trasllat d’aquesta moció a la Comissió Municipalista de Catalunya, a la
presidència del Parlament de Catalunya, de la Generalitat, a la Presidència del Govern
espanyol, a la Presidència del Congrés dels Diputats i al Ministeri d’administracions
Públiques.

L’alcalde diu que aquesta és una via per donar cert relleu a una data històrica, de
constitució dels primers ajuntaments democràtics.
ES SOTMET A VOTACIÓ I S’APROVA PER UNANIMITAT

7. MOCIÓ: REFORMA PARCIAL DEL REGLAMENT DEL REGISTRE CIVIL PER
REALITZAR INSCRIPCIONS DE DEFUNCIONS AL REGISTRE CORRESPONENT
AL DOMICILI DE LA PERSONA DIFUNTA

De conformitat amb el Reglament del Registre Civil vigent, el Registre Civil competent
per la inscripció de defuncions és el municipal o consular del lloc on es produeixi la
mort.
Tenint en compte la memòria que anualment realitza el Jutjat de pau de Santa Eulàlia
de Ronçana pel Ple de l’Ajuntament, s’ha comprovat que, durant els anys 2004 i 2005
de les 73 persones difuntes del municipi, al Registre Civil Municipal només n’hi
consten 47. Les persones restants es troben inscrites la majoria al Registre Civil de
Granollers, ja que avui dia la majoria dels nostres veïns per tal d’estar més ben atesos
moren als centres hospitalaris.
Aquest fet provoca una sèrie d’inconvenients, bàsicament a familiars o hereus a l’hora
de sol·licitar certificats de defunció: de desplaçament, atès que s’han de traslladar a un
altre municipi; de demora del procediment si ho fan via telefònica, correus o el propi
Jutjat de pau.
Atès que la possible solució fora efectuar les inscripcions de les defuncions al municipi
dels difunts, alhora s’aconseguiria descongestionar els registres civils de les ciutats on
es troben els centres hospitalaris.
Per tot això, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS:

Primer.- Instar al Govern central, i els grups representants del Parlament de l’estat
espanyol, així com al Govern de la Generalitat, i els grups representants del Parlament
de Catalunya, perquè promoguin la reforma parcial del Reglament del Registre Civil a
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fi que es puguin realitzar les inscripcions de la Secció III –defuncions- al Registre Civil
municipal corresponent al domicili de la personal difunta.

Segon.- Trametre aquest acord a:
El Parlament de l’estat espanyol i els seus grups polítics
El Parlament de Catalunya i els seus grups polítics
Consells Comarcals
Entitats municipalistes (ACM i FMC)

L’alcalde explica que és una iniciativa que ha sorgit dels jutjats de pau per a facilitar
certs tràmits als veïns.
ES SOTMET A VOTACIÓ I S’APROVA PER UNANIMITAT

8. AFERS URGENTS I SOBREVINGUTS
No n’hi ha.

9. PRECS I PREGUNTES

PRECS:
- El regidor Joan Iglesias diu que ja fa molt de temps que l’oficina de Correus es va
traslladar al Rieral, però pel seu aspecte exterior sembla que estigui a mig instal·lar,
amb la carcassa del rètol a la vista. Preguen que es requereixi al Servei de Correus
per tal que o instal·li el rètol d’una vegada, o be retiri la carcassa.
L’alcalde diu que l’equip de govern s’afegeix al prec.

- El regidor Joaquim Brustenga planteja que cada cop se’ls fa més difícil utilitzar el
despatx que tenen a l’Ajuntament. No només l’han de compartir amb l’altre grup de
l’oposició i també amb SOREA, sinó que a més a més es fa servir de magatzem per a
tot allò que no se sap on posar. Demanen que es prenguin les mesures oportunes per
tal que puguin exercir el seu dret de disposar d’un espai exclusiu i adequat a les
dependències municipals.
L’alcalde explica que ja s’ha dit a Sorea que tenen material i que el treguin, però no ho
fan. Es procurarà solucionar aquesta situació. El Jordi Sala també s’hi afegeix, i es
retirarà el material que hi pugui haver de festes..

- El regidor Andreu Gual diu que els comerciants del Carrer Ponent es queixen de que
l’enllumenat del carrer sol estar apagat, amb evident perjudici pels seus interessos. El
grup de CIU demana que s’investigui aquest problema i es solucioni el més aviat
possible.
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El regidor Jordi Sala diu que els fanals s’arreglen bastant d’immediat, a partir de que
se’n té coneixement.

PREGUNTES:
- El regidor Joan Iglesias diu que els han arribat vàries queixes sobre el mal estat
general del Pavelló, com el marcador, i en particular del sostre del passadís, que està
en perill de desprendre’s amb el risc que això representa pels esportistes. Se’ls ha dit
que en vàries ocasions s’ha comunicat aquest fet a la regidoria d’esports però no s’hi
posa solució. Volen saber què es pensa fer al respecte.
El regidor Martí Ferrés diu que el marcador està pendent d’arreglar-se quan arribi una
peça que falta. Quant al sostre està tret a partir que va caure fa un any; no hi ha perill
que caigui, però la intenció és arreglar-lo.

- El regidor Joan Iglesias diu que s’ha dit que es canviaria la gespa del camp de futbol,
que això és el que sent, però pregunta si és cert.
El regidor d’esports diu que està previst fer-ho enguany, però de moment s’estan
mirant pressupostos, etc. D’aquí a pocs mesos es podran donar més notícies.

- El regidor Joaquim Brustenga diu que en el Ple del 24 de novembre passat, parlant
dels deutes de l’Ajuntament amb ATLL que en aquell moment ascendien a més de mig
milió d’euros, van demanar que se’ls tingués informats dels pagaments que
s’efectuessin. Saben que ja s’ha abonat alguna quantitat, però ignoren si encara es
deu alguna cosa. Demanen que se’ls informi si actualment s’està al corrent dels
pagaments o si es deu alguna quantitat.
El regidor Enric Barbany diu que hi ha certificacions que han d’arribar, i que hi ha un
acord perquè ATLL percebi directament de la Generalitat la subvenció de PUOSC:
El regidor Brustenga pregunta si la Generalitat hi està d’acord.
El regidor Enric Barbany respon que sí, i que de fet ja es va fer aquesta delegació amb
el dipòsit.
- El regidor Andreu Gual diu que segons ordre de la Generalitat, es donava un termini
de deu dies per a retirar les terres abocades il·legalment als camps de Can Tries. Han
passat els mesos i encara no se n’ha retirat cap tona. Volen saber per què no es
compleix aquesta ordre, on es portaran les terres que es retirin i a càrrec de qui es
farà.
El regidor Santi Martí diu que no hi ha notícies, cap novetat, i tot i que des de
l’Ajuntament s’ha insistit de manera important, no se n’ha obtingut resposta.
- El regidor Francesc Montes diu que hi ha pintades contra el PP a l’estació
transformadora de prop de l’església, i que si bé les que eren contra ERC s’han tret de
seguida, les altres segueixen allí des de fa molt temps.
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L’Alcalde diu que el tractament ha de ser igual per a tots, i que aquest és el criteri
seguit, per tant es retiraran les pintades esmentades.
I a un quart de deu del vespre s’aixeca la sessió i s’estén aquesta acta, i jo, la
Secretària, ho certifico.
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