SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Caràcter:
Data:
Lloc:

ordinari
28 de maig de 2009
Casa de la Vila

Assisteixen:
Alcalde
Sr. ENRIC BARBANY I BAGES

Regidors
Sr. JORDI SALA I DRUGUET
Sra. ANNA ARNELLA I VENTURA
Sr. SANTI MARTÍ DIAZ
Sr. JOAQUIM BRUSTENGA I ETXAURI
Sr. ANDREU GUAL I TOMBAS
Sra. MARIA BOVER CASANOVAS
Sr. MIQUEL MORET I ESPINOSA
Sr. MARTÍ FERRES I OLLE
Sr. JOAQUIM BLANCH CONEJOS
Sra. ANNA BLANCH LOPEZ
Sr. FRANCESC MONTES I CASAS
Absències justificades
Sra. ISABEL VALLS I BASSA
Secretària
Marina Escribano Maspons

A la Casa de la Vila les vuit del vespre del
dia 28 de maig de 2009, 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
1. Aprovació actes sessions de ple de dates
6 de novembre, 24 de desembre de 2008 i 19
de febrer i 26 de març de 2009
2. Informació diversa
3. Donar compte de decrets d’alcaldia
4. Atorgament subvencions per a activitats i
entitats culturals i esportives
5. Atorgament ajuts del Fons de Solidaritat
municipal
6. Aprovació
definitiva
Modificació
Ordenança municipal de tinença d’animals de
companyia
7. Modificació nomenclàtor municipal
8. Adjudicació provisional del contracte per
l’execució de les obres corresponents al
projecte de la Biblioteca municipal i
urbanització exterior d’accessos i entrega
amb l’entorn.
9. Aprovació liquidació definitiva de les
obres d’urbanització del carrer del Mig
10. Aprovació liquidació definitiva de les
obres d’urbanització del carrer Salve Regina
11. Acceptació renúncia de la regidora Anna
Blanch López
12. Afers urgents i sobrevinguts
13. Precs i preguntes
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1.
APROVACIÓ ACTES SESSIONS DE DATES 6 DE NOVEMBRE, 24 DE
DESEMBRE DE 2008 I 19 DE FEBRER I 26 DE MARÇ DE 2009
Es sotmeten les actes a aprovació i S’APROVEN TOTES PER UNANIMITAT

2.

INFORMACIÓ DIVERSA

La regidora Anna Arnella explica com ha anar el procés de preinscripcions als centres
educatius del poble: CEIP Ronçana, on hi n’hi ha hagut 54 de noves, CEIP Sagrera 68,
L’Alzina 34 i a la 2a escola bressol 44.
El període de matriculació serà del 8 al 12 de juny.
El regidor Santi Martí informa de les diferents inversions que s’estan fent al municipi, en
concret s’està desenvolupant l’obra de connexió dels dipòsits municipals. L’obra està
prevista per finals de juny, i les proves i certificacions per la posta en marxa seran al
juliol.
Pel que fa al camí de Can Figueretes i Can Barnils, estan pràcticament acabades.
Respecte les obres del FEIL, han finalitzat les de mesures d’estalvi energètic as edificis
municipals i la vorera a la ctra. de LA Sagrera. Les altres obres començades o a punt
de començar són l’adequació del pavelló, el pas de vianants i bicicletes a Can Burguès,
l’adequació del despatx de La Fàbrica i la vorera del Camí de Caldes.
El regidor Jordi Sala informa que el pavimentat de carrers està pràcticament enllestit,
igual que la millora de l’enllumenat i l’adequació de diversos camins rurals.
La regidora Anna Blanch explica el procés seguit per a l’adjudicació del contracte de
redacció del projecte de l’equipament juvenil, i agraeix als joves la seva implicació i
ganes de treballar. Finalment s’ha adjudicat a Pol Femenias per un import de
34.862,58€ sense IVA.
L’alcalde explica que en referència a la Carta del Paisatge de la Mancomunitat de la
Vall del Tenes, un cop presentada la diagnosi, s’ha iniciat l’etapa de mediació.
El regidor Quim Blanch, responent una pregunta del darrer ple sobre la possible
instal·lació d’un programa al casal dels avis, que en les properes setmanes estarà
operatiu.
I agraeix l’aportació de CIU sobre algunes creus de Santa Eulàlia del municipi que eren
errònies, i explica que ja se n’ha encarregat la rectificació.

3.

DONAR COMPTE DE DECRETS D’ALCALDIA

L’alcalde dóna compte dels decrets d’alcaldia dictats entre el dia 28 de febrer i 30
d’abril d’enguany, que comprenen els números 29-91.
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4.
ATORGAMENT SUBVENCIONS
CULTURALS I ESPORTIVES

PER

A

ACTIVITATS

I

ENTITATS

Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de 26 de març de 2009 va acordar la
convocatòria del concurs públic per a la concessió de subvencions a entitats i activitats
culturals amb el límit pressupostari de 17.680€, per a la concessió de subvencions a
entitats i activitats esportives amb el límit pressupostari de 5.300 €; amb subjecció a
les bases generals aprovades per l’Ajuntament.
Atès que la Comissió de Cultura i la Regidoria d’Esports han formulat la proposta
d‘assignació a les sol·licituds presentades en el període previst, d’acord amb les bases
establertes i amb la documentació aportada,
Vist l’informe de la Comissió de Cultura i la Regidoria d’Esports,
Es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Adjudicar d’acord amb les bases i la convocatòria acordada a la sessió
ordinària del Ple de data 26 de març, les següents subvencions:
ENTITATS I ACTIVITATS CULTURALS
SANTA EULÀLIA CAMINA
ESPLAI SANTA EULÀLIA

1.100 €
1.600 €

FUNDACIÓ ARTS MUSICALS DE LA VALL DEL
TENES
COL·LECTIU ACCIÓ CULTURAL EL GANXO

950 €
900 €

COLLA BASTONERA TRINXAIRES
CORAL SANTA EULÀLIA
RONÇANA REVISTA DE LA VALL DEL TENES
CASAL D’AVIS SANTA EULÀLIA DE RONÇANA
ASS0C. DONES DEL TENES

1.100 €
3.000 €
1.500 €
3.000 €
500 €

COLLA DE GITANES

2.000 €

GRUP DE TEATRE DEL CASAL

1.500 €
Total adjudicat:

17.150 €

Límit pressupostari: 17.680€

ENTITATS I ACTIVITATS ESPORTIVES
CLUB CICLISTA VALL DEL TENES
SOC. CAÇADORS STA. EULÀLIA
CLUB D’ESCACS RONÇANA
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900€
400 €
1.200 €

JORDI VILARDEBÓ
CLUB PATINATGE

600 €
2.000 €

Límit pressupostari: 5.300€

Total adjudicat: 5.100€

Segon.- Facultar expressament el Sr. Alcalde per a fer efectius aquests ajuts.

Es sotmet l’acord a aprovació i S’APROVA PER UNANIMITAT

5.

ATORGAMENT AJUTS DEL FONS DE SOLIDARITAT MUNICIPAL

Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de 26 de març de 2009 va acordar la
convocatòria del concurs per a la destinació dels fons de solidaritat corresponents a
l’exercici d’enguany, amb el límit global de 37.725 € i va aprovar les bases que
regeixen el concurs.
Atès que la Comissió de Solidaritat ha formulat la proposta d‘assignació dels fons
destinats a aquesta finalitat,
Es proposa al Ple l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Destinar el fons de solidaritat corresponent a l’exercici d’enguany d’acord amb
la distribució següent:
PROJECTES
“Construcció d’un pont a Blangoua”

ENTITAT

“Estades temporals nens i nenes
afectats per les radiacions de la
central nuclear de Txernòbil”

Vallès Obert

“Juntos nos capacitamos y
avanzamos”

Amautas

POBLACIÓ

SUBVENCIÓ

Blangoua
Camerun

20.000€

3.500€
Manuel Pedraza
Ucraïna
2.000€
Tierra Amarilla
Nelson Traslaviña

“Integració social i laboral d’infants i
adolescents amb discapacitat”

Mosaic

Xile
Iquitos

Eva Cansino

Perú

3.000€
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” Recolzament a l’estructura de la
reinserció de les persones que viuen
amb una disminució física”

Fraternidad
Kinshasa
Misionera Verbum
Dei

2.500€

Teresa Cortés

“Proyecto de asesoria psicolegal a
mujeres en las comunidades de
Chinandenga 2009-2011 “

“Escola secundària de noies de
Gannan”
Educació per a noies de la minòria
ètnica Tibetana

Fundació Pau i
Solidaritat

R.D del
CONGO
Chinandenga

1.000€

Nicaragua
Joseba
Mendizabal
Fundació Rokpa

Gannan

Núria Pocurull

Tibet-XINA

1.000€

TOTAL PROJECTES..................................................... 33.000€

I destinar la resta del límit pressupostari, d’un import de 4.725€ a :
. Fons Català de cooperació al desenvolupament (obligacions com a socis)
. Situacions d’emergència
Es sotmet l’acord a aprovació i S’APROVA PER UNANIMITAT

6.
APROVACIÓ DEFINITIVA MODIFICACIÓ ORDENANÇA MUNICIPAL DE
TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA

El Ple municipal, en la seva sessió de data 26 de març de 2009, va adoptar l’acord
d’aprovar inicialment l’ordenança municipal de tinença d’animals de companyia,
redactada per la comissió d’estudi constituïda a aquest efecte, i va sotmetre-la a
informació pública per un període de trenta dies.
En el període d’informació pública no s’han presentat al·legacions ni reclamacions.
No obstant, des de la pròpia comissió d’estudi s’han detectat errades o omissions que
correspon esmenar o modificar, i que s’enumeren a continuació:
A la part del preàmbul, allí on diu:
“Més enllà de la legislació vigent – Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels
animals, Decret 170/2002 d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos
considerats potencialment perillosos (...)”
hi ha de dir:
“Més enllà de la legislació vigent – 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei de protecció dels animals; Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en
matèria de medi ambient i de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la
protecció dels animals, ...; Decret 170/2002 d’11 de juny, sobre mesures en matèria de
gossos considerats potencialment perillosos; i resta de normativa aplicable (...)”
Per tot això,
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Es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Incorporar les propostes i canvis respecte de l’ordenança municipal de tinença
d’animals de companyia, basant-se en els motius que consten a la part expositiva
d’aquest informe proposta i, en aquest sentit, modificar-ne el preàmbul, que restarà
amb la redacció que figura en el text de l’ordenança annex a la present proposta
d’acord.
Segon.- Aprovar definitivament l’ordenança municipal de tinença d’animals de
companyia, segons el text que consta com a annex al present informe proposta.
Tercer.- Notificar els presents acords als interessats.
Quart.- Publicar els presents acords i el text íntegre de l’ordenança en el Butlletí oficial
de la Província i a la pàgina web municipal, i inserir-los en el tauler d’edictes de
l’ajuntament i anunciar en el DOGC la referència del BOP en què s’hagi publicat
íntegrament el text.

La regidora Anna Blanch explica que de l’ordenança que avui es porta a aprovació
definitiva cal destacar que s’han realitzat les modificacions referents a la legislació
vigent i que no s’han rebut altres al·legacions.
La regidora informa que des de l’àrea s’ha previst adjuntar un díptic al proper
Tornaveu, per tal d’informar a la població sobre els seus drets i les seves obligacions
envers a aquests animals.
El regidor Joaquim Brustenga diu que el seu grup s’abstindrà perquè opinen que no
pertoca ni és necessària aquesta modificació de l’ordenança.
Es sotmet l’acord a aprovació i S’APROVA AMB 7 VOTS A FAVOR DE INDEP-ERC I
PSC, I 5 ABSTENCIONS DE CIU I PP.

7.

MODIFICACIÓ NOMENCLÀTOR MUNICIPAL

Atès que a la zona urbana UAU-32 Masia Can Mallorca existeix un nou parc i un
passatge que cal incorporar al carrerer municipal amb una denominació.
Reunida la Comissió de Vialitat en data 21 d’abril d’enguany, per aprovar entre d’altres
actuacions les denominacions d’aquests dos espais públics, la comissió ha considerat
anomenar-los Parc de Can Mallorca i Passatge Conflent.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents

ACORDS:
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Primer.- Aprovar les denominacions següents al nou parc i passatge del municipi
ubicats a la zona urbana de la UAU-32 Can Mallorca:
-

Parc de Can Mallorca
Passatge Conflent

Segon.- Incorporar-los al nomenclàtor de Santa Eulàlia de Ronçana.
Es sotmet l’acord a aprovació i S’APROVA PER UNANIMITAT

8.
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DEL CONTRACTE PER L’EXECUCIÓ DE
LES OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL I
URBANITZACIÓ EXTERIOR D’ACCESSOS I ENTREGA AMB L’ENTORN.
El Ple municipal, en la seva sessió de data 26 de març de 2009, va adoptar l’acord
d’aprovar el Plec de clàusules economicoadministratives particulars, que han de regir
la licitació per a la contractació de les obres esmentades i de procedir mitjançant
anunci de convocatòria a la seva licitació.
Celebrat l’acte d’obertura de pliques en data 5 de maig de 2009, en van resultar un total
de 19 licitadors (s’acompanya al present informe acta de l’obertura de pliques).
Els serveis tècnics han procedit a la valoració de les ofertes, d’acord amb els criteris
d’adjudicació que figuren als plecs de clàusules aprovades i publicades al BOP núm. 81
de 4 d’abril de 2009.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Adjudicar provisionalment el contracte d’obres per la construcció de la
biblioteca municipal i urbanització exterior d’accessos i entrega amb l’entorn, a
l’empresa FERROVIAL AGROMAN, per un import de 1.704.535,59(IVA exclòs), i un
termini d’execució de 14 mesos.
Segon.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari perquè presenti la documentació
especificada a la clàusula 17ena del plec de clàusules, en el termini establert, a fi que
l’adjudicació provisional sigui elevada a definitiva.
Tercer.- Notificar l’acord d’adjudicació provisional tots els licitadors i publicar-lo al perfil
del contractant de la pàgina web de l’ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana i al BOP
als efectes d’informació pública per un termini de 15 dies hàbils, tot fent constar que
s’haurà d’elevar a definitiva mitjançant una resolució motivada dins els deu dies hàbils
següents a aquell en què expiri el termini de publicació al BOP.
Quart.- Delegar expressament a la Junta de Govern Local per l’adopció de l’acord
d’adjudicació definitiva.
Es sotmet l’acord a aprovació i S’APROVA PER UNANIMITAT
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9.
APROVACIÓ LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ
DEL CARRER DEL MIG
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament, en sessió de data 11 d’octubre de 2007, va
aprovar el projecte d’urbanització del carrer del Mig, redactat per J. Monclús, amb un
cost d’execució per contracte de 247.727,00€.
Per resolució de l’alcaldia núm. 181/2007 de data 12 de desembre de 2007 es va
resoldre iniciar l’expedient de contribucions especials, i en data 27 de desembre de
2007 el Ple de la Corporació va acordar aprovar provisionalment la imposició i
ordenació de contribucions especials.
Transcorregut el termini d’exposició pública, no es van presentar reclamacions, de
manera que l’acord provisional va esdevenir definitiu.
Un cop executades totes les obres, el cost real ha resultat de 261.630,59€, dels quals
correspon repercutir en concepte de contribucions especials l’import de 82.167,59€.
L’article 33.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, disposa que, un cop finalitzades les obres,
s’indicaran els subjectes passius, la base i les quotes individuals definitives, es giraran
les liquidacions que siguin procedents i es compensaran com a lliurament a compte els
pagaments anticipats que s’hagin efectuat.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS :
Primer.- Aprovar la liquidació definitiva de l’obra d’urbanització del carrer del Mig, per
import de 261.630,59€, que s’han de repartir de la manera següent:
1.1. Distribució del repartiment de despeses:
a) Ajuntament: 44.278,47€
b) Equip Promotor del Vallès: 135.184,52€
c) Contribucions especials altres veïns: 82.167,59€

Segon.- Aprovar la liquidació individual definitiva i notificar-la de manera
individualitzada a cada subjecte passiu, amb indicació del termini i forma de pagament
de la quantitat a pagar, i amb el corresponent peu de recurs.
Es sotmet l’acord a aprovació i S’APROVA PER UNANIMITAT

10.
APROVACIÓ LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ
DEL CARRER SALVE REGINA
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La Junta de Govern Local de l’Ajuntament, en sessió de data 8 de novembre de 2007,
va aprovar la Fase 1a del projecte d’urbanització del Camí de Salve Regina (tram de
c/Can Brunomestre al c/Farigola), redactat per DBA, Fluxe, Estudios y Proyectos, S.L.,
amb un pressupost d’execució per contracte de 412.447,05€.
Per resolució de l’alcaldia núm. 156/2007 de data 19 de novembre de 2007 es va
resoldre iniciar l’expedient de contribucions especials, i en data 29 de novembre de
2007 el Ple de la Corporació va acordar aprovar provisionalment la imposició i
ordenació de contribucions especials.
Transcorregut el termini d’exposició pública, no es van presentar reclamacions, de
manera que l’acord provisional va esdevenir definitiu.
Un cop executades totes les obres, el cost real ha resultat de 422.771,97€, dels quals
els costos imputables als veïns del camí de Salve Regina són 243.742,11€ i d’acord
amb l’aportació municipal, correspon repercutir en concepte de contribucions especials
l’import de 182.806,58€.
L’article 33.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, disposa que, un cop finalitzades les obres,
s’indicaran els subjectes passius, la base i les quotes individuals definitives, es giraran
les liquidacions que siguin procedents i es compensaran com a lliurament a compte els
pagaments anticipats que s’hagin efectuat.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS :
Primer.- Aprovar la liquidació definitiva de l’obra Fase 1a del projecte d’urbanització del
Camí de Salve regina (tram de c/Can Brunomestre al c/Farigola) per import de
422.771,97€, que s’han de repartir de la manera següent:
1.1- Cost imputable als veïns de Camí de Salve Regina: 243.742,11€
1.2. Distribució del repartiment de despeses:
a) Contribucions especials: 182.806,58€
b) Ajuntament: 60.935,527€
Segon.- Aprovar la liquidació individual definitiva i notificar-la de manera
individualitzada a cada subjecte passiu, amb indicació del termini i forma de pagament
de la quantitat a pagar, i amb el corresponent peu de recurs.

Es sotmet l’acord a aprovació i S’APROVA PER UNANIMITAT

11.

ACCEPTACIÓ RENÚNCIA DE LA REGIDORA ANNA BLANCH LÓPEZ
Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana
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Telef. 93.844.80.25 Fax. 93.844.93.80

L’alcalde informa als regidors que la Sra. Anna Blanch Lopez, per motius personal, ha
presentat la renúncia al càrrec de regidora d’aquest ajuntament, així com a les
obligacions derivades de l’esmentada condició.
En aplicació del que disposa la legislació en matèria electoral, es proposa al Ple
l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Acceptar la renúncia al càrrec de regidora presentada per la Sra. Anna Blanch
Lopez, del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya.
Segon.- Comunicar aquest acord a la Junta Electoral Central, als efectes que sigui
lliurada credencial de regidor/a a la persona que correspongui, d’acord amb el que
disposa l’article 182 de la Llei Orgànica 5/85 del Règim Electoral General.

La regidora manifesta el següent “només dir que en aquest ple presento la renúncia al
càrrec de regidora per motius personals ja que aquest any no ha estat fàcil ni per a mi
ni per a la meva família i crec que és el moment de sortir de la vida pública.
Deixo feina força encarrilada i sé, perfectament que el regidor que em substituirà i el
govern acabaran els projectes començats.
Finalment vull agrair al grup municipal del PSC l’oportunitat que em va donar el deixarme formar part d’aquest projecte; al govern municipal per recolzar-me tant en les
decisions preses, com en els moments durs, i al personal de l’ajuntament per treballar
per a que aquest poble sigui un bon lloc on viure, i especialment, als meus tècnics el
Dani Marin i la Laia Jordana, per fer-me la feina tan fàcil”.
L’alcalde agraeix a la regidora el temps que ha dedicat a l’Ajuntament per servir els
ciutadans de Santa Eulàlia, la feina feta durant aquests dos anys i les ganes de tirar
endavant els diferents projectes. Destaca la franquesa, força i convicció que ha
mostrat i ha aportat a l’equip de govern.
Li sap greu els moments difícils que ha viscut i patit, però desitja que es quedi amb els
bons moments, amb la feina que s’ha fet per contribuir a la millora del poble,
especialment al servei dels joves, i amb la satisfacció personal d’haver-hi contribuït
positivament.
Finalment desitja que la nova etapa que obra avui en la seva vida sigui profitosa per a
ella, per la seva família i per les persones que serveix.
El regidor Martí Ferrés manifesta el seu agraïment a la regidora per la tasca feta i li
desitja molt sort en els projectes futurs.
El regidor Joaquim Brustenga també desitja sort a la regidora en els nous projectes, i
esperen que la nova incorporació no suposi cap despesa addicional pel pressupost
municipal.
El regidor Francesc Montes li desitja sort a la regidora, i espera que l’experiència
viscuda, li pugui servir en el futur.
Es sotmet l’acord a aprovació i S’APROVA PER UNANIMITAT
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12.

AFERS URGENTS I SOBREVINGUTS

No n’hi ha
13.

PRECS I PREGUNTES

El Sr. Miquel Moret fa les següents preguntes:
1. El fulletó sobre l’acte “Sarau de Primavera” és inintel·ligible i ha dificultat que la
gent s’informés. Hi ha algun responsable d’aquest fet?
La Sra. Anna Blanch respon que el contingut es va veure bé a la pantalla, però
després amb la impressió es va veure diferent. Es tindrà en compte per les properes
vegades.
2. Vol saber si hi ha finançament per l’equipament de joves, i com està la qüestió de
les subvencions. Fa referència el registre d’entrada del FEDER on es demana una
sèrie de documentació. Vol saber com està el tema per no perdre la subvenció.
L’alcalde diu que s’ha demanat subvenció a la Generalitat i al FEDER, tot i que en
aquesta darrera hi ha poques possibilitats, perquè no acaba d’encaixar en l’eix
programàtic. Es mirarà d’aconseguir el màxim de subvencions, encara no s’han
esgotat totes les possibilitats, i s’està en converses amb el FEDER sobre aquesta
qüestió. L’alcalde afegeix que en aquests moments no hi ha una línia específica de
subvencions per aquest tipus d’equipaments, per això s’ha d’assumir per una altra via
de recursos externs o bé recursos propis.
El Sr. Andreu Gual fa les següents preguntes:
1. Vol saber per quin motiu fa dies que no es realitza el servei de recollida de
papereres.
El Sr. Jordi Sala respon que no es va fer el divendres per la tasca extraordinària de
preparació del Sarau de Primavera, però la resta dels dies s’està fent amb normalitat.
2. El Dia Mundial de la Natura es van tancar tots els llums del municipi. Vol saber on
es va manifestar l’adhesió a aquesta aturada i qui ho va fer, i considera que és una
irresponsabilitat apagar els llums de la via pública.
El Sr. Jordi Sala diu que la decisió va ser de l’equip de Govern. Es va comunicar a la
Policia perquè en tinguessin coneixement. Els encarregats municipal de l’enllumenat
van encarregar-se’n.
3. Vol saber per què s’ha denegat la llicència d’activitats per a la instal·lació d’antenes
de telefonia mòbil a la Parròquia, i qui hi guanya amb aquesta denegació.
El Sr. Santi Martí respon que tant els informes de la Direcció General del Patrimoni
Cultural com dels Serveis Tècnics Municipals són desfavorables, en defensa de la
preservació del patrimoni històrico-cultural, i per això s’ha denegat.
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El Sr. Andreu Gual diu que cal que treballem per afavorir-nos dels avantatges
econòmics que podria comportar la instal·lació de les antenes.
El Sr. Santi Martí respon que s’ha actuat seguint els tràmits de la vigent normativa i les
indicacions dels experts en la matèria.
El Sr. Andreu Gual pregunta si hi hauria problema perquè un altre edifici col·loqués
antenes.
El Sr. Santi Martí diu que no, si es compleixen els requisits de distància a centres
escolars i d’altres que fixa la normativa.
El Sr. Joaquim Brustenga fa les següents preguntes:
1. Vol saber si s’ha fet l’encàrrec per facilitar els mitjans tècnics per tal que es puguin
enregistrar els Plens de la Corporació.
El Sr. Joaquim Blanch respon que en aquests moments es disposa de 4 pressupostos,
on s’hi inclou també microfonia, per solventar els problemes de sonoritat que havia
manifestat el públic. Es mirarà que se’n pugui disposar les properes setmanes.
2. Pregunta com està el Projecte de Condicionament Hidràulic del Riu Tenes en
referència a la sol·licitud de subvenció al programa FEDER.
L’Alcalde diu que està en una situació similar a l’equipament juvenil, després de
mantenir converses amb el Departament de Governació.
El Sr. Joaquim Brustenga vol saber si ja s’ha decidit desestimar o arxivar l’expedient.
L’Alcalde respon que s’estan mantenint converses, i no pot assegurar quina serà la
decisió definitiva.

I a dos quarts de deu de la nit s’aixeca la sessió i s’estén aquesta acta i jo, la
Secretària en dono fe.

La Secretària,

Vist-i-plau,
L’alcalde
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