ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Caràcter:
Data:
Lloc:

Ordinari
25/01/2018 19:30:00
Sala de Plens de l'Ajuntament

Assisteixen
Alcalde
JORDI ORRIOLS VILARÓ
Regidors
MONSERRAT TORRAS BAJONA
ANNA Mª MONTES CABOT
FRANCESC X. DANTÍ ESPINASA
RAMON VILAGELIU RELATS
ANGEL EXOJO LOZANO
PERE CABOT BARBANY
CRISTINA GALLEGO CABANAS
ESTEVE AYMA PEDROLA
FRANCESC MONTES CASAS
ELVIRA MAS POBLADOR
Excusen la seva assistència
L’Alcalde, Francesc Bonet Nieto
i el Regidor del PSC Abraham Requena.
Secretària accidental
Lurdes Gimeno Maspons
Interventor accidental
Bernat Calpe Palma

A la Sala Pau Casals de la Biblioteca- Casa de Cultura Joan Ruiz i Calonja, el
dia 25 de gener de 2018, a les 19:30h es van reunir sota la Presidència del primer
Tinent d’Alcalde, els regidors que al marge es relacionen, assistits per la Secretària
accidental, 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
ORDRE DEL DIA:

1.
2.
3.
4.
5.

Aprovació de l’acta anterior
Informació diversa
Donar compte dels Decrets i Resolucions d’Alcaldia
Afers urgents i sobrevinguts
Precs i preguntes

Presideix el ple el primer Tinent d’Alcalde, Jordi Orriols, davant l’excusa de l’alcalde
d’assistir al Ple amb motiu d’una reunió en la qual la seva figura era ineludible,
també excusa l’assistència el regidor del PSC per la pèrdua d’un familiar, i aprofita
per donar el condol a ell i a la seva família, de part de tots els membres del Ple.
1.PLE2017/10 Ordinari 30/11/2017
Sotmesa a votació l’aprovació de l’acta del ple del dia 30 e novembre de 2017,
aquesta queda aprovada per unanimitat.
2.Informació diversa
El Sr. Jordi Orriols, informa que el proper dia 4 de febrer es celebrarà la festa del
tres tombs al municipi i convida a tothom a participar-hi.
També informa que el dia 10 de febrer tindrà lloc la festa de Carnestoltes i el dia 11
de febrer el mercat de segona mà.
3.Donar compte dels Decrets i Resolucions d’Alcaldia
El primer Tinent d’Alcalde, dóna compte dels decrets i resolucions dictades durant el
més de novembre i desembre de 2017, que corresponen als números 381 al 429.
4.Afers urgents i sobrevinguts
No hi ha fers urgents i sobrevinguts.
5.Precs i preguntes
Preguntes grup municipal ICV-EUIA:
Informació general respecte l’estat del porta a porta.

El Sr. Jordi Orriols, informa sobre la reunió que han tingut amb l’Agència de
Residus de Catalunya, en la que se li han lliurat els documents que s’han generat
des del Consell de Medi Ambient de l’ajuntament Santa Eulàlia de Ronçana. En
aquesta mateixa reunió es va aprofitar per començar a treballar per tal d’intentar
aconseguir subvencions per la implementació del porta a porta. Actualment estan
treballant les fitxes de detall per tal de fer una valoració de l’estat actual del sistema
d’escombraries i cap a on es vol anar.
La regidora Elvira Mas demana terminis per a la seva implantació, el regidor li
respon que la seva voluntat seria que fos el mes de maig, per en tot cas el que es
segur es que serà dins de l’exercici 2018.
En referència a la proposta del CDR local de fer un canvi de nom a
l’esplanada de l’aparcament de la fàbrica.
El Sr. Orriols respon que el posicionament de l’equip de govern es favorable a
aquest canvi de nom, que properament es convocarà la comissió de nomenclàtor,
per tal de que emeti informe al respecte i si és el cas passar-lo a aprovació
En referència a la reparació de l’edifici de la Font del Rieral
El Sr. Jordi Orriols, respon que a la comissió municipal s’ha presentat l’anàlisi i
diagnosi de l’estat de l’edifici, previ a redactar el projecte. Com a punt a favor es
comenta que segons aquest estudi l’edifici no te cap problema estructural, i per tant
celebren aquesta bona noticia. Properament es realitzaran més estudis per tal de
definir millor el projecte. Un cop fet el projecte, es licitarà l’obra, per dur a terme
les obres de reparació.
La Sra. Cristina Gallego, pregunta respecte el tema dels problemes veïnals
al Barri del rieral i respecte les caravanes instal·lades de forma permanent
al barri del Bonaire.
La Sra. Anna Montes, respon que sobre el tema del problemes veïnals al barri del
Rieral, que encara hi estan instal·lats, que les queixes cada vegada van a menys,
que alguns problemes s’han solucionat, i que no generen conflictes i informa que
aquests veïns estan en procediment de llançament.
Respecte la pregunta, a
proper Ple.

les caravanes del barri del Bonaire la respondrà en el

I a les 19:50 es dóna per finalitzada la sessió i s’estén aquesta acta, i jo, la
secretària accidental, ho certifico, amb el vist-i-plau de l’Alcalde.
L’Alcalde
Francesc Bonet Nieto

Lurdes Gimeno Maspons

