ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 28 DE JULIOL DE 2016
A Tortellà, el dia 28 de juliol de 2016, a les 18:00, es reuneix a la sala de Plens
d’aquesta casa consistorial, sota la presidència de l’alcalde, Sr. Rafel Domínguez
Blázquez, amb l’objecte de celebrar sessió ordinària, pública i de primera
convocatòria que correspon al dia d’avui.
Hi assisteixen els/les regidors/es:
Srs/es Fernando Durante Acevedo, Mireia Canal Vila, Fèlix Valero Alonso, Francesc
Xavier Ten Costa, Albert Vergés Sarola i Oliver Viscido Sotelo.
Actua com a secretària de la Corporació la Sra. Susanna Vilarnau Prujà.
Constatada l’existència de quòrum legal, la Presidència declara oberta la sessió.
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR: ORDINÀRIA DE 31 DE
MAIG DE 2016.
El Sr. alcalde declara oberta l’acte, i pregunta si s’aprova l’esborrany de l’acta de la
sessió anterior ordinària de 31 de maig de 2016, de la qual s’ha tramés còpia a tots
els regidors/es del consistori.
Ningú no demana la paraula i, per tant, queda aprovada com a acta de l’esmentada
sessió.
2. DESPATX OFICIAL I INFORMACIONS.
-

Visita al Pont del Llierca
L’alcalde comenta que coneixent l’abast de les obres que cal fer i que per poderles executar s’hauran de sol·licitar ajudes econòmiques; tot i que considera
interessant i necessari arreglar aquest espai. El dia 1 d’agost en Francesc Ten i
l’arqueòleg aniran a valorar quina actuació s’ha de realitzar i faran una valoració
en termes arqueològics, donat que sortiran subvencions en tema de restauració.

-

Tema Pedrera
L’alcalde comenta que, amb el vist i plau del departament de medi ambient, a la
pedrera s’hi abocaran runes procedents d’una obra que es dur a terme al
municipi de Sant Jaume de Llierca. Així mateix, també, explica que a principis
d’octubre Cycosa presentarà una contra oferta per arribar a un acord per fer
una restauració una mica digna i que sigui el millor possible.

-

Estiu
L’alcalde explica que està molt satisfet com ha funcionat el casal d’estiu i de la
resposta que ha obtingut dels nens. Per tant, ha set una experiència molt
positiva i que esperen continuar amb aquesta feina de cares el futur.
Respecte a la brigada de joves, també, està molt content del comportament i la
feina feta. Valora molt positivament que volen continuar col·laborant amb
l’Ajuntament.

-

Camp de treball
L’alcalde exposa que està molt content d’aquesta experiència. Han vingut 24
nens de tot Catalunya i el treball que han fet ha estat molt interessant i molt
positiu. Així mateix, agraeix la resposta positiva que han rebut per part de les
entitats de Tortellà. I convida a tothom a assistir en la cloenda de l’acta.

-

L’alcalde comenta que el club de futbol d’Olot han demanat per fer la
pretemporada al camp de futbol de Tortellà, vindran a fer els entrenaments una
parell de cops per setmana.

-

L’alcalde explica que el director del departament d’ensenyament vindrà el mes
d’agost a visita les instal·lacions de la llar d’infants amb l’objectiu de poder
obrir-la.

3. DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS.
- Decret d’Alcaldia núm. 67/16, de data 1 de juny de 2016, pel qual s’acorda
convocar la Junta de Govern Local pel 6 de juny de 2016.
- Decret d’Alcaldia núm. 68/16, de data 2 de juny de 2016, pel qual s’acorda fer el
pagament a la retribució dels càrrecs electes per assistència als Plens.
- Decret d’Alcaldia núm. 69/16, de data 2 de juny de 2016, pel qual s’acorda fer el
pagament a la retribució dels membres de la Junta de Govern Local del maig.
- Decret d’Alcaldia núm. 70/16, de data 6 de juny de 2016, pel qual s’acorda
concedir el permís d’obres núm. 18/16 de Miquel Fauria.
- Decret d’Alcaldia núm. 71/16, de data 6 de juny de 2016, pel qual s’acorda
concedir el permís d’obres núm. 19/16 de Mitsa.
- Decret d’Alcaldia núm. 72/16, de data 6 de juny de 2016, pel qual s’acorda
sol·licitar una subvenció a la Diputació de Girona, per la impressora de
l’Ajuntament.
- Decret d’Alcaldia núm. 73/16, de data 14 de juny de 2016, pel qual s’acorda
convocar la Junta de Govern Local pel 20 de juny de 2016.
- Decret d’Alcaldia núm. 74/16, de data 17 de juny de 2016, pel qual s’acorda
sol·licitar una subvenció a Dipsalut.
- Decret d’Alcaldia núm. 75/16, de data 21 de juny de 2016, pel qual s’acorda
concedir el permís d’obres núm. 20/16 de Joan Picart.
- Decret d’Alcaldia núm. 76/16, de data 21 de juny de 2016, pel qual s’acorda
anul·lar un decret per duplicitat de petició de subvenció a Dipsalut.
- Decret d’Alcaldia núm. 77/16, de data 21 de juny de 2016, pel qual s’acorda
contractar temporalment durant 6 mesos i amb caràcter d’urgència a una auxiliar
administrativa.
- Decret d’Alcaldia núm. 78/16, de data 27 de juny de 2016, pel qual s’acorda
convocar la Junta de Govern Local pel 4 de juliol de 2016.
- Decret d’Alcaldia núm. 79/16, de data 5 de juliol de 2016, pel qual s’acorda
concedir el permís d’obres núm. 21/16 de Ramon Suñe.
- Decret d’Alcaldia núm.
concedir el permís d’obres
- Decret d’Alcaldia núm.
concedir el permís d’obres

80/16, de data 5 de juliol de 2016, pel qual s’acorda
núm. 22/16 de Roc Marco.
81/16, de data 5 de juliol de 2016, pel qual s’acorda
núm. 23/16 de Manel Sastre.

- Decret d’Alcaldia núm. 82/16, de data 5 de juliol de 2016, pel qual s’acorda
concedir el permís d’obres núm. 24/16 de Concepció Roca.
- Decret d’Alcaldia núm. 83/16, de data 5 de juliol de 2016, pel qual s’acorda fer el
pagament a la retribució dels membres de la Junta de Govern Local del juny.
- Decret d’Alcaldia núm. 84/16, de data 12 de juliol de 2016, pel qual s’acorda
iniciar expedient de responsabilitat patrimonial presentat per Joan Puntí Quer.
- Decret d’Alcaldia núm. 85/16, de data 13 de juliol de 2016, pel qual s’acorda
convocar la Junta de Govern Local pel 18 de juliol de 2016.
4. APROVAR MODIFICAR LA RETRIBUCIÓ D’UN EMPLEAT.
De conformitat amb el que indica l’article 20.7 de la Llei 36/2014, de 26 de
desembre, de pressupostos generals de l’Estat per l’any 2016, es modifica la
retribució de l’empleat Sr. David Escudero i Casademont, donat que s’ha canviat el
contingut del lloc de treball suposant una ampliació de les feines a realitzar.
L’alcalde proposa al Ple de la Corporació:
Primer.- Aprovar modificar la retribució del Sr. David Escudero i Casademont,
quedant el seu import íntegre mensual incrementat en 250€, amb efectes a data de
1 d’agost de 2016.
Segon.- Notificar el present acord al Sr. David Escudero Casademont i a la
gestoria Aulinas Assessors, SL.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta (4 vots a favor
d’Independents per Tortellà - CP i 3 abstencions: 2 de CIU i 1 de la CUP).
5. APROVAR ELS DIES DE FESTA LOCAL MUNICIPAL PER AL 2017.
En data 16 de juny de 2016 el Departament de Treball, Afers Social i Família de la
Generalitat de Catalunya va presentar escrit a l’ajuntament informant que s’havia
publicat l’Ordre de festes laborals per l’any 2017 i que s’iniciava la preparació del
calendari de festes locals.
L’article 37.2 de l’Estatut de treballadors indica que de les catorze festes laborals,
dues tindran caràcter local, i que d’acord amb el Decret 177/1980, de 3 d’octubre,
dues festes locals seran fixades per Ordre de la Conselleria de Treball, Afers Socials
i Família, a proposta dels municipis respectius i mitjançant acord de ple.
Vist l’expedient administratiu i antecedents i fonaments jurídics corresponents, es
proposa al Ple l’adopció l’acord següent:
Primer.- Aprovar com a dies de festa local per el proper 2017 els dies 2 de maig i
16 d’agost de 2017.
Segon.- Notificar aquesta proposta al Departament de Treball, Afers Social i
Família de la Generalitat de Catalunya.
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat.

6. APROVAR SOL.LICITAR AL DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ UN
SUBVENCIÓ PER A DESPESES DE REPARACIONS, MANTENIMENT I
CONSERVACIÓ DINS EL PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA
PER AL PERÍODE 2016-2017.
En data 14 de juliol de 2016 s’ha publicat al DOGC de la Generalitat núm. 7162 el
decret 273/2016, de 12 de juliol, pel qual s’aproven les bases reguladores de la
línia de subvencions per a despeses de reparacions, manteniment i conservació del
Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2016-2017 i s’obre la
convocatòria per a aquest període.
Vista la memòria descriptiva de les despeses.
Vist l’expedient administratiu i antecedents i fonaments jurídics corresponents, es
proposa al Ple l’adopció l’acord següent:
Primer.- Aprovar sol·licitar la subvenció per a despeses de reparacions,
manteniment i conservació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període
2016-2017.
Segon.- Facultar a l’alcalde per a la tramitació de l’expedient de subvenció.
Francesc Ten pren la paraula i explica que està d’acord amb sol·licitar aquesta
subvenció i totes les que es convoquin, però no troba correcte la forma
d’assabentar-se de la memòria de l’actuació. Considera que seria interessant que
de les actuacions se’n parlés abans.
L’alcalde respon que coneixent el dia a dia de l’Ajuntament han cregut convenient
utilitzar-la d’aquesta manera, ja que van destinades per coses molt concretes.
Olivier Viscido explica que li hagués agradat donar la seva opinió, alhora de escollir
perquè utilitzar-la. Creu que cal més informació, així com escoltar la opinió del
poble, fer-lo més participatiu. Per tant, si tinguessin tota la informació abans
podrien fer una valoració, i potser el seu vot seria diferent.
L’alcalde respon que han de governar, veuen el funcionament i les necessitats dels
dia a dia de l’Ajuntament, ja que aquesta subvenció està destinada a cobrir
despeses diàries que ja estan pressupostades i que s’haurien d’assumir igualment.
Francesc Ten manifesta que està d’acord amb Olivier Viscido, perquè es tracta
d’una notícia positiva el fet de sol·licitar una subvenció, i remarca que la contesta
de l’alcalde deixa clar quina és la prioritat de pacte de l’equip de govern.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta (4 vots a favor
d’Independents per Tortellà - CP i 2 vots de CIU i una abstenció de la CUP).
7. APROVAR ACCEPTAR UNA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PEL DEPARTAMENT
D’AGRICULTURA,
RAMADERIA,
PESCA
I
ALIMENTACIÓ
PER
ACTUACIONS SILVÍCOLES DE MILLORA I GENERACIÓ DE CICLES
ECOSISTÈMICS.
Vist la resolució presentada pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació, de data 27 d’abril de 2016, expedient GI41919115, pel qual s’acorda
atorgar una subvenció per l’aclarida de millora, per import de 2.850 euros.
L’alcalde proposa al Ple de la Corporació:

Primer.- Acceptar la subvenció concedida pel Departament
Ramaderia, Pesca i Alimentació, per import de 2.850€.

d’Agricultura,

Segon.- Acceptar la normativa aprovada per desenvolupar el programa.
Tercer.- Es fa constar expressament que l’Ajuntament no disposa de cap altra
subvenció o ingrés afectat per l’activitat que es tracta que sumats a l’ajuda de la
Diputació sobrepassi el seu cost total.
Quart.- Que la subvenció servirà per a realitzar l’activitat per la qual se’ns ha
concedit.
Cinquè.- Alhora es manifesta que l’Ajuntament es troba el corrent de les seves
obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat.
8. APROVAR EL PLA LOCAL DE JOVENTUT.
Vist que en la sessió ordinària del Ple del mes de gener d’enguany es va ratificar el
decret d’alcaldia pel qual s’aprovà el conveni de col·laboració amb el Consell
Comarcal de la Garrotxa per a la prestació de serveis en matèria de joventut.
Vist la proposta de Pla Local de Joventut 2016-2019 que han elaborat els servies
tècnics del Consell comarcal per a l’ajuntament de Tortellà.
Vist l’expedient administratiu i antecedents i fonaments jurídics corresponents, es
proposa al Ple l’adopció l’acord següent:
Primer - Aprovar inicialment la proposta de Pla Local de Joventut 2016-2019.
Segon.- Sotmetre a informació pública durant un termini de 30 dies el Pla Local de
Joventut 2016-2019 mitjançant publicació d’edicte al butlletí oficial de la província
(BOP) i al tauler d’anuncis de l’ajuntament. En el cas que durant l’esmentat termini
no es presentin al·legacions, aquesta proposta s’entendrà aprovada amb caràcter
definitiu sense necessitat d’aprovar un nou acord de Ple i procedint, així mateix, a
la publicació íntegra del contingut del Pla.
Tercer.- Notificar aquesta proposta a l’Àrea de Joventut del Consell Comarcal de la
Garrotxa.
Intervé Francesc Ten i comenta que està molt content, com ja ha comentat altres
vegades, que es facin coses pel jovent. Per problemes de procediment, dates i
administratius no té coneixement del Pla tot i que confia que és un bon pla. Per a
Francesc Ten en aquet tema com més cohesió millor.
L’alcalde explica que a partir d’aquest Pla es podrà començar a fer més coses pel
jovent del municipi. Comenta que aquest Pla havia de ser redactat abans del dia 9
de setembre per poder demanar una subvenció. Aquest Pla hi consten les línies
bàsiques d’actuació i més endavant s’hauran de desenvolupar en plans més
específics.
En Fernando Durante comenta que volen crear un espai pels joves i entitats del
municipi, però això implica haver d’elaborar i aprovar un projecte; així com haver
de fer reformes en un edifici. Aquesta subvenció anava destinada en la redacció

d’un pla local de joventut, i llavors es podran sol·licitar subvencions per aquelles
actuacions que estiguin incloses en el Pla.
L’Olivier Viscido manifesta que a nivell de joventut es fan molts plans dins del
despatx, però llavors a la pràctica no són efectius perquè no s’ha comptat amb
l’actor principal, que és el jovent.
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat.
9. MOCIÓ DE RATIFICACIÓ AL CONTENCIÓS SUPORT AL CONVENI DE
COL.LABORACIÓ PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS DE LA COMARCA DE LA
GARROTXA I EL PLA DE L’ESTANY.
Tenint en compte que en data 21 de gener del 2016 el Consell Comarcal de la
Garrotxa, en sessió plenària, va ratificar el conveni de col·laboració entre el Consell
Comarcal de la Garrotxa per integrar i gestionar de forma conjunta el model de
gestió de residus de les dues comarques.
Tenint en compte que en data 8 d’octubre de 2014 l’Ajuntament de Sant Jaume de
Llierca va presentar un recurs contenciós administratiu per la impugnació de l’acord
d’aprovació del Pla Especial Urbanístic per la instal·lació del Centre de Residus de la
Garrotxa al nostre municipi, i que actualment s’ha iniciat la instrucció d’aquest
recurs.
En base això, es proposa el Ple de la corporació:
Primer.- Manifestar el suport de l’Ajuntament de Sant Jaume al conveni signat
entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i el Consell Comarcal del pla de l’Estany en
matèria de gestió de residus. Pensem que el conveni signat entre les dues
comarques és positiu en el sentit que permet sumar esforços i estratègies,
potenciant les sinèrgies i els consensos entre territoris per aconseguir una major
eficàcia i eficiència en un servei públic.
Però aquest conveni no pot servir per justificar la necessitat de desenvolupar el Pla
Especial aprovat, doncs el document només té en compte la massa crítica a reciclar
de la comarca de la Garrotxa. Més aviat s’hauria d’entendre que l’existència del
conveni entre les dues comarques obliga a les parts a tornar estudiar el projecte del
Centre de Gestió de Residus, fins i tot planificar altres opcions possibles com la de
diversos centres de gestió propers als abocadors comarcals existents.
Segon.- Instar a les parts a treballar conjuntament per cercar el consens i integrar
tot el model de gestió de residus de les dues comarques, en especial allò que fa
referència a les polítiques d’inversió en noves infraestructures i gestió d’aquestes.
Tercer.- Que el Ple de l’Ajuntament ratifica el recurs contenciós administratiu
contra l’aprovació del Pla Especial Urbanístic del centre de residus de la Garrotxa,
per conseqüència tots els grups municipals que formem part de l’Ajuntament de
Sant Jaume de Llierca rebutgem aquest projecte de Pla Especial Urbanístic aprovat
per desenvolupar al nostre municipi.
Quart.- Fer arribar aquests acords al Consell Comarcal de la Garrotxa, al Consell
Comarcal del Pla de l’Estany, als respectius municipis d’ambdues comarques, a
l’Agència de Residus de Catalunya, i al govern de la Generalitat de Catalunya.

Francesc Ten manifesta que s’abstindran perquè no entén la moció, ni què s’acorda
ni la conclusió. Considera que és una obligació de l’administració que els textos
estiguin ben redactats i fer les coses ben fetes.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta (4 vots a favor
d’Independents per Tortellà - CP i 1 vot de la CUP i dos abstencions de CIU).
10. MOCIÓ RELATIVA AL PAGAMENT DE L’IMPOST DE BÉNS URBANS DE
L’ESGLÉSIA PRESENTADA PER LA CUP DEL LLIERCA.
En primer lloc, cal tenir clar que el fet que l’església no pagui IBI no és en virtut
dels acords de l’Església i l’Estat, de 1979, sinó que aquest règim fiscal està regulat
especialment per la Llei de mecenatge 49/2002, per la qual l’Església té les
mateixes exempcions que les altres institucions sense fins lucratius.
Concretament, són lliures de pagar l’IBI, entre d’altres i, els serveis públics
(defensa, seguretat, educació pública i presons); els immobles religiosos de
l’Església Catòlica però també els de les confessions que tenen conveni amb l’Estat
(la Federació d’entitats religioses Evangèliques, la Federació de Comunitats
Israelites i la Comissió Islàmica); els immobles de governs estrangers; de la Creu
Roja; els terrenys ocupats per línies ferroviàries; els col·legis concretats
exclusivament en la part del centre que es destini a l’ensenyament reglat concertat;
els edificis pertanyents al patrimoni historicoartístic i, en general, les entitats sense
fins lucratius.
Les exempcions fiscals a entitats religioses, atempten contra el principi
constitucional de l’Estat. Contradiuen el sentit de la igualtat i l’equitat, i de la
justícia distributiva de la resta de ciutadania no confessional, i especialment les
persones que defensen la independència de l’Estat respecte les confessions
religioses i les seves jerarquies.
Que no li correspon a l’Estat finançar amb recursos públics l’organització, el
manteniment, ni el culte de cap confessió religiosa o organització ideològica, i que
aquesta política porta cap a la consolidació d’un règim multiconfessional, contrari al
model aconfessional o laic establert per la Constitució.
Dit això, un Estat aconfessional o laic no pot alliberar de part de la tributació a
societats particulars religioses, ja que atempta contra la laïcitat de l’Estat.
Aquestes exempcions basades en la titularitat i no exclusivament del servei, donen
privilegis a local d’ús privat; places d’aparcament, habitatges ús privat.
No podem obviar que l’església, especialment, la catòlica, ha anat acumulant
patrimoni immobiliari en funció d’herències, convenis urbanístics, permutes,... i
que, bona part d’aquest patrimoni immobiliari té altres usos (està llogat, cedit
temporalment ocasionalment,..., produint rendiments econòmics, en molts casos).
- Per tant, cal tenir en compte que amb aquesta Moció també es persegueix
l’objectiu de què tributin per IBI en el municipi, aquells immobles (locals,
habitatges, solars,...) dels quals en sigui titular l’església i que no estiguin afectes
directament per l’activitat religiosa.
- Per tant, sol·licitem que les propietats (urbanes o rústiques) amb titularitat de
l’església segueixen el règim tributari igual que la resta de ciutadanes.

- Demanem que s’estableixi un nou marc de transparència, de manera que es pugui
disposar de tota la informació en mans de la Direcció General del Cadastre sobre la
tipologia d’aquests immobles i el seu ús social o no.
L’alcalde comenta que està d’acord amb el plantejament de la CUP.
Oliver Viscido manifesta que disposa d’informació que abans no tenia.
Francesc Ten explica que està d’acord que les finques privades hagin de pagar IBI,
però amb les termes generalistes de la moció no hi està d’acord, ja que en redacció
de la moció hi ha paràgrafs dels què discrepa. Una moció que concretés i defensés
que les finques dels ordes religiosos que són explotades amb activitat haurien de
fer pagar IBI hi estaria d’acord, però posar el mateix sac tota l’església i aspectes
més generalistes no; creu que s’hauria d’haver proposat una moció específica per a
la finca en qüestió.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta (4 vots a favor
d’Independents per Tortellà - CP i 1 vot de la CUP i 2 abstencions de CIU).
11. ACORDS D’URGÈNCIA.
Prèvia declaració d’urgència, s’acordà per unanimitat:
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR INCOAT A CYCOSA PER
REALITZACIÓ D’ÚSOS NO AUTORITZATS EN SÒL NO URBANITZABLE D’ESPECIAL
PROTECCIÓ.
En Fèlix Valero pren la paraula i comenta que com sempre s’ha fet incís amb el
tema de participació, i considera que el procés participatiu amb el tema de la
pedrera ha arribat bastant amunt i ha servit per fer força amb aquest acord. Per fi
s’ha aconseguit posat sobre la taula totes les parts implicades.
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat.
12. PRECS I PREGUNTES.
Arran de la presentació del llibre sobre Els comuns, Francesc Ten comenta que
considera que els actes s’haurien d’anunciar amb més rapidesa i comunicar-ho amb
més temps d’antelació.
L’alcalde explica que l’acte de la presentació de llibre no l’havia organitzat
l’ajuntament, sinó que ho havia organitzat la gent que havia planificat el camp de
treball.
La Mireia Canal comenta que els actes que organitza l’ajuntament surten publicats
a la pàgina web, com a mínim una setmana abans.
Francesc Ten explica que referent a la visita del director del departament
d’Ensenyament, per poder integrar dels nens de 0 a 3 anys són programes
especials i és una opció que ha de presentar l’escola. Per tant, sense la implicació
dels mestres de l’escola aquest projecte no podrà tirar endavant.
L’alcalde respon que el que volen és que el director agafi consciència de la situació,
ja que l’edifici està molt bé i és un espai mal aprofitat.

En Francesc Ten demana si estan exemptes de l’impost sobre vehicles de tracció
mecànica els minusvàlids.
L’alcalde respon que mirarà que diu l’ordenança i demà el contestarà.
A continuació Francesc Ten exposa que referent el tema del reciclatge a més de fer
una sessió informativa sobre aquest tema i que expliquin què s’ha de tirar a cada
contenidor, seria interessant posar-ho en el butlletí municipal.
L’alcalde respon que ho tindran present.
Tot seguit, Francesc Ten demana en quin punt està la qüestió dels aparcaments que
l’alcalde havia anunciat de modificar
L’alcalde contesta que setmanalment els mossos volten pel municipi i sancionen els
cotxes mal aparcats per tal de solventar aquesta problemàtica. També, tenen
previst convocar una sessió informativa.
Francesc Ten demana a l’equip de govern si està content amb la textura del
paviment del carrer de Sales ja que considera que no és gens bona. I manifesta
que l’actuació de l’empresa Prodaisa en el mateix carrer de Sales ha estat pèssima.
L’alcalde respon que el pressupost amb el que tenien era la única actuació que
podien fer. Però que de totes maneres parlarà amb l’empresa Prodaisa per intentar
deixar en millor estat la part que hi va haver la fuita d’aigua.
Francesc Ten demana si hi ha alguna periodicitat per posar en funcionament el
sistema de reg de la piscina i dels seu voltants
L’alcalde contesta que el reg està espatllat i s’ha d’arreglar.
Francesc Ten comenta que aquesta setmana ha vist que finalment havien tallat la
herba de tot el passeig, però que falta tallar l’herba de la cantonada de l’empresa
Tecalum.
L’alcalde respon que ho tenen present i la setmana següent es farà.
Afegeix Francesc Ten manifesta que com activitat pública, considera interessant fer
una passejada popular per anar a veure la pedrera “els Comuns” i observar com ha
quedat.
L’alcalde considera que és un bona proposta.
Per acabar, l’Oliver Viscido comenta que quan es posi en funcionament la biblioteca
i agafi una mica de forma, li agradaria aportar la seva opinió sobre alguns dels
continguts.
No havent-hi cap més assumpte per tractar, l’alcalde aixeca la sessió a les 20:08
hores, i per a constància del que s’hi ha tractat i dels acords presos, estenc aquesta
acta que signen els assistents i la certifico amb la meva signatura.

