
 
 

 

PLE ORDINARI 11-05-2016 

 

Miquel Anguera, “Beatet” 

 

17-05-2016 

 

1.- S’aprova l’acta del passat 13 d’abril, per unanimitat (hi falta la regidora Y. Pérez). 

 

2.- Es dóna compte dels decrets d’Alcaldia (del 264 al 377 de 2016). 

 

3.- Es dóna compte dels decrets de regidors (del 192 al 302). 

 

4.- S’aprova el PAM (Pla d’Acció Municipal) del 2016-2019 (11 vots a favor i 

l’abstenció de la FIC (1 vot) i en contra CiU (4 vots). L’Alcalde exposa breument, i amb 

un power point, el passos donats fins a dia d’avui i explica que 60 persones i 20 entitats 

hi han participat, a més de 10 experts i que el PAM consta de 4 blocs: 1r: Participació 

ciutadana (comunicació, transparència, modernització i administració, 2n: Turisme 

(promoció econòmica, activitat econòmica) 3r: Servei a les Persones (educació, esports, 

igualtat, serveis socials, gent gran, joventut, salut pública, cultura i festes) i 4t: Espai 

Públic (medi ambient, gestió residus, obra pública i espais comuns, urbanisme, seguretat 

ciutadana i mobilitat. En total han estat 278 accions en aquest PAM. Al torn dels 

comentaris dels grups municipals, destaquem que hom creu que hi ha hagut poca 

participació de la ciutadania i que la base de tot estarà en quant s’invertirà. També 

interrogants en els districtes municipals (?), en quantes accions es portaran a terme (de 

les 278), quines seran les prioritats... CiU destaca que és un PAM només cara a la 

galeria i que serà car per haver-lo redactat una empresa externa, no hi ha el cost de la 

inversió, manca de priorització i improvisació... 

 

5.- Afers sobrevinguts: Demanar l’obertura del CAP de Miami durant les 24 hores del 

dia. S’aprova favorablement votar la urgència i també la demanda per unanimitat (16 

vots a favor). 

 

6.- Mocions: C’s en presenta dues. La primera demana que s’ajudi les famílies del 

municipi amb algun membre celíac (que suposa uns 1.500 € de cost afegit a l’any). 

S’aprova per 15 vots a favor i l’abstenció del Sr. Pérez. 

  

La 2a, que NO s’aprova per majoria de 14 vots en contra, l’abstenció del Sr. Gairal i 

l’afirmatiu de C’s, demanava (entre altres coses) que l’Ajuntament fes sempre bilingüe 

els escrits als ciutadans del municipi encara que no ho demanessin (com una norma 

constant). Fou rebutjada amb contundència per tots els grups, adduint que seria crear un 

problema amb les llengües; problema que mai no ha existit. 

 

ERC presenta una moció en defensa del nostre Parlament i les lleis catalanes (no 

recórrer al TC) com ara les lleis sobre l’habitatge, codi de consum,  fracking, impost 

nuclear, emergència social, pobresa energètica etc. S’aprova per majoria de 14 vots 

afirmatius contra els dos del Sr. Gallardo de Plamimo i Velasco de C’s). 
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CiU presenta una moció de suport a les persones majors de 70 anys, soles i que ho 

desitgin (rebre una trucada al matí i al vespre) per ajudar contra la seva solitud i, si no 

contesten se’ls va a veure. S’aprova per unanimitat dels 16 regidors. 

 

El PSC demana el no copagament de les persones amb discapacitat i que el govern 

central compleixi amb les seves obligacions i pagui el que li correspon (la totalitat per la 

llei de dependència. Actualment Catalunya ha de pagar el 82,8% i Madrid només paga 

el 17,2%). En no votar-se per parts, ERC (2 regidors) s’absté en la votació i els altres 

regidors hi voten a favor (14 vots). 

 

En els precs i preguntes C’s demana per l’enquesta sobre comerç i hoteleria que en el 

proper ple se li aportarà. 

 

ERC pregunta sobre la deixalleria. Es limitaran la deposició de deixalles? Se li respon 

que no, ans al contrari, s’ampliarà l’horari i es donarà millor servei. 

 

A la pregunta sobre l’enquesta telefònica (de l’empresa CERES) a ciutadans del 

municipi sobre la seguretat i informació nuclears i sobre la valoració (de l’1 al 10) de 

l’alcalde, aquest, respon que l’Ajuntament no l’ha encomanada pas. L’Alcalde aprofita 

l’avinentesa per donar les gràcies públicament a ERC pel suport a la petició d’obertura 

del CAP de Miami les 24 hores. 

 

CiU diu que s’ha reunit amb diverses entitats locals i pregunta sobre el solar de l’antic 

Casino (actual terreny descampat al carrer Major). Se’ls contesta que va per llarg 

donada la complexitat de l’actual propietat. 

 

Es comenta el tema de les mocions que, molts cops, allarguen la durada dels plenaris 

excessivament, que si són mocions de partit... Que si han de ser  només mocions sobre 

el municipi, etc. És un tema sobre el qual no se’n va parlar massa i l’Alcalde va aixecar 

la sessió. Eren vora un quart de quatre de la tarda. 

 

 

 

 

 

 

 


