ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Núm.: 2
Caràcter: ordinària.
Data: 30 de març de 2006.
Hora de començament: 21,39 h.
Lloc: sala d'actes de la casa consistorial
Hi assisteixen:
- Josep Mas i Falgueras, alcalde.
- Antoni Comas i Danés, regidor.
- Jaume Serra i Farres, regidor.
- Ma Assumpta Rodrigo i Carbó, regidora
- Josep Castells i Famada, regidor.
- Ramon Codina i Vinyets, regidor.
- Vicenç Puigví i Vila, regidor.
- Sebastià Riera i Cusí, regidor.
- Marisol Cabral Salvadores, regidora.
- Jordi Carbassa i Perez, regidor.
- Jordi Albanell i Tanganelli, regidor.
.Secretari:
- Jordi Berenguer i Valladolid.
Ordre del dia:
Oberta la sessió per l’Alcalde, un cop comprovada pel secretari l’existència del quòrum que cal
perquè pugui ser iniciada, es procedeix a conèixer els assumptes compresos en l’ordre del dia.
A.P. 11.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS
S’aprova per unanimitat l’acta de 29 de desembre de 2005.
Desprès de que els/les regidors/es Sebastià Riera, referint-se a l’acta del dia 1 de març de 2006,
manifestessin que no reflecteix el contingut perquè entenen que l’acta hauria de ser més extensa
per poder ser més fidel al seu contingut literal.
Un cop feta aquesta esmena, i que s’incorpora al text definitiu de l’acta, s’aprova per unanimitat
l’acta de la sessió del dia 1 de març de 2006.
A.P. 12 .- RATIFICACIÓ DECRETS D’ALCALDIA
Vistes las resolucions d’alcaldia núm. 036BIS/2005, 040/2006, 040BIS/2006, 04172006,
042/2006, 043/2006, 044/2006, 045/2006, 046/2006, 047/2006, 051/2006, 052/2006, 053/2006,
054/2006, 055/2006, 056/2006, 057/2006, 058/2006, 059/2006, 060/2006, 061/2006, 062/2006,
063/2006, 064/2006, 066/2006.
Les resolucions 49/2006 i 65/2006 no existeixen i són degudes a un error de sequència.
El Ple acorda:
Primer.- Ratificar les resolucions d’alcaldia núm. 036BIS/2005, 040/2006, 040BIS/2006,
04172006, 042/2006, 043/2006, 044/2006, 045/2006, 046/2006, 047/2006, 051/2006,
052/2006, 053/2006, 054/2006, 055/2006, 056/2006, 057/2006, 058/2006, 059/2006, 060/2006,
061/2006, 062/2006, 063/2006, 064/2006, 066/2006.
Segon.- Donar trasllat de l’adopció del present acord als efectes de publicitat que siguin
preceptius.
Tercer.- Facultar al senyor Alcalde per signar els documents que siguin necessaris per a
l’efectivitat de l’acord.
A.P. 13.- ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE LA RENOVACIÓ DE L’ENLLUMENAT
PÚBLIC DE SANT MARTÍ SESCORTS
Ates la necessitat de que el Ple adopti l’acord corresponent a l’acceptació de la subvenció del
projecte de renovació de l‘enllumenat públic de Sant Martí Sescorts, per tal de tramitar la
subvenció contemplada en el PUOSC de a Generalitat de Catalunya 204-2007.

El Ple acorda per unanimitat:
Primer.- L’acceptació de la subvenció en relació al projecte de renovació de l‘enllumenat públic
de Sant Martí Sescorts, per tal de tramitar la subvenció contemplada en el PUOSC de a
Generalitat de Catalunya 204-2007.
Segon.- Donar trasllat de l’adopció del present acord als efectes de publicitat que siguin
preceptius.
Tercer.- Facultar al senyor Alcalde per signar els documents que siguin necessaris per a
l’efectivitat de l’acord.
A.P. 14.- MODIFICACIÓ PROJECTE D’OBRA DEL CARRER CABRERA
Vista la proposta de modificació de projecte d’obra del carrer de Cabrera presentada a
instància de l’empresa concessionària a requeriment d’Endesa, indicant nou emplaçament de
les caixes de canvi elèctric de l’obra en qüestió, de conformitat amb la normativa sectorial
aplicable.
Després de la intervenció dels diferents grups municipals i a petició del regidor socialista J.
Albanell, expressant la seva preocupació pel cost de la modificació del projecte d’obra i
al·legant de que “potser s’amaga alguna cosa darrere una sèrie de mancances del propi
projecte”, el regidor Ramon Codina d’Independents de Cantonigros demana es retiri de l’ordre
del dia. Es decideix com a conseqüència votar i per unanimitat es retira de l’ordre el dia
l‘esmentat punt.
A.P. 15.- ACCEPTACIÓ DE L’ENCOMANA DE GESTIÓ DE NÓMINA A LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA
Atès la disponibilitat de la Diputació de Barcelona de prestar el servei de nòmines.
Atès la necessitat d’aquest Ajuntament d’adherir-se a aquest servei públic que facilita la
Diputació de Barcelona als Ajuntaments del seu territori.
Atès la possibilitat de dotar-se d’un servei públic, especialitzat i gratuït.
El Ple acorda per unanimitat:
Primer.- L’acceptació de l’encomana de la gestió de nòmines a la Diputació de Barcelona.
Segon.- Donar trasllat de l’adopció del present acord als efectes de publicitat que siguin
preceptius.
Tercer.- Facultar al senyor Alcalde per signar els documents que siguin necessaris per a
l’efectivitat de l’acord.
A.P. 16.- APROVACIÓ DE LA MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CIU DE
DEMANAR LA CREU DE SANT JORDI PEL CLUB PATÍVOLTRAGÀ A LA GENERALITAT
DE CATALUNYA
Vista la moció presentada pel grup municipal de CIU per demanar la Creu de Sant Jordi pel
Club Patí Voltregà a la Generalitat de Catalunya.
El Ple acorda per unanimitat:
Primer.- L’aprovació de la moció presentada pel grup municipal de CIU per demanar la Creu
de Sant Jordi pel Club Patí Voltregà a la Generalitat de Catalunya.
Segon.- Donar trasllat de l’adopció del present acord als efectes de publicitat que siguin
preceptius.
Tercer.- Facultar al senyor Alcalde per signar els documents que siguin necessaris per a
l’efectivitat de l’acord.
A.P. 17.-APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA VALORADA PER A L’AVALUACIÓ DE DANYS I
PROPOSTA D’INTERVENCIÓ PER A LA COBERTA DEL CENTRE CÍVIC –ANTIGUES
ESCOLES– A CANTONIGROS
Vista la memòria valorada per a l’avaluació de danys i proposta d’intervenció per a la coberta
del Centre Cívic –antigues escoles– a Cantonigros, presentada per l’arquitecte tècnic Fernando
Benedicto Dumall.
El Ple acorda per unanimitat:
Primer.- L’aprovació de la memòria valorada per a l’avaluació de danys i proposta
d’intervenció per a la coberta del Centre Cívic – antigues escoles- a Cantonigros, presentada
per l’arquitecte tècnic Fernando Benedicto Dumall.
Segon.- Donar trasllat de l’adopció del present acord als efectes de publicitat que siguin
preceptius.

Tercer.- Facultar al senyor Alcalde per signar els documents que siguin necessaris per a
l’efectivitat de l’acord.
A.P. 18.- ADHESIÓ A L’ORDENANÇA MUNICIPAL PER A LA SUPRESSIÓ DE LES
BARRERES ARQUITECTÒNIQUES EN ELS ESPAIS D’ÚS PÚBLIC
Atès que el Ple comarcal en sessió de data 29 de desembre de 2005, va adoptar l’acord
consistent en posar a la disposició dels Ajuntaments un model d’ordenança municipal per a la
supressió de les barreres arquitectòniques en els espais públics.
Atès que es creu oportú i necessari l’adhesió a l’ordenança municipal per a la supressió de les
barreres arquitectòniques en els espais públics.
El Ple acorda per unanimitat:
Primer.- L’adhesió a l’ordenança municipal per a la supressió de les barreres arquitectòniques
en els espais públics adoptada pel Ple comarcal en sessió de data 29 de desembre de 2005.
Segon.- Donar trasllat de l’adopció del present acord als efectes de publicitat que siguin
preceptius.
Tercer.- Facultar al senyor Alcalde per signar els documents que siguin necessaris per a
l’efectivitat de l’acord.
A.P. 19.- PRECS I PREGUNTES
Cabrerés i Progrés insisteix en que un dia u altre s’haurà de debatre una moció de laïcitat a
l’Ajuntament.
El regidor socialista, J. Albanell intervé per a recordar a l’Alcalde que tots els temes s’han de
poder debatre perquè la democràcia es precisament això. La regidora M. Cabrales de
Cabrerés i Progrés comenta que “hem de tenir oportunitats de parlar”.
S. Riera, demana informació pel Centre BTT i l’equip de govern contesta que els nois que ho
duien han plegat per manca de beneficis. Ara l’oferta queda inclosa via Viatges Alemany que
ho incorpora com a servei dins un paquet turístic.
J. Albanell que l’Ajuntament no contesta a les peticions que demana i que a més creu respecte
a dos plens seguits del novembre passat s’hauria de retornar al menys l’indemnització d’un
perquè varen produir-se el mateix dia. Afegeix que vol donar exemple i que no vol fer el ridicul
per 110 euros i que renuncia a tot tipus d’indemnització pel seu càrrec de regidor. També retreu
al regidor J. Castells que en el seu programa parlava de d’abaixar les indemnitzacions per
assistències al Ple i, S. Riera introdueix un altre element de debat al preguntar per la manca
d’adhesió del nostre municipi a la nova Area Bàsica de Servei que s’ubicarà a Roda de Ter .
L’Alcalde contesta de que hi ha temes que no estan clars com es el cas de la situació en que
quedarà la treballadora del nostre CAP i les despeses del centre. “ No ens precipitem” pero,
que quedi clar que l’equip de govern està treballant i preocupant-se per resoldre aquesta
situació.
J.Albanell es queixa de que va demanar local per una reunió el dissabte dia 25 i se li va
contestar el dia 24, se sent marginat però, que espera una millora en la actitud democràtica de
l’equip de govern, “ la meva dona ja em va dir que em contestarien el darrer dia”.
M. Cabrales, pregunta per la situació dels cursos. V. Puigví li contesta que el de ceràmica ja ha
començat, i el d’informàtica és imminent perquè ja són resolts els problemes d’ubicació dels
ordinadors. M. Cabrales l’acusa d’improvisació per no conèixer els continguts. Es queixa que
encara no s’ha fet cap curs de català per adults. Respecte a les obres de remodelació del CEIP
V. Puigví diu que esta pendent del Departament d’Educació de la Generalitat per començar les
obres un cop finalitzin les classes. M. Cabrales diu que està cansada de l’actitud del regidor
perquè no explica mai les línies de la seva regidoria i quan se li pregunten qüestions concretes
sempre contesta “la setmana que vé”. També li retreu que no assisteix a les reunions que
convoca la Diputació, per exemple: Projecte d’Educació i Família.
J. Albanell, diu que durant l’any 2005 va reclamar còpies d’actes: la del 26/09/05, la del
29/09/2005, la del 28/10/1997, la del 23/12/1998 i, les de la , Unitat d’Actuació núm. 4, aquí
l’expedient sencer. També recorda la necessitat de soterrament de la línia elèctrica referent a la
farmàcia i l’informe de la Diputació sobre la liquidació del camí de La Foradada de 23 de gener i
número d’entrada 103.
S. Riera, pregunta en relació a la resolució 042/06, si l’Alcalde deixarà passar tres mesos,
l’Alcalde contesta que els tècnics hi esta treballant.
També demana explicacions sobre la Planta de Purins perquè nomès es va poder informar per
la premsa, l’Alcalde li diu que amb ell li va passar el mateix.

A continuació li pregunta a l’Alcalde; qui són els responsables?, es pot legalitzar?.i insta a
l’Alcalde a prendre mesures i dona solucions. L’Alcalde li contesta de que totes aquestes
qüestions son objecte d’investigació i que hem d’estar tranquils.
M. Cabrales, diu que l’anterior Alcalde ha de donar explicacions i que l’equip de govern no
informa, explica la meitat i que l’Alcalde amaga informació.
J. Carbasa acusa a l’equip de govern de falta d’interés.
J. Albanell es queixa de manca d’informació i aconsella la convocatòria d’un Ple extraordinari
en relació a la Planta., acusa a l’anterior Alcalde de mala gestió i pregunta perquè l’arquitecte
va signar un informe favorable coneixent la il·legalitat urbanística ( terreny inferior a 4,5Ha). Es
que els Srs Espadaler i Felip Puig pressionaven massa. Aquí l’Alcalde el talla perquè entén que
s’està especulant .
Un veí intervé Sr. Genaro Diego, i recorda que l’anterior Alcalde abans de muntar la Planta va
dir, “espero que no ens deixin sols i que de totes maneres la Generalitat ho imposarà”. Qui ha
d’assumir la responsabilitat d’aquesta gestió. Afegeix que tothom vol que es cumpleixi la llei
quan afavoreix els seus interessos, Amb la planta no s’ha jugat net i ara ho pagarem, també diu
que l’equip de govern no ha donat informació.
L'alcalde aixeca la sessió, quan són les 01,18 h., del dia següent, com a secretari, estenc aquesta
acta que en dono fe.
El secretari,

L'alcalde,

