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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA EFECTUADA PEL PLE MUNICIPAL EL DIA 26 
DE NOVEMBRE DE 2015 
 
 
Lliçà d’Amunt, 26 de novembre de 2015. 
 
A les 19,00 hores, a l’edifici municipal del carrer Folch i Torres, núm. 102-105, 
prèviament habilitat a tal efecte, es reuneix el Ple Municipal per efectuar una sessió 
ordinària de primera convocatòria, que presideix l’Alcalde Sr. Ignasi Simon i Ortoll. Hi 
assisteixen els regidors Jordi Juárez Heredia, Maria del Mar Pedrerol i Villarroya, 
Lourdes Maria Estéfano Orozco, Albert Iglesias Boza, Fran Sánchez Castilla, Joaquim 
Ferriol i Tarafa, Iban Martínez Asensio, Míriam Remolà i Elvira, Mercedes Mateo 
Fiérrez, Francisco Manuel León Cuenca, Antonio Polo Lama, Àngela Roca i Corts, 
Francisco Javier Millán Vidal, Manel Busquets i Mateu, Felip Tura i Torra i Enric Grau 
Comas. Foren assistits per la Secretària accidental de la Corporació, Sra. Gemma 
Navarro i Medialdea i per l’Interventor municipal Sr. Josep Vivancos i Monter. 
 
 
1 – APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS 
 
Posat en consideració dels membres del Ple municipal l’aprovació de l’acta de les 
sessions efectuades els dies 24 de setembre de 2015 –ordinària- i 29 d’octubre de 
2015 –extraordinària-, foren aprovades per unanimitat. 
 
 
2 - DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA 
 
Es donà compte dels Decrets d’Alcaldia emesos del dia 7 de setembre al 6 de 
novembre de 2015, que van del número 520 al 665 del llibre de Registre de Decrets de 
l’Ajuntament.  
 
 
3 - DONAR COMPTE DELS INFORMES D’INTERVENCIÓ DEL TERCER 
TRIMESTRE DE 2015 
 
Es dona compte dels informes d’intervenció relatius a la morositat i d’execució del 
tercer trimestre de 2015. 
 
 
4 – MOCIÓ DE SUPORT A LA CREACIÓ DE LA PRESTACIÓ “GARANTIA + 55” 
PROPOSTA IMPULSADA PER LA UGT DE CATALUNYA 
 
El regidor Fran Sánchez llegí en veu alta el text de la Moció, que és del següent 
contingut: 
 

“ Atès el context de massiva desocupació en que ens trobem on el 19,6% de la població 
activa major de 55 anys es troba a l’atur, amb escasses perspectives de recuperació d’una 
activitat laboral amb garanties després de perdre el lloc de treball, amb menys capacitat per 
a modificar les seves trajectòries laborals i empentats a un retir avançat del mercat de 
treball, és essencial que hi hagi una major vinculació entre les polítiques d’ocupació i les de 
protecció per desocupació. 
 
Donat que el col·lectiu de persones desocupades de més de 55 anys és més vulnerable a 
caure a l’atur de molt llarga durada, composen el 54,2% del total d’atur de molt llarga 
durada, és evident que en poc temps gran part d’aquest col·lectiu passaran d’un nivell de 
protecció contributiu a un d’assistencial, en el millor dels casos, i deixaran de cotitzar a 
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efectes d’una futura possible pensió de jubilació, excepte els que tinguin dret a rebre el 
subsidi de majors de 55 anys que cotitzaran tan sols per la base mínima de cotització. 
 
Ja  que les darreres reformes normatives relatives a la percepció de subsidis per 
desocupació, a partir dels Reials Decret-Llei 20/2012 i 5/2013, s’han dirigit en reduir la 
intensitat de la protecció elevant l’edat de les persones beneficiàries del subsidi de majors 
de 52 anys a 55, passant a computar els ingressos de tota la unitat familiar per accedir-hi, 
limitant el temps durant el que es pot cobrar i reduint la cotització per jubilació del subsidi de 
majors de 55 anys, què és l’únic subsidi que cotitza, del 125% de la base mínima de 
cotització al 100%, podem suposar una altra ràpida reducció de la cobertura de la protecció 
per desocupació en els majors de 55 anys. 
 
També és una realitat que les darreres reformes en la protecció per desocupació ha 
prioritzat la suficiència econòmica del sistema de prestacions per desocupació, entenem que 
s’ha deixat sense protegir adequadament a les persones majors de 55, i  fins i tot de més de 
45 anys, desatenent a tot un col·lectiu que pot quedar fins i tot fora del sistema de protecció 
o deixar-les als marges dels sistemes assistencials i empènyer-les a futures pensions de 
jubilació per sota de mínims, fins i tot després de llargues carreres de cotització. 
 
Constatem que aquestes reformes han trencat el trànsit cap a la jubilació d’aquelles 
persones que són expulsades del mercat de treball en edats pròximes a la jubilació, limitant 
les estratègies d’accés a una pensió de jubilació més avantatjosa en funció de les 
trajectòries laborals personals i possibilitats individuals. 
 
Constatem  que aquests fets afecten directament en les rendes actuals d’aquest col·lectiu 
de persones que en moltes ocasions tenen encara càrregues familiars, acabant la seva vida 
activa cobrant, si compleix requisits, un subsidi de 426 euros mensuals. Però que també 
afecta als seus futurs drets de jubilació i a la quantia d’aquesta, doncs els anys en 
desocupació en un context on s’ha augmentat l’edat ordinària de jubilació els penalitzarà 
durament, ja sigui o perquè augmentaran proporcionalment els anys de cotització mínima 
per al càlcul de la base reguladora de pensió, o perquè hi hauran més llacunes de cotització 
que s’ompliran fins i tot amb la meitat de les bases mínimes de cotització, o perquè se’ls 
aplicarà coeficients reductors de pensió perquè hauran d’anticipar les seves jubilacions. 
 
Gairebé 8 de cada 10 persones a l’atur de més de 55 anys o bé cobren un subsidi de més 
de 426 euros mensuals, o bé reben la renda mínima d’inserció o algun altre ajut econòmic, o 
bé no cobren res, entenem que aquest col·lectiu és molt més vulnerable a patir la pobresa i 
l’exclusió social 
 
Aquest que col·lectiu voreja l’edat de jubilació, entenem que és especialment important que   
es prioritzin actuacions que reforcin la seva contribuïtat al sistema de la Seguretat Social per 
tal que se’ls asseguri unes pensions dignes. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Temes Sectorials  
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels regidors assistents, que constitueixen majoria 
absoluta legal 
 
ACORDA: 
 
PRIMER. Donar suport a la proposta impulsada per la UGT de Catalunya, anomenada 
<<Garantia +55>> i que significa: 
 
1) Crear la prestació "Garantia +55" per a les persones de més de 55 anys 

que es trobin en situació de desocupació, tinguin cotitzats un mínim de 15 
anys i hagin exhaurit la prestació per desocupació contributiva. Aquesta 
prestació serà una proposta integral i que contempla:  

a. Una  prestació econòmica igual al SMI vigent 
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b.  el manteniment d’entre un 90 i el 100% del còmput de les bases de 
cotització en la mateixa quantia que la darrera prestació contributiva 
per desocupació durant la percepció d’aquesta prestació, a efectes 
del càlcul de les prestacions de Seguretat Social per IP, mort i 
supervivència i jubilació. 

2) Apostar per un SMI de 1.000 euros que ens apropi als estàndards dictats 
per la Carta Social Europea. 

3) Afrontar la gran complexitat i fragmentació dels diferents sistemes de 
protecció. Cal simplificar i racionalitzar l’actual sistema de prestacions, i 
cal fer-ho amb la col·laboració de l’administració central. En 
conseqüència, abordar i millorar les iniquitats de les prestacions, i 
assegurar la compatibilitat de les prestacions econòmiques amb altres 
rendes (salarials o no).  

4) Finalitzar amb l’estigmatització de les persones desocupades en general 
i, concretament, de les majors de 55 anys. Només d’aquesta manera 
podrem millorar l’ocupabilitat d’aquestes persones. 

5) Analitzar l’eficiència dels programes d’inserció i apostar per accions 
d’inserció i de formació amb continguts reals. 

 
SEGON. Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la 
presidenta del Parlament de Catalunya; als grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya i a la UGT de Catalunya.” 

 
Acabada la lectura, el regidor Fran Sánchez explicà que el que es pretenia era 
assegurar una vida digna a les persones. 
 
El regidor Manel Busquets manifestà que votaria a favor, però no tenia clar que el 
sistema econòmic ho pogués sostenir, i que potser caldria ser més imaginatiu i 
emprendre altres tipus d’accions. 
 
Posat a votació, la proposta fou aprovada per unanimitat dels regidors assistents, que 
constitueixen majoria absoluta legal. 
 
 
5 – MOCIÓ PER SOL·LICITAR A LA GENERALITAT DE CATALUNYA QUE 
GARANTEIXI BEQUES – MENJADOR A TOTS ELS INFANTS EN SITUACIÓ DE 
VULNERABILITAT 
 
Es donà compte de la següent Moció: 
 

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS  
 
Ateses les creixents dificultats de moltes famílies de la nostra ciutat per oferir una 
alimentació adequada, diversificada i de qualitat als seus fills i filles per problemes 
econòmics, derivats tant de l’atur creixent com de les retallades en els diferents 
programes de garantia de rendes (RMI, prestació contributiva d’atur, Prepara...)  
 
Atesa l’existència d’una situació significativa de malnutrició infantil reconeguda tant 
per entitats socials (com Creu Roja o Càritas) com per diverses instàncies de la 
Generalitat: segons l’IDESCAT (estadística oficial) 50.000 catalans menors de 16 
anys no poden menjar carn o peix cada 2 dies per privacions materials; esment a la 
problemàtica en diversos pactes recentment signats com el pacte contra la pobresa 
o el pacte per la infància; diverses crides per part de la presidència de la Consell 



 

4 
 

Assessor de la Generalitat per Polítiques Socials i Familiars; reiterats informes 
elaborats per la Sindicatura de Greuges...  
 
Atès que la funcionalitat dels menjadors escolars ha anat evolucionant. Fa uns anys 
era bàsicament un recurs per millorar les oportunitats educatives i per facilitar la 
conciliació laboral-familiar. Ara també es planteja com una eina per garantir la 
suficiència alimentària dels infants vulnerables en un entorn socialment normalitzat.  
 
Atesa la responsabilitat competencial de la Generalitat de Catalunya en aquesta 
matèria: art.166 del EAC de Serveis Socials, Voluntariat, Menors i Promoció de les 
Famílies i Decret 160/1996 que regula el servei escolar de menjador als centres 
docents públics.  
 
Atès que, malgrat l’agreujament de la situació social, la partida pressupostària que 
dedica la Generalitat a les beques menjador és insuficient per cobrir la demanda 
d’aquestes.  
 
Atès que aquesta combinació de necessitats creixents i recursos insuficients ha 
implicat un enduriment de la situació exigida als usuaris i usuàries per accedir al 
sistema de beques.  
 
Atès que aquest canvi de criteris implica una important reducció del nombre de 
beques i suposa també deixar d’atendre infants que s’atenien els cursos anteriors. 
Alhora cal esmentar que els canvis introduïts per la Conselleria han implicat una 
pèrdua de cobertura que deixa fora del sistema a gairebé la meitat de famílies que 
realitzen la sol·licitud de beca.  
 
Atès l’acord del Parlament de Catalunya pres per unanimitat de 3 de juliol de 2013 
(Moció 34/X del Parlament de Catalunya, sobre la pobresa infantil i les beques 
de menjador “b) Garantir, per mitjà d’un pla de xoc de garantia alimentària i una 
partida pressupostària oberta, que per al curs 2013-2014 cap infant no es queda 
sense una beca de menjador per limitacions pressupostàries. L’accés a la beca 
dependrà dels barems econòmics i socials actuals de la família de l’infant. Pel que 
fa als ajuts d’urgència social, s’ha d’incrementar el suport als ens locals per tal 
d’atendre els casos de famílies que, tot i que reben una beca de menjador, no 
poden fer front al pagament de la part que els correspon) en el sentit d’una major 
dotació pressupostària per garantir que cap nen o nena del nostre país que ho 
necessiti es quedi sense beca de menjador per limitacions pressupostàries.  
 
Atès que davant la complexa situació cal apostar per un nou model en la gestió dels 
ajuts individuals de menjador que sigui absolutament transparent i garanteixi 
l’homogeneïtzació de criteris en tot el territori. Eliminant el tram variable que genera 
confusió i manca de transparència, alhora que no té l’aplicació administrativa àgil 
necessària i no dóna la resposta adient en el temps convenient.  
 
Cal evidenciar, també, l’esforç important dels Ajuntaments per cobrir les importants 
mancances fruit del dèficit d’aportació econòmica del Departament d’ensenyament 
malgrat l’increment pressupostari que resulta insuficient. L’aportació dels 
ajuntaments arriba al 25 per cent del total d’aportació econòmica necessària (dades 
2014).  
 
És per això que reivindiquem que no pot haver cap nen o nena amb dèficits 
alimentaris,  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Temes Sectorials 
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El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels regidors assistents, que constitueixen 
majoria absoluta legal,  
 
ACORDA:  
 
Primer.- Exigir a la Generalitat de Catalunya que habiliti les partides 
pressupostàries adients per tal que es puguin atorgar pel curs 2015-2016 les 
beques-menjador necessàries per atendre les sol·licituds avaluades pels serveis 
socials, per tal de garantir un àpat equilibrat al dia a tots els infants en situació de 
vulnerabilitat.  
 
Segon.- Traslladar l’anterior acord al Govern de la Generalitat, a la Mesa Parlament 
de Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya, al Consell Comarcal 
del Vallès Oriental, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació 
Catalana de Municipis i a la Delegació del Govern a Barcelona.” 

 
Oberta la deliberació, el regidor Fran Sánchez manifestà que davant la manca de 
recursos que la Generalitat hauria de fer arribar al Consell Comarcal, i aquest a 
l’Ajuntament, s’hauria de sol·licitar un canvi de criteris per a obtenir les beques. 
 
El regidor Manel Busquets digué que els nens eren una prioritat però s’havia de tenir 
clar que si no arribaven diners de Madrid no es podria fer res, per tant s’hauria d’afegir 
al segon punt trametre també l’acord als estaments estatals. 
 
Posat a votació, la proposta fou aprovada per unanimitat dels regidors assistents, que 
constitueixen majoria absoluta legal, afegint que aquest acord es trametés també a la 
delegada del govern estatal. 
 
 
6 – AFERS URGENTS 
 
No se n’han presentat. 
 
 
7 – MOCIONS 
 
No se n’han presentat 
 
 
8 - PREGUNTES 
 
8.1.- PREGUNTES FORMULADES PEL GRUP MUNICIPAL DEL PP 
 
Primera.- COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO 
 
En el Pleno del día 2 de junio se aprobó reunirse cada dos meses la Comisión 
Informativa de Urbanismo. ¿Por qué no se ha llevado a cabo ninguna reunión hasta la 
fecha? 
 
Resposta: El senyor Alcalde contestà que les comissions informatives estaven 
vinculades a les sessions plenàries, i com que no hi havia hagut temes per debatre al 
Ple en matèria d’urbanisme, no s’havia convocat. 
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Segona.- MANGO – BIOKIT 
 
¿En qué fecha está prevista la inauguración de las empresas Mango y Biokit? 
 
Resposta: El senyor Alcalde contestà que no en tenia cap coneixement. 
 
 
Tercera.- COBERTURA DE TELÉFONOS MÓVILES  
 
En los Barrios de Can Salgot, mas Bo, Can Lledó y Palaudàries hay zonas que no 
tienen cobertura de móviles. 
 
Resposta: La regidora Lourdes Estéfano explicà que no havien arribat a acords amb 
propietaris de terrenys per ubicar antenes, però estaven pendents d’una reunió amb 
l’Alcaldessa de Palau per trobar una ubicació que facilités la cobertura. 
 
 
Quarta.- MASIA DE CAN SALGOT 
 
¿Cual es la situación actual de la Masía de Can Salgot? ¿Están al corriente del pago 
de sus impuestos y de conservación de parcelas? 
 
Resposta: El regidor Albert Iglesias explicà que hi havia diferents expedients oberts 
per la manca de conservació de les parcel·les i que per una qüestió de protecció de 
dades no podia dir públicament si era deutor. 
 
 
Cinquena.- CAMPAÑAS ELECTORALES 
 
En el Pleno del día 24 de septiembre de 2015 se aprobó crear una comisión para 
concretar la normativa sobre campañas electorales.. ¿Cuándo se reunirán los 
portavoces? 
 
Resposta: El regidor Albert Iglesias manifestà que s’havia elaborat un document que 
en aquests moments estava en el departament de secretaria per fer una valoració 
jurídica. 
 
 
Sisena.- CALLE ADRIÀ GUAL 
 
¿Por qué sigue la calle Adrià Gual siendo de un solo sentido a pesar de las múltiples 
peticiones para que lo sea debido a la peligrosidad al ser de dos sentidos? 
 
Resposta: El senyor Alcalde contestà que tot i les diferents demandes, no era un punt 
negre, que el Pla de Seguretat assenyalava una reordenació del trànsit a Can Salgot i 
que s’estava estudiant per part de Mobilitat i la Policia Local. 
 
 
Setena.- CURVA PELIGROSA 
 
¿Ha estudiado el Ayuntamiento alguna vez la posibilidad de suprimir la curva peligrosa 
de la carretera de Palaudàries – Can Roure que está situada entre el Condis de Can 
Salgot y el Parque Deportivo de Palaudàries? 
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Resposta: El senyor Alcalde contestà que en el POUM es tenia en compte la 
supressió, però era una càrrega del planejament inclosa al sector de la masia de Can 
Salgot, i per tant es trobava pendent de desenvolupament.  
 
 
Vuitena.- LETRERO 
 
¿Por qué motivo el letrero anunciador de la entrada en nuestro pueblo, viniendo de la 
Cruïlla, está situado casi en la Empresa Figueras? 
 
Resposta: El senyor Alcalde contestà que sempre havia estat allà perquè la Diputació 
de Barcelona instal·lava aquests rètols al límit urbà i no al límit territorial. 
 
 
Novena.- WEB DEL AYUNTAMIENTO 
 
¿Por qué si hay tanta transparencia la última Acta de los Plenos de este año en la 
Web del Ayuntamiento es la del 23 de julio, y la publicación de las Elecciones 
Municipales es la de las Elecciones Europeas del año 2009? 
 
Resposta: El regidor Albert Iglesias contestà que les actes no es publicaven fins que 
havien estat aprovades pel Ple, i això ocasionava un retard de dos mesos. Pel que feia 
a les eleccions, digué que s’estava estudiant com fer l’enllaç des de la pròpia web a la 
web de la Generalitat, que disposava de totes les dades. 
 
 
Desena.- AA.VV. 
 
Si en las AA.VV. de este pueblo en sus estatutos dicen ser sin ánimo de “lucro”. ¿por 
qué en la AA.VV. de Can Salgot están cobrando una remuneración miembros de la 
Junta o socios de la misma por abrir el local y cerrarlo, así como por dar clases de 
baile? ¿No tendrían que darse de alta en la SS? ¿Y cómo declarar sus actividades los 
profesores que imparten cursos en esta AA.VV.? ¿O no les importa al Ayuntamiento 
que se cometan ilegalidades? 
 
Resposta: La regidora Mariona Pedrerol explicà que les associacions de veïns eren 
entitats sense ànim de lucre, i això volia dir que els ingressos obtinguts s’havien 
d’invertir en la pròpia associació i calien uns estatuts, a més d’estar registrades al 
registre d’entitats i portar un llibre de comptabilitat. També digué que les associacions 
de veïns eren ens privats i com a tals podien contractar a qui volguessin i l’Ajuntament 
no hi intervenia. Desconeixia els tipus de contractació que tenien amb els professors i 
l’entitat com a tal es nodria de les quotes del sòcies que després es revertien en 
benefici de la pròpia entitat. 
 
 
Onzena.- CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA EMO 
 
¿Por qué no está en la Web del Ayuntamiento la Regidora Sra. Ángela Roca como 
integrante del Consejo de Administración de la EMO? 
 
Resposta: El senyor Alcalde contestà que es tractava d’un error, ja corregit, provocat 
perquè les dades dels membres del Consell es van prendre de l’Acta de Constitució 
del mateix, en la qual, per motius personals, no va assistir la senyora Àngela Roca. 
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Dotzena.- ENCUESTA CIUTADANA 
 
¿Es representativa la cantidad de 30 a 82 vecinos de nuestro pueblo para realizar 
unes encuestas ciudadanas en la revista municipal Informa’t? ¿Son un muestreo 
representativo, o es que “hay que rellenar espacios”’ ¿No se podría realizar un estudio 
de las publicaciones de dicho medio para que fuese más transparente y económico? 
 
Resposta: El senyor Albert Iglesias contestà que representatives no ho eren, però era 
un mitjà per donar la seva opinió, i qui volia contestava i qui no, no. Estava a la seva 
disposició una auditoria externa de mitjans de comunicació, on s’explicava en quina 
situació es trobava i calia puntualitzar que l’any 2011 el cost anual de la publicació era 
de 77.000 euros i a l’any 2015 havia estat de 21.000 euros. 
 
 
Tretzena.- CONSEJO DEL PUEBLO 
 
¿Hace años se constituyó el Consejo del Pueblo, qué pasó con el? 
 
Resposta: La regidora Mariona Pedrerol contestà que aquest Consell s’havia 
constituït durant el govern d’ERC però que havia anat morint per si mateix, perquè la 
gent no tenia cap ganes de participar. En aquest sentit, concretà que l’última reunió 
s’havia hagut d’anul·lar perquè hi havia només dues persones per debatre un tema 
tant important com la participació en l’elaboració dels pressupostos, i finalitzà dient que 
s’intentaria idear nous models de participació. 
 
El regidor Francisco León matisà que no era tant que la gent no volgués participar com 
la manera com se la feia participar, que no era gaire correcta. 
 
 
Catorzena.- FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ 
 
¿La designación del representante del Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament ha sido aleatoria? ¿Nuestro grupo municipal solo tiene un 
representante del Ayuntamiento en otros organismos, sirva como recordatorio? 
 
Resposta: El senyor Alcalde contestà que en l’aprovació del cartipàs al grup 
d’Iniciativa se li havia assignat la representació a l’entitat d’ATLL, però en ser aquesta 
una entitat privada no requeria una representació de l’Ajuntament i per tant el grup 
d’ICV s’havia quedat sense cap representació, per això el grup municipal del PSC 
havia renunciat a una de les seves, i acabà dient que aquest tema ja s’havia explicat 
en el Ple quan va acordar la nova representació. 
 
 
Quinzena.- ORDENANZAS FISCALES 
 
¿Por qué la Aprobación inicial de la Modificación de Precios públicos se ha deliberado 
en una Junta de Gobierno Local y no también en el Pleno, dentro de las 
Modificaciones de la Ordenanzas Fiscales para el ejercicio 2016, y este año no hay 
modificaciones de las Ordenanzas Fiscales para dicho ejercicio? 
 
Resposta: El senyor Alcalde explicà que l’aprovació dels preus públics es va acordar 
pel Ple que fos delegat a la Junta de Govern Local, i per ser competències plenàries, 
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aquesta Junta de Govern s’havia de fer en sessió pública, i era per això que abans de 
començar el Ple d’octubre s’havia celebrat una Junta de Govern en sessió pública. 
 
 
Setzena.- POUM (PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL) 
 
¿Cual es la situación actual del POUM? 
 
Resposta: la regidora Lourdes Estéfano contestà que s’havia publicat el mes de març 
i per tant ja era executiu. 
 
 
Dissetena.- EQUIPO SONIDO 
 
¿Cuál fue el destino del antiguo equipo de sonido utilizado para los Plenos? 
 
Resposta: La regidora Mariona Pedrerol contestà que aquest equip de so estava en el 
magatzem de la brigada i s’estava utilitzant per a diferents actes. 
 
 
Divuitena.- ORDENADORES 
 
¿Cuáles son las otras ofertes para la adquisición de los 12 ordenadores que aprobó la 
Junta de Gobierno el pasado día 2 de noviembre, y a cuánto ascendían? 
 
Resposta: El regidor Jordi Juárez contestà que s’havien demanat cinc ofertes 
diferents i s’havia escollit la més fiable i amb millors prestacions. El preu de cada unitat 
era de 623,15€. Es tenien més de120 ordinadors algun d’ells de més de deu anys 
d’antiguitat. 
 
 
Dinovena.- RECOGIDA DE ANIMALES 
 
La partida aprobada en la acta de la Junta de Gobierno del pasado día 2 de 
noviembre, a favor de Pau Ferrer Rios, por un importe de 7.315,20 euros, para la 
recogida de animales. ¿a qué se atribuye dicho gasto y cuál es su periodicidad? 
 
Resposta: El regidor Albert Iglesias contestà que es tractava de l’empresa Rodamons 
que recollia els animals periòdicament, i normalment les factures mensuals eren d’uns 
2.000 euros, però aquell mes va pujar tant perquè algú va deixar una caixa amb deu 
cadells abandonats i es van haver de recollir. 
 
 
Vintena.- BANDERA ESPAÑOLA 
 
En el Pleno del pasado día 24 de septiembre se comprometió nuestro Alcalde a 
facilitarnos el informe solicitado en su día sobre el motivo de la retirada del mástil del 
Ayuntamiento de la bandera española, el pasado día 11 de septiembre, a pesar de ser 
anticonstitucional. ¿Por qué motivo no se nos ha facilitado todavía dicho informe? 
 
Resposta: El senyor Alcalde contestà que l’informe estava a la seva disposició, però 
que no els l’havia donat perquè de fet no deia res, només que es desconeixia si la 
bandera havia romàs al seu pal el dia onze de setembre. 
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El regidor Joaquim Ferriol puntualitzà que aquest fet no era en cap cas 
anticonstitucional. 
 
 
En aquest estat i no havent-hi altres afers de què tractar, la Presidència donà per 
acabada la sessió, essent les 19,45 hores, aixecant-se de la mateixa aquesta acta, 
que signen l’Alcalde i la Secretària, que ho certifica. 
 

 
L’ALCALDE                          LA SECRETÀRIA 

 


