ACTA (12/18) DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE, REALITZADA EL DIA VINT I
SIS DE SETEMBRE DE DOS MIL DIVUIT

ASSISTENTS

PRESIDENT

Sr. Xavier Sala i Congost

MEMBRES

Sr. Josep Xifra i Deulofeu
Sra. Maria Lourdes Fuentes i Faig
Sra. Sònia Pujol i Valls
Sr. Xavier Figueras Esteve
Sr. Narcís Palahí Garrido
Sr. Joan Alcalde Alonso
Sr. Josep Llensa i Rocosa
Sr. Jordi Aviño Rovira
Sr. Mario Aliu i Trenado
Sr. Julio Rico i Badosa
Sr. Sebastian Mateo Herrero

Absent,

Sra. Sílvia Fonoll Ribas

Secretari,

Miquel Coma i Tarrés

A Santa Cristina d’Aro, a les 20.30 hores del dia 26 de setembre de 2018, els membres que
s’esmenten es reuneixen a la Sala de Sessions de l’ajuntament, a l’objecte de dur a terme la
sessió ordinària.

A continuació fa conèixer els afers inclosos en
L’ORDRE DEL DIA:

1.- ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.- Lectura i Aprovació
-Ple Ordinari de data 29 d’agost de 2018
S’aprova per assentiment de tots els membres.
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2.- RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA.- Coneixement
Es dona compte, a l'efecte d'assabentament, dels Decrets dictats per l'Alcalde President, durant el
següent període:

-Període comprès entre els dies 7 d’agost de 2018 i fins el 3 de setembre de 2018, números en
ordre correlatiu creixent del 283 al 302.

3. PROPOSICIONS URGENTS
No n’hi ha

4.- PRECS I PREGUNTES
Sr. LLENSA:
A l’Espai Ridaura hi han dos pàrquings per vehicles amb distintiu, que a més s’han convertit en
amfibis, fet que no està indicat doncs s’haurien de condicionar ja que el nivell de terreny de terra
és més alt que el paviment que es va fer al voltant de l’edifici i de les dos places de pàrquing per
tant el terreny de terra es tindria que rebaixar i netejar les reixes de desguàs de les aigües pluvials
que estan totalment taponades, així evitaríem com plou problemes d’aigua de l’Espai Ridaura i
les persones que utilitzarien el pàrquing al sortir del vehicle no trobarien envoltat d’aigua.
Que consti íntegrament a l’acta la nostra intervenció.
Sr. SALA
D’acord. Ho arranjarem. Moltes gràcies.
Sr. RICO
No és una pregunta, sinó un comentari o una reflexió. Hem iniciat la participació ciutadana del
POUM. Seria convenient que els grups polítics tinguéssim reunions amb nosaltres per millorar la
planificació que estem fent.
Sr. SALA
Ja es va decidir, que amb independència del procés de la ciutadania, també que qualssevol
persona pugui accedir i demanar una reunió amb l’equip redactor. Pel que fa a les comissions
dels grups, per aquest divendres està convocada i la celebrarem cada 15 dies.
Sr. RICO
D’acord, perfecte. És el que havíem parlat. Important que ens assentéssim tots i conèixer en
línies generals la voluntat de cada grup polític. Important que tingués el màxim de consensos i
que es pugui accelerar.
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Sr. ALIU
Bona nit a tothom. Tinc 3 coses. En primer lloc, agrair a l’equip de govern que tinguem els
lavabos. En segon lloc, no tant bona, ens agradaria, ja l’any passat vam fer requeriment, perquè
l’anomenat carrer dels vius i dels morts, es neteges i es fes una solució a la passera. Avui està
pitjor. Requerim al regidor perquè s’arregli. També volíem veure si ens aclariu els actes pel dia
30, quins actes es faran, al col·legi i a la plaça de l’1 d’octubre.
Sr. SALA
Prenem nota de lo del camí. La previsió pels actes de l’1-O, hi ha una entitat que té previst
celebrar el dia 30 a les 10 del matí per posar una placa a l’escola. No hi veiem inconvenient.
Semblava que hi havia una cosa programada per les 12 que era posar una placa a la plaça 1-O.
Estàvem pendents de solucionar i arreglar els motors i les fonts, i llavors seria el moment
adequat per fer-ho institucional, fer el canvi de nom i descobrir la placa.
Sr. MATEO
Buenas noches. Primero una petición, te comenté a Joan Alcalde, la petición de los aspersores on va la nova equipació de halfpive, hi ha un petit parterre- y también que la travesía Camp Bach
está descuidado.
Sr. FIGUERES
Es va reparar ahir dimarts. Hi ha hagut trencadissa de vidres.
Sr. MATEO
Al mes d’agost vàrem demanar informació per lo del xai de l’associació musulmana. Em vàreu
passar un mail amb 4 línies: el sacrifici de 20 animals quan van pagar el seu matarife i altres
coses que no entenc molt. Crec que no complim amb la llei. Els demanem que ens feu arribar la
“hoja-guia” de com arriben al matadero i es reparteixen, la ICA o traçabilitat, el sandritx
(subproducte on ha anat a parar) i si salut o benestar animal tenen coneixement que no s’ha usat
l’atordidor.
También la petición que paséis al Ridaura entre variante y Ridaura, acopio del jardinero que
tiene kiwi´s, han limpiado la parcela y la han tirado a la lera del Ridaura.
Sr. SALA
Ho passem a serveis tècnics; lo que demanava del xai, es demanarà la documentació s’ha seguit
el mateix procediment que als diferents governs, inclòs el que vostè estava com a regidor.

I sense més assumptes s’aixeca la sessió essent les vint-i-una hores i cinc minuts del dia vint-i-sis
de setembre de dos mil divuit, de la qual cosa en dono fe.

L’alcalde

El secretari,

Xavier Sala i Congost

Miquel Coma i Tarrés
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