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PRECS 

 

- Preguem al govern que revisi l’escultura d’en Jordi Coll. 

- Preguem netegin la placeta del passatge Vallgorguina i l’escala que comunica amb 

Pompeu Fabra. Preguem posin una paperera, ja que és una zona escolar. 

-  

 
 

PREGUNTES 

 

1. Ens pot dir el govern quant diner ha costat la propaganda per  part  del govern, a dues 

pàgines, publicades a l’Agenda? 

2. Ens podrien dir com està la situació de les obres d’ampliació del CAP? 

3. A l’últim episodi de pluges, el bar del camp de futbol va quedar inundat. En tenen 

constància? Si és així, han previst alguna actuació? 

4. A la darrera comissió del geriàtric, es va comentar que s’estava fent una auditoria i que ens 

la passarien. Està feta? 

5. Mesos enrera ja vam preguntar per la problemàtica que suposa el fet que la nostra 

residència municipal no disposi de metge que passi visita a diari. Que pensa fer l’equip de 

govern per solucionar-ho?. 

6. Hem sabut que el defensor del ciutadà, ha fet arribar un comunicat a l’ajuntament informant 

que, han de retornar als guinguetaires la part proporcional del cànon, en relació amb els 

dies que no van poder obrir. Han pres alguna decisió al respecte? 

7. Ens pot explicar el govern perquè els guinguetaires no poden tancar el 31 d’octubre com 

s’havia fet altres anys?. 

8. Ens pot explicar el govern com estan les negociacions per la compra de la pista de l’edifici 

Cassà? 

9. Ens pots explicar qui rega, cuida i raspatlla  la gespa del camp de futbol?  

10. Ens podem explicar en quin punt està l’expedient que se li va obrir al cap de la brigada? 

11. I, en relació amb aquest darrer tema, qui l’està substituint? Ha fet un decret al respecte? 

12. Ens poden dir  quantes hores extres s’han fet el mes  de juny, juliol, agost i setembre, quin 

cost tenen i de quina partida surten? 

13. Què s’està fent a la planta baixa del geriàtric on teníem el servei de rehabilitació que anava 

tan bé als arenyencs? Per què no ha tornat a la normalitat un cop passada la pandèmia? 

14. Aquest estiu detectat menys agents de la policia local, quants n’hi ha de baixa? Què s’està 

fent per solucionar-ho? 

15. Ens podrien dir en quina situació es troba la borsa la flexibilitat, faran hores extres, han 

pactat el preu d’aquestes noves hores? 

16. Quan tindrem els cotxes de rènting de la policia a punt? 

17. S’ha regulat el teletreball en el conveni dels treballadors? Ens poden explicar com està la 

situació? 
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18. Si van incrementar un 20% la taxa d’escombraries perquè es feia el porta-porta , ara que 

no l’implementaran, pensen baixar  l’impost?  

19. En quina situació es troba el plec de clàusules de l’escola bressol? 

20. Hi ha un problema de porcs senglars al Col·legi La Presentació, tenen previst fer alguna 

actuació? 


