
 
 
 
 

Ple 24/03/2022 
 

 

PRECS 

1. La tarima de fusta del restaurant Bitakora està plena de rates. Preguem al govern que 
faci les gestions oportunes per tal que la retirin i la zona quedi neta i en condicions per 
la temporada d’estiu. 

2. Preguem al govern que netegi les herbes de la zona de pícnic i zona de jocs de la platja 
de la Picòrdia. 

3. Preguem al govern que arreglin la vorada que separa el carril lateral i la zona blava que 
hi ha davant del Condis.  

4. Peguem al govern que retiri els tres nius de cotorres que hi ha a l’eucaliptus al Parc de 
Lurdes. Són de dimensions grans i hi ha perill de que caiguin.  

5. Preguem al govern que creï una taula de treball i coordinació amb tots els partits 
polítics per treballar totes les opcions que hi ha per acollir als emigrants ucraïnesos i 
poder oferir-los el màxim de suport en el procés d’acollida. 

 
Preguntes 

1. Preguntem al govern en quina situació es troben els bucs d’assaig. 
2. Ara que hem tingut aquest episodi de pluges continuada, preguntem al govern com a 

respost la tercera pista.  
3. Preguntem al govern, si té previst fer una actualització del ROM.  
4. Preguntem al govern com es troba Codi Ètic de l’ajuntament i quan es pensa 

reemprendre de nou les reunions periòdiques de treball.  
5. Aquest mes de març s’han dut a terme les preinscripcions escolars a primària i 

secundaria. Ens pot facilitar el govern els nombres de places ofertades i inscrits que hi 
ha hagut en els nostres centres escolars. 

6. Quan està previst que es retirin els contenidors de la pista d’atletisme? 
7. Alguns veïns ens han fet arribar la seva queixa de que els lavabos del cementiri fa 

setmanes que estan tancats. Preguntem al govern el perquè.  
8. Fa un any vam preguntar per una sèrie de Plans d’Actuació que estaven caducats i que 

calia actualitzar o renovar. Volem preguntar al govern com estan a data d’avui el Pla 
Bàsic de Seguretat i l’INUNCAT. Tenim constància de que hi hagi d’altres Plans que 
estiguin caducats?  

9. Vam assabentar-nos per la Radio que la regidora de Medi Ambient es plantejava de 
posar gàbies per atrapar als porcs senglars. En què consisteix aquesta actuació? 

10. Van veure en els mitjans locals de comunicació la notícia que el pròxim 1 de maig 
comença la nova empresa adjudicatària de la recollida selectiva a la nostra vila, però 
que realitzarà el servei de recollida amb el mateix model actual de PaP i contenidors. 
Ens pots explicar el motiu? 

11. Veient les queixes i molèsties que suporten els veïns que viuen als habitatges situats 
davant de l’autopista, pel soroll que generen les bandes rugoses que han quedat de 
l’autopista a les zones de peatges i la manca de llum que hi ha als peatge. Quines 
gestions està fent l’ajuntament per solucionar-ho? 

12. Els veïns de Pau Costa ens han fet arribar les seves queixes de que camions de gran 
tonatge han generat destrosses al paviment i als vorals. Preguntem al govern què 
pensa fer per a arranjar-ho el més aviat possible.  

 


