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Resum del Ple Ordinari del 27-01-2016 
 

 

MOCIONS QUE HEM PRESENTAT  
 

MESURES LOCALS PER FRONT A L’ASSETJAMENT LGTBI (juntament amb 
C's, SI i ICV) 
 
S’aprova per unanimitat 
 

EN SUPORT A LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE L’EBRE (PDE) I A LA 
LLUITA CONTRA EL PLAN HIDROLÓGICO DE LA CUENCA DEL EBRO 
(juntament amb SI i ICV) 
 
S’aprova la moció 
 
A favor: CUP, CDC, ERC-Acord, PSC, SI, ICV-EUiA 
Abstenció: C’s 
 

 
MOCIÓ DE REBUIG A L’ACORD MARC DEL SERVEI DE MENJADOR EN 
CENTRES PÚBLICS DE TITULARITAT DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT  

 
S’aprova per unanimitat 
 

ADAPTACIÓ DELS PARCS INFANTILS DEL MUNICIPI PERQUÈ SIGUIN 
ACCESSIBLES PER A TOTS ELS NENS I NENES 
 
S’aprova per unanimitat 
 

PREGUNTES 
 
1) Durant el Ple passat, vam proposar unes propostes de canvi i millora a les 
OOFF en resposta a l’informe d’al·legacions que es va emetre des de 
l’Ajuntament. Hi demanàvem: 



• TAXA 08_ Taxes per la prestació del servei de gestió de residus 
municipals: que es desenvolupi aquesta taxa ja que no és una modificació 
substancial, i per tant es pot incloure en la modificació definitiva. 

• TAXA 17_Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor de 
l'empresa transportista d'energia elèctrica.  Vam demanar la seva 
aprovació a aquest ple ja que és un procediment a part. Seria una 
proposta d’acord independent, ja que no merita a 1 de gener. 

RESPOSTA: En relació a la taxa 17, s’elimina, es deroga. Està buida de contingut. 
Estem pendent que ens enviïn informació per revisar-la. 
 
2) Hi ha alguna novetat en relació als projectes d’urbanització de la plaça de la 
Pau i de construcció d’habitatges tutelats als terrenys de l’Asil-Hospital (i per 
iniciativa de la mateixa Fundació), que no havien rebut el vist-i-plau per part 
d’Urbanisme de la Generalitat? 
 
RESPOSTA: En relació a la plaça de la Pau no hi ha cap novetat. Pel que fa als 
habitatges tutelats, se’ns ha convocat a una segona reunió. 
 
3) Voldríem tornar a formular la pregunta que ja vam fer al Ple de desembre ja que 
no se’ns ha respost: 
-Vistos els continuats incompliments d’aquest ajuntament amb el PAES com 
podrien ser: 

• la bonificació en la taxa d’escombraries per fer compostatge 
domèstic,  que s’hauria d’haver introduït el 2013, 

• la substitució del parc de vehicles municipal per d’altres de més eficients 
que s’hauria d’haver iniciat al 2008 i que a Maig de 2015 encara consta 
com a NO INICIAT 

• la inexistència d’un Pla per camins escolars, el qual ens consta que 
tampoc està iniciat. 

Volem saber quin és el motiu? I si es té previst posar el PAES al dia durant el 
2016? 
 
RESPOSTA: Us enviarem la resposta al més aviat possible. 


