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REUNIÓ ALCALDESSA 

24 de novembre de 2010 

 

1) Comentar temes FEDAM  

Acta 2/6/10 

-Fecsa-Endesa renovarà part de la xarxa elèctrica actual per noves columnes de 

formigó i cable trenat i l’Ajuntament recollirà la runa generada i els pals de fusta vells. 

Acta 28/9/10 

a)-l’Ajuntament ja ha netejat totes les parcel·les de la seva propietat i la franja de 25 

metres de protecció del municipi amb el parc natural? 

b)-Casa rural a Can Pobla 

c)-renovació comptadors d’aigua. A càrrec de qui? 

 

2) Comentar resultats enquesta 

-queixes principals: TDT, WIFI municipal, * aparcament de vehicles, * velocitat 

excessiva, * defectuosa senyalització viària, gossos, colònia gats, deixalles, neteja 

parcel·les, arbrat línies elèctriques, voreres. 

* ANNEX PUNT NEGRES 

-no s’està d’acord amb local restauració a les Pedritxes. 

 

3) Comentar aspectes pendents reunió 17/3 

a) -Utilització dels 10 MPTA. (60.000 euros) del promotor de la urbanització: (hi 

podríem afegir part del romanent de 40.000 euros de l’Associació). Posar una placa 

conforme les obres s’han fet a instància i/o amb la col·laboració de l’AVP. 

-arreglar zona verda municipal entre carrer Coll de l’Os i carrer de la Roureda, 

on hi havia un antic forn ibèric, ara totalment deteriorat. 

-netejar parcel·les 

-voreres 

-soterrar enllumenat 

-incrementar enllumenat 

-parada de l’autobús a la plaça de l’hoquei 

-arreglar la primera entrada de la urbanització 
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-desembussar embornals 

-Bomba aigües fecals. CARRER BELL CAMP 

-vorera i tanca CDT a la plaça de l’hockey. (contenidors brossa) 

-llums Nadal 

 

b) -Acreditar si l’Ajuntament ha començat els requeriments personals als particulars per 

tal de netejar les parcel·les, mantenir/fer les voreres i eliminar l’arbrat que sobre els 

cables elèctrics. Vorera casa C/ Mas Sallés cantonada Serra del Gall, (plaça de l’hockey) no hi ha 

viscut mai ningú des de l’any 1970 i sempre ha estat la vorera per fer. 

 

c) -Acreditar si l’Ajuntament ha licitat un contracte per tal que una empresa es faci 

càrrec de la neteja de totes les parcel·les de propietat municipal. Reparació de voreres i 

talla d’arbrat sobre cables elèctrics de parcel·les municipals. 

 

4) -Comentar llistat de deficiències enviat en data 13/5. (ANNEX LLISTAT INCIDÈNCIES i 

ANNEX PUNTS ARREGLATS I PENDENTS D’ARREGLAR). 

 

5) -Acreditar que s’ha fet amb els abocadors incontrolats. Carrers Font de la Pola i 

Rocabruna. POSAR RÈTOL.  

 

6) -Acreditar si s’ha multat el buidatge de pous morts. EMPRESA LITER. 

 

7) BUSMAT. Sra. Mª Gràcia. 937871195.  

 

8) Club de golf. Recuperar instal·lacions i gestió pel club. 

 

9) Roure catalogat (Masia Rovira).  

 

10) Informació sobre: Promoció de cases al 3er. camp CDT amb permuta de terreny del 

davant del CDT, i rotondes a les 2 entrades de Les Pedritxes. 
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11)-Estat dels temes següents: (la informació de que es disposa és de març de 2010) 

 

-càmeres de vigilància: En funcionament. Es canviaran en breu per que siguin operatives a la 

nit. Noves càmeres autoritzades per a l’ascensor de la passera. Es posaran càmeres de 

manera rotativa a llocs concrets segons les necessitats de vigilància. 

 

-WIFI: Manca donar cobertura jurídica al fet que una operadora gestioni el sistema, donat que 

des de l’àmbit públic no es pot donar aquest servei gratuïtament quan hi ha l’àmbit privat que 

l’ofereix. En breu es licitarà la gestió de la instal·lació. Està feta l’estructura, cablejat soterrat i 

antenes. Caldrà tenir un equip informàtic en condicions i instal·lar una antena receptora al 

domicili. Aquest cablejat es farà servir també per a la reinstal·lació de les càmeres de vigilància 

i per a instal·lar altaveus per avisar a la població en casos d’emergència. Tema pendent segons 

enquesta associats. No funciona. 

 

-Casal de Cultura: En marxa en la seva totalitat imminentment. S’ha licitat la gestió del bar i no 

ha concursat cap empresa perquè calia una inversió forta per al seu equipament, que no estava 

inclòs en el projecte. L’Ajuntament farà el 50% de l’equipament i el tornarà a licitar. El mateix ha 

passat amb el bar del Casal de la gent gran, i es farà també el mateix. 

 

-Hotel: S’ha acabat la concessió. Fins que no hi hagi el Casal de joves a la nova zona 

esportiva l’hotel serà el punt jove. 

 

-Pàrking: En funcionament. A partir del juny ja és de pagament. 

 

-CAP:  Impossible la seva obertura ara per ara. Defectes de construcció importants. La façana 

exterior (arrebossat) cau. Les portes s’han  bufat. Les cortines no cobreixen la totalitat de les 

finestres, i aquestes no es poden obrir en la seva totalitat. Per tot això no hi ha la certificació 

final de les obres. S’ha requerit a la consellera Geli per tal que hi posi remei. GISA és qui té la 

titularitat i la competència sobre aquesta infraestructura. 

 

-TDT: La Generalitat ha posat els repetidors. En principi està solucionat. A les zones d’ombra 

cal intentar reorientar l’antena en direcció als repetidors. L’Ajuntament ha demanat el detall de 
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les zones d’ombra per reportar a la Generalitat. L’enquesta als socis ha acreditat molt mala 

recepció gairebé generalitzada, sobretot en zones horàries tarda-vespre i en circumstàncies 

meteorològiques adverses. 

 

-Auditori i escola música: Pendent de licitar properament, quan acabi la temporada de futbol i 

es puguin començar les obres. Primer es licitarà la part de l’escola de música perquè té la 

subvenció concedida. La part de l’auditori es licitarà quan es confirmi la subvenció, per tal 

d’evitar possibles indemnitzacions a l’adjudicatari en cas d’haver de postergar l’obra. 

 

-Zona esportiva nova: Acabada la temporada de futbol es comencen les obres del camp de 

futbol provisional a la nova zona esportiva, al camp de golf, que després serà reaprofitat quan 

aquesta zona es completi. Es farà aviat la licitació de tota la zona esportiva nova. 

 

 

 


