
 
ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 13/2015

A Sant Andreu de Llavaneres, a les vint-i-una hores del dia 29 de desembre de 2015, sota la presidència de l’Il.lm
Alcalde-President Joan Mora i Buch (ERC-AM), es reuneixen els Tinents  d’Alcalde senyors Albert Sala i Martínez
(ERC-AM), Joan Rubal i Díaz (Acord-E), la senyora Gemma Martín i Villanova (ERC-AM), Jordi Roldós i Sala
(ERC-AM) i Josep Ruiz i Royo (Acord-E) i els Regidors senyors Xavier Noms i Casals (ERC-AM), les senyores
Anna Sosa i Ròdenas (ERC-AM), Maria Teresa Vidal i Peig (ERC-AM), Mireia Neira i Marí (Acord-E), els senyors
Emili Minguell i Parent (Acord-E), Xavier Melo i Bulbena (CIU), senyor Lluís Nogueras i Moulines (CIU), la senyora
Marta Alsina i Freginals (CIU), Víctor Ros i Casas (PP), Carlos Bartomeu i Castro (PP) i Carlos Sánchez i Nicolau
(C's), a l’objecte de celebrar sessió  ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT, assistits pel Secretari senyor
Josep Lluís Valentín i Martínez.

El senyor Alcalde expressa el condol de la Corporació al senyor Víctor Ros i Casas, per la defunció del seu pare,
que va ser president del Casal d'Avis durant quatre anys.

1.  APROVACIÓ,  SI  S'ESCAU,  DE  L'ACTA  DE  LA  SESSIÓ  ORDINÀRIA  CELEBRADA  EL  DIA  24  DE
NOVEMBRE DE 2015.

Sotmesa a votació l’aprovació de l’acta del dia 24 de novembre de 2015, s'aprova per unanimitat, sense cap
esmena.

2. APROVACIÓ, SI  S'ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 1 DE
DESEMBRE DE 2015.

Sotmesa a votació l’aprovació de l’acta del  dia 1 de desembre de 2015, s'aprova per unanimitat,  sense cap
esmena.

3. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN:

A) RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA I REGIDORS-DELEGATS.

 La relació de resolucions s'adjunta com annex a la present acta.

 El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat de les resolucions de l’Alcaldia.

El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, explica que per temes personals el seu
Grup no va assistir a la Comissió Informativa General i no ha formulat preguntes al Ple.

4. APROVACIÓ DE L'EXTINCIÓ DE LA COMISSIÓ DE SERVEIS A LES PERSONES; DE LA COMISSIÓ DE
SERVEIS  CENTRALS  I  DE  LA  COMISSIÓ  DE  SERVEIS  TERRITORIALS,  COM  A  ÒRGANS
COMPLEMENTARIS DE L'ORGANITZACIÓ MUNICIPAL.

Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General:

“APROVACIÓ DE L'EXTINCIÓ DE LA COMISSIÓ DE SERVEIS A LES PERSONES;  DE LA COMISSIÓ DE
SERVEIS CENTRALS I DE LA COMISSIÓ DE SERVEIS TERRITORIALS, COM A ÒRGANS COMPLEMENTARIS
DE L'ORGANITZACIÓ MUNICIPAL

Atès que en sessió extraordinària d'organització del Ple de l'Ajuntament, celebrada el dia 19 de juny de 2015, es
va acordar, entre d'altres, la creació i composició de la Comissió de Serveis a les Persones, de la Comissió de
Serveis  Centrals  i  de  la  Comissió  de  Serveis  Territorials,  com  a  òrgans  complementaris  de  l'organització
municipal. 1
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Vist l'article 53 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es preveu que la Junta de Govern Local  té com a atribució
pròpia i indelegable, l'assistència permanent a l'Alcalde.

Atès que per millorar els serveis administratius, en el sentit d'agilitzar els tràmits administratius i dinamitzar els
temes  que  requereixen  una  actuació  immediata,  es  considera  més  adient  suprimir  aquests  tres  òrgans
complementaris i determinar que sigui la Junta de Govern Local que celebra reunió amb periodicitat setmanal, en
exercici de la seva funció deliberativa i d'assistència permanent a l'Alcalde la que deliberi els assumptes de les
Àrees delegades.

Vist l'article 60.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim  local  de  Catalunya,  segons  el  qual  correspon  al  Ple  determinar  el  nombre  i  la  denominació  de  les
comissions d'estudi, d'informe o de consulta, i llurs modificacions.

     Vist l'informe de la Comissió Informativa General de data 22 de desembre de 2015.

     En virtut de tot això, es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció del següent acord:

Primer.-  EXTINGIR  la Comissió de Serveis a les Persones, la Comissió de Serveis Centrals i la Comissió de
Serveis Territorials, com a òrgans complementaris de l'organització municipal.

Segon.- ESTABLIR que la Junta de Govern Local serà l'òrgan amb funcions deliberatives en el qual es tractaran
tots els assumptes per part dels regidors/es delegats/des, a més de les funcions resolutives que li són pròpies.

Tercer.- DETERMINAR que el present acord tindrà efectes des del dia 1 de gener de 2016.»

El senyor Alcalde explica breument l'assumpte.

     Sotmès a votació l'assumpte resulta aprovat per unanimitat, sense cap esmena.  

5.  MODIFICACIÓ  DE  L'ACORD  DEL  PLE  DE  L'AJUNTAMENT  DE  DATA  19  DE  JUNY  DE  2015,
D'ORGANITZACIÓ  MUNICIPAL,  DE  NOMENAMENT  DE  REPRESENTANTS  DE  LA  CORPORACIÓ  EN
ÒRGANS COL·LEGIATS COMPETÈNCIA DEL PLE.

Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General:

«MODIFICACIÓ  DE  L'ACORD  DEL  PLE  DE  L'AJUNTAMENT  DE  DATA  19  DE  JUNY  DE  2015,
D'ORGANITZACIÓ  MUNICIPAL,  DE  NOMENAMENT  DE  REPRESENTANTS  DE  LA  CORPORACIÓ  EN
ÒRGANS COL·LEGIATS

Atès que en sessió extraordinària d'organització del Ple de l'Ajuntament, celebrada el dia 19 de juny de 2015, va
acordar, entre d'altres, el següent:

«(...)

NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ÒRGANS COL.LEGIATS COMPETÈNCIA
DEL PLE.

(...)

Primer.- NOMENAR com a representants de la Corporació les persones que es relacionen a continuació, en els
òrgans corresponents:

(…)
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B).- ORGANISME AUTÒNOM LOCAL RÀDIO I TELEVISIÓ DE LLAVANERES (RTVLL).- D’acord amb l’article 8
dels seus Estatuts la Junta de Govern, com a màxim òrgan de govern i administració de l’Organisme, està
formada  pel  President;  el  Vice-President,  que  serà  el/la  Regidor/a  de  Cultura;  i  els  vocals,  que  seran  un
representant de cada Grup Municipal. 

En conseqüència, es nomenen les persones següents:

-      Presidenta: Sra. Anna Sosa i Ródenas.

-      Vice-President: Sr. Joan Rubal i Díaz.

-      Vocals que s’integren en la Junta: 

         Representant del Grup Municipal d’Esquerra-AM: Sr. Albert Sala i Martínez.

         Representant del Grup Municipal d'Acord-E: Sra. Mireia Neira i Marí.

         Representant del Grup Municipal de CIU: Sra. Marta Alsina i Freginals.

         Representant del Grup Municipal del PP: Sr. Carlos Bartomeu Castro.

         Representant del Grup Municipal de C's: Sr. Carlos Sánchez Nicolau.

C).- ORGANISME AUTÒNOM LOCAL “CAVALCADA DE REIS”.- D’acord amb l’article 8 dels seus Estatuts la
Junta de Govern, com a màxim òrgan de govern i administració de l’Organisme, està formada pel President;
el Vice-President, que serà el/la Regidor/a de Cultura; i els vocals, que seran un representant de cada Grup
Municipal. 

En conseqüència, es nomenen les persones següents:

-     President: Sr. Joan Rubal i Díaz.

-     Vice-President: Sr. Jordi Roldós i Sala.

-     Vocals que s’integren en la Junta: 

         Representant del Grup Municipal d’Esquerra-AM: Sra. Gemma Martín i Villanova.

         Representant del Grup Municipal d'Acord-E: Sra. Mireia Neira i Marí.

         Representant del Grup Municipal de CIU: Sr. Xavier Melo i Bulbena.

         Representant del Grup Municipal del PP: Sr. Víctor Ros Casas.

         Representant del Grup Municipal de C's: Sr. Carlos Sánchez Nicolau.                                

(...)»

Atès que el Ple de l'Ajuntament en data 27 d'octubre de 2015, va acordar, entre d'altres, l'aprovació inicial de
l'extinció dels Organismes Autònoms Municipals Cavalcada de Reis i Ràdio Televisió de Llavaneres.

Vist  el  Decret  número  590/2015  d'11  de  desembre  de  2015,  mitjançant  el  qual  es  declarar  aprovada
definitivament,  d’acord  amb  el  text  que  va  aprovar  el  Ple  en  data  27  d'octubre  de  2015,  l'extinció  de
l'Organisme Autònom Municipal Cavalcada de Reis.

Vist  el  Decret  número  589/2015  d'11  de  desembre  de  2015,  mitjançant  el  qual  es  declarar  aprovada
definitivament,  d’acord  amb  el  text  que  va  aprovar  el  Ple  en  data  27  d'octubre  de  2015,  l'extinció  de
l'Organisme Autònom Ràdio Televisió de Llavaneres. 3
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Vist l'informe de la Comissió Informativa General de data 22 de desembre de 2015.

En virtut de tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:

Primer.- DEIXAR sense efecte l'acord del Ple de 19 de juny de 2015, de nomenaments de representants de la
Corporació en òrgans col·legiats competència del Ple, corresponents als  Organismes Autònoms Municipals
Cavalcada de Reis i Ràdio Televisió de Llavaneres perquè els esmentats organismes han quedat extingits
definitivament.

Segon.-  DETERMINAR que el present acord tindrà efectes des del mateix dia de la seva extinció definitiva.

Tercer.- PUBLICAR el present acord en el Portal de Transparència de l'Ajuntament en compliment de l'article
8.1.h) de la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, i l'article 9.1 de la Llei autonòmica 19/2014, de 29 de
desembre, ambdues de transparència, accés a la informació i bon govern.»

El senyor Alcalde explica breument l'assumpte.

Sotmès a votació l'assumpte, s’obté el resultat següent: 15 (quinze) vots a favor dels Grups Municipals d'ERC-
AM, Acord-E, CIU i C's i 2 (dues) abstencions del Grup Municipals del PP. Per tant, l'assumpte resulta aprovat
sense cap esmena.

6.  MODIFICACIÓ  DE  L'ACORD  DEL PLE  DE  L'AJUNTAMENT  DE  DATA 19  DE  JUNY DE  2015,  DE
DETERMINACIÓ DE LES ASSISTÈNCIES DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ I DE LES DOTACIONS
DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS.

Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General:

«MODIFICACIÓ  DE  L'ACORD  DEL  PLE  DE  L'AJUNTAMENT  DE  DATA 19  DE  JUNY  DE  2015,  DE
DETERMINACIÓ DE LES ASSISTÈNCIES DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ I DE LES DOTACIONS
DELS GRUPS POLITICS MUNICIPALS

 Atès que en sessió extraordinària d'organització del Ple de l'Ajuntament, celebrada el dia 19 de juny de 2015,
va acordar, entre d'altres, el següent:

«(...)

Segon.- FIXAR el  següent  règim  d’assistències  als  membres  de  la  Corporació  per  la  concurrència
efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats sempre i quan l'assistència sigui efectiva en més d'un 50%
de la durada de la sessió:

650,00 Euros per la Presidència del Ple amb un màxim de dotze pagaments l'any. L'any 2015 serà un
màxim de set pagaments.

 175,00 Euros per assistència  al Ple amb un màxim de dotze pagaments l'any. L'any 2015 serà un
màxim   de set pagaments.

 650,00 Euros per la Presidència de la Junta de Govern Local amb un màxim de dotze pagaments l'any.
L'any 2015 serà un màxim de set pagaments.

 425,00 Euros per assistència a la Junta de Govern Local amb un màxim de dotze pagaments l'any. L'any
2015 serà un màxim de set  pagaments.  Aquesta retribució es farà efectiva a tots els membres del
govern municipal que assisteixin a la Junta de Govern Local siguin o no membres de ple dret.

 425,00  Euros  per  assistència  a  les  Comissions  d'Àrea  (Serveis  a  les  Persones,  Serveis  Centrals  i
Serveis  Territorials)  amb  un  màxim  de  dotze  pagaments  l'any.  L'any  2015  serà  un  màxim  de  set
pagaments.
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475,00 Euros per la Presidència de la Comissió Informativa General amb un màxim de amb un màxim de
dotze pagaments l'any. L'any 2015 serà un màxim de set pagaments. 4

 25,00 Euros per assistència a la Comissió Informativa General amb un màxim de amb un màxim de
dotze pagaments l'any. L'any 2015 serà un màxim de set pagaments. Únicament es farà un pagament
per aquest concepte a cada portaveu de cada Grup Municipal.

Els regidors de govern percebran com a màxim una assistència al mes per la concurrència a la Junta de
Govern Local i a la Comissió d'Àrea.

Tercer.- ASSIGNAR als Grups Polítics Municipals les dotacions econòmiques següents:

 Una quantitat fixa de 1.200,00 Euros anuals que serà idèntica per a tots els Grups Municipals (a raó  
de 100,00 euros mensuals).

 Una quantitat variable addicional de 900,00 Euros anuals per a cada un dels membres que integrin
cada  Grup  Municipal.  Aquesta  quantitat  serà  acumulativa  amb  l’anterior  (a  raó  de  75,00  euros
mensuals).»

Atès que l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LBRL); l’article
166 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya (TRLlMC); i els articles 64 a 69 del Reglament Orgànic Municipal (R.O.M.), disposen que
els membres de les Corporacions Locals tenen dret a percebre retribucions i indemnitzacions amb càrrec a
llurs pressupostos.

Atès que d’acord amb la normativa vigent els membres de la Corporació que no tinguin dedicació parcial o
exclusiva  percebran assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de què
formin part en la quantia que assenyali el Ple.

Atès que l’article 73.3 de la LBRL, en la seva nova redacció donada per la Llei  57/2003, de 16 de desembre,
disposa que el Ple de la Corporació, amb càrrec als pressupostos anuals, podrà assignar als grups polítics
una dotació econòmica que haurà de tenir un component fixe, idèntic per a cada grup, i un altre variable, en
funció del número de membres  de cada un d’ells.

Atès  que  es  considera  adient  ajustar  els  imports  que  perceben  el  regidors  i  regidores  per  les  seves
assistències a les sessions dels òrgans col·legiats així com les que s'assignen als grups polítics municipals
per tal d'establir una dotació adequada als mateixos així com per adaptar l'import de les assistències dels
regidors i regidores a la nova organització municipal derivada de la desaparició de les tres comissions d'àrea
com a òrgans complementaris de l’organització municipal, tal i com es preveu al Pressupost per l'any 2016,
aprovat inicialment pel Ple extraordinari celebrat el dia 1 de desembre de 2015.

En virtut de tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:

Primer.- MODIFICAR l'acord del Ple de l'Ajuntament de data 19 de juny de 2015, de determinació de les
assistències dels membres de la Corporació i de les dotacions dels grups polítics municipals en el sentit de
FIXAR el  següent règim d’assistències als membres de la Corporació per la concurrència efectiva a les
sessions dels òrgans col·legiats sempre i quan l'assistència sigui efectiva en més d'un 50% de la durada de la
sessió:

650,00 Euros per la Presidència del Ple amb un màxim de dotze pagaments l'any. 

 300,00 Euros per assistència  al Ple amb un màxim de dotze pagaments l'any. 

 1.075,00 Euros per la Presidència de la Junta de Govern Local amb un màxim de dotze pagaments l'any.

- 725,00 Euros per assistència a la Junta de Govern Local amb un màxim de dotze pagaments l'any.
Aquest import es farà efectiu a tots els membres del govern municipal que assisteixin a la Junta de
Govern Local siguin o no membres de ple dret.

- 475,00 Euros per la Presidència de la Comissió Informativa General amb un màxim de amb un màxim de
dotze pagaments l'any. 
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- 25,00 Euros per assistència a la Comissió Informativa General amb un màxim de amb un màxim de dotze
pagaments l'any. Únicament es farà un pagament per aquest concepte al portaveu titular de cada Grup
Municipal. En el cas de què assisteixi el portaveu suplent no s'abonarà l'assistència. 5

Els regidors de govern percebran com a màxim una assistència al mes per la concurrència a la Junta de
Govern Local.

Segon.-  ASSIGNAR als Grups Polítics Municipals les dotacions econòmiques següents:

 Una quantitat fixa de 1.800,00 Euros anuals que serà idèntica per a tots els Grups Municipals (a raó
de 150,00 euros mensuals).

 Una quantitat variable addicional de 900,00 Euros anuals per a cada un dels membres que integrin
cada  Grup  Municipal.  Aquesta  quantitat  serà  acumulativa  amb  l’anterior  (a  raó  de  75,00  euros
mensuals).

Tercer.-  DETERMINAR que el present acord tindrà efectes econòmics des de l'1 de gener de 2016.»

El senyor Alcalde explica breument l'assumpte.

     Sotmès a votació l'assumpte resulta aprovat per unanimitat, sense cap esmena.  

El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, explica que el seu Grup no va assistir a la
Comissió  Informativa General  del  dia  22 de desembre de 2015,  i  vol  deixar  clar  que no va donar suport  al
pressupost de l'any 2016 a canvi d'un augment en les assistències, ja que aquest tema no el consideren prioritari.
Afirma que va donar suport al pressupost 2016 per altres motius i per la voluntat de diàleg del senyor Sala.

7. PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU.

El Grup Municipal de CIU de Sant Andreu de Llavaneres presenta al Ple les següents preguntes:

El Regidor senyor Xavier Melo formula la primera pregunta:

1.  Atès  que  durant  la  passada  legislatura  (novembre  2014)  es  va  adjudicar  un  contracte  menor  de
subministrament,  instal·lació i  posada en marxa d'un sistema de control  d'accés de vehicles basat en el
reconeixement automatitzat de matrícules, i que va suposar un cost per al consistori de 14.874,72 €, IVA
exclòs, que preveia inicialment posar en marxa la càmera del C/ Clòsens, i més endavant, si la prova pilot
amb el C/Clòsens fos positiva, dur a terme alguna actuació amb el C/Munt. Ens agradaria saber:

-Tenim permís ja per poder posar la càmera del C/ Clòsens en marxa?

-Quines actuacions es preveuen dur a terme en relació a aquest projecte de càmeres? Es seguirà amb el
projecte que vam encetar fa uns mesos?

El senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal d’Acord-E, Regidor-Delegat de Mobilitat, explica que no està
previst modificar el que es  va decidir al mandat anterior i es posarà en marxa la càmera quan es disposi de
permís,  la documentació està enviada fa dos mesos i  s'està esperant  l'autorització de la Comissió de la
Generalitat de Catalunya pel carrer de Sant Joan, pel Passeig Marítim i pels carrers Clòsens i de Munt.

Afirma que es millorarà la seguretat dels vianants.

El Regidor senyor Xavier Melo formula la segona pregunta:

2. Atès que a principis de mes de novembre va finalitzar el pagament a la zona blava, i que hem tingut un
agent encarregat de controlar l'estacionament a la mateixa durant uns mesos, quina ha estat la recaptació
durant  aquests  mesos?  Quina  quantitat  econòmica  ha  suposat  l'ingrés  per  sancions  de  vehicles  mal
estacionats?
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El senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal d’Acord-E, Regidor-Delegat de Mobilitat, explica que hi ha
hagut un període en què la zona blava no ha funcionat i s'ha posat en marxa el rellotge horari. La recaptació
durant el mesos de novembre i desembre de 2015 ha estat de 510,00 euros.

El senyor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d'ERC-AM, Regidor-Delegat d'Hisenda, explica que la
recaptació durant l'any 2014 ha estat de 22.219 euros i que fins el mes d'octubre de 2015 de 33.530 euros.

El Regidor senyor Xavier Melo formula la tercera pregunta:

3. L'actual pla local de joventut, que es va confeccionar la passada legislatura, arriba al seu terme aquest
mateix any. S'està treballant ja en un nou pla? Quan es preveu la seva aprovació?

El senyor Xavier Noms i Casals, del Grup Municipal d'ERC-AM, Regidor-Delegat de Joventut, afirma que
s'està treballant des del mes d'octubre actualitzant la informació i que a finals de març es preveu tenir tancat
el document.

El Regidor senyor Xavier Melo formula la quarta pregunta:

4. S'han pres mesures addicionals a les habituals degut a l'onada de robatoris que està patint el municipi?

El senyor Alcalde explica que a la Junta de Seguretat Local es va informar que han disminuït els robatoris
respecte a l'any anterior,  també comenta que en les darreres setmanes ha augmentat  la presència dels
Mossos d'Esquadra i de la Policia Local.

El Regidor senyor Xavier Melo formula la cinquena pregunta:

5.  Té el  govern  coneixement  de  zones d'abocament  descontrolat  de deixalles?  Quin  és  el  procediment
d'actuació per detectar i retirar residus abocats als llocs no adequats?

El senyor Jordi Roldós i Sala, del Grup Municipal d'ERC-AM, Regidor-Delegat de Medi Ambient, respon que
el  govern  en  té  coneixement.  Es  tracta  d'un  problema més ampli  del  qual  ja  es  va  fer  una  campanya
informativa  de  conscienciació.  Pel  que  fa  al  procediment  d'actuació  per  retirar  els  residus  explica  que
l'empresa FCC s'encarrega de fer-ho.

El Regidor senyor Xavier Melo formula la sisena pregunta:

6. Vist l'ampliació de places d'aparcament ocupant part de la zona reservada per zona verda a l'entrada del
carrer Jaume Brutau, i vist que aquesta nova zona d'aparcament està restringida a horari comercial i, tal com
la senyalització indica està prohibit aparcar no tant sols fora d'aquest horari si no també els diumenges i
festius, volem saber com es durà a terme el control a aquesta restricció.

El senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal d’Acord-E, Regidor-Delegat de Mobilitat, contesta que la
zona s'ha obert a petició dels comerciants i que es tracta d'una mesura provisional fins que s'executi l'atuació
del Passeig Jaume Brutau. També confirma que la Policia Local vetllarà per la vigilància.

El Regidor senyor Xavier Melo formula la setena pregunta:

7. Des del passat 25 de setembre de 2015, el tram del Passeig de la Mare de Déu de Montserrat, entre
l'Avinguda de Catalunya i el pas de la Riera a l'alçada del Monument del Cardenal Vives, ha canviat el sentit
de la seva circulació. Aquest canvi ha generat una acumulació de vehicles a l'únic semàfor que hi ha per
l'entrada al municipi des de la banda del Passeig de la M. de Déu de Montserrat, principalment durant les
hores punta, on es poden acumular vehicles i cues del doble de les habituals, ja que aquest punt és l'únic lloc
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on poden sortir  els  vehicles  que pugen pel  Passeig  de la  Riera  i  els  que  baixen per  Mare  de Déu de
Montserrat.
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A més a més, es dóna el fet que ni grans camions ni autocars provinents de l'Avinguda de Catalunya no
poden girar a la volta del davant del casal de la gent gran i es requereix l'actuació de la policia municipal cada
vegada  que  un  vehicle  d'aquestes  característiques  ha  d'accedir  al  carrer  que  ara  és  de  baixada.  Ens
agradaria saber si el Govern ha estudiat alguna mesura per contrarestar les actuals cues.

El senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal d’Acord-E, Regidor-Delegat de Mobilitat, explica que les cues
s'han reduït perquè s'ha modificat la regulació semafòrica, a més a més, molts vehicles ja no entren, per la
qual cosa el número de vehicles ha disminuït.

També explica que si es vol que la Riera sigui un eix cívic s'ha de reduir el pas de vehicles pesats.

8. PRECS DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU.

El Regidor senyor Xavier Melo i Bulbena, del Grup Municipal de CIU, llegeix el següents precs:

1. Preguem es reconsideri el sentit de circulació de l'Avinguda Verge de Montserrat, canviat recentment, o bé
es  prenguin  mesures  alternatives  per  evitar  l'acumulació  actual  de  vehicles  en  hores  punta  al  semàfor
d'entrada al poble per aquesta banda.

2. Recentment ens han arribat queixes de veïns del poble, principalment de les zones de l'IES Llavaneres i de
la  confluència  del  Passeig  de la  Riera i  el  Camí de Can Pi,  de colònies de gats  descontrolades i  amb
problemes de salut evidents. Preguem es posi solució a aquest problema, pels problemes de salut que pot
comportar.

3. Preguem es posi solució a la qüestió que vam formular en el ple extraordinari del passat mes de juliol, on
posàvem de manifest la invasió del carril bici i de la zona de pas de vianants a l'alçada del carrer Mestral,
direcció Camí de Can Pi per part de vehicles que estacionen a zones no habilitades com a estacionament.

El senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal d’Acord-E, Regidor-Delegat de Mobilitat, dóna la raó al tercer
prec formulat, i afirma que passat l'estiu hi ha menys vehicles però que cal senyalitzar-ho.

9. INFORMES.

No n'hi ha.

   

     Essent les 21,35 hores, el Sr. Alcalde aixeca la sessió de la qual s’estén la present acta. En dono fe.
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