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Transparència
Acció de Govern
a ENDESA a qui pertoca col·locar les sirenes. De totes 
maneres, encara estan dins del calendari previst que van 
donar el dia de la reunió.

- Sobre les obres de millora de l’enllumenat, el grup PAU 
va demanar si es podia preveure una línia pels llums 
de Nadal. L’alcaldessa va explicar que el projecte havia 
estat en exposició pública durant moltes setmanes i que 
ningú havia dit res, tot i així, es va acordar traslladar-li la 
proposta a l’enginyer municipal, que és qui decidirà.

- Sobre la policia local, es va explicar que un agent ha 
començat el curs de l’ISPC i que en iniciar el curs, esdevé 
funcionari en pràctiques. L’alcaldessa també va anunciar 
la convocatòria de dues places d’agents funcionaris.

Al torn de precs i preguntes del públic es va explicar que 
214 veïns i veïnes havien entrat una proposta de moció 
en relació a la Via Unilateral. Tots els regidors i regidores 
van expressar-se en relació al fons de la sol·licitud. Veure 
al vídeo a partir del minut 30.

Covid 19. Hem presentat propostes conjuntes amb l’equip 
de govern per tal de millorar la seguretat i la salubritat de 
la població. 

Entenem que també caldrien bonificacions en els iBIs. 
Impostos de vehicles. ocupació de la via pública, deixalles 
ocasionades, en part, per les restriccions que s’han patit. 

PAU vàrem destinar diners dels nostres regidors i 
regidores del Grup per tal d’ajudar gent necessitada. Hem 
rebut agraïments, la qual cosa ens ha omplert molt. 

Variant de la carretera de Santa Coloma. Com ja hem 
dit en diferents ocasions, el tram de carretera que va 
des del cementiri fins a l’entrada del poble passarà a ser 
carrer; per això seria bo demanar a la Generalitat que faci 
els tràmits corresponents per tal d’incloure els serveis 
d’aigua, clavegueram, il·luminació i voreres. Guanyaríem 
en seguretat i salubritat.

Carrer de les Fàbriques. Una vegada feta la variant, 
caldrà estudiar el trànsit rodat en aquest sector. 

Actes incívics. Hem denunciat els actes vandàlics en 
diferents punts del nostre poble, així com les pintades en 
espais municipals, el mobiliari urbà, els lavabos, etc. ja 
que els costos els paguem entre tots-tes

Veïns de diferents indrets del poble, s`han quiexat  pel 
comportament de grups de joves que no respecten les 
normes de convivència i salubritat.PAU  creiem que 
caldria acurar el control .

Entenem també que aquests col·lectius no tenen a on 
anar i que caldrà cercar una solució.  

Plaça del Palillos. Per tal d’assolir uns bons nivells de 
seguretat i salubritat, caldria fer-hi uns lavabos i arranjar 
o asfaltar una part del solar.

Naus Burés. Malauradament, cada dia estan més 
deteriorades, sobretot les que donen a la  carretera. 
Entenem que pot haver-hi un perill.

Via unilateral. PAU ens hem mantingut en els raonaments 
dels nostres programes electorals. Sembla ser que alguna 
cosa ha canviat en el ser i fer entre els companys i les 
companyes de Junts per Anglès (podeu visionar el v¡deo 
del ple de gener).

Pisos  ocupats. No ens cansarem de dir que caldrà 
cercar una solució per tal d’evitar ensurts, tot millorant la 
convivència ciutadana.

Zona industrial. Malauradament, tot continua igual. 
Haurem de fer quelcom per tal que les poques empreses 
i tallers no se’n vagin als pobles veïns.

Deixeu-nos agrair les mostres de condol que hem rebut 
de diferents Ajuntaments, institucions, particulars, 
empreses i associacions envers el nostre benvolgut 
company Bartomeu Carrillo, que ja no es troba entre 
nosaltres.
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