RESUM DEL TORN OBERT DE PARAULES CORRESPONENT AL PLE
ORDINARI DEL DIA 31 DE JULIOL DE 2019
Acabat el ple, l’alcalde diu que hi ha diferents temes dels quals l’ajuntament
vol informar, a més dels que ja es van explicar al preplè de la setmana
passada.
1. Informacions per part de l’equip de govern:
1.1 Èxit de les 24h de Futbol7: Jordi Mas, regidor d’Esports, Sostenibilitat i
Seguretat i protecció civil, comenta que les 24h de Futbol7 van ser un èxit,
amb bona participació d’equips. Hi va haver algun petit incident amb un
equip, però pràcticament irrellevant. Tant el club de futbol Callús, com
l’ajuntament es feliciten de l’èxit d’aquest esdeveniment.
1.2 Torneig de vòlei platja: També informa J. Mas que s’ha programat un
torneig de vòlei per al cap de setmana vinent. Tot i la incertesa, perquè no
se sap quants equips hi participaran, s’espera que hi hagi força gent. Val a
dir que l’organització va a càrrec dels responsables del bar de la piscina.
L’ajuntament hi col·labora tant amb els trofeus, com tenint el terreny a
punt.
1.3 Constitució de la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener: J. Badia
informa que dilluns es va constituir la Mancomunitat Intermunicipal del
Cardener. Aquesta Mancomunitat, que és la que fa el servei de recollida
d’escombraries a Callús i altres pobles del Cardener, és presidida per un
alcalde d’un dels pobles durant dos anys de manera rotatòria. Els anys 2020
i 2021 la presidència recaurà en l’alcalde de Callús.
1.4 Constitució de la Mancomunitat del Bages per al Sanejament: Dimarts
passat (el dia anterior al ple), es va constituir també aquest òrgan, que és
el responsable de la depuració de les aigües de la comarca, segons informa
l’alcalde J. Badia. Aquesta Mancomunitat és presidida per l’alcalde de
Manresa, en aquests moments Valentí Junyent.
1.5 Entrevista amb els alcaldes de Sant Joan i de Súria: Com a part del
programa d’inici del mandat i atès que hi ha hagut canvis en les alcaldies
d’aquests dos pobles, J. Badia ha fet (i farà) una reunió amb l’alcalde de
cada un d’aquests dos pobles veïns per tal de tractar de temes comuns. En
concret, informa que, en el cas de Sant Joan, s’han tractat sobretot dos
temes: a) La policia local, sobre la qual l’ajuntament de Sant Joan no té cap
intenció de variar de model (al contrari: segurament que es reforçarà la
plantilla de la policia i s’adquirirà un cotxe per fer els atestats). I b) El pont
entre la Fàbrica Nova i cal Morales, en el qual caldria posar-hi una petita
barana per evitar que algun cotxe caigués a un costat, sobretot en dies de
boira o a la nit. Amb l’alcalde de Súria també es té previst de tractar temes
d’interès conjunt. Més endavant també es tindran reunions amb els alcaldes
de Fonollosa, Santpedor i Castellnou.
1.6 Actes amb motiu de la Diada Nacional: L’alcalde dona la paraula a Toni
Taulés, coordinador de l’ANC Callús, per tal que informi sobre els actes que
es preparen amb motiu de la Diada Nacional. T. Taulés explica que es farà
una Marxa de Torxes a Lledoners. Els assistents de Callús, Súria, Sant Martí
de Torroella i Santpedor es concentraran a Joncadella. L’endemà, el dia 11
de Setembre, l’ANC, amb la col·laboració de l’ajuntament, ha organitzat un
autobús per anar a la manifestació a Barcelona. Les inscripcions es poden

fer a l’ajuntament mateix. T. Taulés fa una crida a tothom a participar en
aquests actes. Per la seva banda, l’ajuntament organitzarà, com cada any,
l’ofrena floral al Castell de Callús, amb la hissada de l’estelada.
 Hi ha diverses intervencions sobre reclamant més unitat per part dels
partits independentistes i les organitzacions civils entorn dels actes de la
Diada i l’estratègia política.
1.7 Inauguració de curs: R. Ginestà informa que la inauguració del curs
escolar, aquest any, tindrà lloc dijous, dia 26 de setembre, a les 8h del
vespre, amb una conferència de la pedagoga Anna Serra Dolcet, que parlarà
sobre Convivència familiar i a l’escola.
1.8 Abocador de Sant Mateu: Com que ja se n’ha parlat amb motiu de la
moció corresponent, no s’afegeix res més.
2. Intervencions per part del públic:
2.1 Normativa per a la piscina: B. Medalla planteja la incoherència entre la
normativa que regeix el pagament (complir 14 anys dins de l’any) i la
normativa d’entrada (no poder entrar sol/a a la piscina fins al dia que
compleixes els 14 anys).
 J. Badia li respon que, efectivament, hi ha una incoherència entre les
ordenances municipals que estableixen el pagament segons l’any i la
normativa de la Generalitat que obliga que un menor de 14 anys no pot
entrar a la piscina sol fins al dia en què compleix els 14 anys. De cara a
l’any que ve es mirarà de resoldre aquesta incoherència.
2.2 Propaganda electoral: També B. Medalla demana que Esquerra retiri els
cartells enganxats en algunes parets i vidres del poble, atès que hi havia 72
hores per fer-ho.
 J. Badia també li respon que ja es farà, tot i que és la primera vegada
que sent que es demana que es treguin cartells encolats a la paret, ja que
normalment a les campanyes electorals aquests cartells no es treuen. Però
assegura que es trauran.
 L. Teixidó demana que aquests temes, més que treure’ls a través de les
xarxes, es parlin en un ple i es demanin cara a cara.
 B. Medalla li replica que cada grup polític gestiona les seves xarxes com li
sembla i que per això hi ha llibertat d’expressió.
2.3 Gent del barri: M. Vaqué demana com va anar Gent del Barri, un
torneig que es fa a final de juliol.
 J. Mas li respon que l’assistència va ser fluixa, tal ve passant els darrers
anys. Ho atribueix potser que hi ha gent que ja fa vacances o a un excés
d’activitats durant el juliol: Campus, etc. De cara a l’any que ve es té
pensat de fer algunes variacions de format i de mirar d’atreure-hi més gent.
2.4 Abocador: C. Just demana diverses qüestions en relació amb l’abocador
de Sant Mateu. Entre altres, qui és l’advocat que porta les al·legacions de la
plataforma Salvem Callús i de l’ajuntament.
 J. Badia li respon que és en Joan Planas.
 E. Vall de Vilaramó demana que siguin advocats de la Diputació, que no
costarien diners a l’ajuntament.

 M. Lladó li replica que J. Planas coneix a fons aquest tema i que ha
demostrat a bastament que és molt competent i capaç de fer unes molt
bones al·legacions. A un advocat de la Diputació, a part de la competència
(que segur que deu ser bona), se l’hauria de posar en antecedents i
explicar-li el conflicte de l’abocador.
2.5 Barana al Passeig davant del Casal: Es demana que es posi una barana
al Passeig davant del Casal, ja que, a la sortida d’alguns actes amb nens i
nenes hi pot haver perill d’atropellament.
 L’equip de govern diu que s’ho estudiarà.
I sense cap més petició de paraula, l’alcalde i els regidors i regidores
desitgen a tothom que passi unes bones vacances d’estiu
Callús, 2 d’agost de 2019.
Resum fet per Joan Badia i Pujol.

