Desembre 2016
Resum del Ple Ordinari del 21-12-2016
Aprovació del pressupost general municipal consolidat corresponent a
l’exercici econòmic 2017, juntament amb la plantilla de personal.
Hem votat en contra l’aprovació dels pressupostos municipals per tres motius
principalment:
•

NO SÓN PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS:

•

L’AJUNTAMENT TÉ LÒGICA EMPRESARIAL DE GESTIÓ DE
L’ECONOMIA MUNICIPAL

•

NO S’HAN CONCRETAT NI ACCEPTAT LES PROPOSTES QUE
HAVÍEM FET

-------------------------------------------------------------------------------------------

Mocions
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP DEMANANT
QUE ES PENGI L’ESTELADA AL BALCÓ DE L’AJUNTAMENT FINS AL DIA
DE LA INDEPENDÈNCIA RESPECTE D’ESPANYA, AMB L’ADHESIÓ DEL
GRUP MUNICIPAL DE SI-SOLIDARITAT.
No s’aprova la moció
3 Vots a favor: CUP i SI
4 Abstencions: Acord+ERC
10 Vots en contra: CiU, C’s, PSC i ICV
PREGUNTES ORALS
•

Voldríem saber si ja han rebut els pressupostos dels espais d’expressió
ciutadana a la Garriga, per tal de dur a terme l’acord del Ple de juliol?
Estem pendents de rebre tres pressupostos i valorar el que considerem
més adequat.

•

Voldríem saber quan se’ns convocarà per revisar el ROM, tal com vam
demanar al Ple de juny?
Es començarà a treballar al 2017.

•

Com es concretarà l’estudi i treball de les propostes que hem fet del
pressupost?
A mesura que anem avançant l’any anirem veient com ho desenvolupem.

•

Cada vegada que s’hagi de fer una obra pública s’haurà de contactar a una
empresa externa per fer-ne el seguiment i control, tenint en compte que l’àrea
d’Urbanisme ja disposa de personal propi?
Es faran contractacions cada vegada que faci falta i quan així ho valori
oportú el departament d’Urbanisme.

•

S’ha explicat ja la possibilitat de municipalitzar la zona blava?
Tot es pot parlar. En la comissió on pertoqui ho afegirem a l’ordre del dia.

•

Se’ns pot ampliar la informació apareguda a “El Garric” sobre el descobriment
d’un nou jaciment romà a la Garriga?
Els informarem detalladament. Ara ja està tapat. Es va trobar en un
terreny particular. Ja enviarem tota la informació detallada.

