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Resum del Ple Ordinari del 22-11-2017
Creació d'una Comissió política i tècnica per estudiar el futur del servei
d'abastament d'aigua potable a la Garriga.
Celebrem la celeritat en la creació de la comissió i esperem que ben aviat es pugui
posar a treballar per determinar quina és la millor fórmula per a la gestió d'aquest bé
essencial, tenint sobretot present això: que l’aigua és un bé bàsic, escàs i essencial.
D’aquesta comissió n’esperem una obtenir tota la informació necessària per tal de
dotar de sentit la seva part política; així mateix, comminarem a mantenir la ciutadania
permanentment informada i treballarem per a què se la impliqui en la presa de
decisions.

Renuncia del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (C.U.P-PA) al
patronat de la Fundació Universitària Martí l’Humà i nomenament del nou patró.
Des de la CUP, hem decidit deixar de participar del patronat de la FUMH per una
qüestió de conciliació de la vida laboral, familiar i personal. Formar part de la FUMH ha
estat un aprenentatge i ens ha permès conèixer quines activitats s’hi desenvolupen,
però no hem implicar-nos en la part propositiva tal com creiem que es mereix i
requereix un projecte d’aquesta mena. A banda de vetllar pel compliment del conveni
que hi ha entre l’Ajuntament i la Fundació calia aportar propostes, i no ens ha estat
possible per manca de temps. Per aquest motiu preferim amb honestedat deixar el
patronat, i, en tot cas, seguir-hi prestant atenció però des d’una altra perspectiva.

Ens hem adherit al manifest unitari del dia internacional per a l'eliminació de la
violència envers les dones.
Tot demanant a l’ajuntament la necessitat que, des de l’àrea de polítiques d’igualtat hi
hagi una tècnica a temps complet dedicada a les polítiques d’igualtat dona-home, i per
tant, de lluita contra les violències masclistes.

Mocions
Moció per la llibertat de les preses i presos polítics.
S’aprova la moció
14 vots a favor: CiU, Acord-ERC, CUP, SI
1 vot en contra: C’s

Preguntes orals
Hem tornat a preguntar (ja que no s’ha fet efectiva la resposta): Quan està
previst reemprendre la comissió política de treball per concretar el Reglament de
Contractació de la Garriga?
Aquesta semana posarem ordre a totes les comissions i anirem convocant-les en la
mesura del possible.
Quin és l’estat de la qüestió del Pla Intern d’Igualtat de Gènere que s’està
elaborant a l’Ajuntament?
Els farem arribar quin és l’estat de la qüestió d’aquest Pla.

