Abril 2017
Resum del Ple Ordinari del 26-04-2017
Aprovació inicial de les bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim de
concurrència competitiva per finançar les despeses del transport escolar als centres
educatius i les AMPA/AFA/APA que participen al programa de natació en horari lectiu
Ens hem abstingut en l’aprovació inicial d’aquestes subvencions, no perquè no considerem que
siguin importants sinó perquè pensem que l’escola concertada i l’escola pública han de
puntuar-se de manera diferent. Un centre públic ha de tenir una puntuació més favorable ja
s’acostuma a acollir famílies amb major vulnerabilitat social i per tant amb rendes més baixes.
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP PER INTRODUIR CRITERIS DE
FISCALITAT RESPONSABLE EN LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA
S’aprova per unanimitat.
PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP PER DEMANAR QUE ES PRENGUIN LES
MESURES NECESSÀRIES PER A PROTEGIR DOS POUS A LA ZONA DE LA BÒBILA
Des de la Regidoria d’Urbanisme es comenta que ja s’està fent seguiment d’aquest tema i que
es posaran en contacte amb la propietat de la zona per tal d’insistir en que es protegeixi
adequadament.
PREGUNTES ORALS
En relació amb Can Luna voldríem saber detalladament quina és la situació actual. Fa molt
mesos que es va fer el procés participatiu i, en canvi, no veiem que s’activin les obres de
construcció de la Sala Polivalent. Per quan està previst? Com es decidirà el model de gestió
d’aquesta sala i del futur equipament de Can Luna?
Aquesta pregunta va ser formulada al Ple de març, com que no en teníem resposta, se’ns ha
respost oralment al Ple d’abril.
Aviat se’ns enviarà l’estudi de Can Luna on exposa la proposta i cronograma de continuïtat de
l’equipament, ara que ja s’ha fet la presentació pública a la ciutadania, entitats i partits de
l’oposició.

Les pluges del cap de setmana passat han arrossegat algunes pedres del pas que es va
construir per travessar el riu en el camí fluvial de la Garriga a Figaró. Volem saber si hi ha
prevista una partida de manteniment del camí fluvial i si es pensa reconstruir, entenent que
és un greu problema de seguretat.
Aquesta pregunta va ser formulada al Ple de març, com que no en teníem resposta, se’ns ha
respost oralment al Ple d’abril. S’han recol·locat les pedres amb la partida de manteniment del
camí fluvial.

Quan es decidirà el format i temàtiques a treballar del “Debat de l’Estat de la Garriga”
previst pel proper juliol de 2017?
Aquesta pregunta va ser formulada al Ple de març, com que no en teníem resposta, se’ns ha
respost oralment al Ple d’abril.
La setmana vinent es debatrà aquest tema en comissió de participació.

Voldríem saber com està funcionant i quina metodologia s’està utilitzant pel procés
participatiu de la Festa Major. Té èxit, quantes sessions es faran, a qui i com es convoca?
Aquesta pregunta es resoldrà per escrit al llarg de les setmanes posteriors al Ple.

