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Resum del Ple Ordinari 
 

 

Mocions presentades 
 

Moció en suport al Correllengua 2016. 

Moció aprovada 
14 Vots a favor: CiU, ERC+Acord, CUP, SI 
2 Abstencions: PSC, ICV 
1 Vot en contra: C’s. 

 

Prec per demanar espais públics i oberts d’expressió ciutadana  

Atès que la garriga té un moviment associatiu molt ric i divers i es programen 
multiplicitat d’activitats al llarg de l’any, i el poble té pocs i molt saturats, espais 
d’expressió ciutadana on penjar cartells per fer difusió dels actes que es realitzen. 
 
Hem sol·licitat a l’ajuntament que es creïn espais oberts a la ciutadania, entitats, 
partits polítics i organitzacions diverses per penjar cartells o formats informatius 
diversos (tríptics, díptics, etc.) referents a les activitats que es proposin. Afegint 
que aquests espais siguin gratuïts, de fàcil accés, en llocs visibles del poble i 
abundants, per aglutinar tota la informació que es genera des del poble. 
 
La resposta de l’equip de govern ha estat positiva afimant que a partir del 
setembre es demanaran pressupostos per poder activar-ho. 
 

Preguntes que hem fet: 
 
Voldríem saber quin és el calendari previst d’inici d’obres de Can Luna? 
No hi ha encara cap calendari previst d’inici d’obres. Ara estem en fase de treball 
del document de participació ciutadana, de definició dels usos i es destinaran 
80.000€ per arreglar la teulada a la tardor. 
 
Quin és l’estat de la qüestió del tema ADIF referent als passos de nivell? 
Aquest tema el treballarem a la propera Comissió d’Urbanisme i s’explicarà 
detalladament. S’està treballant des de l’Ajuntament, el Servei General de 
Mobilitat de la Generalitat de Catalunya i l’àrea de Territori de la Diputació de 



Barcelona. La previsió és tenir enllestit el tema abans de finals d’any i començar 
les obres al 2017. 
 

Aprovació del nou acord de terminació convencional relatiu a la 
llicència de construcció d’un edifici plurifamiliar del carrer Negociant, 
27-29. 
Abstenció. 
Malgrat que aquest nou acord sembla situar-nos en una situació de resolució 
(finalment) del problema, no hi podem votar de forma favorable: hi ha hagut 
massa errors acumulats i, tot i l’esforç (i l’intent) de clarificar la pel·lícula, la 
seqüència dels fets acaba transmetent una imatge de galimaties que no podem 
donar per bona. 


