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Ens hem abstingut en les votacions de les bases per a regular
subvencions a emprenedors i activitats de foment del comerç
local.
Valorem iniciatives de subvenció al que literalment s’indica com a
“projectes/activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat
incentivar la creació de nous llocs de treball al municipi de la
Garriga”, etc. i que fomentin el comerç local.
Tanmateix, també hem de deixar clar que aquest no és el nostre
model per a repartir el treball i la riquesa i per a generar benestar
entre la població, sense voler entrar ara en un debat que seria, molt
probablement ben interessant i fructífer, però potser no oportú de
desenvolupar ara i aquí.
Justament per aquesta darrera raó, ens agradaria que hi hagués un
impuls més decidit, més explícit, a l’economia cooperativa, malgrat
que segurament ja està bé, tres punts considerem que són una mica
justos. D’altra banda, creiem que hi manquen altres criteris objectius
amb perspectiva de gènere, salarial, mediambiental...

Mocions
MOCIÓ PER A UNA ESCOLA INCLUSIVA I DE BONA QUALITAT
Moció aprovada
14 Vots a favor: CiU, Acord+ERC, CUP, PSC, SI i ICV
1 Abstenció: C’s

MOCIÓ DE REBUIG ALS PRESSUPOSTOS GENERALS DE L'ESTAT
2017 (presentada per CUP i SI)
Moció aprovada
14 Vots a favor: CiU, Acord+ERC, CUP, PSC, SI i ICV
1 Abstenció: C’s

Preguntes orals
Tal com vam preguntar al Ple del més passat, 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?
Se'ns respon literalment que «no es té constància que s'estigui fent cap procés
participatiu».

Una ciutadana de la Garriga ha posat una denúncia a l’Ajuntament i
encara no ha rebut resposta. Voldríem saber per què l’Ajuntament triga
tant en respondre i quins mecanismes d’interlocució se li poden oferir al
poble per agilitzar els tràmits quan es realitzen i no hi ha resposta (silenci
administratiu)? O quines alternatives hi ha.
Ens respon el secretari. Assenyala que per a aquest cas concret la dilatació del
procés ha estat deguda a la quantitat de documentació consultada;
documentació de la qual, en alguns casos, no es disposava.

