Setembre 2016
Resum del Ple Ordinari 28/09/2016
Mocions presentades
Hem votat en contra l’aprovació del Compte General corresponent a
l’exercici del 2015
El nostre vot ha estat negatiu per una qüestió formal (ni tan sols tenim en compte
que de iure el govern municipal s’ha saltat la llei): és a dir, perquè és una pràctica
recurrent d'aquest equip de govern fer arribar amb un marge escàs, o amb gens
de marge, la informació a l'oposició. I creiem que ja n'hi ha prou: la legislatura està
prou avançada com per no tolerar qüestions com aquesta i, al mateix temps,
queda prou legislatura per corregir-ho i prendre dinàmiques més adequades.

Ens hem adherit a la moció dels governs locals de Catalunya en suport
dels Acords de Pau de Colòmbia
Ens hem adherit a la moció del món local en suport dels acords entre el Govern
de Colòmbia i les FARC que pretén posar fi a més de cinc dècades de conflicte.
Qualsevol via de solució dialogada a qualsevol conflicte tindrà el nostre suport,
amb el convenciment, a més, que aquesta és (ha de ser) l’única manera de
resolució

Mocions:
Moció de rebuig a la resolució 263/XI del parlament de Catalunya
relativa a l’informe i conclusions de la comissió d’estudis del procés
constituent.
Moció no aprovada
1 Vots a favor: C’s
2 Abstencions: PSC i ICV
14 Vots en contra: CUP, CiU, ERC+Acord, SI,

Moció que presenta el Grup Municipal de Ciutadans (C’s) i ICV-EUiA
instant a l’ajuntament de la Garriga a ampliar la seva oferta d’activitats
durant la setmana de la mobilitat sostenible i segura.
Moció no aprovada
6 Vots a favor: CUP, C’s, PSC, SI, ICV
4 Abstencions: Acord+ERC

7 Vots en contra: CiU

Moció de reconeixement a les víctimes de la colonització d’Amèrica el
dia 12 d’octubre.
Moció aprovada
8 Vots a favor: CUP, Acord+ERC, SI, ICV
7 Abstencions: CiU
2 Vot en contra:C’s i PSC

Moció del Grup Municipal a l’Ajuntament de ICV-EUiA per establir un
reglament d’ajuts a les famílies del municipi amb l’objectiu de facilitar
el compliment de les seves obligacions tributàries vers l’Ajuntament.
S’aprova per unanimitat

Precs
Hem presentat un prec per demanar que es revisi l'estat de les plaques
dels carrers del municipi
Ens han respost que hi ha una persona de l’Ajuntament que es dedicarà a fer
aquesta revisió. Vincularem aquesta tasca a la recent constituïda Comissió de
Nomenclàtor que com a CUP també en formem part.

Preguntes orals que hem fet:
Voldríem conèixer quin és l’estat del deute amb la Generalitat de
Catalunya. Ens podríeu enviar l’extracte del compte amb la Generalitat?
Ens faran arribar l’estat del deute a tots els grups.

Voldríem saber si s’ha iniciat el procés de treball del Protocol contra
l’Assetjament LGTBI i s’ha signat el conveni amb l’Observatori Contra
l’Homofòbia-FAGC que es va aprovar al Ple del 27 de Gener de 2016?
Es parlarà amb la tècnica de l’àrea per saber com està aquesta qüestió i se’ns
informarà.

Per tal de treballar noves propostes de les Ordenances Fiscals 2017,
voldríem saber quan se’ns convocarà a tots els grups per treballar-ho
en comissió política.
Es convocarà una reunió política de manera immediata per treballar-ho.

Tenint en compte que ja s’ha rebut la sentència ferma corresponent a la
Bandera Espanyola que se suposa que s’ha de tenir al balcó. Voldríem
saber si l’equip de govern penjarà la bandera o desobeirà la sentència
del tribunal?
No s’ha volgut contestar la pregunta al Ple.

