Març 2017
Resum del Ple Ordinari del 29-03-2017
Acord del Ple per defensar reducció de ràtios de 25 a 20 a P3.
Hem aprovat l’Acord de Ple en defensa de la reducció de ràtios
perquè és una acció empesa des de la comunitat educativa
garriguenca a la qual donem suport, sense deixar denunciar la
hipocresia del govern municipal que fa un any no va fer res per evitar
el tancament d’una línia de P3, i que ara tampoc s’havia mogut fins
que ha rebut la pressió de centres i AMPA.

Adhesió Manifest del 8 de març: “SUPEREM LES
DESIGUALTATS”.
Ens hem adherit al manifest del 8M i hem emplaçat al Govern
Municipal a ser part activa del desenvolupament de polítiques
d’igualtat dona-home per seguir combatent les desigualtats de
gènere.
------------------------------------------------------------------------------

Mocions
Moció que presenta la CUP per abaixar ràtios P3.
Es retira perquè ens hem adherit a l’acord de Ple per defensar la
reducció de ràtios de 25 a 20 a P3 tal com demanava la moció.

Moció que presenta la CUP d’aplicació del manual de bones pràctiques de
contractació en el sector musical.
Es retira per tal d’elaborar un reglament garriguenc de contractació
del sector musical, consensuat per els diversos grups polítics que
formen el Ple municipal i professionals de la música de la Garriga.

Moció que presenta C’s sobre cobraments indeguts en l’impost sobre
increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua
municipal) i modificació ordenança fiscal I-05.
Moció aprovada
14 Vots a favor:, CiU, Acord+ERC,C’s, PSC i SI
2 Abstencions: CUP, ICV

Moció ICV pel retorn P3 a l’escola Giroi.
Moció aprovada
3 Vots a favor: CUP, ICV
14 Abstencions: CiU, Acord+ERC, C’s, PSC, SI

Moció ICV per exigir compliment de legislació a la Generalitat en matèria de
finançament de les escoles bressol municipal. Així com el pagament del que
es deu i que ha estat destinat a finançar les concertades.
Moció no aprovada
5 Vots a favor: CUP, C’s, PSC, ICV
1 Abstenció: SI
11 Vots en contra: CiU, Acord+ERC

Moció PSC per reclamar que la Garriga passi a la zona 3 del mapa de
transport públic.
Moció aprovada per unanimitat

PRECS
Prec CUP per conèixer la implantació de les polítiques d’igualtat acordades
a diverses mocions.
Hem demanat l’estat de la qüestió de les dues mocions que es van
presentar en matèria de polítiques d’igualtat dona-home i violència
masclista per conèixer si es desenvolupen els acords aprovats. Fem
referència a les mocions que es relacionen a continuació:
24 de febrer del 2016
MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE
LA GARRIGA DEMANANT EL DESENVOLUPAMENT DE POLÍTIQUES
D’IGUALTAT INTERNES A L’AJUNTAMENT DE LA GARRIGA
23 de novembre del 2016
MOCIÓ PER UN POBLE LLIURE DE VIOLÈNCIES MASCLISTES QUE
PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE LA GARRIGA
Prec CUP, PSC, C’s, SI sobre la Fira de la Botifarra.

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?

•

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.

•

Quan es decidirà el format i temàtiques a treballar del “Debat
de l’Estat de la Garriga” previst pel proper juliol de 2017?

TOTES LES RESPOSTES SERAN ENVIADES PER ESCRIT AL MÉS
AVIAT POSSIBLE.

