Maig 2017
Resum del Ple Ordinari del 31-05-2017
Hem votat en contra les modificacions pressupostàries vinculades al Romanent de Tresoreria
perquè no s’ha fet partícips als grups de l’oposició d’aquesta gestió del pressupost.
Ens hem abstingut al Pla Econòmicofinancer que exigeix l’Estat Espanyol (Ministerio de
Hacienda) perquè estem en contra d’aquesta imposició que s’exigeix als Ajuntaments.
Ens hem adherit al manifest contra l’LGTBIfòbia: “Fem efectius els nostres drets” per tal de
seguir lluitant pels drets del col·lectiu LGTBI i les LGTBIfòbies persistents encara a la nostra
societat. Pensem que és una problemàtica estructural fruit del context heteropatriarcal en el
que vivim i per aquest motiu, l’administració pública no en pot quedar al marge.
MOCIONS
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP PER DEMANAR L’INICI D’UNA
COMISSIÓ PER AL REDACTAT D’UNA ORDENANÇA SOBRE ARBRAT A LA VIA PUBLICA
No s’aprova la moció
6 vots a favor: CUP, C’s, PSC, SI, ICV
11 vots en contra: CiU, Acord+ERC
MOCIÓ PER A IMPULSAR LA FORMACIÓ EN REANIMACIÓ CARDIOPULMONAR ALS CENTRES
EDUCATIUS DE LA GARRIGA. ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ “KIDS SAVE LIVES”
S’aprova la moció
16 vots a favor: CUP, CiU, Acord+ERC, PSC, SI, ICV
1 abstenció: C’s
PRECS
PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP PER DEMANAR QUE ES NETEGI I ES
MANTINGUI EN CONDICIONS LA ZONA DEL CAMÍ DE LA FONT DEL MAU.
Ja s’està treballant en aquest tema amb el personal tècnic encarregat del verd urbà. Els
abocaments incontrolats són difícils de gestionar i per part de l’Ajuntament hi ha molt
personal tècnic implicat: agents cívics, tècnics de via pública i tècnica de medi ambient.
Paral·lelament a aquests controls també s’està fent una política de sensibilització per l’ús de la
deixalleria.

PREGUNTES
PREGUNTA QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP PER DEMANAR L’ESTAT DE LA
QÜESTIÓ DE LES OBRES AL FUTUR PARC DE BOMBERS DE LA GARRIGA.
El termini de finalització de les obres del futur Parc de Bombers de la Garriga està previst per a
finals de juliol. Els procediments de l’administració pública són lents i les obres s’han començat
tard ja que la primera empresa guanyadora del concurs públic va renunciar a fer les obres. Es
va adjudicar una segona empresa i aquest procés va fer dilatar el procés.
PREGUNTA QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP DE LA GARRIGA EN RELACIÓ A LA
REDUCCIÓ DE RÀTIOS DELS GRUPS DE P3.
No s’ha rebut resposta del Departament, per tant es mantenen les ràtios previstes (que no són
les que es reclamaven)

PREGUNTA QUE FORMULEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE LA CUP I SI LA GARRIGA EN RELACIÓ
AL SECTOR B4.
No podem efectuar cap suspenció de llicències ni moratòria urbanística ja que per fer-ho
caldria un informe tècnic i econòmic. Amb l’avanç de Pla, procés que estem a punt d’activar,
se’ns donaran les eines per gestionar aquest tema.

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?
Reclamarem la resposta per tal que els arribi el més aviat possible.
El passat 22 de maig se’ns va informar que l’Ajuntament tenia l’obligatorietat de penjar la
bandera espanyola al balcó de l’Ajuntament com a molt tard el 24 de maig. Voldríem saber
com s’actuarà respecte a aquesta sentència ferma rebuda.
En aquests moments no podem aportar cap novetat.
Segons el cronograma que se’ns va facilitar a la Comissió d’urbanisme del proppassat 11 de
maig en què es detallava el programa de tot el procés d’elaboració de l’avanç de POUM el 5
de juny s’han d’aprovar els plecs de contractació dels equips que l’han de redactar. Se’ns va
informar que aquests plecs, jurídics i tècnics, es rebrien per part de les forces de l’oposició
una setmana abans, per poder-los estudiar. Es manté el termini d’aprovació? S’enviaran els
plecs? Per què encara no s’han enviat?
Sí que se’ls ha enviat el document. Data 18 de maig.

