Ple extraordinari octubre
7 d’octubre de 2019

Canvis jornades i salaris: Ànnia Garcia (60.000€) i José Manuel Gil Meneses (assessor de gerència,
jornada complerta) (50.000€).
Ordenances fiscals:
● Dimarts 24 de setembre, rebem proposta: pdf amb els canvis, sense visió global
● Dijous 26 de setembre, junta extraordinària, on s’expliquen una a una i ple ordinari, on
aprovem el Pla Econòmic i Financer.
● Dimecres 2 octubre, comissió informativa.
● Dilluns 7 d’octubre, ple extraordinari
1. Les propostes que estem fent tant l’AUP com altres grups els darrers 3 anys no acaben de ser
incorporades.
2. Els darrers anys del govern de Carme Garcia es va fer una bona feina de negociació per
actualitzar les ordenances. Ara, vivim “de rendes” en certa manera, però ja ha passat el temps,
i toca fer-ne una actualització i repassada, amb el model de ciutat i societat que volem
promoure.
a.
b.
c.
d.
e.

reducció de residus, reciclatge
pisos buits
contractació
rehabilitació vs construcció d’obra nova
etc.

3. Malgrat les limitacions que tenen les ordenances, tenim un marge d’acció.
4. Però per a això cal temps, negociació, previsió, i visió global de ciutat: volem
pressupostos i ordenances, junts.
5. En Comú Podem i l’AUP havien anat força en sintonia en aquesta qüestió, esperem veure’n
resultats ara que formen part del govern de la ciutat, i que de debò les ordenances fiscals i els
pressupostos del 2021 puguin recollir model de ciutat i procés de negociació i participació real.
Reassignació de partides:
a. a què es corresponen els 300.000€ que es donen de baixa de pressupostos participatius?
b. què passa amb les obres del bar i plataforma del CF 25 setembre, que estan tan
sobrepressupostades? (formació plataforma i ubicació de casetes provisionals per
vestidors i bar al camp de futbol de 25 de setembre).

