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1. Descripció de les mocions
En compliment de l’acord de la Junta de Portaveus de data 12 de setembre de 2001,
s’informa del seguiment de mocions polítiques, presentades al Ple municipal des del
mes de maig al mes de setembre de 2015. El mes d’abril es va incloure
excepcionalment a l’informe presentat al passat mes de maig, amb motiu de la
finalització de l’anterior mandat municipal.

Mocions presentades
Distribuïdes per grups polítics
Aprovades Rebutjades

Retirades

Sobretaula

Total

PSC

3

0

0

0

3

Ciutadans

1

0

0

0

1

ICV-EUiA-EUiA-Pirates-E

1

1

0

0

2

PP

5

1

0

1

7

ERC

3

0

0

1

4

GL’H

3

0

0

0

3

CIU

2

1

0

2

5

CUP-PA
PSC, Ciutadans, ICV-EUiA-PiratesE, PP, ERC, GL’H, CIU
PSC, Ciutadans, ICV-EUiA-PiratesE, PP, ERC, CIU
PSC, Ciutadans, ICV-EUiA-PiratesE, ERC, GL’H, CIU
ICV-EUiA-Pirates-E, PP, ERC, GL’H,
CUP-PA
Ciutadans, ICV-EUiA-Pirates-E,
GL’H, CUP-PA
ICV-EUiA-Pirates-E, ERC, GL’H,
CUP-PA
Ciutadans, ICV-EUiA-Pirates-E,
GL’H

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

1

0

0

0

1

2

0

0

0

2

0

0

0

2

2

1

0

0

0

1

1

0

0

0

1

3

0

0

0

3

ICV-EUiA-Pirates-E, ERC, GL’H

1

0

0

0

1

ICV-EUiA-Pirates-E, GL’H, CUP-PA

2

0

0

0

2

ERC, CIU, CUP-PA

0

1

0

0

1

30

4

0

6

40
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2. Gràfics de les mocions

Gràfic mocions polítiques
Distribuïdes per grups polítics

2
4

1

ERC, CIU, CUP-PA

ICV-EUiA-Pirates-E, GL'H, CUP-PA

ICV-EUiA-Pirates-E, ERC, GL'H

Ciutadans, ICV-EUiA-Pirates-E, GL'H

ICV-EUiA-Pirates-E, ERC, GL'H, CUP-PA

PSC, Ciutadans, ICV-EUiA-Pirates-E, PP, ERC, GL'H, CIU

PSC, Ciutadans, ICV-EUiA-Pirates-E, PP, ERC, CIU

Ciutadans

ICV-EUiA-Pirates-E

PSC

1

PP

ERC

GL'H

CIU

CUP-PA

1

PSC, Ciutadans, ICV-EUiA-Pirates-E, ERC, GL'H, CIU

ICV-EUiA-Pirates-E, PP, ERC, GL'H, CUP-PA

Ciutadans, ICV-EUiA-Pirates-E, GL'H, CUP-PA

0

1

1
1
1
1

2
2
2
2
1

3
3
3
1
3

1
5

Retirades
Rebutjades

Aprovades
8

Sobretaula

7

1
6

1
5

3

1

2

4

Gràfic mocions polítiques
Segons resultat de la votació
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3. Relació de les mocions, amb el seguiment dels acords de les que es van aprovar
Data ple

Ref.

Text moció

Presentada per

28/07/2015

1893

Moció per a la protecció in situ
de l'arbre conegut com "el pi
blanc de la Remunta".

ICV-EUiA-Pirates-E,
PP, ERC, GL’H, CUPPA

Sobretaula

1895

Moció de suport al "compromís
de les escales" i contra la
precarietat laboral en les
contractacions públiques.

ICV-EUiA-Pirates-E,
ERC, GL’H, CUP-PA

Aprovada

El departament de contractació està realitzant un informe per donar compliment a la moció.

La Constitució, els tractats i convenis internacionals ratificats per Espanya reconeixen la
protecció dels drets humans. El nostre Ajuntament com tots els poders públics està sotmès
a l’ordenament jurídic. L’actual govern de la ciutat, a més, és especialment sensible amb la
protecció dels més desfavorits com la millor manera per garantir i defensar la Justícia
Social.
En aquest sentit, les nostres actuacions s’adrecen al conjunt de la ciutadania
independentment de la seva situació administrativa i es posa un especial accent en garantir:
la igualtat, la no discriminació, el dret a la informació, a l’educació i als serveis públics de
protecció social.
S’ha realitzat la tramitació administrativa dels trasllats.
S’ha rebut carta acusant la recepció del Departament de Presidència de la Generalitat de
Catalunya.

28/07/2015

Resultat

Seguiment

Al Ple de setembre també va quedar sobre la taula.

28/07/2015

1883

Moció per facilitar l'arrelament
favorable per a les persones
migrades sense regularitzar que
no disposin de contracte de
treball.

28/07/2015

1891

Moció de suport al Correllengua.

28/07/2015

1887

Moció en suport al Correllengua
2015.

PSC

Aprovada

Òmnium Cultural dins del programa de l’Engresca’t LH 2015, va tenir un subvenció en la què
estava inclosa l’activitat del Correllengua i l’Engresca’t LH, en la què el seu objectiu era
donar a conèixer les entitats de cultura popular catalana de la ciutat.
L’activitat Engresca’t LH va ser inclosa a la pàgina web de l’Ajuntament.
S’ha realitzat la tramitació administrativa dels trasllats

28/07/2015

1888

Moció contra l'embargament
d'ajuts socials per part del
govern de l'Estat.

PSC

Aprovada

S’ha realitzat la tramitació administrativa dels trasllats

ICV-EUiA-Pirates-E,
ERC, GL’H

Aprovada

ERC, CIU, CUP-PA

Rebutjada
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Data ple

Ref.

Text moció

Presentada per

Resultat

Seguiment

28/07/2015

1889

Moció demanant l'augment del
salari mínim interprofessional
(SMI).

PSC

Aprovada

S’ha realitzat la tramitació administrativa dels trasllats.
S’ha rebut carta acusant la recepció per part del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

28/07/2015

1890

Moción para regular la
participación de la ciudadanía de
l'Hospitalet en la elaboración de
los presupuestos; decidiendo el
destino directo del 0,5% del
presupuesto económico de
ingresos, de los presupuestos
generales del ayuntamiento,
para financiar uno o varios
proyectos.

28/07/2015

1885

Moció contra la Llei 4/2015, de 30
de març, de protecció de la
seguretat ciutadana.

ICV-EUiA-Pirates-E

Aprovada

1886

Moció de rebuig a l'acord
comercial "d'associació
transatlàntica per al comerç i la
inversió" entre la Unió europea i
els estats.

ICV-EUiA-Pirates-E

Rebutjada

1875

Moción para retirar la
construcción ornamental con
forma piramidal del barrio de
Santa Eulalia.

28/07/2015

28/07/2015

Ciutadans

Aprovada

PP

Aprovada
(amb
esmenes)

28/07/2015

1877

Moción para proponer que se
amplíe el calendario de la cuenta
general del Ayuntamiento de
l'Hospitalet.

PP

Aprovada

28/07/2015

1879

Moció sobre el finançament de
les escoles bressol municipals.

PP

Aprovada

Durant l’any 2016, es procedirà a iniciar els tràmits per l’elaboració i aprovació del
Reglament que regularà la participació ciutadana, per poder fer la seva aplicació en el
pressupost del 2017

S’ha realitzat la tramitació administrativa dels trasllats.

Iniciat procediment. Sol·licitat elaboració d’informe tècnic per retirar la piràmide, si aquest
és positiu des del punt de vista tècnic s’inclourà a la propera sessió ordinària del Consell de
Districte.
S’ha realitzat la tramitació administrativa dels trasllats.
Degut a les eleccions municipals del 24 de maig de 2015 el compte General del 2014,
comporta que el període d’exposició del compte als Grups municipals, tal i com reflecteix la
interventora en el seu informe de Formulació del compte general de l'exercici 2014, de 25 de
juny de 2015, s'ha d’escurçar per poder complir els terminis que contempla l'art. 212 de la
Llei Reguladora d'Hisendes Locals.
Per tant, els propers anys el termini resta automàticament ampliat.
S’ha realitzat la tramitació administrativa dels trasllats.
En compliment dels acords recollits a la moció s’ha donat trasllat de la mateixa a la
Generalitat de Catalunya. La reclamació ha estat reiterada a través de la Taula Mixta de
Planificació formada per Ajuntament i Generalitat, de la Comissió Mixta formada per les
entitats municipalistes i el Departament d’Ensenyament, del Fòrum d’Alcaldes i Alcaldesses
per a l’Educació.
A aquestes actuacions s’afegeix també altres accions anteriors com la que va dur a terme el
propi Ajuntament que ha presentat un contenciós administratiu a la Generalitat reclamant
els deutes i la manca de convocatòria de subvencions per a les escoles bressol municipals.”
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Data ple

Ref.

Text moció

Presentada per

Resultat

Seguiment
S’ha realitzat la tramitació administrativa dels trasllats

28/07/2015

28/07/2015

1880

1894

Moció proposant la creació de la
figura del defensor o defensora
de la ciutadania de l'Hospitalet.

Moció per demanar l'augment de
farmàcies de guàrdia nocturna a
l'Hospitalet.

ERC

GL’H

Aprovada

Aprovada

S’ha iniciat la provisió d’inici d’expedient per a l’elaboració del Reglament de queixes i
suggeriments. Es proposarà que el President/a de la Comissió sigui el/la Defensor de la
Ciutadania de L’Hospitalet
Arran del trasllat (indicat a l'acord 2n. de la moció) que es va fer al Sr. Guillermo Bagaria,
Coordinador de la farmàcies del Baix Llobregat, el Sr. Bagaria va fer arribar un escrit al Sr.
Rafael Jiménez Ariza, portaveu municipal Guanyem l’Hospitalet, facilitant-li la informació
que, literalment, s’indica a continuació:
“En endavant les farmàcies limítrofs amb Esplugues de Llobregat penjaran aquelles que
ofereixen el servei de guàrdies nocturnes en aquesta localitat. La informació que hi trobaran
els ciutadans a la guixeta de guàrdies de les farmàcies de l'Hospitalet de les ABS 9 i 10 serà
com la que t'adjunto. Espero que amb aquesta correcció trobem un millor equilibri entre
servei, recursos i demanda”. El document serà actualitzat mensualment.
S’ha realitzat la tramitació administrativa dels trasllats
El mes de setembre es va fer el càlcul i la instal·lació d’una estructura amb tendals al Parc
de la Serp com a prova pilot. S’ha estudiat la idoneïtat de la solució i la seva possible extensió
a altres parcs infantils de la ciutat. A la primavera es tornarà a col·locar en les condicions
necessàries després de l’estudi realitzat.

28/07/2015

1896

Moció per demanar tendals als
parcs infantils.

GL’H

Aprovada

28/07/2015

1897

Moció per demanar un pipican al
barri de la Florida.

GL’H

Aprovada

Acordat amb l’AMB ampliar la zona per a gossos actual del Parc de les Planes. La proposta
és ampliar l’actual zona de gossos de 500 m2. AMB està redactant el projecte amb diferents
possibilitats d’increment per arribar a una superfície d’entre 800 i més de 1000 m2.

28/07/2015

1878

Moció per fer un pacte de ciutat
contra l'atur

CIU

Aprovada
(amb
esmenes)

Tradicionalment, l’ajuntament ha desenvolupat diferents pactes locals entre l’ajuntament,
les organitzacions sindicals i empresarials per a concertar les polítiques d’ocupació de la
ciutat, amb un balanç clarament positiu. En aquests moments, amb l’inici de la conformació
dels nous consistoris, el pacte es troba en procés de redefinició. Un cop finalitzat l’esmentat
procés, es donarà pas a la seva signatura i posada en marxa.
S’ha realitzat la tramitació administrativa dels trasllats.
S’ha rebut carta acusant la recepció del Departament de Presidència de la Generalitat de
Catalunya.

28/07/2015

1884

Moció per la reformulació dels
mitjans de comunicació de
l'Hospitalet.

CIU

Sobretaula

Al Ple del setembre també va quedar sobre de la taula.
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Data ple

28/07/2015

29/09/2015

Ref.

Text moció

Presentada per

1898

Moció en suport dels
treballadors i treballadores de la
plataforma logística de
l'empresa Tourline Express a
l'Hospitalet davant l'ero plantejat
per la seva direcció.

PSC, Ciutadans, ICVEUiA- Pirates-E, PP,
ERC, GL’H, CIU

1904

Moció per felicitar als alumnes
amb resultats excel·lents a les
proves d'accés universitari.

PSC, Ciutadans, ICVEUiA-Pirates-E, PP,
ERC, CIU

Resultat

Seguiment

Aprovada

S’ha realitzat la tramitació administrativa dels trasllats indicats a la moció.
S’ha rebut carta del Coordinador General de l'Alcaldia de l'Ajuntament de Madrid, agraint les
accions dutes a terme per recolzar els treballadors de l'empresa. S’ha rebut carta acusant la
recepció per part del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

Aprovada

PSC, Ciutadans, ICVEUiA-Pirates-E, ERC,
GL’H, CIU

Aprovada

L’Ajuntament col·labora amb la Creu Roja i altres institucions en les actuacions encaminades
a l’acollida dels refugiats. L’Ajuntament ha posat els recursos necessaris a disposició de les
autoritats i la Creu Roja per atendre a les persones refugiades que arribin al nostre
municipi,.
S’ha coordinat amb el Fons Català de Cooperació l’ajut in itinere de la ciutat.
A més s’ha obert la inscripció en una base de dades a voluntaris - títol individual o com a
entitat- que vulguin implicar-se en la tasca directa d’acolliment.
Aquest mes d’octubre es va organitzar junt a la Creu Roja un acte de coordinació i
sensibilització.
El municipi treballa des de fa molts anys en l’àmbit de la solidaritat internacional.
S’ha realitzat la tramitació administrativa dels trasllats

S’ha realitzat la tramitació administrativa dels trasllats

29/09/2015

1902

Moció de suport a l'acollida de
població refugiada víctima dels
conflictes armats a la
mediterrània.

29/09/2015

1903

Moció de suport als afectats per
la Talidomina.

PSC, Ciutadans, ICVEUiA-Pirates-E, ERC,
GL’H, CIU

Aprovada

29/09/2015

1893

Moció per a la protecció in situ
de l'arbre conegut com "el pi
blanc de la Remunta".

ICV-EUiA-Pirates-E,
PP, ERC, GL’H, CUPPA

Sobretaula

29/09/2015

1920

Moció per a la valoració de
propostes alternatives a la
reubicació de les pistes de
petanca de la plaça Dels Veïns.

L’Ajuntament, un cop coneguts al juliol els resultats de les proves d’accés universitari (PAU),
felicita als alumnes i els centres que han assolit el nivell d’excel·lència.
Així mateix l’Ajuntament realitza a primers de setembre una recepció institucional al Saló de
Plens per reconèixer i felicitar públicament els alumnes, els familiar i els centres. En
aquesta ocasió van ser 16 alumnes els que van obtenir la qualificació d’excel·lent, dels quals
hi van assistir 13. En aquest acte que compte amb la presència de tots els grups polítics, a
banda del reconeixement es lliure als alumnes un diploma.
Tramitació administrativa dels trasllats realitzada.

Ciutadans, ICV-EUiAPirates-E, GL’H,
CUP-PA

Aprovada

Al Ple de juliol també va quedar a sobre de la taula.

PRIMER ACORD: S’ha interromput el procediment de licitació del projecte aprovat i s’ha
realitzat un procés de participació entre les entitats impulsores del projecte i els veïns que
han presentat discrepàncies al projecte.
En data 29 d’octubre es va celebrar reunió, a la seu de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i
Sostenibilitat, entre els representants del govern municipal (EPUS i DistricteIII), tècnics
municipals i representants de l’AV de Veïns de Gran Via Sud, Club de Petanca Ildefons Cerdà,
i veïns contraris al projecte aprovat. Després de debatre sobre la manera en la què s’havia
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Data ple

Ref.

Text moció

Presentada per

Resultat

Seguiment
de produir el debat i anàlisi de les propostes, es va acordar realitzar una segona reunió, on la
presència dels veïns a favor i en contra del projecte aprovat fos equitativa i amb la intervenció
del servei municipal de mediació a fi de garantir un debat equitatiu i just entre les parts.
La segona reunió es va celebrar el passat 17 de novembre, a la mateixa seu de l’Àrea d’Espai
Públic, Urbanisme i Sostenibilitat. Hi van participar representants del govern municipal
(EPUS i DistricteIII), tècnics municipals i representants de l’AV de Veïns de Gran Via Sud, Club
de Petanca Ildefons Cerdà i veïns contra el projecte aprovat. La convocatòria d’aquesta
segona reunió especificava explícitament que ambdues parts (veïns a favor i en contra del
projecte aprovat) podien assistir amb un nombre màxim de 5 representants. Finalment hi van
participar 5 veïns del col·lectiu que es mostra a favor del projecte aprovat i 4 representants
del col·lectiu contrari a aquest projecte.
SEGON ACORD: A la reunió els tècnics municipals van presentar els pros i contres, tant del
projecte aprovat com de l’alternativa que acompanyava a la moció aprovada en el ple.
També, sobre la mateixa reunió es van analitzar dues alternatives més que no havien estat
incorporades a la moció.
La conclusió tècnica és que el projecte aprovat és més econòmic en la inversió inicial així
com en la despesa de manteniment, més sostenible mediambientalment atès que respecta
l’arboretum de la Plaça del Repós, funciona millor des del punt de vista de la organització
esportiva del joc i s’adapta plenament al planejament urbanístic vigent sense afectar cap
zona verda.

29/09/2015

29/09/2015

29/09/2015

1911

1913

1914

Moció per demanar l'adhesió a la
iniciativa Meta 2017.

Moció per l'adhesió de
l'Ajuntament de l'Hospitalet de
Llobregat a la Xarxa d'entitats
locals per la transparència i la
participació ciutadana.

Moció per millorar l'ús
institucional d'Internet i les
seves eines.

Ciutadans, ICV-EUiAPirates-E, GL’H

Ciutadans, ICV-EUiAPirates-E, GL’H

Ciutadans, ICV-EUiAPirates-E, GL’H

Aprovada

Aprovada

Aprovada

S’ha rebut carta acusant la recepció del Departament de Presidència de la Generalitat de
Catalunya.
L’expedient d’aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament a la Xarxa d’Entitats Locals per la
Transparència i la Participació Ciutadana de la FEMP es portarà al Ple de 22 de desembre de
2015.
A l’acord d’adhesió s’establiran efectes a partir del primer de gener de 2016.
S’ha habilitat al programa pressupostari 9310 (Política econòmica i fiscal) del Pressupost de
l’Ajuntament de l’any 2016, la dotació econòmica suficient per fer front a la despesa derivada
de l’adhesió a aquesta Xarxa d’Entitats Locals per la Transparència i la participació
ciutadana.
Dins el programa de Participació s'està treballant en la programació d’un espai reservat a la
plana web de l’Ajuntament on les diferents Associacions de veïns del municipi pugin incloure
una relació dels temes o preguntes que considerin necessàries.
Així mateix, s’està treballant en un informe previ d’auditoria de la web i tots els serveis online
amb que treballen les diverses àrees. Aquest informe servirà per desplegar amb racionalitat
i sense duplicitats els nous serveis telemàtics quan tinguem assignats els recursos
necessaris.
El web municipal disposa d’un apartat específic on es pengen les enquestes i estudis
d’opinió. Aquest espai és plenament obert, ja que a banda de les taules de l’estudi, els
ciutadans poden accedir a la base de dades perquè puguin fer les seves explotacions.
En relació a l’acord 4t referit a la creació i entrada en vigor d’una l’Ordenança de
Transparència municipal, la Gerència Municipal està treballant en els diferents instruments
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Data ple

Ref.

Text moció

Presentada per

Resultat

Seguiment
que preveuen les lleis 19/2013 de diciembre,de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno i la llei 39/2014 del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, principalment: actualització del portal de transparència
municipal d’acord amb les lleis de referència i transparència passiva (processos de gestió i
criteris d’aplicació a l’ajuntament). És en aquest sentit que el resultat d’aquests treballs
cristal·litzarà en la redacció d’una ordenança municipal que reculli els criteris i processos de
l’ajuntament en l’àmbit de la transparència.

29/09/2015

29/09/2015

1915

1916

Moció demanant la
implementació de la Llei
11/2014, per a garantir els drets
de lesbianes, gais, bisexuals,
transgèneres i intersexuals i per
erradicar l'homofòbia, la bifòbia i
la transfòbia.

ICV-EUiA-Pirates-E,
GL’H, CUP-PA

Moció contra la repressió i els
acomiadaments als i les
vaguistes de les contractes i
subcontractes de TelefónicaMovistar.

ICV-EUiA-Pirates-E,
GL’H, CUP-PA

Aprovada

S’ha realitzat la tramitació administrativa dels trasllats

Aprovada

S’ha realitzat la tramitació administrativa dels trasllats

S’està elaborant un informe tècnic que valori i estudií els requeriments tècnics per
desenvolupar el web. En paral·lel es penjarà al web en format PDF l'informe de seguiment de
mocions que periòdicament s'entrega a la Junta de Portaveus.
Els grups municipals són informats periòdicament de les mocions a través de l’informe
semestral que es lliura a la Junta de Portaveus. Aquest informe s’ha millorat incorporant un
apartat de seguiment de les mocions aprovades.
S’ha realitzat la tramitació administrativa dels trasllats

29/09/2015

1905

Moción para informar a los
grupos municipales sobre la
ejecución de las mociones
aprobadas.

PP

Aprovada

29/09/2015

1906

Moción para simplificar el marco
normativo para establecimientos
con terraza en la vía pública.

PP

Sobretaula

1909

Moción para el incremento de la
bonificación automática de la
cuota íntegra de l’IBI a familias
numerosas, monoparentales y a
las familias con rentas bajas.

PP

Rebutjada

1910

Moción parque metropolitano
zona Torre Melina.

PP

Aprovada
(amb
esmenes)

29/09/2015

29/09/2015

Previst proposar la celebració d'una trobada amb l'Organisme coordinador de la Generalitat
de Catalunya en base a l'article 8 de la Llei 11/2014. L’elaboració del PAM inclourà les
accions específiques necessàries impulsades des del govern per garantir la no discriminació.

S’han mantingut converses amb la Junta de Compensació per garantir el manteniment i bona
conservació de la zona de Torre Melina
Properament s’enviarà requeriment formal a la pròpia Junta
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Data ple

Ref.

Text moció

Presentada per

Resultat

29/09/2015

1917

Moció per desenvolupar un pla
de millores urgents per tal de
millorar la neteja i combatre
l'incivisme i revisar l'actual
contracta de neteja.

29/09/2015

1918

Moció per la conservació de la
masia de Can Rigalt.

ERC

Aprovada
(amb
esmenes)

29/09/2015

1919

Moció per la preservació del
carrer Xipreret i el seu entorn.

ERC

Sobretaula

29/09/2015

1884

Moció per la reformulació dels
mitjans de comunicació de
l'Hospitalet.

CIU

Sobretaula

ERC

Aprovada

29/09/2015

1908

Moció per la rehabilitació del
carrer del Príncep de Bergara.

CIU

Aprovada

29/09/2015

1912

Moció per modificar els estatuts
de l'empresa municipal La
Farga.

CIU

Rebutjada

Seguiment
L’Aajuntament ha impulsat diferents campanyes de sensibilització ciutadana per afavorir el
civisme en la ciutat i la realització de tallers educatius i la difusió en diferents col·lectius són
mesures portades a terme.
Aquestes mesures les hem enfortit amb la nova incorporació d’agents cívics, per a
desplegar-los en els llocs més sensibles i intervenir sobre comportaments incívics.
Per concloure les mesures coercitives també són presents quan les altres no han donat la
resposta adient. Per això, durant l’any 2015 s’han denunciat 229 infraccions per temes de
brutícia (llençar papers, escombraries, escopir, orinar...).
Pel que fa a la Neteja s’ha fet l’estudi del servei de Neteja de façanes i el servei d’aiguabatre.
En aquets moments s’està finalitzant fer l’anàlisi del servei de Recollida i el servei de Neteja
Viària. Dels informes anteriors i segons les seves conclusions s’han acordat diferents
accions de millora.
S’aniran implementant mesures de millora a mida que concloguin els estudis que falten.
S’ha iniciat una auditoria per a la millora dels processos de comunicació de les incidències
als ciutadans
Pel que fa a la municipalització dels Serveis, a principis de novembre es va encarregar un
estudi a la Universitat de Barcelona per veure quines possibilitats legals hi ha i les
conseqüències. A principis de 2016 s’iniciarà l’estudi.
S’han mantingut converses amb la Junta de Compensació per garantir el manteniment i bona
conservació de la masia de Can Rigalt.
Properament s’enviarà requeriment formal a la pròpia Junta
El segon acord serà executiu a partir de l’incorporació de l’equipament al patrimoni
municipal.

Al Ple del juliol també va quedar a sobre de la taula.
En l’acompliment del Pla de Mobilitat Urbana, la normativa actual d’accessibilitat, de
bombers i altres normatives aplicables a l’espai públic, el carrer Princep de Bergara per
dimensions, normativa i usos no pot compatibilitzar l’aparcament amb altres usos.
L’estudi exhaustiu de millora dels carrers del centre es va fer en el PDMS de 2012. Les
propostes recollides es van executar en una primera fase. La segona fase ha continuat en el
PMU 2015.
S’ha realitzat la tramitació administrativa dels trasllats
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La documentació administrativa consta als expedients respectius, arxivats en aquest
Gabinet, al mateix temps que es dóna trasllat als grups polítics municipals de la informació
rebuda per part dels organismes oficials, institucions, departament municipals, etc...,
relativa a les mocions aprovades. Les trameses dels trasllats de les mocions s’han
realitzat segons la informació facilitada pels grups polítics.
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