Grup Municipal Gent d’esquerresIniciativa per Catalunya- Esquerra Unida i Alternativa

POSICIONAMENTS DEL GRUP GENT D’ESQUERRES ICV-EUIA
AL PLE D’OCTUBRE DE 2015

1 – APROVACIÓ ACTA DEL PLE ANTERIOR

Votem a favor
2 - SECRETARIA GENERAL - Ratificar i/o donar compte de diversos acords i decrets.
2.1 – Alcaldia – Ratificar l’acord número 6 de la Junta de Govern Local del dia 29 de setembre,
relatiu a fixar com a festes locals del municipi de Santa Coloma de Gramenet per a l’any 2016,
els dies 24 de març i 5 de setembre de 2016.

Fent memòria creiem que aquesta és la segona vegada que nosaltres
podem votar aquest punt favorablement. Gent d’Esquerres sempre hem
defensat que, com a mínim, una de les dues festivitats fos local, i la
nostra proposta directa sempre ha estat el dilluns de festa major, tal com
ho fan la immensa majoria de pobles i ciutats de Catalunya. No ens
enganyem, ens plantegen vostès aquesta opció perquè La Mercè caurà
en dissabte. El que els demanem és que aquesta no sigui només una
proposta d’aquest any i que independentment d’on caigui la Mercè
mantinguin pels propers anys aquesta proposta.
2.2 – Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació, i
Promoció de Ciutat - Donar compte de l’acord número 11 de la Junta de Govern Local del dia 6
d’octubre, relatiu a l’aprovació del calendari d’obertura dels establiments comercials en
diumenges i festius per a l’any 2016.
2.3 – Alcaldia [Secretaria General] – Donar compte del decret número 6819/2015, de 9 d’
octubre, relatiu a la renovació del Consell Sectorial de Solidaritat i Cooperació.

Aquest punt és un donar compte i per tant no es vota, però com parlem
del Consell de Cooperació volem dir 2 coses:
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Vam fer en aquest sentit una pregunta al govern al darrer ple demanant
quin seria el seu model de participació per garantir la participació de
totes les entitats a la concentració dels dimecres. Demanem que les
seves respostes no siguin un mer tràmit administratiu i no ens contestin
amb frases buides de contingut que, a més, contradiuen les seves
pròpies pràctiques de vetar entitats. Si fem una pregunta és perquè ens
preocupa la seva acció i volem rebre una resposta convincent.
La segona cosa que volem fer és mostrar la nostra solidaritat al poble
sahrauí davant les inundacions que han tingut lloc. Demanem al govern
que es faci una aportació econòmica, ja que estem parlant d’11.000
famílies que actualment s’han quedat sense res per aquestes
inundacions.
2.4 - Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació, i
Promoció de Ciutat [Servei de Recursos Humans] – Ratificar els apartats primer i segon del
decret número 6853/2015, de 13 d’octubre, relatiu a una ampliació de jornada laboral al
departament de Via Pública.
2.5 - Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació, i
Promoció de Ciutat [Servei de Recursos Humans] – Ratificar els apartats primer i segon del
decret número 6926/2015, de 15 d’octubre, relatiu a la creació de plaça i lloc de treball d’un
treballador social, amb motiu d’una jubilació parcial.

En els punts 2.4 i 2.5 ens abstenim: i volem fer una consideració
respecte a l’ampliació de la jornada d’un rellevista al 100% per garantir el
servei. Estem segurs que aquesta és una manera de garantir l’estabilitat
i el bon servei del servei, però demanem que aquestes ampliacions es
facin també quan parlem d’altres departaments de la casa o segurament
aquestes ampliacions són igual de requerides i faciliten l’estabilitat del
servei.
2.6 - Alcaldia [Secretaria General] – Donar compte del decret número 6931/2015, de 15 d’
octubre, relatiu al nomenament de personal eventual d’assessorament o confiança especial.
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2.7 - Alcaldia [Secretaria General] – Donar compte del decret número 6936/2015, de 15 d’
octubre, relatiu a la designació, per part dels grups polítics municipals al Consell de Dones de
Santa Coloma de Gramenet.

És un donar compte, però fem la proposta que s’estudiï fer les reunions
del Consell a d’altres espais que no siguin sempre la sala de Plens, com
als centres cívics dels barris de la ciutat.
3 - ALCALDIA –Actuant com a Junta General de la societat Grameimpuls, SA Ratificar les facultats del gerent de la societat aprovades per Consell d’Administració de data 14
de setembre de 2015.

Votem a favor i volem aprofitar per demanar la posada en marxa de
determinades mesures ja que la setmana passada el nom de la nostra
ciutat va aparèixer vinculat a l’economia social i solidària. Si és així i es
vol fer bon camí per aquesta via, com fan ciutats on hi ha governs on el
poble té la veu, suggerim que:
Aquesta gerència dediqui tots els seus esforços a:


Equiparar les condicions laborals, salarials i de drets

dels

treballadors i treballadores dels Plans d’Ocupació Local a les de
les empreses on prestin els serveis.


Donar suport al foment i la dinamització de cooperatives locals de
diversos sectors productius, amb la idea de potenciar el
cooperativisme com a instrument útil de creació d’ocupació i de
dinamització econòmica.



Creació d’un Fons Local de Finançament per a empreses
cooperatives d’autoocupació, autònoms i petites empreses.



Assessorament legal per a la creació i el desenvolupament de
cooperatives, autònoms i petites empreses.



Establir acords amb la Federació de Cooperatives de Catalunya,
com a empreses responsables i dinàmiques, participatives i d’èxit,
sostenibles i eficients, alhora que democràtiques i rendibles.

4 - ALCALDIA [Intervenció]
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Donar compte de l'execució pressupostària del tercer trimestre de 2015 i dels informes derivats
de la Llei de morositat en les operacions comercials de l'Ajuntament i els seus ens dependents.

Ens donem per assabentats i demanem agilitat en la implementació de la
factura electrònica, ja que encara hi ha entitats, per exemple, que tenen
moltes dificultats i necessiten d’aquesta agilitat.

5 - TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ,
OCUPACIÓ I PROMOCIÓ CIUTAT [Servei de Gestió Tributària]
Proposta d'aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals i Preus Públics
per l'exercici 2016.

Tot i ser una aprovació provisional, el nostre grup GE volem fer algunes
consideracions i aportacions en aquest punt.
En termes generals nosaltres entenem que hi ha dos debats essencials quan
parlem de les OOFF i els Preus Públics d’un municipi: d’una banda el model de
tarifació, de l’altra la visió que les OOFF i els PP han de ser eines en constant
adaptació i que podem introduir-hi modificacions d’acord amb les polítiques que
volem implementar i els canvis que es produeixen en la societat.
1. Pel que fa al model de tarifació:
Ens presenten vostès una proposta, que respon al model majoritari de preus
públics, on s’estableix un estudi de costos, un establiment del preu públic a
partir de la decisió de cobertura del cost i un possible preu públic inferior al
cost. Amb un model de subvencions igual per a tothom, amb bonificacions
generals a col·lectius i ajudes individuals dels serveis socials. Aquest és el seu
model. Un model que sota el nostre punt de vista no és equitatiu ni garanteix la
universalitat del servei i després ens explicarem amb un exemple concret.
El model que Gent d’Esquerres defensem és que no n’hi ha prou amb tenir
equipaments i serveis, sinó que hem de garantir que tothom hi pugui accedir,
per tant és més necessari que mai aplicar la tarifació social (que és compatible
amb un sistema de beques) en aquells serveis en els quals vostès no l’
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apliquen. Un model de tarifació, que a diferència del seu, tingui preus variables
segons la capacitat econòmica dels contribuents.
Proposem la tarifació social en serveis com les escoles bressol i l’escola de
música, entre d’altres. Per què? Per garantir la universalitat del servei i l’accés
de tota la població a un espai educatiu clau en l’etapa d’adquisició d’
aprenentatges, on es fomenta la creativitat i el compartir estones amb el grup d’
iguals. Mirin, exemple de les escoles bressol (llars d’infants en l’ordenança),
actualment qualsevol família que porti el seu fill a una escola bressol ha de
pagar mensualment 142,52€ sense comptar els serveis addicionals de
menjador i acollida (que suposarien un increment d’un 81% mínim d’aquest
preu). 142€ com a mínim, independentment dels seus ingressos. Està clar que
d’entrada aquesta proposta no garanteix la universalitat del servei perquè d’
entrada hi haurà moltes famílies a la ciutat que no es puguin permetre pagar
aquest preu. Algunes tindran el valor de passar pel tràngol d’anar a serveis
socials a demanar una beca i d’altres no.
Si s’apliqués la tarifació social qualsevol família podria optar d’entrada a una
quota assequible en funció de la serva renda. Paga més qui més té i menys qui
menys té. Per tant, la nostra proposta a diferència del seu model està basada
en criteris d’equitat i fuig de l’assistencialisme per defecte. Permet preus
adaptables a la renda disponible de les famílies. Nosaltres els demanem que
facin un estudi tècnic per aplicar la tarifació social en aquest Ajuntament, com
fan ciutats d’esquerres veïnes com Badalona, Barcelona, El Prat o Sant Feliu
de Llobregat.
D’altra banda, volíem també abordar la proposta de modificacions concretes.
Com hem dit les OOFF i PP han de ser eines en constant adaptació i que
podem introduir-hi modificacions d’acord amb les polítiques que volem
implementar i els canvis que es produeixen en la societat. Així, el nostre grup
municipal proposarem modificacions concretes, que estem segurs que vostès
acceptaran, com:
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o Establiment de bonificacions en l’IBI per instal·lació de sistemes d’
aprofitament tèrmic o elèctric d’energia solar.
o Aplicar un recàrrec d’un 50% de la quota de l’IBI d’ús residencial als
immobles que després d’una execució hipotecària es trobin desocupats
permanentment.
o Redefinir l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica per aplicar bonificacions
en funció de les emissions de CO2.
o Seguir l’exemple de Barcelona que estudia establir bonificació IAE a les
llibreries, declarant-les espai d’interès cultural.
o Ser valents, i modificar la taxa d’utilització privativa o aprofitament especial
del domini públic local per exigir a Red Eléctrica un import per la presència
de les seves torres actuals d’alta tensió al municipi.
o Per altra banda, una al·legació també molt clara que plantejarem és en
referència a l’ordenança 8 (regula preus públics per l’ús de serveis i
equipaments culturals), on vostès volen fer pagar a assemblees,
plataformes, partits i altres entitats per fer activitats de caire polític al
Sagarra/Auditori. A diferència del que prediquen embla que vulguin posar
fre a la realització d’actes per part de la societat organitzada.
6 - TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ,
OCUPACIÓ I PROMOCIÓ CIUTAT [Direcció d’àrea]
Aprovar la sol·licitud d’aplicació del règim especial de reintegrament de la liquidació definitiva
de la participació en els tributs de l’Estat corresponent a l’exercici 2013.

Votem favorablement, i demanem que es faci tot el possible per aconseguir
finalment la reducció del saldo negatiu a reintegrar al ministeri, perquè no
estem parlant de qualsevol cosa, són 1.200.000€ de diferència.
7 - TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ,
OCUPACIÓ I PROMOCIÓ CIUTAT [Direcció d’àrea]
Proposta d’aprovació d’expedients de modificació de crèdit del pressupost 2015.

Votarem en contra, tenim dubtes que destinin la totalitat del fons de
contingència (500.000€) a despeses de consum, ja que com diu a l’expedient
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que hem consultat, aquestes despeses 188.000€ s’arrosseguen d’activitats
anteriors al 2015 (són del 2012-2013 i 2014), manca de planificació.
No entenem altres partides no pressupostades com els 30.000€ que posen ara
vostès a la campanya de Nadal. En un context en què d’altres ciutats redueixen
aquesta despesa, vostès l’amplien i ens agradaria saber, exactament, quants
diners destinaran en total a aquesta campanya de Nadal i si han pres mesures
de reducció d’aquesta despesa.
8 -TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ,
OCUPACIÓ I PROMOCIÓ CIUTAT [Direcció d’àrea]
Proposta d’aprovació de l’acord de la Mesa General de Negociació del retorn parcial de la paga
extra de Nadal 2012.
9 - TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ,
OCUPACIÓ I PROMOCIÓ CIUTAT [Direcció d’àrea]
Proposta d’aprovació d’una modificació de crèdit per tal de possibilitar el retorn parcial de la
paga extra de Nadal 2012.

Votem a favor (del punt 8 i 9) en tant què entenem que és un acord de la Mesa
General de Negociació i volem felicitar un altre cop els treballadors i
treballadores públics d’aquesta casa. És fruit de la seva perseverança i
constància i la lluita de la societat per garantir a dia d’avui els drets laborals que
aquest govern de l’Estat s’entesta en dinamitar. Per tant vagi per davant el
nostre agraïment i suport en la seva lluita.
En segon lloc, volem recordar que aquesta retallada de de part la paga (que
encara resta per recuperar) forma part d’un atac constant, juntament amb altres
retallades, als serveis públics, tant per part de la Generalitat com per l’Estat. No
ens enganyem, resten molts drets per recuperar, però l’atac continua. Avui
mateix

el

senyor

rossell

ha

declarat

el

següent:

http://www.mallorcadiario.com/rosell-aboga-por-relajar-derechos-de-lostrabajadores-fijos/

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Plaça de la Vila, 1
08921-Santa Coloma de Gramenet
Tel: 93 462 40 07

I llegíem a La Vanguardia un article sobre com han afectat aquestes retallades
la negociació col·lectiva, segons un estudi de l’OIT, sobre la davallada dels
convenis col·lectius en els països amb més crisi. Deia que un 4,6% a escala
mundial dels treballadors no tenen cobertura per convenis col·lectius, un fet que
no fa més que augmentar les desigualtats i fer retrocedir els drets dels
treballadors. http://www.lavanguardia.com/20151026/54438369720/lasreformas-aprobadas-en-la-crisis-han-debilitado-la-negociacion-colectivapiergiorgio-m-sandri.html
10 - TINÈNCIA D'ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ECOLOGIA
URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA
Proposta d'aprovació inicial del Pla per la Millora de la Qualitat de l’Aire a Santa Coloma de
Gramenet (PAMQA).

En primer lloc, volem dir que aquest grup donarà suport al govern sempre a l’
hora de prendre mesures per millorar la qualitat de l’aire de la nostra ciutat. La
contaminació atmosfèrica té conseqüències directes sobre el medi ambient i
alhora efectes sobre la salut de les persones, reduint la nostra capacitat
pulmonar i afectant de manera directa en la nostra salut cardiovascular i
respiratòria, reduint per tant l’esperança de vida, especialment en col·lectius
vulnerables com infants i gent gran. Per tant tots els esforços en aquesta línia
són molt positius.
Ara bé, si entrem a debatre el contingut i les formes del PAMQUA que ens
presenten, no podem donar suport a aquesta aprovació inicial sense demanar
certes modificacions essencials per a què tingui sentit el que estan fent i fer-ho
a mitges perd sentit com és el cas i m’explico:
D’una banda, ens proposen vostès que aprovem un Pla elaborat per la
regidoria de Medi Ambient en el mandat passat sense actualitzar. Basat en
dades de 2008 que, evidentment ara estan desfasades i dient-nos que l’han
adaptat als requeriments de la Generalitat després que la Generalitat aprovés
al setembre de 2014 el seu Pla de Millora de la Qualitat de l’aire per acord de
govern.
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Recordin que ja aquest grup municipal vam presentar una moció (tots els grups
li van donar suport) per no aprovar aquest Pla municipal sense augmentar els
objectius de reducció d’emissions. I que vostès li van donar suport. Doncs bé.
Ara ens presenten el pla sense tocar-lo, bé sí, li han canviat el títol i ja no és
2008-2015, sinó que és 2008-2020, i allà on deia Badalona han posat Santa
Coloma.
D’altra banda, pensem que aquest document en un moment pot adequat,
ignorant el context actual en el qual en breu es farà la trobada a COP21 a París
i sabent que la setmana passada la UE ja va aprovar un nou pacte d’
alcaldes/esses (Mayors adapt) per adaptar aquests plans a nous objectius en l’
horitzó 2030, concretament proposen més exigència en la reducció de les
emissions, fins a un 40% de reducció.
No podem tampoc aprovar un Pla que no té ni una sola línia que faci referència
a cap procés participatiu. Quan tenim aprovat un Reglament de Participació
que diu: pàgina 13 punt 26.4 en relació al procés de debat públic: “el procés de
debat públic s’ha de realitzar obligatòriament en tots aquells instruments e
gestió de caràcter estratègic: plans i programes d’abast municipal”. I el Pla de
la Millora de la Qualitat de l’Aire és un Pla.
Per tot això i com es tracta d’una aprovació inicial ens abstenim i els demanem
que pel bé de la ciutat actualitzin el Pla i obrin un procés de participació, un
procés més gran o més petit, però un procés com està reglamentat.

11 - TINÈNCIA D'ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ECOLOGIA
URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA
Ratificar l’acord de modificació dels Estatuts del Consorci del Parc de la Serralada de Marina,
adoptat per l’Assemblea General del Consorci el 16 d’abril de 2015, per adaptar-los a la LRSAL
i a la Llei 15/2014.

Votarem en contra per rebuig a la LRSAL, perquè és un atac a la democràcia
local perquè té com a principals objectius la retallada dels drets de la ciutadania
i dels serveis públics, com la salut, l’educació i els serveis socials, i la
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recentralització de l’Estat. I aquest Ajuntament ha de trobar totes les vies
possibles de rebuig a aquesta Llei vergonyant.

DECLARACIONS INSTITUCIONALS I MOCIONS
1.

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE RESPOSTA A LA COMUNICACIÓ
DEL MINISTERIO #NOALAMAT

Tots els grups municipals del Ple (PP, C’s, SOM, PSC i GE-ICV-EUiA) vam
aprovar una declaració institucional de rebuig al projecte de la MAT, a arrel de
les darreres informacions que el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi
Ambient que opten per fer per la via simplificada la declaració d’impacte
ambiental d’esquenes al territori. Durant el debat van intervenir 2 entitats: la
Plataforma per la Defensa de la Serra de Marina i Can Zam i la FAVGRAM.
2.

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE SUPORT PER EXIGIR UNA NOVA
LLEI REGULADORA DEL DRET A L’HABITATGE QUE GARANTEIXI LES
MESURES

DE MÍNIMS

PER

FER

FRONT

A

L’EMERGÈNCIA

HABITACIONAL
Després del bloqueig per part del PSC alhora de presentar aquesta moció al
Ple de setembre, finalment tots els grups vam acordar aquesta declaració
institucional per a aprovar en aquest Ple. Una moció de reconeixement a la
PAH que exigeix fets i no només grans declaracions d’intencions.
3. MOCIÓ DE SUPORT AL CORRELLENGUA 2015 DE LA COORDINADORA D’

ASSOCIACIONS PER LA LLENGUA CATALANA QUE PRESENTEN ELS
GRUPS MUNICIPALS GENT D’ESQUERRES ICV EUiA, SOM GRAMENET I
PSC
Com cada any, el nostre grup vam presentar aquesta moció de suport a la 19a
edició del Correllengua, enguany dedicada a la figura d’Ovidi Montllor. Seguim
lluitant per la normalització de la llengua i per la cultura popular.
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4. MOCIÓ AMB MOTIU DE LA MARXA ESTATAL CONTRA LES VIOLÈNCIES

MASCLISTES DEL PROPER 7 DE NOVEMBRE QUE PRESENTEN ELS
GRUPS MUNICIPALS DE GENT D’ESQUERRES-ICV-EUiA, SOM, C’S I PSC
AL

PLE

MUNICIPAL

DE

L’AJUNTAMENT

DE

SANTA COLOMA

DE

GRAMENET DE 26 D’OCTUBRE DE 2015
El nostre grup municipal vam presentar aquesta moció de suport a les marxes del
proper 7 de novembre que es faran a Madrid per lluitar contra les violències
masclistes. Una moció que va reble el recolzament d’altres grups i durant el debat
de la qual van intervenir 2 entitats: Dones Artemis i Zona 8.
5. MOCIÓ QUE PRESENTEN EL GRUP MUNICIPAL GE-ICV-EUiA, SOM, PSC I

C’S DE L’AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET AMB MOTIU
DE L’AUGMENT D’ASSASSINATS MASCLISTES DELS DARRERS MESOS
(AMB MOTIU DEL 25 DE NOVEMBRE, DIA CONTRA LA VIOLÈNCIA DE
GÈNERE).
El Ple va aprovar també aquesta moció, el debat de la qual es va fer conjuntament
amb l’anterior.

PRECS I PREGUNTES DEL
GRUP GENT D’ESQUERRES-ICV-EUIA
1. Atès que vostès van anunciar al març que s’acollien al pla de garantia juvenil i que
Santa Coloma és la tercera ciutat que més fons ha rebut de la Unió Europea:


Quins tipus de difusió han fet per garantir la inscripció dels joves en atur de la
ciutat?



Quantes inscripcions han rebut a dia d’avui?



Quina quantitat econòmica han rebut de la Unió Europea?



Com es plantegen la posada en marxa d’aquest programa a la nostra ciutat

2. Tornem a incidir en la problemàtica vers les llistes d’espera en l’hospital de l’
Esperit Sant:


Quines són les accions de govern per tal d’evitar que sigui l’hospital amb més
llista d’espera d’Espanya, segons les darreres notícies?
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3. En relació a la festa Major 2015 i als Xiringuitos de les entitats del municipi:


Demanem quines són les seves conclusions i propostes de futur pel que fa als
xiringuitos desprès de la valoració que van realitzar conjuntament amb les
entitats?



A través de quin mitjà en faran difusió?



Com que ja deuen estar vostès preparant les festes d’hivern i les majors de
2016, quan convocaran la comissió de festes? pensen canviar el model de
participació?



Pensen renovar càrrecs de la comissió de festes?



Creuen que el model actual es prou participatiu i representatiu de la ciutat?

4. Tal i com vam demanar en el darrer ple, els notifiquem que a dia d’avui encara no
han penjat els convenis de l’Ajuntament, sigui amb entitats públiques o privades, a
la web de l’Ajuntament.


Quan ho tenen planificat?

5. Davant del seu silenci, tornem a preguntar sobre “els Coloristes” i el concurs de
pintura ràpida.


S’ha replantejat l’Ajuntament tornar a col·laborar amb l’entitat que convoca i
donar suport a aquest esdeveniment per a que a Santa Coloma recuperem el
concurs al desembre?

6. En relació a la OMAC (oficina mòbil d’atenció a la ciutadania):


Quines són les seves funcions?



Quants dies a l’any està disponible el servei?



Està connectat el servei informàtic amb la central de la Policia?



On s’ubica aquesta oficina?

7. Referent a la qualitat de l’aire de Santa Coloma de Gramenet:


Quines seran les accions que desenvoluparan per assolir els objectius marcats
al “Majors Adapt 2030”?



Com assoliran l’objectiu de reduir les emissions d’òxids de nitrogen (d’NOx) i
partícules en suspensió (PM10) en un 40% com marca l’acord?
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8. La ràdio municipal, ha estat sempre una eina al servei de la població que ja
fa massa temps que trobem a faltar.


Per què no es planteja aquest govern recuperar-la?

9. En relació a les obres que porten realitzades al Parc de Can Zam:


Quin és l’import total destinat a les seves obres i en relació a què?

10. Fent referència a l’IME i al Patronat Municipal de la Música:


Per què consideren vostès que els grups de la oposició no podem votar?

11. En relació al procés participatiu del pla de mobilitat urbana:


Quin criteri han fet servir per convocar amb una carta a les persones a
les seves llars?
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