
302- Moció Patronat de Turisme. 
 
Moció a la que donarem el vot positiu d’aquest grup municipal, tot i que Sr. Alcalde 
el vull fer un prec. No converteixi en habitual el no convocar al Consell Rector del 
Patronat municipal de Turisme com a fet aquet mes d’agost. 
 
503- Hostal Bona Estada. 
 
Aquest punt el votarem a favor, tot i discrepar amb la formula que s’ha fet servir per 
aconseguir l’adquisició de la finca, desde el grup municipal d’ERC érem mes 
favorables a la formula de l’expropiació, mes que res per la transparència que 
aquesta formula comporta. 
Dit axó i sense que una cosa no tregui l’altre, el nostre grup reconeix la tasca feta 
per l’exregidor Toni Brull en aconseguir porta a terme l’acte final de deslliurar Santa 
Maria del Mar de la cotilla urbanística que la empetitia. Sr. David faci arribar al seu 
company les contres felicitacions així com al seu grup. 
 
601- Compte General. 
 
Entenguin el vot del grup municipal com el que es, un vot polític contrari en aquets 
punt i coherent amb el nostre vot, també contrari al pressupostos del exercici del 
2018. 
 
701- Moció C’s. 
 
Al seu dia que no ara, podríem haver-nos plantejat una altre mena de vot en 
aquesta moció, el perquè seria que el nostre grup, està a favor de trobar mitjans per 
regular la velocitat dels vehicles, tots no només autobusos,i d’afavorir la seguretat 
dels vianants. 
El grup municipal d’ERC considera que aquesta moció arriba una mica antiquada a 
dia d’avui.  
Entenem que regular les emissions que emet no solsamènt el transport públic, que 
també, està obsolet , considerem que em de ser valents i avançar d’una vegada i 
prohibir la entrada a la ciutat als vehicles altament contaminants, i d’aquesta manera 
avançar cap a un model de 0 emissions. 
La policia local no es la solució del problema, es una de les parts d’aquesta solució 
del problema, i per fer el que vostès demanen primer han de proposar el augment 
de la dotació de la plantilla de policia local, així com de mes equipament, que bona 
falta que els fa. 
Sr. Alcalde faci efectiva la limitació de velocitat a 30km/h a tota la ciutat el més aviat 
possible. 
 



 


