PLE EXTRAORDINARI SOBRE LA TRANSPARÈNCIA I LA PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
A L’IL·LUSTRÍSSIM SENYOR ALCALDE DE L’AJUNTAMENT D’AIGUAFREDA
En Marc Pedrosa i Revilla, na Cristina Martín i Sanglas, en Francesc de Borja Pons i
Llabrés i en Salvador Pujol i Carbonell en qualitat de regidors de l'Ajuntament
d'Aiguafreda sol·liciten la convocatòria d'un Ple Extraordinari en els termes establerts
per la llei quan ho sol·licita una quarta part de la corporació.

MANIFESTEN
Que, tot i presentar-se dins de termini, 5 mocions del grup ERC-Aiguafreda no es van
poder debatre al passat Ple ordinari de 16 de juny.
Que les comissions informatives són òrgans col·legiats necessaris de l’organització
municipal, integrats exclusivament per membres de la corporació i que tenen caràcter
deliberant i no resolutiu. Poden ser de caràcter permanent o especial. I les seves
competències són:
•
•

•

•

Estudi, informe o consulta dels assumptes l’aprovació dels quals correspongui al
Ple.
El seguiment de la gestió de l’alcalde, de la Junta de Govern i dels/de les
regidors/es que ostenten delegacions, sense perjudici de les competències de
control que corresponen al Ple.
L’estudi, informe o consulta dels assumptes que l’alcalde, la Junta de Govern, el
Ple i els/les regidors/es que ostentin delegacions decideixin sotmetre a la seva
consideració.
Servir de marc perquè els/les regidors/es puguin sol·licitar informació
relacionada amb el seu àmbit sectorial, que els l’haurà de facilitar el seu
president, i perquè aquest informi periòdicament sobre els trets principals de la
seva gestió.

Que en molts altres municipis l’existència de Comissions Informatives optimitza la
transparència i la participació ciutadana, valors clarament democràtics i que figuren
també al programa electoral de l’equip de govern.
I SOL·LICITEN
La convocatòria d’un Ple extraordinari amb el següent ordre del dia:
1.

Debat i aprovació, si s’escau, dels següents ACORDS:

PRIMER.- Aprovar la creació d'una Comissió Informativa per desenvolupar un pla de
reconstrucció post-Covid-19 que integri les àrees de: economia, afers socials i sanitat; i

que funcionarà de la següent manera:
o
o
o

En cas de votació, els vots seran ponderats d’acord amb la representació que
correspon a cada grup municipal.
La composició d’aquesta comissió estarà formada per 3 membres de Junts per
Aiguafreda, 2 d’ERC-AM Aiguafreda i 1 de la CUP.
La Comissió es reunirà com a mínim un cop al mes fins que s’hagi normalitzat la
situació.

La funció de la Comissió serà:
o Informar als grups municipals i a la ciutadania en general de tots els aspectes
rellevants en matèria d’Economia, Afers Socials i Sanitat que ha dut a terme
l’Ajuntament des del passat mes de març.
o Elaborar un Pla de Reconstrucció post-Covid19 amb totes les mesures
necessàries per fer front a aquesta crisi.
o Revisar i actualitzar el Pla de Reconstrucció de forma periòdica.
SEGON.- Aprovar la creació de la Comissió Informativa per a les Escoles Velles per a
iniciar les reunions on poder debatre i aclarir el futur d’aquest equipament municipal fent
que sigui un projecte participatiu i obert. El seu funcionament serà el següent:
o Els vots en cas de votació en aquesta comissió informativa serà ponderat d’acord
amb la representació que correspon a cada grup municipal.
o La composició d’aquesta comissió estigui formada per 3 membres de Junts per
Aiguafreda, 2 d’ERC-AM Aiguafreda i 1 de la CUP.
o La pròpia Comissió decidirà la periodicitat de les reunions.
o Aquesta comissió es posarà en marxa abans del 15 de setembre d’enguany.
La funció d’aquesta Comissió serà:
o Informar als grups municipals i a la ciutadania en general de tots els passos fets
fins ara respecte a l’equipament municipal de les Escoles Velles.
o Debatre i valorar les possibles utilitzacions futures de l’equipament.
o Trobar i utilitzar mecanismes que permetin a la ciutadania participar en el
coneixement i presa de decisions respecte al futur ús de l’equipament.
o Elaborar un Projecte el màxim de consensuat possible que doni resposta a tots
els punts anteriors.
TERCER.- Aprovar la creació d’una Comissió Informativa de Portaveus per transmetre
als grups municipals la informació necessària per preparar els Plens ordinaris de forma
òptima. El seu funcionament serà el següent:
o Estarà formada per tots els portaveus i portaveus suplents dels grups municipals.
o Els vots en cas de votació en aquesta comissió informativa serà ponderat d’acord
amb la representació que correspon a cada grup municipal.
o Es reunirà convocada per l’il·lustríssim Sr. Alcalde quan estimi oportú.

I ho signem als efectes oportuns.
Aiguafreda, a 23 de juny del 2020
Signat:

Marc Pedrosa i Revilla

Cristina Martín i Sanglas

Borja Pons i Llabrés

Salvador Pujol i Carbonell

