
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA CUP
(06/08/12 – 10/08/12)

Reunions realitzades:

– Consell  Municipal IMAC:  Un cop més reunió ràpida organitzada per obligació estatutària. 
Portem una bateria de preguntes en relació a les festes de Misericòrdia, 11 de Setembre i 
convenis de La Palma. El regidor, gerent i d'altres tècnics són incapaços de respodre'ns cap 
pregunta i opten un cop més per negar el contingut de les nostres preguntes. En relació a
Misericòrdia:
– Neguen que els  Diables  tinguin  motius  per  queixar-se  al·legant  que ja  tenen signat  el 

conveni.
– Neguen que el pressupost s'hagi retallat, quan a l'abril es van aprovar els pressupostos per 

valor  de  150.000€  i  en  la  documentació  entregada  per  aquesta  reunió,  figura  que  el 
pressupost és de 130.000€. La consellera va l'endemà a l'IMAC  a demostrar amb els 
papers el que va dir. Li donen la raó però sense cap justificació ni argumentació.

11 de Setembre: 

– Preguntem per com afecta la modificació pressupostària. No ens saben explicar, ja que, en 
principi  és  fa  lo  mateix  que  l'any  anterior,  però  en  canvi  lo  pressupost  s'ha  modificat 
lleugerament.

– Preguntem per l'ús de la plaça de les peixateries velles pels actes convocats per l'Esquerra 
Independentista en motiu de la Diada (concert un dia + manifestació un altre). Ens diuen que a 
les Peixateries Velles no s'hi poden realitzar actes per motius de seguretat. Preguntem els 
motius, però no ens els saben explicar. També ens diuen que els actes que plantegem no es 
poden realitzar allà perquè acaben molt  tard i  molesten als veïns. Preguntem la diferència 
entre els veïns i  veïnes de les Peixateries i  les del Pallol,  però tiren altre cop pilotes fora. 
També preguntem sobre la manifestació, concretament, ja que òbviament no acaba tard. No 
ens responen. Preguntem si comunicaran amb antel·lació a les entitats organitzadores la seva 
decisió  perquè  tinguin  marge  de  rectificació  de  cartell  i  convocatòria  -en  cas  que  fos 
necessari-.  Ens  diuen  que  sempre  contesten  amb  antel·lació.  Diem  que  tres  dies  no  és 
suficient  antel·lació  per  modificar  aspectes  tant  rellevants  com  l'espai  d'un  acte  públic. 
Resposta: silenci.

Convenis de la Palma: Preguntem per quin és el criteri alhora de fer pagar per l'ús de la Palma o 
signar  un conveni.  No ens ho saben explicar.  A més,  ens informen que hi  ha  col·lectius  que 
paguen, i després ho preguntem als propis col·lectius i ens diuen que no han pagat.

Reunions previstes:

– Junta de portaveus – 7 de setembre
– Comissió seguiment INNOVA – 7 de setembre
– Junta de portaveus – 14 de setembre
– Ple – 14 de setembre
– Grup Salut – 27 de setembre

Actes on som convidats:

– Festes del Barri Pelai – 10, 12 i 15 d'agost

Comentaris:


