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MOCIÓ PER ANALITZAR DETERMINADES ACTUACIONS DEL MANDAT 

 

Es de domini públic que durant aquest mandat hi ha hagut temes que han estat polèmics. Indepen-

dentment que diversos assumptes han generat una crisi de govern fins el seu trencament definitiu, 

entenem que una faceta és la política i l’altra la tècnica. El que ara ens interessa es especialment la 

tècnica, la política té altres recorreguts. 

L’ànim d’aquesta moció és el de saber què ha passat en determinats aspectes de l’actuació munici-

pal, en concret si hi ha causes imputables a poca diligència, poca preparació o altrament per sobre-

càrregues de feina imputables a una deficient organització o a manca de recursos humans com ja 

hem denunciat en altres ocasions. 

Creiem que ha faltat transparència per part del govern i no han explicat be tots els problemes i han 

amagat informacions per entendre el que ha succeït en els temes principals d’aquest mandat i seria 

bo aclarir-ho i trobar les solucions. 

Altrament, la moció no és només saber què ha passat o quin es el problema real, sinó la de marcar 

línies per a que no es repeteixin aquestes situacions. Cal que les informacions que se n’obtinguin 

siguin fetes públiques respectant sempre l’anonimat de les dades personal i és per tot això que el 

grup municipal socialista presenta per a la seva aprovació la següent 

 

 

M O C I Ó 

 

 

1. El govern municipal encarregarà els següents informes: 

 Els retards en aquest mandat en la posta en marxa del nou model de la recollida 

selectiva. 

 Els retards en la confecció dels plecs i licitació del servei municipal 

d’Escoles bressol. 

 Les causes per les quals es va trigar en oficialitzar davant la Generalitat que hi ha-

via una nova escola bressol municipal, el Maricel, amb els possibles perjudicis 

econòmics que això podia o pot representar. 

 El retard en la confecció dels plecs i licitació dels treballs de Neteja de depen-

dències municipals 

2. Els informes sobre els assumptes esmentats, hauran d’especificar les causes i les possibles 

solucions per a que no torni a passar i no es repeteixi el mateix error. 

3. Els informes sobre els assumptes esmentats, es faran públics i es penjaran a la pàgina web 

complint les normes de transparència i amb la protecció de dades personals. 

 


