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1.1) El passat mes de desembre, al Ple d’aprovació dels pressupostos, vam 

posar de manifest que l’import de la partida destinada a les subvencions 

de foment de l’ocupació i l’autoocupació era menor en la proposta de 

pressupost que en l’expedient de les bases d’aquestes subvencions que 

s’havien aprovat en el Ple de novembre. 

Concretament, passaven de 45.000 euros a 40.000. 

Es preveu revertir aquest canvi i tornar als 45.000 inicials o als 55.000 que 

s’havien pressupostat en anys anteriors? 

1.2) D’altra banda, vam comentar també en el Ple de pressupostos que, per a 

la reposició de l’enllumenat públic per il·luminació amb LED, existia una 

subvenció que cobriria un percentatge del 50% de la inversió. 

S’ha efectuat o es preveu algun canvi en relació a aquesta actuació i al 

seu finançament, o es seguirà procedint a subvencionar-ne un 

percentatge més petit i a vendre patrimoni públic municipal per cobrir-ne 

la resta del cost? 

1.3) Quins efectes està tenint i tindrà la reducció de les partides del 

pressupost relatives a la Biblioteca municipal? 

 

Es té previst col·locar algun ressalt més a la Riera de Sant Pere, per sobre del 

darrer que hi ha a l’alçada de la cruïlla amb el carrer de Can Figueres? 

 

Quina és la situació actual de Can Mercadal, pel que fa al seu estat, a la seva 

propietat, al seu futur, i al que preveu fer l’Ajuntament amb aquesta edificació i 

aquest terreny? 
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1.1) Quan s’ompliran els apartats en blanc de la pàgina web municipal i del 

portal de la transparència de l’Ajuntament? 

Quan s’actualitzaran els que encara mostren informació de mesos enrere 

o de la legislatura passada? 

1.2) Per què en alguns casos no apareix la informació completa o hi falten 

pàgines, falten documents o es mantenen publicats només durant un 

temps molt curt, o es queden sense actualitzar durant força temps i per 

tant hi falten els darrers documents, exemplars o actes? 

1.3) Les pàgines obsoletes que fan referència o inclouen eines que actualment 

no s’estan utilitzant de la manera que s’hi indica, segueixen podent fent-

se servir? Quina utilitat, emmagatzematge i resposta se li dona al que es 

rep? 

 


