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El mes d’abril vam acordar i aprovar l’establiment d’un canal estable i formal de 

comunicació i intercanvi d’informació i propostes entre els grups municipals del 

govern i de l’oposició. 

L’objectiu de les reunions (abordar conjuntament les polítiques a adoptar davant 

la pandèmia i els efectes de la crisi) segueix sent totalment vigent. 

Per això, davant l’aturada d’aquestes reunions per part del govern, reclamem 

reprendre-les amb immediatesa per garantir les finalitats amb què va ser creada. 

 

2.1) Quins canvis més en el pressupost s’han realitzat o es preveuen realitzar, a 

més de la modificació que es presenta en aquest Ple i de la que es va aprovar al 

Ple d’abril? 

2.2) Com s’està destinant i es destinarà el romanent de tresoreria? Quins 

percentatges i quantitats són o seran per a qüestions socials, i quins per a 

cadascun dels altres àmbits a què es destinin, i a quines partides aniran? 

2.3) Es preveu que serà suficient el percentatge actualment autoritzat a gastar en 

despesa social? 

 

3.1) Quina ha estat la gestió de les proves test de Covid-19 al municipi? 

3.2) Quin nombre de proves s’han realitzat l’últim mes? A quin sector de la 

població s’han fet aquestes? 

3.3) En disposem de més per a fer-ne? 

3.4) Quina és la previsió futura? Quantes més es faran i a quina part de la 

població? 
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4.1) Quina valoració es fa de la gestió del repartiment de material informàtic i 

ajudes a infants i joves del municipi realitzades fins avui? 

4.2) Quines són les mancances detectades, i les previsions de millora al respecte? 

4.3) Com s’està gestionant l’acompanyament emocional als infants del municipi? 

4.4) Com està funcionant l’obertura dels centres educatius, i com es preveu el 

curs vinent? 

4.5) S’habilitaran espais addicionals per repartir l’alumnat i mantenir les 

distàncies? Quins i de quina manera? 

4.6) Quines activitats d’estiu s’oferiran per a infants i joves i com s’obriran 

aquestes? 

4.7) Quina previsió hi ha d’ajuts o subvencions a les famílies en aquest sentit? 

4.8) S’està ajudant les entitats que treballen amb infants i joves al municipi, o es 

preveu fer-ho? Quines? De quina manera? 

 

5.1) Quin és el pla de restabliment progressiu del funcionament habitual de 

l’administració del municipi? 

5.2) Quines mesures s’estan implementant, quines es preveuen, i en quins 

terminis, pel que fa al retorn a la presencialitat als llocs de treball, a la 

reincorporació a la feina de treballadors/es que s’hagin vist sense feina o amb 

reducció de la jornada habitual, i a la reobertura de l’atenció presencial? 

5.3) Quines mesures de seguretat i salut s’estan prenent i es preveuen per 

garantir la salut del personal i de la ciutadania? 

5.4) Quina valoració es fa, per part de totes les parts, de com ha estat la situació i 

el funcionament durant el temps de confinament del treball i dels serveis? 

 

Quines mesures s’han aplicat pel que fa als comerços que no han pogut obrir per 

la situació de crisi? Com s’han gestionat els pagaments a què haguessin de fer 

front en una situació normal? 
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Quines mesures s’han pres per facilitar la circulació de vianants? 
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