Ajuntament de Mataró

PREGUNTA PER SER CONTESTADA PER ESCRIT QUE PRESENTA EL GRUP
MUNICIPAL DE CIU SOBRE EL COMPLIMENT DELS L’ACORDS PER FACILITAR
L’APROVACIÓ DELS PRESSUPOSTOS 2018
El passat 16 de febrer es signava un acord entre el Govern Municipal i el Grup de
Convergència i Unió per facilitar l’aprovació dels pressupostos 2018.
L’acord es justificava en què els motius del trencament del Govern no van tenir relació
directa amb la gestió a l’Ajuntament de Mataró i amb que ambdós grups municipals
coincidien en que l’acord de govern havia estat positiu per a l’acció de govern i en la
gestió de l’administració, així com en un Pla de Mandat compartit.
Al document signat, ambdós grups manifestaven la voluntat de continuar treballant per
l’interès general de Mataró i dels mataronins i les mataronines.
Entre els acords, en resposta a una de les al·legacions del GM de CiU, hi ha el següent
compromís:
“La Direcció de Cultura haurà de presentar els costos anuals detallats, costos que s'han
d'adequar a la disponibilitat pressupostària. D'altra banda, es treballarà amb possibles
propostes de patrocini per fer front a un possible increment en la despesa. El Govern es
compromet a encetar el debat entorn al model i costos de Festa Major durant el proper
mes de març en el sí d’una taula de treball on siguin representats, a més dels grups
municipals, els agents de la festa i persones i entitats interessades. Les sessions de la
taula seran presidides per la regidora de Cultura i els treballs haurien de finalitzar abans
de les Santes 2018”.
Hem vist que el dia 22 es va presentar el programa de les Santes 2018 en Plenari,
sense que s’hagués donat cap informació a la CIM de SP celebrada el divendres
anterior, a la qual la regidora ni tan sols va assistir. Tampoc hi ha data per un Consell
de Cultura on s’hi presenti aquesta programació que planteja canvis de model
importants pel que fa a la seva repercussió econòmica. Alhora, alguns dels actes més
importants han estat anunciats amb anterioritat al Plenari per la premsa local.
És per tot això que el Grup Municipal de CiU formula, perquè li siguin contestades per
escrit les següents,
PREGUNTES:
Primer.- Té voluntat el govern municipal de complir l’acord signat el 16 de febrer amb el
Grup Municipal de CiU per tal facilitar l’aprovació dels pressupostos 2018?
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Segon.- Per quina raó no es va iniciar el debat entorn al model i costos de Festa Major
durant el mes de març en el sí d’una taula de treball on hi fossin representats, a més
dels grups municipals, els agents de la festa i persones i entitats interessades? Quan
es pensa convocar la taula de treball que s’hauria d’haver reunit aviat farà tres mesos?
Tercer.- Quin és el Pressupost detallat corresponent al programa presentat al Plenari
de Santes celebrat el 22 de maig?
Quart.- Més enllà de la publicitat habitual al programa de Santes i en alguns dels actes,
quins són els espònsors per a la festa que ha trobat el govern i quins són els importats
aportats per cadascun d’ells?

Quim Fernàndez i Oller
President-Portaveu del GM de CiU
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