Ajuntament de Mataró

PREGUNTA PER SER CONTESTADA PER ESCRIT QUE PRESENTA EL GRUP
MUNICIPAL DE CIU SOBRE EL COMPLIMENT DELS ACORDS PER FACILITAR
L’APROVACIÓ DELS PRESSUPOSTOS 2018 (3)
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 el fet 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, que deia
literalment: “Com a part de la dinamització cultural i promoció de ciutat del centre
històric de Mataró és important l’obertura dissabtes de tots els equipaments
culturals tal com estava previst, és per això que proposem que s’obri també Can
Palauet, únic equipament tancat fins ara, en compliment del compromís adquirit a
la Taula Transversal del Comerç.”
A partir d’al·legació anterior el Govern Municipal es va comprometre a donar les
instruccions oportunes perquè Can Palauet obri també les seves portes els
dissabtes al matí a partir del mes de març, alhora que incidirà en la difusió de
l’obertura dels equipaments museístics i culturals en dissabte al matí.
Després d’haver-ho reclamat repetidament, el passat mes de juny, amb tres mesos de
retard, es donar compliment al compromís adquirit. Essent una al·legació al pressupost
municipal entenem que s’hauria d’haver fet front a l’increment de despesa amb una
major aportació al pressupost corresponent a la Direcció de Cultura, fet que no ens
consta es fes inicialment i que tampoc forma part de la proposta de modificació que es
porta a aprovació al proper Ple Municipal.
És per tot això que el Grup Municipal de CiU formula, perquè li siguin contestades per
escrit les següents,
PREGUNTES:
Primer.- Quin ha estat el cost de l’ampliació de l’horari d’obertura al públic dels
equipaments culturals afectats, bàsicament sales depenents del Museu de Mataró i la
Sala d’Exposicions de Can Palaluet?
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Segon.- S’ha fet alguna aportació econòmica al pressupost de la Direcció de Cultura
per tal de poder fer front a aquesta despesa?
Tercer.- En cas que no s’hagi fet cap increment en l’aportació econòmica a la Direcció
de Cultura, amb càrrec a quines partides s’ha fet front a la despesa? Ha anat en
detriment d’altres possibles actuacions? Quines? Com valora aquest fet la Regidora de
Cultura?
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