Ajuntament de Mataró

PREGUNTA QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL DE CiU PER
SERCONTESTADA PER ESCRIT SOBRE L’APLICACIÓ DELS ACORDS
EN L’APROVACIÓ DEL LLIBRE BLANC DE LA CULTURA
El 26 d’abril de 2017 es va presentar el Llibre Blanc de la Cultura, aprovat pel Ple
Municipal del 2 de febrer del mateix any amb només l’abstenció del grup municipal de
Ciutadans - Partido de la Ciudadanía
El segon acord del Ple recollia allò que el document diu a l’apartat “Sistema de Control
i avaluació” i deia, textualment “Crear una taula de treball del Llibre Blanc de la Cultura
de Mataró, vinculada al Consell de Cultura, que s’encarregui de fer el seguiment de les
accions que es van realitzant en l’àmbit cultural”. Taula que està previst que tingui una
composició seguint els criteris establerts al Reglament de Participació Ciutadana de
l’Ajuntament de Mataró (article 16. Els grups o taules de treball).
Finalment, al mateix apartat de control i avaluació, es preveu fer una revisió del
document l’any 2019, és a dir, l’any vinent.
És per això que el grup municipal de CiU formula, per ser contestades per escrit, les
següents,
PREGUNTES:
Primera.- Quines accions previstes al Llibre Blanc de la Cultura van ser tingudes en
compte a l’hora de redactar el Pla d’Acció per l’exercici 2018?
Segona.- Quin és l’estat d’execució d’aquestes accions i amb quin pressupost han
comptat?
Tercera.- Quines accions previstes al Llibre Blanc de la Cultura han estat tingudes en
compte a l’hora de redactar el Pla d’Acció per l’exercici 2019, per tal de confeccionar el
pressupost d’aquest exercici?
Quarta.- Quan s’ha constituït la taula de treball del Llibre Blanc de la Cultura de
Mataró? Qui en forma part i quantes sessions ha celebrat, i en quines dates? Quan se
n’ha donat compte al Consell Municipal de Cultura?
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