Moció dels grups de l’oposició sobre el compliment dels acords presos pel Ple
Els darrers Plens de la corporació han acumulat una sèrie de compromisos que s’han de traduir
als pressupostos per tal que es puguin dur a terme. Entenem que la situació actual d’emergència
no ens permet allargar els terminis i ens obliga a accelerar la realització de totes les propostes
que ens poden ajudar a sortir-nos-en. Per tot això, el passat diumenge 24 de maig, els grups
d’ERC, Junts per Berga i PSC vam (realitzar) registrar una proposta conjunta amb la voluntat que
es portés al Ple de la corporació amb l´objectiu de modificar els pressupostos actuals i adaptarlos a la situació d’excepcionalitat. Aquesta proposta té l’objectiu de transformar propostes i
acords, alguns dels quals ja aprovats per Ple, realitzats durant les darreres setmanes i que
inclouen 105.300€ d’inversions per l’Escola bressol, i 130.000€ destinats a les entitats del tercer
sector, a les associacions de comerciants i a autònoms i empreses.
Atès que la proposta es va presentar en temps i forma per tal de ser dictaminada i poder-la
debatre amb totes les garanties a la Comissió Informativa.
Atès que des del dia de la seva presentació fins a la data de la Comissió els grups de la oposició
no hem tingut cap retorn al respecte.
Atès que, fins i tot, no es va donar la possibilitat de ser debatuda o consensuada mitjançant la
convocatòria de la Junta de portaveus que, sense informació prèvia, no va ser convocada.
Atès que l’equip de Govern (no va possibilitar) va impedir la inclusió a l’ordre del dia de la
proposta, tot i que els tres grups disposem de la majoria al plenari de l’Ajuntament.
És per tot l’exposat que el Ple de la Corporació acorda:
I.

Instar l’equip de govern a respectar els acords presos pel Ple de la Corporació i que
s’ordeni la tramitació dels expedients corresponents quan així ho determinin les
disposicions aprovades.
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