MOCIÓ NO RESOLUTIVA, PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE CIU, BABORDCUP-PA, CIUTADANS I VDM SÍ QUE POT, PER DESTINAR RECURSOS A PROCESSOS
PARTICIPATIUS D’INVERSIONS PER A L’ANY 2017
Vist que l’any passat es va iniciar un procés participatiu destinat a que la ciutadania de
Vilassar de Mar pogués participar, mitjançant aportacions de projectes, en la decisió
de destinar recursos per a fer inversions en el municipi.
Vist que en el darrer Ple Extraordinari cel.lebrat el passat 27 d’abril, el govern
municipal de Vilassar de Mar no ha pogut aprovar els pressupostos per l’exercici 2017 i
que per tant, actualment, queden prorrogats els pressupostos del 2016.
Vist que, tant en les intervencions de la darrera sessió plenària, com en les posteriors
informacions i manifestacions realitzades, s’ha posat de manifest la preocupació, fruit
de la no aprovació dels pressupostos del 2017, de no poder donar continuïtat al procés
participatiu sobre inversions iniciat l’any passat.
Vist que el govern municipal de Vilassar de Mar va anunciar el passat 14 de juny del
2016 que havien assolit un acord amb la Diputació de Barcelona per tal d’obtenir
recursos per a fer inversions durant aquest mandat, i en concret, 450.000.-€ per l’any
2017 a destinar al manteniment dels equipaments municipals i a la urbanització i
asfaltat dels carrers del municipi i a la millora de les zones verdes.
Es per aquest motiu, que els grups sotasignants d’aquesta moció creuen que es poden
plantejar escenaris realistes i possibilistes per tal de poder tirar endavant un nou
procés participatiu, amb el mateix objectiu que l’iniciat l’any 2016, i per això :
DEMANEM:
1.- Instar al govern municipal a crear la Comissió de Participació Ciutadana, com a
màxim en el proper Ple previst pel mes de juny, per a l’execució dels pressupostos
d’inversions del 2017, en el mateix sentit que la que va ser aprovada per aquest plenari
amb data 16 de juny del 2016.
2.- Instar al govern municipal a destinar un import de 150.000.-€, xifra que era la
previsió del govern en el projecte de pressupostos presentat pel 2017, per a que siguin
decidits mitjançant un procés participatiu i aprovats per la Comissió que es demana
crear.
3.- Instar al govern municipal a que, un cop decidits els projectes a realitzar després del
procés participatiu, sol.liciti el canvi de destí dels imports aprovats a la Diputació de
Barcelona, dins del marc dels acords assolits en matèria de finançament d’inversions
per l’any 2017.

4.- Instar al govern municipal a fer difusió d’aquesta moció i de l’inici del procés
participatiu, a través dels mitjans de comunicació municipals.

