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SANT FELIU DE CODINES

PLE ORDINARI
del 27 de juliol del 2019

En dos
minuts

#2

Festes locals del 2020:

Xifra d’habitants a Sant Feliu de
Codines a 1 de gener del 2019:

dv. 17/01 (Sant Antoni)
dv. 17/09 (Festa Major)

6259 habitants
APROVADA*

JULIOL
2019

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
Núm. 6 del Pressupost2019
Despeses que disminueixen:

Despeses que augmenten:
+ 64.237,47 €
+ 7.121,23 €
+ 6.000 €

Manteniment via pública
Salari responsable recollida
Gasoil calefacció

+ altres
*amb el vot de
qualitat de l’alcalde.

- 83.000 €

- 2.550 €

Subministrament Electra
Caldense (postposat al 2020).
Personal laboral.

- altres

Per què Primàries Codines hem votat en contra?

1. El subministrament d’energia elèctrica per a
l’enllumenat i pels edificis públics no pot mai ser
“moneda de canvi” de les altres partides
pressupostàries. Entenem aquest subministrament
com a bàsic i fonamental i totalment previsible.

3. Quan una despesa és coneguda, i
totalment imputable a l’exercici en curs, és
un exercici de falsedat en els comptes,
traspassar la despesa a l’exercici següent.

2. Això provocarà que els pressupostos 2020 ja
naixeran amb “l’hipoteca” del subministrament
d’electricitat per enllumenat públic i per edificis
públics del 2019 que no s’han pagat.

4. L’informe de la interventora per aquests
motius (entre d’altres) va ser desfavorable i
aconsellava al govern a no procedir en
aquest sentit.

2 MOCIONS PRESENTADES PER PRIMÀRIES CODINES
APROVADA
per unanimitat

Adhesió al Protocol
del Dept. d’Interior i
signatura del conveni.

APROVADA
per unanimitat

Creació d’un PROTOCOL CONTRA LES AGRESSIONS
MASCLISTES I LGTBI-FÒBIQUES EN ESPAIS D’OCI NOCTURN.

Elaborar un
protocol local.

Punt Lila i aplicació
del protocol a la
Festa Major 2019.

Formació a
entitats, locals,
tècnics i regidors.

Inici dels tràmits per a la modificació de
les Normes Reguladores del Patronat de
la Ràdio Ona Codinenca.

Continguts elaborats per Primàries Codines

Creació d’una
comissió de treball.

Amb el compromís d’estarhi representats tots els
grups polítics.

primariescodines.cat

