2’
En dos
minuts

SANT FELIU DE CODINES

MAIG

PLE ORDINARI
27 de maig* del 2020

#12

2020

*El ple es va ajornar 48 hores (al 29/5) per problemes tècnics de connexió.

APROVADA*

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
Núm. 4 del Pressupost 2020
Disminueixen: 94.000 €
-25.000 €
-10.000 €
-8.000 €
-7.000 €
+altres

*amb el vot de
qualitat de l’alcalde.

APROVADA
per unanimitat

Per què Primàries Codines
hem votat en contra?

Festa Major
Festival Sac i Ganxo
Activitats culturals (Alkímya)
Musicals
(sobretot personal)

1. Es treuen més de 50.000 €
destinats a cultura i es destinen a
manteniment de la via pública i
manteniment de vehicles. El sector
cultural també patirà la crisi.

Augmenten: 94.000 €
+47.865,53 €
+12.000 €
+altres

Manteniment via pública
Manteniment vehicles
(sobretot personal)

ORDENANÇA REGULADORA DEL
PREU PÚBLIC DEL CASAL D’ESTIU
L’Ajuntament injectarà 20.000 € al casal d’estiu
per rebaixar la quota de 50 €/set. a 30 €/set.

APROVADA

Ple
telemàtic

Estem a favor que s’aposti pel
casal municipal i s’aportin €.
Però ho haguéssim fet
diferent: mantenir la quota i
donar 20.000 € en beques
amb un criteri social.

MODIFICACIÓ PER INCORPORAR UN NOU LLOC DE
TREBALL D’AGENT DE POLICIA-ADMINISTRACIÓ
Votem en contra perquè: 1. Anem creant llocs de treball i tenim el 60% de
places vacants. Abans de crear places de policia, cal convocar les que hi ha.
2. Hem de replantejar quin model de seguretat i policia volem.

APROVADA

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT Núm. 5 del Pressupost 2020

per unanimitat

Utilitzem € del romanent per casal d’estiu (20.000 €) i Escola Bressol (35.000 €).

APROVADA
per unanimitat

MOCIÓ CONJUNTA DE
MESURES PER AL COMERÇ

Ajornament pagament d’impostos,
bonificacions de taxes (terrasses,
mercat escombraries, entre d’altres).

1 MOCIÓ PRESENTADA PER PRIMÀRIES CODINES
APROVADA
per unanimitat

MOCIÓ PER A LA REDUCCIÓ
DE L’IVA ESPORTIU.

Instar l’estat a aplicar un IVA reduït
del 10% (actualment 21%) a les
activitats esportives, per ajudar a fer
front a la crisi social i econòmica.

DIMISSIÓ DE L’ALCALDE PERE PLADEVALL VALLCORBA
No queda clar si la dimissió és conseqüència d’unes publicacions xenòfobes de
l’alcalde a les xarxes socials durant la setmana anterior o per donar compliment
al pacte que van signar Junts i PSC per renovar l’alcalde al cap d’un any.
La renúncia és a l’alcaldia i a l’acta de regidor.
Continguts elaborats per Primàries Codines

primariescodines.cat

