
 
 
 

Consideracions del Ple municipal  
d’octubre del 2013 

 
 

Seguim sense conèixer el model de poble que vol el 
nostre Ajuntament 
 
Aprovació definitiva del Pla de Millora Urbana Molí d’Avall 
 
S’ha aprovat la modificació del PMU per a la reordenació de volums de la 
finca situada davant el passeig Catalunya i els carrers Plantera i Ernest 

Lluch (davant l’estació d’autobusos). El motiu d’aquesta modificació és que 
es pugui construir un supermercat en aquesta ubicació. L’equip de govern 

afirma que és positiu pel barri de la Plantera que es construeixi un 
supermercat i afirma que generarà llocs de treball i que regenerarà el 
comerç del barri ja que el comerç genera comerç però és evident que 

perjudicarà directament al petits negocis de la zona. Des de la CUP no 
tenim clar el model de poble que vol aquest Ajuntament i dubtem de si 

realment han pensat com volen que sigui el nostre poble. La CUP aposta 
pel comerç de proximitat i està totalment en contra de la 
construcció d’un nou supermercat que generarà llocs de feina 

precaris i provocarà el tancament dels pocs negocis de tota la vida 
de la zona. 

 
 

Manca de previsió de l’Ajuntament 
 

També es va aprovar la modificació del capítol I del pressupost municipal 
del 2013 ja que no estava contemplada la necessitat de socorristes en 
determinades activitats de la festa major, fet que s’hauria d’haver 

contemplat en l’elaboració del pressupost. Aquesta tasca va ser realitzada el 
passat mes de juliol, durant la festa major, i els treballadors no han cobrat 

els serveis perquè havia de ser aprovat per ple. 
 
Alhora també es va modificar el crèdit del Pressupost municipal vigent on 

un dels punts era referent al pressupost destinat a la ruta Bolaño que fa 
mesos ha estat executat. Els grups de l’oposició van estar en total desacord 

en aquest punt ja que no es tractava d’una activitat d’urgència i hauria 
d’haver passat per ple abans de la seva execució. 

 
Des de la CUP volem subratllar la manca de previsió del nostre 
Ajuntament en determinades tasques i creiem que hauria de ser una 

mica més diligent ja que la seva mala gestió repercuteix 
directament en el cobrament de sous de persones i al mateix temps 

dóna arguments a l’oposició per criticar la seva gestió i fer dels 
plens un espectacle tediós. 
 



 

 
 
 

L’ordenança reguladora de neteja viària i gestió de 
residus de nou al ple 
 
Obert nou període de 30 dies per a presentar al·legacions 

Durant el darrer ple municipal de Blanes s'ha presentat novament a votació 
la nova ordenança de neteja viària i gestió de residus. Aquesta ordenança ja 
va ser aprovada inicialment durant el ple de maig d'aquest any. Durant el 

període d'informació pública la CUP va presentar un seguit d'al·legacions 
que s'han inclòs parcialment en el nou redactat. El sentit d'aquestes 
al·legacions està orientat a protegir a les entitats sense ànim de lucre 

d'haver de pagar fiances per poder desenvolupar les seves activitats i a 
emfatitzar la corresponsabilitat de l'Ajuntament en la neteja del municipi. 

S’ha decidit aprovar de nou la nova Ordenança municipal reguladora perquè 

s’ha hagut d’incorporat al document la recollida de residus de la construcció 
que no figurava en el primer redactat, per tant, s’obre de nou a informació 
pública per un termini de 30 dies per a la formulació de reclamacions i 

al·legacions. 

Des de la CUP volem tornar a subratllar la manca de desig del nostre 
Ajuntament a fomentar la participació de la ciutadania en els afers 

públics ja que un cop més no s’ha fet res per incentivar la 
participació ni per fer arribar aquesta informació a la població i 

animem a tota la ciutadania a revisar el nou text i a presentar 
al·legacions per a la millora de l’ordenança reguladora.  

 

 


