
 

PREC QUE PRESENTA EL GRUP POLÍTIC DE C'S LA GARRIGA  REFERENT 
A LA REUNIÓ MANTINGUDA A CAN RASPALL ENTRE AJUNTAME NT, PIMEC 
I REPRESENTANTS D'EMPRESES SITUADES ALS POLÍGONS IN DUSTRIALS 
DE LA GARRIGA   

Atès que el passat dia 14 de setembre hi va haver una reunió a Can Raspall entre 
un reduït grup de representants d'empreses que estan situades a les zones 
industrials del nostre municipi amb el Sr. Basi, (representant de la Pimec), la Sra. 
Budó i els senyors Calatrava i Pubill per tal de poder constituir una associació de 
polígons industrials de la Garriga. 

Atès que el Sr. Pubill a la pregunta escrita formulada per aquest portaveu 
municipal al ple de juny sobre si s'havien reunit amb la UPIC per acabar de definir 
la política de promoció dels polígons d'activitat econòmica i en general del teixit 
empresarial, ens va contestar que prèviament a aquesta reunió es reunirien amb 
PIMEC per prèviament formalitzar l'associació de polígons industrials la qual seria 
una realitat segons paraules del Sr. Pubill: "abans del mes d'agost". 

Atès que l'associació no tenim constància que s'hagi creat i atès que en cas de 
crear-se (segons ha sortit als mitjans), l'Ajuntament correrà amb les despeses de 
la creació de l'esmentada associació. 

És per tot això que formulem els següents precs. 

• Conèixer a quantes empreses situades a les zones industrials de la Garriga es 
va contactar per part de la Regidoria de Promoció Econòmica perquè assistissin a 
la trobada a Can Raspall. 

• Saber els motius pels quals no han pogut constituir l'associació de polígons en la 
data que el Sr. Pubill va assenyalar a la sessió plenària del mes de juny. 

• Que ens expliquin si hi ha nova data prevista i el cost que haurà d'assumir 
l'Ajuntament amb la creació de l'Associació de Polígons Industrials i de quina 
partida pressupostària pensen pagar-lo. 
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