
 

PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS DEMANANT 

DADES SOBRE LA QUANTITAT D'INSTÀNCIES REBUDES I 

CONTESTADES AL REGISTRE DE L'OAC AIXÍ COM EL TEMPS MITJÀ DE 

RESPOSTA PER PART DE L'AJUNTAMENT 

Atès que en aquesta legislatura ens estem trobant casos d'instàncies 

presentades per la  ciutadania que no són contestades o en alguns casos 

contestades molt després d'haver-se entrat al registre de l'OAC. 

Atès que això es una percepció que està al carrer, que ens ho han vingut a dir 

al Ple en el torn de preguntes persones que assisteixen com a públic o 

recentment a l'Audiència Pública que vam tenir sobre el tema de la casa 

Narcisa Freixas. 

És per tots aquests motius que formulem els següents precs: 

 Saber si l'Ajuntament disposa de mecanismes de auditoria interna que 

permetin saber el temps mitjà de contestació de les instàncies que 

entren al registre de l'OAC. 

 Si es té, se'ns expliqui quin és. 

 Si no es té, preguem s'engegui aquest mecanisme que ens permeti 

donar com Ajuntament resposta a la nostra ciutadania en temps i forma 

acceptables. 

 Conèixer el numero total d'instàncies entrades al registre de l'OAC als 

anys 2016 i 2017 i quantes van rebre resposta. 

 

Ángel Guillén Deu 

Portaveu del Grup Municipal de Cs la Garriga 

  



 

PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS SOBRE L' 

ESTAT DE LES INFRAESTRUCTURES DE LES ESCOLES PÚBLIQUES DE 

LA GARRIGA 

Atès que en passat Ple del mes d'octubre el Grup Municipal de la CUP va 

formular una sèrie de preguntes escrites relacionades amb l'estat de les 

escoles públiques de la Garriga. 

Atès que la resposta del regidor, Sr. Joan Esteban, va ser enumerar tot un 

seguit de mesures correctives que s'havien fet en els darrers mesos. 

Atès que recentment hem tingut els episodis d'inundacions a l'Escola Pinetons 

que ha malmès part de les instal·lacions. 

Atès que la coberta del gimnàs de l'Escola Giroi ha sigut font en el passat, 

diverses vegades, de problemes de goteres. 

Atès que la setmana passada una tanca de l'escola Tagamanent va cedir 

ocasionant un bon ensurt encara que, afortunadament, sense conseqüències 

greus. 

Atès que les escoles Tagamanent i Puiggraciós són les més antigues i que a 

priori necessiten un manteniment més acurat però que Pinetons i Giroi no per 

ser més noves també han necessitat i necessiten manteniments importants. 

Atès que les AMPA i AFA de les nostres escoles públiques sovint demanen a l' 

Ajuntament actuacions que creuen prioritàries i no sempre reben la resposta 

adequada a les seves peticions. 

 És per tots aquests motius que formulem els següents precs: 

 Se'ns informi de les mesures que portarà a la pràctica l'Ajuntament per 

posar fi a les continues inundacions de l'Escola Pinetons. 

 Reforçar les mesures preventives auditant sobretot elements de 

seguretat que afecten a infants i professors de les escoles públiques. 

 Que al proper Consell Escolar Municipal (del que esperem se'ns 

comuniqui una data) un dels punts de l'ordre del dia sigui el manteniment 

de les nostres escoles públiques i puguem escoltar les reivindicacions de 

la comunitat educativa i com podem treballar plegats per resoldre-les. 

 

Ángel Guillén Deu 

Portaveu del Grup Municipal de Cs la Garriga 


