Preguntes al Govern municipal del Ple del 7 de juliol de 2011
1.
Durant el darrer tram de la passada legislatura, concretament el dia 2 de febrer de 2011, l’Alcalde de
l’Ajuntament de Figueres va traslladar a tots els grups municipals una proposta de codi ètic que, finalment, ni
tant sols es va debatre.
L’anunci es va fer a través d’una nota de premsa que, literalment, deia que l’Alcalde convidava a totes les
formacions a “que s’incorporin propostes per fer de l’Ajuntament de Figueres, una administració exemplar en
transparència, participació i seguretat jurídica per a la ciutadania”.
De fet, aquest anunci es concretava en la proposta de codi que en el seu punt onzè, deia:
Des d’aquest anunci han passat més de quatre mesos, sense que s’hagi notat cap canvi d’actitud en la
política de transparència municipal.
Per tot això, des del grup municipal d’ICV, formulen les següents preguntes:
1. Per què no s’han publicat a la web municipal el pressupost municipal (probablement un dels
documents de més transcendència en l’activitat municipal) per tal de facilitar l’accés de la informació
que conté a tota la ciutadania ?
2. Per què no es fa públic, eliminant la informació susceptible de poder estar afectada per la protecció de
dades personals, el contingut de les convocatòries dels ordres del dia de les convocatòries de les
actes de les Juntes de Govern i dels Plens ?
3. Per què no es fa públic, eliminant la informació susceptible de poder estar afectada per la protecció de
dades personals, les actes de les Juntes de Govern i dels Plens ?
4. Per què s’utilitza el perfil públic del facebbok (figueres ciutat) per fer anuncis d’actes i esdeveniments i
no com a eina de transmissió pública d’informació municipal?
2.
Un ciutadà de Figueres amb una disminució física adquirida d´un 65% d´invalidesa està afectat directament
per la manca d´un reglament que reguli la segona activitat. És per això que des del grup municipal d’ICV-E,
formulem la següent pregunta:
1. ¿S’han iniciat els tràmits per a l’aprovació del reglament municipal que desenvolupi l’article 43 de la
Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals (reglament que, per altra banda, hi havia el
compromís d’elaborar durant el transcurs de l’any següent a l’aprovació de l’acord regulador de
condicions de treball del personal funcionari per als anys 2006-2008) ?.

