
 

 

MOCIÓ PRESENTADA PER LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - 
ALTERNATIVA MUNICIPALISTA (CUP-AMUNT) PER LA TRANSPARÈNCIA DEL 
PROJECTE DE RESIDÈNCIA PER LA GENT GRAN DEL PLA DE SANTA MARIA 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

ATÈS que la realització d’una residència per la gent gran és un projecte d’una 

gran envergadura econòmica i que respon a una necessitat social de gran importància 

per la realitat del nostre poble des de la Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa 

Municipalista considerem que és necessari sotmetre’l a participació ciutadana 

mitjançant un procés d’estudi, anàlisi i reflexió previ a la seva execució. 

Considerem totalment insuficient que l’única informació rebuda respecte a l’inici 

d’aquest projecte sigui que en els pressupostos municipals de l’any 2020 aparegui una 

partida de 118.400,00€ en concepte de “1a Fase construcció Residència”.  

Des de l’oposició sempre hem defensat que cal treballar per l’apoderament del 

poble, creant i fomentant espais reals de presa de decisions populars i aquest 

apoderament s’hauria de veure reflectit en els projectes vitals del nostre municipi com 

ho és el cas que ens ocupa.  

Per tots els motius anteriorment exposats, proposem al Plenari de l’Ajuntament 
del Pla de Santa Maria l’adopció dels següents ACORDS: 

 

PRIMER.- Crear una comissió de treball durant el primer trimestre del 2020 que 
estigui formada per representants polítics de tots els grups municipals, representants 
d’entitats i ciutadans i ciutadanes del nostre poble, tenint en especial consideració 
aquelles entitats de l’àmbit de la gent gran i a aquelles persones per les quals la 
residència és una necessitat imminent i que tingui com a finalitat establir el pla de 
treball (objectius, metodologia, procés, difusió,...) de com s’ha de portar a terme el 
procés de participació dels vilatans del Pla de Santa Maria en el projecte de creació 
d’una residència per la gent gran.  

 

 



 SEGON.- Realitzar durant el segon trimestre de 2020 un procés d’informació 
ciutadana (tipus audiència pública) on: 

- s’exposi el projecte de la residència de la gent gran a tots els vilatans del Pla 
de Santa Maria.  

- s’articulin maneres d’intervenció i participació ciutadana en el projecte final. 
Finalitzat aquest procés, caldrà fer-ne públic el contingut a través de les vies de 
comunicació de l’Ajuntament.  

TERCER.- Durant el tercer trimestre de 2020 fer públic el contingut del projecte 
a través de les vies de comunicació de l’Ajuntament i de manera 
individualitzada a totes les llars del poble.  

 

 

Grup Municipal de la CUP-AMUNT del Pla de Santa Maria 

El Pla de Santa Maria, Països Catalans, 19 de novembre de 2019. 

 


