
 

 

 
 
      
      des Mercadal i Fornells 

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE L’ENTESA DES MERCADAL I 

FORNELLS AL PLE DE L’AJUNTAMENT DES MERCADAL 

 

Assumpte:  REVITALITZAR LA JUNTA DE SEGUIMENT DE LA REDACCIÓ DEL 

PGOU DES MERCADAL I FORNELLS 

 

Exposició de motius: 

 

El mes de novembre de 2009 es va iniciar per l’empresa TRAMA la redacció del PGOU. 

Per decret d’alcaldia, es va crear una Junta de seguiment per tal d’oferir el màxim de 

transparència i informació i obrir el debat a tots els grups davant aquest assumpte tan 

important pel municipi i el seu futur. 

 

Des de la seva creació, al nostre entendre, les reunions d’aquesta Junta o comissió no han 

estat suficients.  I darrerament, des de l’aprovació de l’avanç pla (març del 2012), han estat 

molt poques. 

 

Des del nostre grup pensam primordial que s’obri a la participació i debat la redacció de 

l’esmentat PGOU, i on primer s’ha de poder donar aquest debat és a la pròpia corporació. 

 

La complexitat del tema requereix de reunions més periòdiques i continuades, donat que 

són molts els temes a tractar, i on s’impliquin els tècnics de l’ajuntament d’una manera 

activa. 

 

És per tot això que el grup municipal de l’Entesa des Mercadal i Fornells proposa al Ple de 

l’Ajuntament des Mercadal l’adopció del següent : 

 

ACORD 

 

El Ple de l’Ajuntament des Mercadal acorda: 

 

1. Revitalitzar les reunions d’aquesta  Junta o Comissió per tal de fer el seguiment de 

tots els temes que afecten la redacció del PGOU i establir-ne una periodicitat de, 

com a mínim, cada 2 mesos. 

2. Que en aquestes Juntes o comissions (o al manco en algunes d’elles, quan s’hagin 
de tractar temes de Fornells) es convidi a un representant de cadascun dels grups 
polítics presents a la Junta Local de Fornells. 

 

 

Es Mercadal, 18 de juliol de 2013 

 

Rosa Palliser Riudavets 

Portaveu del Grup Municipal de l’Entesa des Mercadal i Fornells. 


