
S'inicia el ple a les 19h signant tots els grups municipals l'acord sobre seguretat a les nostres 
carreteres arrel de l'accident mortal a la C-55 del dimarts 15 de setembre. 

Als donar compte, Dídac Escolà de DM va fer notar les contractacions que no havien seguit els 
procediments establerts, des de la CUP es va demanar que s'expliquessin les modificacions de 
crèdit. Un cop acabat, el nou regidor Pol Huguet, pren possessió del càrrec. I comencen els 
dictàmens. El primer sobre el règim de dedicació de l'alcalde, 49% a l'ajuntament i 51% a la 
Diputació de Barcelona. Hi ha debat en el sentit que des del govern es ven com una cosa bona per a 
la ciutat i l'oposició està preocupada en què l'alcalde dediqui només el 49% a l'ajuntament, si 
realment ho fa d'acord amb el sou. Hi voten favorablement CiU (segons el portaveu Llobet, ni ells 
mateixos no saben si mantenen la U d'Unió o no), PSC i ERC. S'abstenen la CUP, C's i DM.

Entre altres dictàmens, es debat sobre l'elaboració d'un nou pacte de ciutat per a la promoció 
econòmica i la cohesió social. El debat, però, gira al voltant de la utilitat de l'antic pacte, que des del
govern es valora positivament, però des de l'oposició es valora negativament, ja que no ha servit de 
gran cosa. Igualment, tots tenen ganes de treballar-hi per fer-ne un que realment solucioni els 
problemes actuals. S'aprova favorablement per tots els grups municipals excepte la CUP, que 
s'absté.

A l'aprovació de les bases reguladores de les beques i ajuts al projecte de promoció de l'Ocupació 
Industrial al Bages hi ha debat en el sentit que des de DM i la CUP es veu incoherent el fet d'ajudar 
econòmicament a les empreses que contracten aquestes persones becades. S'aprova amb els vots en 
contra de DM i la CUP.

Un nou dictàmen permet complir un dels acords al pacte de governabilitat amb ERC, fer una 
modificació de crèdit per a l'externalització de l'estudi de l'estat de la via pública. Hi voten 
afirmativament CiU i ERC(16), negativament la CUP i C's(5), que creuen que no s'hauria 
d'externalitzar, i s'absté el PSC i DM(4).

Finalment, cap a les 9, després de dues hores de ple, comencen les mocions. Primer la proposició de
suport a l'acollida de la població refugiada víctima dels conflictes armats a la Mediterrània. 
Presenta la moció l'Adil, representant de la comunitat Islàmica de la ciutat. Les intervencions dels 
grups polítics van en diferents sentits. C's es queixa de les formes de presentar la moció i del punt 
que fa referència a tractar per igual una migrada que una refugiada. Les intervencions de DM, PSC, 
ERC i CiU van en el sentit d'agraïr a l'Adil, les organitzacions i entitats de la ciutat que treballen en 
aquesta direcció i des de la CUP, que també fan aquests agraïments, volen anar més enllà i fan una 
crítica al sistema capitalista, a l'estat espanyol i a la Unió Europea.

A la proposició de suport a la Declaració Institucional de les ciutats defensores dels drets 
humans, després de la intervenció de la Fina Farrès, els grups de l'oposició critiquen, amb raó, les 
formes des de l'equip de govern; tot i això, s'aprova per unanimitat. 

No passa el mateix amb la Moció per al suport a Askapena, Askapeña, Herriak Aske i Elkar Truke 
on no s'aprova per les abstencions d'ERC, per la falta d'informació i de CiU sense comentaris(16), 
s'hi posicionen en contra C's i el PSC (5) i hi voten favorablement DM i la CUP(4). 

Finalment a les preguntes relacionades amb la moció aprovada de suport a les refugiades de DM, es 
respon de manera prou ambigua, igual que les de la CUP sobre en quina situació està el 
procediment per a la construcció de les pistes de volei a la ciutat. 

Comissió de regidoria, 18 de setembre de 2015


