
Resum ple març 2016

Comencem el ple sense el Pol Huguet.
Després  dels  “donar  a  compte”  vam començar  el  ple  amb  el  dictàmen  que  portava  a
l'aprovació el  nou reglament del consell  de la dona. Va intervenir la Paloma Mas, que va
explicar molt bé la feina que fa el consell i les entitats que en formen part. Va ser, tal com vam
dir a l'intervenció una mostra del què és realment la participació. Vam agrair a la insistència
de la comissió feminista i el seu advocat que de forma altruista van posar sobre la taula un
reglament que més enllà de ser tècnic també entra amb la part política de la feina que s'ha
de fer. Es va aprovar per unanimitat. 
Entre altres dictàmens vam arribar a l'apartat d'hisenda, on des de la CUP vam tornar a fer
èmfasi  amb les  modificacions  de crèdit  que es feien quan feia  tres  mesos que s'havien
aprovat els pressupostos. També vam demanar que se'ns expliqués quan es desenvoluparia
el pla d'usos de l'anònima ja que s'utilitzava la seva partida per pagar unes sentències que
havien arribat abans del que s'esperava. Des del govern van afirmar que aquest pla d'usos
es  faria  durant  el  2016.  Pel  que fa  a  l'àmbit  de territori,  entre  altres  es  va  aprovar  per
unanimitat la modificació del PGM, per tal d'encabir l'avinguda Països Catalans que la meitat
executarà la generalitat. A les 20:27 vam començar les mocions. Hi va haver molt debat i
tensionat a la moció de C's per tal de reclamar el deute que té la generalitat vers l'ajuntament
de Manresa. Amb això tothom hi estava d'acord, però en cap moment la moció parlava del
deute que l'estat espanyol tenia amb la Generalitat. Es va parlar de números, de com era i
com es generava el deute, quina part del deute estava encara dins del termini. Però també hi
va haver  debat  entorn el  fet  Catalunya-Espanya,  fins al  punt  que la  CUP vam haver  de
manifestar que no votaríem res a favor del que poguessin presentar C's. No es va aprovar
amb els vots en contra del govern i DM, les abstencions del Davins, PSC i CUP i els 2 a favor
de C's.
Pel que fa a la integració de la línia de bus urbana fins al Xup, moció que va presentar DM, es
va denegar per part del govern, la resta de l'oposició hi va votar en contra. Pel que fa a la
preposició  de  DM per  tal  que  s'asfalti  el  carrer  torrent  dels  predicadors,  es  va  aprovar
l'esmena que deia que s'integraria el carrer a l'auditoria de l'espai urbà amb les abstencions
de DM i CUP, la moció per unanimitat. La moció que demana derogar l'apartat 3 de l'article
315 del codi penal presentada per DM, es va aprovar per unanimitat. El debat sobre les dues
mocions de dotar de perspectiva feminista els pressupostos i l'urbanisme, presentades per la
CUP, es va tenir conjunt. Vam remarcar la importància de la discriminació positiva per tal de
fer efectiva la igualtat. Des de l'equip de govern ens van posar traves tècniques i es van
excusar amb el pla d'igualtat per dur a terme coses similars de les que es proposaven a la
moció. A la dels pressupostos hi van votar en contra l'equip del govern i el Davins, i a la de
l'urbanisme hi va votar en contra l'equip de govern, la resta a favor.
Pel que fa a la moció del PSC i el Davins sobre la necessitat de revisió del reglament de
participació, es va aprovar per unanimitat com l'esmena que va presentar el govern firmada
també per el PSC, l'esmena de DM que intentava anar més enllà dels grups municipals a
participar d'aquesta redacció, va ser tombada pel govern, el PSC i el Davins. Finalment, a la
moció presentada pel  govern per  demanar el  traspàs del  servei  de rodalies i  regional  al
govern de Catalunya, hi va tornar haver una mica el mateix debat que a la segona moció del
C's. Es va aprovar amb els dos vots en contra de C's.


