
Resum ple abril 2016

Comencem el  ple,  sense  el  Toni  Llobet  i  l'Àuria  Caus,  tard.  Han convocat  una junta de
portaveus per repartir una esmena d'última hora. La sala és plena de càmeres. Serà un ple
mediàtic.
Després dels “donar a compte”,  un dictamen pel Miquel Davins, que s'aprova només amb
els vots favorables del govern i un en contra del mateix. S'aprova per unanimitat regular els
sistemes de control d'accés de vehicles a les zones d'accés restringit per l'illa de vianants.
Aprofitem per fer una crítica al no desenvolupament del pla de mobilitat que finalitza aquest
2016 i encara queda molt per fer. Entre altres dictàmens, a dos quarts de 9, passem a les
mocions. 
La  primera,  de  DM,  per  adherir  l'ajuntament  de  Manresa  a  la  iniciativa  Meta  2017,  no
s'aprova amb els vots en contra de l'equip de govern. 
La segona, de la CUP, per declarar l'ajuntament en contra dels requeriments de l'audiència
nacional,  l'equip de govern presenta una esmena de substitució que dilueix el  contingut.
Aquesta ja no fa referència, ni obeeix, el motiu principal, que era la resolució del parlament
que declarava l'inici del procés independentista i que marcava també que no s'acataria res
que vingués del tribunal constitucional. L'aprova l'equip de govern amb les abstencions de
DM i la CUP i els vots en contra dels partits espanyolistes, PSC, C's i Unió. 
La tercera, de la CUP, en relació a la condemna d'atemptats perpetuats per ISIS o qualsevol
de les branques del fonamentalisme religiós, en que es demanava que es condemnessin per
igual des de l'ajuntament els atemptats independentment del lloc produït. L'equip de govern
presenta una esmena de substitució de l'acord, on parla de condemnar tot tipus de violència,
desvinculant la moció dels atemptats que fa ISIS. L'esmena finalment s'aprova amb els vots
de l'equip de govern, PSC, C's i el regidor no adscrit, s'abstenen la CUP i DM. La moció
s'aprova per unanimitat. 
La quarta moció, també de la CUP, per a la millora de la vida en l'àmbit de la salut sexual de
les  dones  joves.  És  la  que  més  expectatives  ha  portat  aquest  ple.  Quan  s'inicia,  es
despleguen pancartes i banderes feministes a la sala. La moció demana entre altres que des
del SIAD s'ofereixin tallers als instituts per a explicar el canvi del comportament del cos de la
dona quan inicia el cicle menstrual, per tal que noies i nois coneguin la vida de les dones com
una vida  cíclica. També demana que s'expliquin tots els diferents mètodes de recollida de
sagnat, entre ells, les copes menstruals,  les esponges marines i  les compreses de roba.
Demana també que el SIAD pugui oferir aquests productes de forma gratuïta un sol cop per
a cada dona, que s'estudiï la manera de com poder incorporar a les escoles la pràctica de la
musculatura del sòl pèlvic per tal de poder practicar el sagnat lliure i finalment demana que
els primers tallers s'ofereixin el curs vinent i els tallers per al sagnat lliure es faci al curs 2017-
2018. L'equip de govern a última hora presenta una esmena de substitució, que el que diu
és que s'insti a l'ASSIR que ofereixi aquests cursos. El debat es centra en les competències.
Des de la CUP es fa una esmena in voce dient que sigui el SIAD qui organitzi aquests cursos,
però  que  qui  els  dugui  a  terme  sigui  l'ASSIR,  però  finalment,  s'aprova  l'esmena  de
substitució de l'equip de govern amb els vots a favor de l'equip de govern, C's i el regidor no
adscrit, el vot en contra de DM i les abstencions de la CUP i el PSC. 
S'aprova per unanimitat la cinquena moció per reafirmar Manresa com a ciutat d'acollida.
S'aprova amb les abstencions de C's i dues persones  absents la moció de suport a les
entitats  del  tercer  sector  social  de  Catalunya i  de  rebuig  a  la  gestió  estatal  dels  fons
procedents del 0'7 de l'IRPF.
S'aprova per unanimitat instar la millora del servei de bus Manresa-Barcelona.
S'aprova  per  unanimitat  la  moció  i  l'esmena  per  tal  d0incloure  un  cinquè  projecte  als
pressupostos participatius en cas que no s'arribi als 200.000€.
La última moció és retirada. A un quart i cinc de dotze, s'acaba el ple. 


