
Resum ple maig 2016

Comencem el ple, sense l'Àuria Caus. L'acta del ple passat s'aprova amb una esmena del
PSC. A les 19:11 entrem als dictàmens. El primer sobre el pacte de ciutat. Des de la CUP hi
votem en contra ja que  difícilment ens posarem d'acord en les solucions amb determinats
agents quan tenim punts de vista ben diferents sobre les raons profundes de l'actual situació,
que és la conseqüència inevitable d'un sistema econòmic i social intrínsecament injust. No en
compartim els objectius principals. I si volem canviar les coses, hem de canviar les regles del
joc. I  aquest Pacte no proposa cap canvi d'arrel,  només planteja pedaços per a intentar
tornar a la situació prèvia a la crisi,  en cap cas vol avançar cap a un sistema més just.
S'aprova amb els vots favorables de l'equip de govern, el PSC, C's i el regidor no adscrit.
DM s'absté.

Pel que fa al dictamen sobre la commemoració del 125è aniversari de les Bases de Manresa,
tothom hi  vota  favorablement  excepte  la  CUP,  ja  que creiem que abans  de  convidar  al
president de la Generalitat a presidir el comitè d'honor, s'hauria de començar a parlar d'altres
coses i  en canvi  el dictamen només  parla d'això.  Un altre dictamen que també té moltes
crítiques és el de subvencionar a les empreses privades per a la contractació de persones
aturades. En aquest cas des de la CUP vam expressar el nostre rebuig amb els arguments
que  injectar diners públics a l'empresa privada no és la manera de fomentar l'ocupació, a
part de que els requisits que se'ls demana a les empreses són molt «tous», per exemple,
demanar que siguin només tres mesos el temps que les empreses no hagin comès cap
acomiadament improcedent és insuficient. Per altra banda, seria diferent si en els criteris de
valoració es premiés la contractació indefinida i no pas la contractació a partir dels 3 mesos.
Finalment vam afegir que la puntuació per ser una empresa petita és ínfima. També s'hi va
oposar DM. 

Pel que fa a la creació de la taula del tercer sector, des de la cup ens vam abstenir, tot i que
vam remarcar que hi participaríem de forma activa. L'argumentació es fonamentava en els
dubtes sobre l'eficàcia de la taula, i que només serveixi per intercanviar opinions i sensibilitats
entre govern, oposició i  entitats.  També vam trobar a faltar altres col·lectius. A les 21:18
comencem les mocions. 

La primera de DM per a l'adaptació de parcs infantils de la nostra ciutat a l'accessibilitat.
S'aprova per unanimitat. La segona, també de DM per la derogació del reial decret 900/2015
sobre el peatge de l'autoconsum elèctric. S'aprova també per unanimitat. Les següents de la
CUP, una sobre el canvi de nom sobre el carrer Alfons XII, no s'aprova amb els vots en contra
de l'equip de govern, C's i el regidor no adscrit i l'abstenció del PSC. Creuen que el canvi de
nom hauria de sortir de la participació dels veïns. També s'aprova per unanimitat la moció de
rebuig contra l'atac als joves de l'Estrep. I finalment s'aprova amb les abstencions de C's la
moció de suport a la llei 24/2015 i a la sobirania del Parlament de Catalunya en matèria
d'habitatge i pobresa energètica. 


