
Resum del ple del 22 de setembre de 2016

Comença el ple a les set i deu, amb els 25 regidors per primer cop després de molt temps.
Venim de l’estiu i hi ha molts «donar comptes». El PSC s’atura al 2.4 per demanar que es faci
previsió per l’any vinent i no s’hagin d’assumir d’urgència unes obres que després s’haurà de passar
factura als propietaris. Se’ns expliquen els canvis de partida pertinents. I pel que fa als que fan
referència als canvis de l’equip de govern, se’ns demana que en parlem en un únic debat en els
punts 3.1 i 3.2 de l’ordre del dia. 

A les 19.23 es passa a l’inici de tot la preposició 5.3 al haver-hi compareixença pública. L’Esther
Trejos  presenta  la  moció  en  suport  dels  acords  de  pau  a  Colòmbia.  Des  de  la  CUP fem una
intervenció  constructiva,  però  crítica,  ja  que  el  procés  de  pau  és  totalment  necessari,  però  no
modèlic, ja que des de l’occident hi estem donant suport mentre les grans oligarquies es queden
amb les terres robades. S’aprova per unanimitat.

Tot seguit entrem al debat sobre el nou govern. Es parla dels sous, i es fa la crítica sobre una tercera
modificació de l’equip de govern. Pel que fa a les noves atribucions, només hi entrem la CUP, en
què no entenem que hi  hagi  una  regidoria  de comunicació  que  té,  amb diferents  paraules,  les
mateixes atribucions que un dels càrrecs de confiança. Sobre això no s’ens respon. Pel que fa al
dictamen dels sous, hi vota favorablement l’equip de govern, en contra DM i la CUP i s’abstenen
PSC, C’s i el regidor no adscrit. Pel que fa a la modificació de representants, hi voten favorablement
l’equip de govern i DM i la resta ens abstenim. 

S’aproven  per  unanimitat  dos  dictàmens,  un  que  fa  referència  a  la  ratificació  del  conveni  de
cooperació intermunicipal per a la prestació conjunta del servei de taxi. I l’altre sobre l’ordenança
d’administració electrònica i transparència de l’ajuntament. 

Després d’altres dictàmens menors, comencem les mocions. 
La primera és una proposta de Ciutadans relativa a l’informe i conclusions de la comissió d’estudi
del procés constituent. Que ni tan sols el PSC es mostra favorable a donar-hi suport. No s’aprova
amb els vots contraris de l’equip de govern, CUP, DM i el regidor no adscrit, s’absté el PSC i hi
voten favorablement C’s.

Una  moció  de  suport  a  les  oficines  liquidadores,  presentada  per  CDC  i  ERC,  s’aprova  per
unanimitat.  L’última  moció,  presentada  per  la  CUP,  per  la  creació  d’una  llei  catalana  de
l’avortament, de suport a les feministes encausades i per la commemoració del dia internacional per
a la despenalització de l’avortament. Intervenen C’s per mostrar-se contraris a la moció, creuen que
la llei hauria de ser de supòsits i no de terminis. I l’equip de govern, que consideren la moció un
nyap per intentar agrupar temàtiques diferents i tot i que sí que creuen amb el què no veuen bé el
com. Des de la CUP responem punt per punt d’on ve el com que manifesta l’equip de govern, i
finalment es passa a la votació. No s’aprova amb els vots contraris de l’equip de govern, C’s i el
regidor no adscrit, l’abstenció del PSC i els vots positius de DM i la CUP.


