
Resum del ple del 20 d’octubre de 2016

Comença el ple a les 19:05. Som 24. La Mireia Estefanell està excusada. La sala de plens és plena, ja que els
treballadors municipals han vingut a protestar. 

Amb els donar compte demanem per una finca que l’ajuntament ha hagut de tapiar. És propietat de la SAREB i
quan se’ls ha requerit el deure de manteniment i conservació, han respost de manera ràpida.
El primer dictamen salta l’ordre per la participació dels treballadores de l’ajuntament. Es queixen de què les
valoracions dels llocs de treballs no s’han fet bé i encara portarà més temps fins que no estiguin fetes. (s’estan
fent des del setembre del 2015, i ara s’han adonat que una part no està bé). El  Sala, diu que estarà al 1 r

trimestre del 2017 (abans de començar el  2n).  el dictamen que tracta de revaloritzar uns caps de secció,
s’aprova amb els vots favorables de l’equip de govern i l’abstenció de tota l’oposició. 
El següent punt, també salta l’ordre del dia. És la moció de la CUP sobre jardineria ecològica. La Neus de l’Era
i també representant a l’escola agrària fa una gran explicació del significat de la jardineria ecològica. L’equip de
govern remarca que això ja s’ha començat a fer i en aquest motiu presenta una esmena, que sense canviar el
significat  introdueix  el  concepte  de  continuar  fent.  El  que  treu  l’esmena  són  els  tempos  per  acabar  de
completar al 100% la jardineria ecològica. S’aprova la moció amb les abstencions de la CUP i C’s i DM, i la
moció s’aprova per unanimitat.

Emprenem l’odre del dia. S’han de canviar els estatuts d’Aigües de Manresa, per tal de que no s’hagi de variar
el funcionament de l’empresa i a la vegada es faci compliment de la normativa europea i de la LARSAL. Com
que la CUP estem en contra d’aquestes lleis, com sempre en aquests casos, ens abstenim. La resta hi vota a
favor. 

Es torna a presentar, com l’any passat un dictamen per a reconèixer l’emprenedoria entre els joves. Com cada
any, l’economia social i solidària, no hi té pràcticament cap representació, a part del què aporta la federació de
cooperatives. La CUP igual que DM hi votem en contra, la resta a favor.
S’aprova  per  unanimitat  la  concessió  de l’honor  al  senyor  Andreu  Vivó  i  Tomàs per  designar  la  sala  de
Gimnàstica artística al complex Vell Congost. 

Pel que fa a les ordenances fiscals, des de la CUP iniciem el debat parlant sobre els descomptes que es fan
que aquest cop encara afavoreixen més a les persones que més tenen ja que només es faran qui pagui fins al
febrer.  Demanem, sobre l’IBI,  perquè els tipus incrementats (uns tipus que només s’apliquen al 10% dels
immobles de més valor cadastral de cada categoria), no són de l’1’1. Sobre l’IAE, com és que no arribem a
números semblants als que tenen als pobles que ens envolten. Creiem que s’hauria d’apujar. Pel que fa les
taxes, ens centrem en les escombraries, remarcant que el preu puja pel cànon. Si hi hagués un sistema porta
a porta o similar, no hauríem d’abocar tantes tones a l’abocador, i podríem estalviar. També es podria estalviar
si l’empresa fos municipal, només amb els beneficis que ha de tenir una empresa privada, o l’IVA que s’hi ha
de pagar, ja estalviaríem. Remarquem que si no s’ha fet cap canvi en aquest sentit l’any vinent hi votarem en
contra. S’aprova amb els vots de l’equip de govern, ens abstenim amb el Miquel Davins i PSC, C’s i DM hi
voten en contra. Són les 10 i vint.

Pel que fa al dictamen sobre l’aprovació provisional de la modificació puntual del Mas de l’Oller, remarquem
que no ens agrada el projecte, que és un projecte elitista, que no ha prosperat en cap cas com ens esperàvem
i que per tant hi votarem en contra, ja que creiem que la preserva del territori no es contempla com a nosaltres
creiem que  s’hauria  de  contemplar.  Avisem que  estarem molt  atentes  en  com prospera  el  pla  especial.
S’aprova amb els vots de l’equip de govern, C’s i el Miquel Davins, els vots en contra de la CUP i DM i les
abstencions del PSC.

Pel que fa a les mocions, C’s en presenta una per fer un banc de llibres de text des de l’ajuntament. Des de la
CUP creiem que el que s’ha de fer és que s’arribi un acord amb les editorials perquè no canviïn el contingut
dels llibres. És per això que aquestes editorials haurien de ser públiques per tal que no els mogués cap tipus
d’interès econòmic. Però també ens centrem en la idea de què cada vegada s’haurien d’utilitzar menys els
llibres de text, sobretot com a eina única. No s’aprova amb els vots negatius de l’equip de govern i el PSC, les
nostres abstencions, les de DM i el Miquel Davins i hi voten favorablement C’s. La moció del PSC per l’adhesió
al manifest per a la millora de rodalies i regionals a Catalunya, C’s fa un discurs antiindependentista i s’aprova
només amb els seus vots en contra. Des de la CUP fem el trasllat del què pensem que s’hauria de fer, no des
de l’ajuntament però sí des de la Generalitat de Catalunya. Que hauria de ser un pla de xoc per tal de millorar
els punts crítics i si fos necessari arribar a l’expropiació temporal de les vies i estacions per tal de poder dur a
terme aquestes millores.

S’aprova per unanimitat instar al ministeri d’interior per tal que agilitzin la tramitació del DNI. Des de la CUP,
cosa que també fan des de l’equip de govern, es demana que el PSC treballi amb la mateixa intensitat un cop
guanyat el referèndum per la independència amb la documentació de la nova república.
Pel que fa a la moció contra l’explotació sexual d’éssers humans, DM la retira.

Acabem el ple a les 12 de la nit.


