
Resum del ple del 22 de desembre de 2016

Després dels donar comptes es discuteix la moció presentada per la cup en defensa de la llibertat 
d’expressió i solidaritat amb les independentistes encausades per cremar fotos del rei.
S’avança al primer punt de l’ordre del dia, perquè la presenta el Roger Santacana, un dels encausats.  
L’equip de govern presenta una esmena de substitució en què no parla de l’actuació d’ofici dels 
Mossos d’Esquadra. Des de la CUP fem l’argumentari sobre dos dels punts dels acords que treuen 
amb l’esmena, un, sobre la dimissió del Jordi Jané, en què hem d’insistir perquè entenguin que no es 
tracta d’una actuació dels mossos d’esquadra complint ordres dels tribunals espanyols sinó que es 
tracta d’una actuació d’ofici dels propis mossos d’esquadra. Finalment també es remarca el fet de què 
també s’elimini el punt que en consonància a la declaració del 9N, demana que no es reconeixi 
l’autoritat dels tribunals espanyols. Finalment, després d’insistir, CDC, afirma que els mossos 
d’esquadra, a l’enviar l’informe amb els noms a l’audiència nacional actuant d’ofici, no van fer 
malament, ja que era la seva feina. S’aprova l’esmena de l’equip de govern amb els vots de l’equip de 
govern, les abstencions de C’s i PSC i els vots en contra de DM i la CUP.
Després d’aquesta moció continuem amb l’ordre del ple, fins arribar al dictamen sobre els 
pressupostos per al 2017. La intervenció de la CUP, al tractar-se d’uns pressupostos continuistes, tal 
com ho expressa l’equip de govern, fem les mateixes observacions que l’any passat, ja que es segueix 
acatant la deutecràcia, s’ha tornat a fer un simulacre de participació i, sobretot, el pressupost segueix 
mancat del suficient criteri social. I quan parlem de pressupost amb criteri social no vol dir només 
augmentar la partida destinada a SS, sinó fer un pressupost, tot ell, amarat de consciència social. I això
passa, a part de per reforçar i blindar les partides de SS (incloent habitatge, cultura, espai públic i tot el
que entenem per SS), per fer que l'ajuntament treballi sempre amb criteris socials. Aquest any, algunes
entitats de la ciutat que viuen el dia a dia de la problemàtica social, han fet públic un manifest 
reclamant millores socials al pressupost que des de la CUP en bona mesura, compartim. Com ja tenim 
costum de fer, també proposem com ho faríem, ja que està molt, bé dir què faríem, però costa saber 
com. I en aquest sentit proposem un seguit de mesures, com per exemple pujar els impostes de l’IAE, 
que de moment estan per sota de la mitjana comarcal. Un millor finançament pels ajuntaments,... Però 
no tot són ingressos, també cal veure on va la despesa i en aquest sentit també es pot estalviar molt, el 
que serien les concessions, si només mirem l’iva, el 21% del què hi gastem ja ens l’estalviem. Un 
capítol on es gasten una 15 milions d’euros. I pel que fa a l’eliminació de certes partides, des de la 
CUP creiem que aquí hi hauria la promoció del bàsquet, els convenis amb la Seu (això no volem dir 
que no es rehabiliti, però l’església igual que la resta, que s’ho pagui ella mateixa), els convenis de 
beneficència (això s’hauria de fer des de l’ajuntament), el projecte 2022, com també les subvencions 
nominatives als empresaris. S’aprova amb els vots favorables de l’equip de govern, els vots contraris 
de la CUP i C’s i les abstencions de la resta de l’oposició.
Després d’altres dictàmens arribem al del projecte d’obra municipal ordinària, rotonda Bonavista. 
S’explica el projecte. Des de la CUP hi estem d’acord i creiem que és totalment necessari. Anem 100 
anys tard. Però fem dues observacions. La primera és sobre la coordinació de les diferents obres que 
es preveuen a la ciutat, ja que si finalment es duen a terme totes les obres de manteniment dels vials 
més importants de la ciutat que es preveuen aquest 2017 i les obres a la carretera de Vic duren uns 8 
mesos. Sembla que serà prou difícil el funcionament de la ciutat. En segon lloc, creiem que el projecte
de vegetació, no s’adequa al que vam aprovar al ple d’octubre de 2016 sobre jardineria ecològica. 
S’aprova per unanimitat.
Arribem a les mocions que només queda una que presentem la CUP sobre l’amiant de la ciutat. 
L’equip de govern va voler treballar una esmena conjunta i finalment s’aprova per unanimitat 
l’esmena i la moció. Es tracta de fer un cens de tots els edificis públics de la ciutat que continguin 
amiant en males condicions per tal de retirar-lo amb urgència, i pel que fa als edificis privats, que és 
molt més difícil, treballar per tal de poder fer aquest cens a la vegada que es facin campanyes per tal 
d’alertar dels perills sanitaris que contenen.
L’últim punt de l’ordre del dia, és la renúncia del Dídac Escolà, regidor de DM.
A les 23:55 s’acaba el ple.


