AGENDA del regidor

ACTIVITAT MUNICIPAL OCTUBRE DE 2015
El mes d’octubre va començar amb una acte de reconeixement a l’associació Ampans i l’imposició de la Medalla del Mèrit Municipal, la tasca
del nostre grup municipal va esser purament representatiu.

DILLUNS 5
Es va constituir el Consell Directiu del Consorci de Gestió de Residus
del Bages en el que vaig acceptar la designació com a membre de dit
Consell.

DIJOUS 8
Vam assistir juntament amb
missió Econòmica del Cercle
dor Josep Maria Sala en la
municipals (taxes municipals

la companya Merche, responsable de la CoPodem Manresa, a una reunió amb el Regique ens va explicar la proposta d’ordenances
i preus públics) per al proper 2016.

Les Comissions informatives d’Àrea son les reunions que es convoquen la
setmana anterior al Ple en la que se’ns informa dels diferents assumptes
que es veuran sotmesos al Ple Municipal i d’altres que, tot i no haver
de passar pel Ple, se’ns expliquen diferents aspectes.

DIMARTS 13
Vaig assistir a la Comissió informativa de Presidència en la que se’ns
va informar dels següents punts:
• Reiterar les bases del programa l’Universitat Emprèn.
• Aprovació del les Bases del XIIé Concurs d’Idees emprenedores
• Acceptar la renúncia de l’arrendament de tres parades del mercat
Puigmercadal.
• Introducció de la figura del Tutor d’Empresa.
• Acceptar Manresa com a espai de primera acollida pels refugiats siris
mitjançant un diàleg amb la Creu Roja. S’utilitzaria la infraestructura de
les Germanetes del Pobres. Ens falta saber el nombre de refugiats i
les onades que rebrem però es calculen espais de fins a 100 persones.
Es sol•licitarà una reunió de Govern de la Catalunya Central per definir
aquests aspectes i s’acorda fer propostes a les properes reunions del
Pla d’Habitatge per establir protocols d’actuació.

1

AGENDA del regidor

DIJOUS 15 Comissió Informativa de Territori i Millora

Urbana
• Trasllat del Consorci de Normalització Lingüística (CNL) a un local més
adequat que faciliti l’ús i l’accés als 600 alumnes inscrits. Es faran obres
d'adequació del subministrament de gas, llum i aigua al nou local a la
plaça 11 de setembre per un valor de 45,800€. El cost d'aquestes obres
serà sufragat per una subvenció de la Diputació de Barcelona i el cost
del lloguer del nou local es descomptarà del total de diners anuals que
l'Ajuntament injecta al CNL.
• Se'ns informa de la realització d'obres a la part del Parc de Puigterrà
orientada al c/Circumval•lació a causa dels vessaments de fang que es
produeixen quan plou. El cost de les obres (95,3716,23€) es paga amb
una subvenció de la Diputació de Barcelona. Critiquem que, reconeixent
que el Parc de Puigterrà requereix d'una reforma integral, no s'hagi fet
encara una planificació total que permeti encarar les diferents obres que,
com aquesta, vagin sorgint. El dia que s'encari la remodelació total del
Parc suposarà que les diferents obres realitzades fins llavors hauran estat
malgastades amb el conseqüent perjudici econòmic a les butxaques de
la ciutadania.
• Presentar la compra de 500 (1000€ aprox. cadascun) contenidors d'escombreries de rebuig per substituir els existents (son de l'any 2000/01
i s'estima que la seva vida útil és de 8/12 anys). Com a característica
principal, destacar que disposen d'un dispositiu central que fixa el contenidor a la via pública i que aquests contenidors tenen dos mecanismes
d'obertura per facilitar-ne l’ús a les persones amb mobilitat reduïda.
• Ens proposen unes noves bases pel Pla de Conservació Patrimonial
que consisteix en subvencions de fins a 10.000€ per obres en edificis
d'importància arquitectònica de la nostra ciutat.

DIVENDRES 16

Comissió informativa de Serveis a
les Persones

• Explicació de la desviació
la residència i centre de dia
talunya. Els responsables de
actualment el temps mig de
lliure es d'una setmana.

d'ingressos i primera revisió dels preus de
per a persones grans situada la Plaça Cala gestió d'aquest centre ens expliquen que
gestió per ocupar una plaça que ha quedat

• Dues sancions relatives a gossos perillosos: una per abandonament i
l'altra per tinença sense llicència.
• Ens informen d'una resolució de l'Alcalde per a la col•laboració entre
l'Ajuntament de Manresa i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per allotjar
5 famílies en situació d'emergència. 4 habitatges ja concretats i 1 resta
a l'espera.
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DILLUNS 19 Comissió informativa d'Hisenda i

Governació
• Aprovació de l'establiment d'un sistema de notificació electrònica (gratuït)
per a les convocatòries als òrgans col•legiats.
• Explicació de diferents modificacions de crèdit (això vol dir canvis entre
diferents partides del pressupost):
• 48,523€ per l'acondicionament com a Pàrking d'un solar al c/de la
Dama que serà zona de pagament gestionat per EYSA. Els diners provenen d'estalvis del capítol 1 (despeses de personal).
• 3176,25€ al trimestre per a la creació d'una base de dades per a
la hisenda local.
• Adequar partides de personal.
• 3000€ per arreglar desperfectes ocasionats durant la Festa Major al
complex esportiu Congost.
• 40000€ com a primer pagament (d'un total de 80.000€) per l'expropiació dels solars situats a la plaça Lladó 6 i 7.
• En referència a les ordenances municipals, se'ns explica que en els
propers tres anys es procedirà a l'eliminació de la categoria 2 (això
afecta a 4158 rebuts d'escombreries) en referència al servei de recollida
d'escombreries dels diferents carrers de Manresa.
• Informar de les tarifes pel 2016 del servei de taxis.
• Canvi de categoria de tres llocs de treball de la plantilla de l'Ajuntament.
• Canvi de denominació d'un lloc de treball sense repercussió econòmica
o de tasques.
• Modificació de l'organigrama funcional de l'Ajuntament de Manresa.
• Ens informen que actualment el període mitjà de pagament a proveïdors és de 60,91 dies.

DIMECRES 21 Junta de Portaveus
En aquesta reunió es passa revista dels diferents punts i mocions que
conformen l'ordre del dia del Ple Municipal, avisem si volem fer alguna
aportació ens els diferents punts en els que només es dona compte als
regidors i si volem més informació sobre algun punt en concret.
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DIJOUS 22 Ple Municipal
PUNT 3.1

De l'ordre del dia que fa referència a l'establiment del e-notum com a
sistema de notificació electrònica vam votar a favor i vam dir això:
En aquest punt farem una breu valoració de l'adopció d'aquest sistema
de notificació. Des del Grup Municipal de Democràcia Municipal i Podem
Manresa votarem a favor i aplaudim la iniciativa d'implementació de les
noves tecnologies en el marc de la comunicació entre l'Administració
i les ciutadanes. Creiem molt positiu que les persones adscrites als
òrgans col•legiats ens adaptem al que la ciutadania de Manresa va
començar a utilitzar l'any 2013. També volem transmetre la nostra més
sincera felicitació al departament d'informàtica encapçalat per la Montserrat Morera a l'hora de desenvolupar aquest desplegament.
Aprovat per unanimitat

PUNT 4.1

De l'ordre del dia referent a la introducció de la figura del Tutor d'Empresa vam votar en contra i vam dir això:
Un cop llegit el contingut d'aquest dictamen ens podria quedar la
sensació que la major problemàtica a l'hora de posar en marxa una
activitat econòmica (o la seva modificació) la trobem en les gestions
administratives. Entenem que qualsevol ajuda en aquest sentit serà benvinguda i n'estaríem a favor si s'hagués tingut en compte la definició
de tutor. Donada la situació actual en el que un percentatge superior
al 50% de les noves empreses es troben en la situació de tancar
en els primers mesos de la seva activitat econòmica, des del grup
municipal Democràcia Municipal creiem que cal ampliar les mires a
l'hora de plantejar l'orientació de les noves empresàries. És insuficient
oferir-se com una simple guia de passos a seguir si el que volem
es fer una renovació i, així, donar impuls de l'activitat econòmica de
la nostra ciutat i de la comarca. Per aquest motiu és imprescindible
acceptar la totalitat semàntica del mot “tutor” i exercir una orientació
empresarial dirigida a les formes econòmiques alternatives que amb el
temps i en les pròpies paraules del Pla de Ciutat per la Promoció
Econòmica: “ solen garantir més la continuïtat de l'ocupació” i per tant
la seva continuïtat en l'activitat econòmica. Així, voldríem instar a l'equip
de govern a replantejar aquest dictamen i la figura del malnomenat “tutor d'empresa” i el nostre grup votarà en contra de la proposta actual
mentre ens mantenim oberts a recolzar futures propostes que vagin en
un sentit diferent d'incentivació.
Aprovat per 21 vots a favor
CIU

ERC

PSC

CUP

C’S

DM

sí

sí

sí

abs

sí

no
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PUNT 4.2

De l'ordre del dia referent al projecte l'Universitat Emprèn vam votar en
contra i vam dir això:
D'un temps cap aquí sembla que el terme “emprenedor” s'ha convertit
en el nou mantra econòmic, en el paradigma que ens ha de treure
no només d'aquesta crisi sinó de totes les que han de venir però que
en canvi es resisteix a esser sotmès a un judici crític real. L’emprenedoria és un concepte trampós, tergiversat i publicitat que fa creure
que qualsevol persona que no sigui el proper Steve Jobs, serà sota
la seva pròpia responsabilitat i aptitud. Aquesta concepció empresarial
individualista i egòlatra només resulta en una fugida endavant del model que ens ha deixat en la precària situació en la que ens trobem.
L'emprenedor està basat en un model de capitalisme popular impulsat
per Margaret Tatcher que cerca que l'administració es desentegui de
les polítiques actives de treball fomentant únicament el benefici privat
amb la peculiaritat que mai inclou mesures tècniques concretes. Quan
un país té una massa treballadora en la que 8 de cada 10 persones
que treballen ho fan per compte d'altri, és pervers afirmar que si no
emprenen es perquè no son productius i ho volen tot fet.
En canvi, tots els ítems d'avaluació econòmica de l'empresa cooperativa
son molt més positius que el de l'empresa individual. M'agradaria que
l'argumentació de l'equip de govern no anès en el sentit que el projecte inclou tant el sentit cooperatiu com el malnomenat tradicional ja
que el resultat de l'anàlisi de les noves empreses creades (i tancades)
reflexa clarament la tendència “educativa” de projectes com aquest.
Continuem llepant-nos les ferides de la situació de crisi actual i enlloc
d'aprendre dels errors ens entestem, com ja vaig dir al darrer ple, a
entropessar-nos amb la mateixa pedra.
Aprovat per 21 vots a favor

PUNT 4.3

CIU

ERC

PSC

CUP

C’S

DM

sí

sí

sí

abs

sí

no

De l'ordre del dia referent al Concurs d'Idees Joves vam votar en contra
i vam dir això:
Aquí ens trobem seguint amb l'evangeli de l’emprenedoria i sense fer
cap referència explícita ni a l'economia productiva ni al cooperativisme.
Aplaudim aquesta mena de convocatòries pel seu aspecte esperonador i
l'incentiu que poden suposar en els joves a l'hora d'encaminar la seva
activitat professional, i per aquest motiu es tant important, a l'hora de
redactar les seves bases, tenir molt present quines són les necessitats
reals de la nostra ciutat.
Des del grup Municipal de Democràcia Municipal i Podem Manresa els
volem demanar que en aquesta XIIa edició del Concurs Idees Joves
considerin canviar les bases d'aquest concurs cap a una vessant productiva i cooperativa que sigui d'utilitat real a la nostra ciutat.
Queda molt clar quin és el projecte de promoció econòmica que l'actual
equip de govern té en ment per a la nostra ciutat: turisme religiós,
beneficis per a la gran empresa que s’instal•li a casa nostra i individualisme econòmic. En canvi el nostre grup creu en un model econòmic
construït sobre els pilars de la cooperació i la solidaritat.
Aprovat per 21 vots a favor
CIU

ERC

PSC

CUP

C’S

DM

sí

sí

sí

abs

sí

no
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Vam abstenir-nos

en les votacions referents a les modificacions de crèdit i en la
modificació de finançament de reparació d'edificis d'importància
patrimonial.

Vam aprovar per unanimitat

la petició de fraccionament del pagament en 10 anys de l'import
que cal satisfer en referència al deute de 2013 per la diferència
en la liquidació definitiva en els tributs a l'Estat Espanyol.

Ens vam abstenir

en la votació per a l'aprovació de les Ordenances Municipals
pel 2016 fent un reconeixement al fet positiu que suposarà l'implementació d'una “tarifa plana” que permeti a les ciutadanes de
Manresa fer front al total de pagaments a l'Ajuntament de forma
prorratejada.

Aprovat per 19 vots a favor
CIU

ERC

PSC

CUP

C’S

DM

sí

sí

sí

abs

abs

abs

Ens vam abstenir

la votació per les tarifes del servei de taxis

Aprovat per 22 vots a favor
CIU

ERC

PSC

CUP

C’S

DM

sí

sí

sí

sí

abs

abs

Ens vam abstenir

el punt que parlava de la modificació de la plantilla de personal.

Aprovat per 24 vots a favor

MOCIONS

CIU

ERC

PSC

CUP

C’S

DM

sí

sí

sí

sí

sí

abs

• La nostra moció amb esmena conjunta de Podem Manresa/Democràcia
Municipal i ERC per a que l'Ajuntament es comprometi a retirar la simbologia franquista encara existent va esser aprovada per unanimitat.
• La moció per a que les mocions amb intervenció es prioritzin en l'ordre del dia presentada per la CUP, ERC i Podem Manresa/Democràcia
Municipal es va aprovar amb 16 vots favorables i 9 abstencions.
• La moció presentada per la CUP, ERC i Podem Manresa/Democràcia
Municipal per a que Manresa es declari municipi oposat al Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversions entre la UE i els EEUU (TTIP) es va aprovar amb 20 vots favorables (Convergència, ERC, CUP i Podem Manresa/
Democràcia Municipal), 3 abstencions (PSC) i 2 vots en contra (Ciutadans).
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• La moció presentada per ERC sobre els atacs del Govern de l'Estat a
la normativa catalana aprovada sobre pobresa energètica va esser aprovada
amb 23 vots favorables (Convergència, ERC, CUP, PSC i Podem Manresa/
Democràcia Municipal) i 2 abstencions (Ciutadans).
• La moció presentada per ERC, Convergència, CUP i Podem Manresa/
Democràcia Municipal per l'anul•lació del judici franquista a Lluis Companys
es va aprovar per unanimitat.
• La moció presentada pel PSC sobre la revisió de la tarificació social
associada al Pacte de Ciutat va esser rebutjada amb 5 vots a favor (PSC i
Ciutadans) i 20 en contra (Convergència, ERC, CUP i Podem Manresa/Democràcia Municipal).
• La moció presentada
l'autopista C16 quan hi
CUP per a que aquest
d'acondicionament de la

per PSC sobre l'aixecament de les barreres de
hagi un accident a la C55, amb esmena de la
aixecament sigui continu mentre durin les obres
C55 s' aprova per unanimitat.

• En la moció referent al suport al President de la Generalitat per motiu
de la seva imputació per l'organització del 9N, vam abstenir-nos i vam
dir això:
El Grup Municipal de Democràcia Municipal mai es posarà del costat
d'un govern que creu que és lícit impugnar a un estament polític pel
fet de posar les urnes amb l'objectiu que la ciutadania pugui decidir.
Estem en contra de la imputació d'una persona concreta per una acció
de la població. I també estem totalment en contra de fer-ne victimisme
per obtenir rèdits polítics. Ens abstindrem en aquesta moció perquè no
estem d'acord de l’ús electoralista que se'n fa.
Aquest punt es va aprovar amb 18 vots favorables (Convergència, ERC i 2 de
la CUP), 2 en contra (Ciutadans) i 5 abstencions (1 de la CUP, PSC i Podem
Manresa/Democràcia Municipal)
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