AGENDA del regidor

ACTIVITAT MUNICIPAL NOVEMBRE 2015
DIMARTS 3 Trobada per la redacció del Pla d'Habitatge

¶¶Des

de l'equip de govern diuen que ens passaran la “Guia Metodològica per l'elaboració d'un Pla d'Habitatge” i que el temps estimat per
aquesta elaboració es de 6 mesos (3 mesos de diagnosi i 3 mesos
de redacció). Els representants de la PAHC mostren el seu malestar
donat que el procés d'aprovació ja porta 20 mesos d'espera i ara es
planteja 6 mesos més per iniciar el procediment de sanció a grans
tenedors de pisos buïts (mes de 50), la qual cosa significa que, molt
possiblement, fins d'aqui 18-24 mesos no es comencin a veure resultats d'aquest nou Pla d'Habitatge.

¶¶Dels

més de 8000 pisos considerats buits a Manresa, n'hi ha 627
propietat de la banca (170 Sareb, 125 Banco Popular, 117 BBVA, 96
CaixaBanc, 51 Bankia, 68 Sabadell) que es sobre els què es preten
actuar amb les mesures coercitives. Des de l'equip de govern afirmen
que molts d'aquests pisos no es troben realment buits sino que es
tracta d'irregularitats en els contractes de lloguer, petits propietaris (2-5
pisos) i que el gruix de l'actuació es dirigirà a aquests 627 habitatges.

¶¶El

Fons de pisos de lloguer social es nodrirà inicialment de propietats públiques i s'intentarà incentivar la cessió per part de particulars
d'habitatges per incrementar aquest Fons.Actualment, l'Ajuntament es
propietari de 44 pisos i tots es destinaran a lloguer social.

¶¶
¶¶El

mateix dia a les 19h hi havia la reunió del Pacte de Ciutat per
la Promoció Econòmica i la cohesió social de la que em vaig haver
d'excusar-ne la presència per indisposició.

DIMARTS 9

Primera reunió de la Comissió de
Seguiment del POUM

¶¶ Ens

expliquen que la redacció del nou POUM (Pla d'Ordenació Urbanística de Manresa) començà el juny de 2012 i que és un document
necessari ja que l'anterior datava de 1997.

¶¶ S'han

presentat 331 al·legacions i 295 consultes particulars que s'aniran estudiant i considerant al llarg de 4 reunions ja programades en
els propers quatre mesos.
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DIMECRES 10

Comissió Informativa de Presidència

¶¶Pla

de Projecció Exterior de Manresa. Es presenta la proposta per
la seva aprovació en el Ple Municipal. Està estructurat en 3 blocs
(industrial, ignasià i mediambiental) i parteix d'un diagnosi de la ciutat
elaborat per una consultoria privada que ha costat 18000€ (pagat al
90% per la Diputació de Barcelona i al 10% per l'Ajuntament).

¶¶Fons

d'Habitatge per a lloguer social. Aprovació de l'aportació de pisos
de l'Ajuntament (43) i de Forum (18) gestionats per l'Ajuntament al
fons de lloguer social. El requisit és que els pisos tinguin un lloguer
del 80% del preu mig de lloguer. Hi poden accedir les families amb
un determinat IRSC (Index de Renda de Suficiència que es situa
actualment en 569,12€/mes o 7.967,73€/any) que es situaria de la
següent forma:

<0,89 IRSC: un cost del 15% del lloguer
0,89-0,95 IRSC: un cost del 20%
>0,95 IRSC: un cost del 30%

La resta del lloguer seria sufragat per l'Ajuntament. La llei 24/2015
de Mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge
i la pobresa energètica preveu uns percentatges menors que els que
proposa l'Ajuntament de Manresa i tampoc estem d'acord en que sigui
l'Administració la qui es faci càrrec d'aquesta despesa. Des de Podem
Manresa creiem que haurien d'esser els bancs rescatats amb diner
públic i a l'hora, grans tenedors de parc d'habitatges qui fes front amb
els seus propis recursos econòmics a aquesta situació de crisi social.

¶¶Aprovació

de les bases per a la concessió de microcrèdits des de
l'Ajuntament. Consisteix en prèstecs de fins a 5.000€ a un interés
del 0% amb dues possibilitats: 30.000€ per activitats al Centre Històric i 40.000€ per activitats econòmiques a la resta de la ciutat. S'hi
incorporen 20.000€ de retorn de microcrèdits d'anys anteriors. És una
iniciativa que ha donat bons resultats i que no ha comportat morositat
a les empreses a les quals se'ls va concedir aquests prèstecs. De
les 23 empreses que van participar en la primera convocatòria només
3 han tancat i en la nova edició es prioritza la empresa de nova
creació davant de la reforma de nou negoci.
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Consell Escolar Municipal
¶¶Ens

expliquen les diferents partides pressupostàries: Llars d'infants i
escoles bressol (950.000€ per les 5 escoles bressol gestionades per
concessió), Centres d'Educació infantil i primària (1.865,000€) per a
subministres, manteniment i personal propi, donat que els mestres
depenen de la Generalitat però els edificis son de titularitat municipal, Conservatori (1,817,000€) dels qual la meitat es veu compensada
amb els seus propis ingressos, Escola d'Art (615,000€) dels quals
una tercera part es veu compensada pels seus propis ingressos, una
partida de dinamització educativa (115,000€) per a projectes educatius
diversos, una partida de 89,000€ per a transport escolar urbà, Laboralia (36,000€) destinats a a alumnes que encara cursen ensenyament
obligatori i Escola d'Adults (13,000€)

¶¶Es

transmet la queixa que la Generalitat triga molt de temps de
fer efectius els pagaments de les beques menjador i per a material
escolar i que això provoca que les AMPES treballin amb una gran
precarietat econòmica.

¶¶Es

demana una proposta per a la escolarització dels alumnes que
passen de 6è de primària a 1er de ESO donat que hi ha una manca
de places públiques a la educació secundària i es demanda un sisè
institut a Manresa que ara mateix ni els propers anys no es preveu
que es construeixi. Ara mateix, els punts per adscripció són per l'escola de primària i no pel domicili de residència i es fa la proposta
que per a cada escola hi hagin 3 instituts de contiuació. També es
demana informació pel Pla Educatiu qe es preveu per als refugiats i
l'Ajuntament respon que s'està estudiant.

DIMECRES 11 Comissió Informativa d'Hisenda i

Governació
¶¶Concertar

un prèstec amb CaixaBanc per refinançar un altre prèstec
anterior amb una millora de condicions que suposa un estalvi anual de
100.000€. Aquest prèstec expirarà el 2021 (amb un any de carència)
i té incidència en el coeficient d'endeutament que ara es preveu que
arribi al 75% durant el segon trimestre de 2017

¶¶Es

proposa una modificació del Reglament de la Policia Local que
permeti la imposició de Distincions als agents i als ciutadans per les
seves actuacions. És una distinció honorífica que no comporta gratificació econòmica.

¶¶Es

proposa la cessió del local utilitzat per l'AAVV dels Comtals per
un any més amb la formula 5+1+1+1+1+1=10. Després d'aquest any
caldrà fer un contracte administratiu nou per haver exahurit aquest
periode de 10 anys.
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DIJOUS 12 Comissió Informativa de Territori i Millora

Urbana
Modificació puntual del Pla General que consisteix en la urbanització de
la Pujada dels Drets i tot l'entorn de la ja derruïda Sala Ciutat a canvi
de la no construcció d'un poliesportiu previst en l'equipament de la Fàbrica Nova.Aquesta modificació ha comportat un conflicte amb l'AAVV de
les Escodines pel fet de no incloure, en principi, les promeses escales
mecàniques de la Pujada dels Drets. Caldrà mantenir contactes amb les
veïnes del barri per tal de defensar la seva posició davnts de l'Ajuntament.

DIVENDRES 13

Comissió Informativa de Serveis a les
Persones

Ens expliquen que finalment l'Ajuntament de Manresa a acceptat la sentència que fa referència al retaule de Salelles i ens fan una petita cronologia: El 1936 uns veïns de Salelles van portar el retaule a Manresa
i va passar al Museu Comarcal. Quan li va arribar el moment de la
restauració, va passar a exposició i és llavors quan, al cap d'un temps,
es constitueix una associació per reclamar el retaule. El 2007 es registra
la primera sol·licitud formal de devoluciói el 2011 entra als jutjats aquesta
sol·licitud. Paral·lelament s'entra en unes negociacions que finalitzen amb
la reclamació de l'associació dels drets de propietat i exposició. La sentència judicial dona tots els drets a Salelles i finalment el 6 de novembre
d'aquest mateix any l'Ajuntament de Manresa decideix no recorrer i acatar
la sentència. Ens aclareixen que no ha suposat cap cost econòmic afegit.

DIMECRES 18

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 19 Ple Municipal
PUNT 4.1

Referent al “Pla de projecció exterior de Manresa 2015-22” am votar en
contra i vam dir això:
Quan la societat sedera Pau Miralda i Companyia el 1826 va començar la construcció de la Fàbrica dels Panyos és possible que no fos
conscient de la seva contribució al que després s'anomenaria la Revolució industrial que a Catalunya es data oficialment a partir de 1840 i
que a Manresa ja portava 14 anys duent-se a terme. No ha estat la
Revolució Industrial la millor de les fites històriques pel que fa referència als drets humans, però si que cal remarcar que en un moment
donat determinades persones de la societat manresana van arriscar-se
trencant amb les dinàmiques contemporànies. Hi ha en aquest Pla de
Projecció exterior un regust a fugida endevant, a gir lampedusià que
incideix de forma obstinada en conceptes obsolets com la competitivitat
i l'empreneduria. Sabem que es difícil espolsar-se les velles puces, i cal
valorar les bones intencions d'aquest equip de govern a l'hora d'afrontar
polítiques de caire més social que millorin la vida de les manresanes
i manresans però pel que sembla, els manca molt recorregut a l'hora
de desprendre's d'aquesta visió empresarial de la ciutat.
En el seu anàlisi DAFO apunten com a Debilitat l'elevat percentatge
de PIMES sense aprofundir analíticament en aquest aspecte i sense
responsabilitzar-ne directament a l'efecte competició i empreneduria. Pel
que fa a les Amenaces, posa l'accent a la, i cito “poca predisposició del sector empresarial a la col·laboració” mentre no deixa de fer
referència a la competitivitat com a base del creixement i que causa
aquest gran nombre de PIMES que citavem fa un moment. Apunta a
“un cert cansament per part de la societat manresana en l'elaboració
d'estratègies” quan en realitat seria més encertat parlar de la societat
empresarial manresana, donat que al gruix de la ciutadania no li arriben
els resultats d'aquestes estratègies, concebudes en sales de reunions.
La economia és, possiblement, l'única ciència que posa tots els seus
esforços en adaptar la realitat a les seves lleis enlloc de fer-ho a l'inreves com la resta de disciplines, i entestar-se en utilitzar el llenguatge
empresarial per diagnosticar una societat, és diagnosticar la societat
com si fos una empresa.
No ens entenguin malament, no estem en desacord en tot el que
planteja aquest Pla de Projecció Exterior:
¶¶ Estem a favor de la millora estructural dels polígons industrials que
ens agradaria que anès lligada a incentius a determinades formes
industrials i associatives que anessin dirigides a formalitzar una
identitat pròpia de la nostra ciutat.
¶¶ Estem d'acord en la promoció del turisme enològic i gastronòmic
que vagi lligada a un producte de proximitat i de cultiu ecològic i
que vagi de la ma d'un marc laboral de la mateixa qualitat.
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¶¶ Estem a favor del potenciament de les TIC com a eina democratitzadora, d'estalvi i de creixement social sempre que al mateix temps
s'afavoreixin altres mecanismes que s'encaminin a evitar la creixent
atomització social que, en part, les TIC afavoreixen.
¶¶ Estem a favor del tercer eix (Sostenibilitat i medi ambient) i no
només com a concepte de promoció exterior sino com a filosofia de
SMARTcity (com ens agraden aquestes nomenclatures anglosaxones)
que estima i respecta el seu entorn.
En el que no estem d'acord és en l'enèssim intent de situar conceptes
com la competitivitat i l'empreneduria com a paradigmes de la nostra
ciutat. En el que no estem d'acord és en donar preponderància a
un turisme com el religiós en un estat que és aconfessional i en un
futura república que s'orienti cap a la laïcitat i que genera llocs de
treball estacionals i de baixa qualitat. En resum, no estem d'acord a
començar la casa per la teulada i en que es segueixi incentivant un
projecte social egoista i excloent.
Des de Podem Manresa creiem essencial que qualsevol forma
tenciament de la nostra ciutat vagi de la ma d'un refermament
nostres estructures internes, del reforç del nostre teixit social i
polítiques destinades a augmentar els standards de solidaritat i
acionisme de la nostra ciutat

de pode les
d'unes
associ-

Per a nosaltres, una prova de la inviabilitat d'aquest Pla de Projecció Exterior és la supeditació al finançament extern, ja sigui en forma
de subvencions o d'aportacions de capital privat. Entenem que certes
concepcions polítiques van lligades a aquesta percepció del més, més
i més, mentre que nosaltres defensem i defensarem que ha arribat el
moment ineludible de parar, valorar i fer l'intent de refermar les nostres
estructures socials i econòmiques segons les nostres necessitats reals.
Aquest punt es va aprovar amb 21 vots a favor i 4 vots en contra (Podem
Manresa i CUP)

PUNT 4.2.1

referent a l'adscripció d'habitatges al “Fons d'Habitatges de lloguer destinat
a polítiques socials” ens vam abstenir i vam dir això:
El nostre Grup Municipal valora positivament l'esforç, com ja hem dit i
direm en altres ocasions, que fa aquest equip de govern en el sentit
de desenvolupar polítiques socials. Voldriem fer una crítica constructiva:
Per fer polítiques socials que vagin més enllà de la rellevància mediàtica i que tinguin un impacte real, ens cal aprendre a treballar colze
amb colze amb els moviments socials que viuen diariament la realitat
del carrer. Deixem d'intentar apropiar-nos d'idees, deixem de suavitzar
propostes i sobretot deixem de banda el paternalisme institucional. No
és una mala iniciativa el Fons d'Habitatges, només que arriba molt tard,
encara trigarà a posar-se en marxa i sobretot, no soluciona el gruix
del problema de l'habitatge a la nostra ciutat. Ens abstindrem perque
creiem que encara hi ha temps de replantejar aquesta acció i dotar-la
de les accions necessàries per a que sigui realment útil.
El punt es va aprovar amb 21 vots a favor i 4 abstencions (Podem Manresa i
CUP)
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PUNT 4.3.1

referent als microcrèdits concedits per l'Ajuntament vam votar a favor i
vam dir això:
Al darrer Ple del mes d'octubre ja ens vam referir al mot “emprenedor”
com el nou mantra que ha de fer que totes siguem més llestes, més
altes i més guapes i així ho demostren amb la reiteració. Repetiré la
crítica tants cops com l'equip de govern utilitzi aquest terme ja que són
aquestes repeticions continuades d'un concepte les que adoctrinen hegemònicament a una societat. Ara bé, repetir crítica no comporta repetir
vot. Aquest cop votem a favor perque creiem que és una mesura que
en els tres anys que es porta duent a terme ha comportat beneficis a
la nostra ciutat i que desitjem que compti amb el vist-i-plau del futur
càrrec de confiança d'aquest equip de govern.
El punt es va aprovar amb 20 vots a favor (Podem Manresa, CiU, ERC i PSC)
i 5 abstencions

PUNT 5.1.1

referent al refinançament del deute de l'Ajuntament vam abstenir-nos i
vam dir això:
Si que es veritat que es fa necessari aprofitar la situació bancària
per intentar pagar menys interessos dels crèdits, que com a ciutat, ja
tenim subscrits, però és important assenyalar que aquest és el resultat
de l'especulació duta a terme pels equips de govern anteriors i que
no els ha suposat més conseqüencies que les polítiques. Ens trobem
davant d'una d'aquelles operacions, necessàries també cal dir-ho, que el
que fan és comprometre els recursos dels propers anys i de les properes legislatures mitjançant carències de benefici immediat per l'equip
de govern actual i del “ja us ho fareu” pels futurs equips de govern.
El punt es va aprovar amb 24 vots a favor i una abstenció.

PUNT 5.1.2

referent a modificacions de crèdit vam abstenir-nos i es va aprovar amb 16
vots a favor i 9 abstencions (Podem Manresa, CUP, PSC i Cs)

PUNT 5.1.3

referent a la reestructuració del deute bancari de l'empresa pública Forum
SA vam abstenir-nos i vam dir això:
Com en el punt 5.1.3 ens trobem davant el fet que tota la ciutadania
de Manresa pagui les conseqüencies de les pèssimes polítiques especulatives sota el mandat d'un equip de govern sense que hagi suposat
una depuració de responsabilitats pel malbaratament del diner públic.
Una empresa pública que hauria d'estar fent el servei social necessari
i una operació bancària que només serveix per allargar l'agonia d'una
fallida econòmica virtual. Ens abstenim.
El punt es va aprovar amb 22 vots a favor i 3 abstencions (Podem Manresa i
Cs)
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PUNT 5.2.1

refrent a la modificació del Reglament de la Policia Local en referència a
la inclusió de mencions i medalles honorífiques sense retribució econòmica
ens vam abstenir i es va aprovar amb 21 vots a favor i 4 abstencios (Podem
Manresa i CUP)

PUNT 6.1.1

referent a la modificació del Pla Especial Fàbrica Nova vam votar a favor
i es va aprovar per unanimitat.

MOCIONS
MOCIÓ 7.1

presentada per CiU, ERC i CUP de suport a la resolució 1/XI del Parlament de Catalunya ens vam abstenir i vam dir això:
De les darreres eleccions del 27S en van sortir uns resultats que com
a grup municipal no entrarem a valorar ni a reinterpretar. Votariem a
favor de l'annex social com a mesures essencials per redreçar la crítica situació social que estem vivint però vuit punts que han situat la
societat catalana en dues bandes amb un empat tècnic ens fa abstenir-nos. Des d'aquí volem fer una crida a que no sigui un tot o res,
i si per algun motiu algun dels grups que van aprovar aquesta resolució al Parlament reinterpreta el mandat popular i canvia desconnexió
per negociació, esperem que faci tot el possible per desenvolupar un
annexe social que faria molt bé a tota la societat catalana.
La moció es va aprovar amb 19 vots a favor, 3 en contra (PSC) i 1 abstenció.
Els representants de Cs van sortir de la sala per no participar en la votació.

MOCIÓ 7.2

presentada per
reguladora del
per fer front a
a favor i vam

la PAHC Bages a través de la CUP per exigir una llei
dret a l'habitatge que garanteixi unes mesures de mínims
l'emergència habitacional i la pobresa energètica, vam votar
dir això:

Primer de tot moltes gracies a la Mari per la seva exposició. Tenim
a la nostra comarca una de les PAHC més actives a nivell social i
més propositives i constructives en la seva relació amb l'administració
local. Tenim un moviment social en contacte directe i diari amb la
dràmatica situació actual. Tenim un activisme social que no demana
subvencions ni privilegis. Com es que com a ens continuem intentant
fer polítiques d'habitatge i socials de mitges tintes enlloc d'obrir espais
polítics reals de col·laboració amb elles? Tots i cadascun dels acords
propostos en aquesta moció són lògics, coherents i necessaris davant
la situació actual. Obviament votarem a favor.
La moció es va aprovar amb 7 vots a favor (Podem Manresa, CUP i PSC) i 18
abstencions
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MOCIÓ 7.2

presentada per la PAHC Bages i la APE mitjançant la CUP per l'acompliment i aplicació de la llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar
l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, vam votar
a favor i vam dir això:
Gràcies Miquel per la teva explicació. Poc més a dir, d'aqui una estona
tindrem l'ocasió de debatre la proposta de l'equip de govern en un
sentit similar a aquesta moció. Un cop avaluades les dues propostes,
el nostre grup no te cap dubte que aquesta tindria una repercussió
directa molt més favorable a la ciutadania que la que vindrà després.
Creiem essencial obrir la política local a les iniciatives dels moviments
socials com a mesura per fer partícep a les manresanes i manresans
de la seva pròpia política. Votarem a favor.
La moció es va aprovar per unanimitat.

MOCIÓ 7.4

presentada per la CUP en referència a l'absolució dels 3 del Vendrell
vam votar a favor i es va aprovar amb 4 vots a favor i 21 abstencions.

MOCIÓ 7.5

presentada pel PSC referent a l'acompliment d'una acord de Ple per la
creació de la figura del Síndic de Greuges municipal, vam votar a favor i
es va aprovar per unanimitat.

MOCIÓ 7.6

presentada per PSC referent a les millores en la estació de RENFE de
Manresa i en el seu servei ferroviari, vam presentar una esmena que
vam defensar així:
Podem Manresa i Democràcia Municipal sempre hem defensat i defensarem el transport públic com a motor de les classes populars i com
a eina front a la cultura del vehicle privat, i més si tenim en compte
que el Bages ha estat una de les grans oblidades pel que fa referència a les infraestructures de comunicació.
Estem d'acord en que, donades les circumstàncies, una millora de 5
minuts sempre és positiva i ens agradaria anar una mica més enlla
demanant:
¶¶ Informació de l'estat del tunel de Montcada previst al Pla de Rodalies que finalitza d'aquí a un mes i mig i que desconeixem en
quin punt es troba. Amb aquest tunel es milloraria l'enllaç dircte
de la zona metropolitana amb les comarques del Vallés Occidental
i el Bages reduïnt el trajecte en aproximadament 15 minuts i fent
possible habilitar més serveis de trens directes.
¶¶ Mentre que a altres ciutats catalanes ja fa temps que presten
serveis el trens més moderns, més sostenibles i adaptats a les
persones de mobilitat reduïda del model “CIVIA”, a Manresa seguim encara amb trens amb més de 20 anys d'antiguetat. Això no
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seria cap inconvenient si s'haguessin fet o es fessin les tasques
d'adaptació a les necessitats dels seus usuaris tal i com s'ha fet
en altres línies de Rodalies.
¶¶ Demanem que a la línia R12 torni a prestar servei amb trens de
Regionals que procurin de la suficient comoditat adient a la durada
del trajecte, ja que actualment es presta aquest servei amb els trens
de Rodalies, pensats per trajectes màxims d'una hora.
¶¶ Actualment la linia entre Hospitalet i Lleida via Manresa només
disposa de tres circulacions en cada sentit i amb uns horaris que
no s'adapten a les necessitats reals dels usuarisd'ambdues ciutats.
Amb el simple fet d'allargar fins a Sant Vicens de Castellet algunes
de les circulacions que actualment finalitzen o comencen a Cervera
beneficiaria les poblacions de Sant Vicens de Castellet, Manresa,
Rajadell i Aguilar de Segarra esdevenint potencialment un eix de
comunicació constant dins la nostra comarca.
Per tot això els demanem el seu vot favorable a l'esmena.
També presenten esmena conjunta ERC i CiU i, per altra banda la CUP
Finalment es fa un refòs de la moció original i les diferents esmenes i s'aprova
per unanimitat

MOCIÓ 7.7

presentada per CiU, ERC, PSC i Cs amb motiu del Dia Internacional
contra la Violència Masclista vam votar a favor eperò vam fer aquestes
observacions:
Sembla que periòdicament hi ha una sèrie de mocions lligades a diverses efemèrides. No hi estem pas en desacord, però si que demanariem una mica de coherència de vot entre aquestes i d'altres que
es van presentant al llarg de l'any. Recordo concretament una moció
enmarcada en la campanya del moviment social Acció Lila votada en
contra pels tres grups que avui presenten aquesta moció i recordo
també l'argumentació que van fer anar per votar en contra d'aquella
proposta en contra de la violència social que exerceixen les franquícies
tèxtils. Votarem a favor fent algunes observacions donat que observem
una generalització poc concretada:
¶¶ Que caldrà donar publicitat als recursos destinats a aquesta lluita
i fer-ne pedagogia per tal que tota dona manresana que es vegi
en aquesta infame situació sàpigui on es pot adreçar, al mateix
temps que es refermen els protocols informatius d'atenció sanitària
en referència als serveis d'orientació juridica específica.
¶¶ Que tota activitat concreta, preventiva i educativa que
aquest sentit comptarà amb el nostre ferm recolzament.

vagi

en

¶¶ Que commemorar les víctimes cada 25 de novembre és l'opció més
fàcil i menys compromesa. Ens recorda a certa promesa electoral
que va fer un polític, de cuyo nombre no quiero acordarme, que
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proposava que per cada assassinada per la violència masclista es
fes un funeral d'estat.
¶¶ Demanem quines seran les mesures que es citen als acords de
la moció i demanem que es doti d'autonomia, eines i sobretot respecte al Consell Municipal de la Dona com a eina imprescindible
per aquesta lluita.
¶¶ I com a darrera observació i com hem dit a la moció defensada
per la PAHC, demanem humilitat per aprendre la lliçó que ens
ensenyen els moviments socials a l'hora de maximitzar el rendiment
dels seus escassos o inexistents recursos econòmics.
La moció es va aprovar amb 22 vots a favor i 3 abstencions.

DILLUNS 23
Vam mantenir una reunió
com a presa de contacte
ens convoquen al Consell
pressupostos previstos pel

informal amb el Director General de la FUB
de la Fundació Universitària i la mateixa tarda
de Direcció de Forum on ens presenten els
2016 i se'ns fa un informe de gestió.

DIMARTS 24
es celebra un Ple Extraordinari per realitzar el sorteig de les meses electorals per al 20 de desembre.

DIMECRES 25
Ens reunim amb el responsable de Presidència per aportar les nostres
idees en l'àmbit del Pacte de Ciutat:
¶¶ Ampliació de la figura del tutor aprovada al Ple del passat mes
d'octubre en el sentit que esdevingui quelcom més que una simple
guia de tràmits administratius i reforci la visió de conjunt tant del
Centre Històric com de la resta de Manresa.
¶¶ Dirigir la política actual de microcrèdits cap a les necessitats de la
nostra ciutat.
¶¶ Fer us de les franquícies per obrir noves zones comercials.
¶¶ Diversificar les opcions d'oci diurn i nocturn.
¶¶ Promoure la implantació de mòduls formatius de grau mig i superior
com a tasca de reforç de l'autoestima en la formació laboral.
¶¶ Proposar la figura del promotor com a paper mediador en la relació
entre l'Ajuntament i els col·lectius de refugiats.
El dilluns dia 30 no puc assistir al Consell Directiu del Consorci de Gestió
de Residus del Bages per motius de salut.
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