Cròniques
Plenàries
Ple de 1 d’octubre de 2015

CUP L’ARBOÇ PARTICIPA

Ordre del dia

01 Acta del Ple del 30/07/2015
02 Acta del ple del 01/09/2015
03 Juntes de Govern
04 Decrets d’alcaldia
05 Moció CUP/PSC/DC/ERC/: Moció d’acollida de refugiats
06 Creació de prestació de garantia +55
07 Suport al Correllengua 2015
08 Moció CUP: Millora de la transparència
09 Moció CUP: Procés participatiu: Adhesió a l’AMI
10 Moció CUP: Inversió i manteniment del Poliesportiu
11 Expedient sancionador a JSM
12 Conveni per al subministrament de bosses de brossa
13 Subvencions per a la rehabilitació d’habitatges al nucli antic
14 Reconeixement extrajudicial de crèdit
15 Aprovació dels comptes anuals 2014
16 Bonificació tarifa piscina per minusvalia
17 Tres Campanyes de captació de nous abonats a la piscina
18 Moció CUP/CDC extraordinària de suport a A.Mas, J.Ortega i I.Rigau
19 Moció extraordinària per a no judicialitzar la política a Catalunya
20 Precs i preguntes

Recordem que la composició del ple és la següent:

2

regidors

8

regidors

2

regidors

1

regidor
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1Acta del Ple del 30/07/2015
EXP.NUM 574/15

Aprovació de l’acta del ple ordinari 10/15 de Data 30 de juliol de 2015

Explicació de vot

Es vota a favor.
Des de la CUP però es va preguntar no només si l’Arboç estava dins de l’AMI sinó
també que es preveia en aquest sentit i l’acta no recull la segona pregunta.
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2Acta del Ple de l’ 1/09/2015
EXP.NUM 661/15

Aprovació de l’acta del ple extraodinari 11/15 de data 1 de setembre de 2015

En aquest ple extraordinari es feia el sorteig dels membres de la mesa de les
eleccions del 27 de setembre
Explicació de vot

Es vota a favor.
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3Juntes de govern
Donar compte de les actes de la Junta de Govern local que s’han dut a terme durant
els mesos de juliol i agost de 2015.
És a títol informatiu. No hi ha votació
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4Decrets d’alcaldia
Donar compte dels decrets d’alcaldia dictats els mesos de juliol i agost de 2015.

És a títol informatiu. No hi ha votació
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5Moció d’acollida de refugiats
EXP.NUM 20150688

Moció de CiU, ERC i la CUP- L’Arboç Participa en suport a l’acollida de població refugiada victima dels conflictes armats a la mediterrània.

La declaració universal dels drets humans reconeix en el seu article 14 que en
cas de persecució tota persona té dret a cercar asil i a gaudir d’ell en qualsevol
país. Tot el que pugui fer-se en una adminsitració propera a la ciutadania no cal
que es faci en una administració de rang superior.
La moció va destinada a demanar una major dotació de recursos a la UE per al
suport jurídic, assistència, acollida i integració social i que s’estableixin mecanismes perquè es transfereixin a les adminsitracions municipals per a la seva gestió
centralitzada.
Explicació de vot

La moció reforça el dret d’asil reconegut internacionalment però no s’ha desenvolupat adequadament fins que no s’ha plantejat una situació greu i sobretot
publicitada.
Per la CUP- L’Arboç participa no hi ha diferència entre refugiat de guerra i refugiat econòmic al ser tots victimes del capitalisme com també creiem que és un
bon moment per reflexionar profundament sobre els motius migratoris i refusem
enèrgicament el concepte “efecte crida” quan el que cal canviar és l’origen del
conflicte.
Cal incidir en la causa i no el l’efecte.
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6Creació de prestació garantia +55
EXP.NUM 20150688

Moció de CiU i ERC per la creació de la prestació de garantia +55 impulsada per UGT
de Catalunya.

Instar a la Generalitat la creació d’una prestació equivalent al SMI (648,60€) per a
persones majors de 55 anys, que es trobin en situació de desocupació, que tinguin cotitzats un mínim de 15 anys i que hagin exhaurit la prestació per desocupació contributiva.
Explicació de vot

Hi donem suport tot i que ens sembla insuficient ja que no té un caràcter universal i exclou sobretot el sector femení que moltes vegades no cotitza.
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7Suport al Correllengua 2015
EXP.NUM 20150688

Moció de CiU de suport al Correllengua 2015

Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats en orgnaitzar el correllengua i aportar la infraestructura i ajuda necessària per al bon desenvolupament
de les activitats programades.
Explicació de vot

Ens alegrem que tothom se sumi a aquesta moció. Ens felicitem per algunes inicitaives lingüístiques impulsades des del consistori però demanem mostrar-nos
ambiciosos amb la llengua i fer-la avançar sense recular ni un centímetre.
Defensar una llengua no és defensar només el seu ús qüotidià sinó també la cultura escrita que hi ha al darrere.
Consideracions durant el ple

L’Ajuntament es compromet a aportar la quantitat que s’havia anat aportant durant els últims anys (100 euros).

CUP L’ARBOÇ PARTICIPA

8Millora de la transparència
EXP.NUM 20150702

Moció de la CUP- L’Arboç Participa per a la millora de la transparència informativa del
consistori de la vila, dels seus comptes municipals i càrrecs públics.

Es demana un canvi en la política informativa de l’Ajuntament ja que l’accés a la
informació és un dret fonamental que no s’està aplicant amb la facilitat mínima
que requereix.
Les mesures que s’impulsen són tals com:
-Publicació dels salaris dels càrrecs electes així com les dietes, telèfons i locomoció de l’alcalde i regidors i regidores,
- Facilitar la consulta del pressupost municipal i també l’execució del pressupost i
els venciments del deute de la vila.
- Celeritat en la publicació dels àudios i les actes dels plens.
Explicació de vot

Davant d’un dèficit objectiu de transparència i d’accés a la informació -que a més
està reconegut la llei 19/2014- requerim urgentment que aquest aspecte passi a
ser prioritari pel consitori. La transparència i l’accés a la informació és bàsic per la
pròpia salut democràtica i per l’acostament del ciutadans a la política muncipal.
Per altra banda refusem la publicació partidista de la informació ja que l’Ajuntament ha ser imparcial en aquest sentit.
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9Procés Participatiu: Adhesió a l’AMI
EXP.NUM 20150702

Moció de la CUP - L’Arboç participa per a la celebració d’un procés participatiu amb consulta no referendària per formar part de l’Asociació de Municipis per la Independència.

Entenem la participació ciutadana com una mostra de salut i maduresa democràtica acceptada per tots els grups polítics i considerant que d’acord en el moment
polític que vivim cal interpelar la població i que sigui sobirana sobre les seves
decisions. Per tot això es proposa un procés participatiu amb consulta no referendària.
Explicació de vot

Per la CUP - L’Arboç participa, com diu el títol del grup és la base de la nostra
existència. Sempre estarem d’acord en un procés participatiu si està organitzat
d’una manera plural, participativa i amb la màxima informació i capacitat decisèria
sobre el que es proposa.
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10Inversió i manteniment del Poli
EXP.NUM 20150702

Moció de la CUP - L’Arboç participa a favor de la inversió i manteniment del poliesportiu municipal.

Prioritzar la inversió esportiva en els equipaments existents enfront de noves
instal·lacions i encara més si es tracta d’esports de base amb un contingut contrastadament educatiu i de creixement personal i en equip.
En aquest cas es pretén que la inversió en el Poliesportiu -arreglar les filtracions
d’aigua i el canvi de parquet- esdevingui prioritària en matèria esportiva quan es
diposi del finançament necessari.
Explicació de vot

En el darrer ple es va aprovar el projecte - que no finançament - d’unes pistes de
pàdel per un valor aproximat de 60.000 euros. En el mateix ple ens vam asabentar que l’Ajuntament havia renunciat a 10.000 euros de subvenció per reparar el
parquet del poliesportiu al no disposar dels diners per a completar la seva aportació d’uns 60.000 euros també.
Com que governar és prioritzar i prioritzar és afavorir al màxim de gent possible,
estem a favor que primer es faci una actuació, que és imprescindible, al poliesportiu i posteriorment es considerin altres inversions d’acord amb el pressupost i
moment de crisi que encara estem patint.
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11Expedient sancionador a JSM
EXP.NUM 20150175

Ratificació del decret de 20150174 de 3 de març de 2015 i resolució expedient sancionador contra el senyor JSM per infracció de la ordenança pel civisme i la convivència.

Per competència del ple s’ha de decidir si es ratifica l’expedient sancionador a JSM
com a propietari d’un gos, per infracció l’article 126.12 de l’ordenança pel civisme i la
conviviència: Portar un gos potencialment perillós sense anar lligat amb corretja o
sense portar morrió homologat.
Explicació de vot

Es vota a favor tot i que pensem que l’expedient sancionador hauria de ser l’últim
pas per evitar una infracció. Des de la CUP - L’Arboç participa apostem per un
diàleg i campanyes de conscienciació sobre les normes de civisme i convivència
en tota la seva amplitud.
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12Conveni subministament bosses
EXP.NUM 20150624

Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Asociació de Municipis Catalans per a
la recollida selectiva porta a porta i l’Ajuntament de l’Arboç per a la subscripció d’un
acord marc per al subministrament de bosses i fundes compostables.

Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Asociació de Municipis Catalans per
a la recollida selectiva porta a porta i l’Ajuntament de l’Arboç per a la subscripció
d’un acord marc per a la compra conjunta de bosses i fundes compostables entre els membres de l’associació per l’exercici 2016.
Explicació de vot

Es vota a favor. Tot el que sigui col·lectivitzar i que això representi un estalvi que
faciliti la dinàmica en el reciclatge, li donarem suport.
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13Subvencions per la rehabilitació
EXP.NUM 20150162

Aprovació definitiva de les bases reguladores per a l’atorgament de subvencions per
a la rehabilitació d’immobles al nucli antic de l’Arboç en el marc de la llei de barris.

Degut a les al·legacions en l’article 2 i 13 de les bases existents es presenten
unes noves bases que han de ser aprovades referides al projecte d’intervenció
integral per a la rehabilitació dels elements comuns d’edificis del nucli antic.
L’Article 2 fa referència als beneficiaris de l’ajut i el 13 als terminis per a execució
de les obres.

La votació queda pendent a falta d’estimacions a les al·legacions.
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14Reconeixement de crèdits
EXP.NUM 20150693

Aprovació del reconeixement extrejudicial de crèdit.

Reconeixement i pagament d’una factura de compra de bosses de brossa
compostables corresponent a un error de comptabilitiat del 2014 que puja a
3.069,43€.
Explicació de vot

Es vota a favor. Bé s’ha de pagar, no?
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15Comptes anuals 2014
EXP.NUM 20150425

Aprovació dels comptes anuals 2014

Aprovació definitiva dels comptes anuals després d’haver passat per la comissió
especial de comptes i el termini d’exposició pública.
Explicació de vot

Es vota a favor al no haver detectat cap al·legació a l’expedient.
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16Bonificació tarifes piscina
EXP.NUM 20130054

Aprovació de modificació del percentatge de minusvalia en les tarifes de la piscina
coberta municipal.

Proposen modificar el percentatge de minusvalia establert a les tarifes de la piscina per tal de regular de forma més adequada aquest col·lectiu.
Els d’una minusvalia del 65% anteriorment obtenien una menor bonificació i amb
la nova proposta passarien a la bonificació màxima.
Explicació de vot

Es vota a favor al contemplar que és un col·lectiu amb dificultats evidents i a més
a més la piscina té un caràcter terapèutic important. Per aquest benefici seria bo
contemplar que qualsevol minusvalia tingués una major bonificació
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17Campanyes abonats piscina
EXP.NUM 20150046

Aprovació de tres campanyes de captació de nous abonats per a la piscina coberta
municipal.

Les campanyes porten el nom de:
- Porta un amic i beneficia’t: 50% de reducció de la següent quota.
- Descomptes per a professors: Preu especial per a ser docent
- Preu reduït per persones que en vulguin fer un ús reduït i en horari de migdia
Explicació de vot

Partim de la base que veiem bé dinamitzar l’increment d’abonats a la piscina per
rendibilitzar-la. No obstant això no hauríem de perdre de vista el caràcter públic
d’aquest equipament. Per aquest motiu ens abstenim ja que no ens sembla bé
afavorir en exclusiva a un col·lectiu.
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18Suport a Mas, Ortega i Rigau
EXP.NUM -

MOCIÓ EXTRAORDINÀRIA: Moció de CiU, ERC i la CUP en suport al president Mas,
l’exvicepresidenta Ortega i la consellera Rigau amb motiu de la seva imputació per
l’organització del 9N

Expressar el suport als organitzadors del 9N denunciant l’escassa qualitat democràtica d’un Estat fent un ús partidista de les institucions judicials i emetent judicis polítics contra representants electes per impulsar processos democràtics.
Explicació de vot

La CUP entén que som davant un nou atac contra les institucions del pais per
part d’un estat demofòbic que utilitza políticament les instàncies judicials per a
intentar doblegar la voluntar del poble català.

Una abstenció
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19No judicialització de la política
EXP.NUM -

MOCIÓ EXTRAORDINÀRIA: Moció del PSC per a la no juidicialització de la política a
Catalunya.

Manifestar la necessitat d’evitar processos de judicialització de la política aixi com
reclamar un procés d’obertura de diàleg, negociació i pacte per trobar una solució
a l’encaix entre Catalunya i la resta d’Espanya.
Explicació de vot

La CUP vota en contra perquè entenem que el respecte a la legalitat ha d’estar
superat quan aquestes lleis son injustes, més encara si hi ha un mandat popular
clar i inequívoc pel que fa al dret a decidir.
És absurd reclamar un procés de diàleg en un estat que es manifesta contrari al
diàleg ja que així s’ha intentat des dels últims anys (Estatut, pacte fiscal, petició
de referèndum, petició de consulta no referendària i la utilització política del Tribunal Constitucional que ha impedit desplegar la llei contra la pobresa energètica,
impost a dipòsits bancaris o impost a les nuclears)
A més a més de tot això subratllar que trobem a faltar que no s’esmenti que és
un atac a les institucions i per tant un atac a l’expressió democràtica per part
d’un govern autoritari.
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20Precs i preguntes
CUP - Quin seguiment fa l’ajuntament de la Escola de Musica Tradicional un cop que
aquest l’ha externalitzada? Quants matriculats hi ha?
Sonia Magrané: Encara estan en periode d’inscripcions, les classes començaran a finals d’octubre i quan tinguin informació ens la faran arribar
CUP - Motius pels quals s’ha canviat el sentit de circulació a l’Avinguda Barcelona fet
que suposa un perill.
Josep Raja: Confirmen que pot donar lloc a equivocs i que ja s’ho miraran.
CUP - Es va prendre el compromís de fer el procés participatiu de la muralla al mes de
setembre. Havent passat setembre, quan es farà aquest el procés participatiu?
Alfons Ribas: A l’espera d’una proposta dels arqueòlegs s’endarrereix fins al gener o
febrer.
CUP - Sota quins criteris es va fer difusió de la festa major tant pel que fa al vídeo
publicitari com a la publicació al diari Baix Penedès d’un sol acte (concert 40 principales) i no de tota la festa major al complet.
Alfons Ribas: Certament es reconeix que el vídeo en general no va agradar a força
entitats i que la promoció al diari és criteri del diari ja que envien a tots els mitjans la
mateixa informació.
CUP - Seguiment de les contractacions, en concret la oferta d’un bidell i d’un/a netejador/a.
Joan Sans: L’ajuntament reconeix que la publicació de les bases pertinents s’ha fet
fora tard. Aquest fet ha endarrerit el concurs i per aquest motiu han hagut de contractar temporalment i sense concurs a dues persones fins que no es resolgui el concurs
que esta en marxa.
Des de la CUP farem un seguiment exhaustiu per garantir un procés net i just.
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CUP - La salut dels parquímetres. Davant del mal funcionament dels parquímetres,
quina actuació pensa fer l’ajuntament?
PSC: Reconeixen el mal funcionament i que és un tema a solucionar tot i ser aparells
cars.
CUP - Es demana l’expedient que fa referència a les prioritats per al presuspost 2016.
Joan Sans: Ja ens el faran arribar
CUP - Quina utilitat tenen els mails i per què l’alcalde no els respon.
Tot succeeix arran de la proposta del canvi de data del Ple ordinari, que s’havia de fer el
24 de setembre. Vam enviar un mail i després diferents trucades a l’alcalde perquè no
estàvem conformes amb el canvi de data i ell ens va respondre que sovint no es llegeix
els correus. I que també li passa amb les trucades i que ara comença a delegar-ne algunes als dos dels seus regidors.
La CUP considera que dintre de les obligacions del càrrec s’imposa la de tenir cura de la
comunicació i més encara si es tracta d’una urgència. Si no, hauríem de considerar que
el mail no és el canal correcte de comunicació i encara menys, per exemple, quan hi hagi
una convocatòria urgent.
ERC - Es pregunta com és que el bar “La Caverna” està en funcionament sense llicències.
Gabriel Curieses i Joan Sans: Manifesten que tenen una allau de peticions de seguiment d’aquestes llicències i que ja se’ls ha avisat.
Públic - Referent a la convocatòria de dues places per llocs de treballs, la del bidell i
una altre per la netaja ens ha arribat que a les persones que s’inscrivien se’ls hi cobraven prop de 14€ i voldria saber si és veritat i per què, ja que per una banda aquí
ens omplim la boca amb mesures de foment de l’ocupació i ara resulta que les persones que busquen feina, que en teoria son les que més ho necessiten, han de pagar un
import. Això és quasi com privatitzar el servei d’ocupació.
Joan Sans: Si, és veritat, bé, ho estem mirant...
Montse Perez: No, però els aturats no pagaven, no?
Sònia Magrané: Però a la gent se’ls hi ha cobrat?
Joan Sans: Si “bueno”, als que no cobraven “dallonçes” si, no... bé, ho mirarem per properes vegades...
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El ple va acabar amb una declaració per part
de la CUP referint-se a la pujada de to en
determinats temes en els quals entenem
que es pot fer un diàleg mot més planer.
Des de la CUP demanem que no s’entenguin les nostres propostes com una amenaça sinó com un intent d’enriquir el debat
polític constructivament.

