Ple del 29 de juny
Crònica plenàries de la CUP - L’Arboç Participa

El repartiment dels papers
Primer ple per entrar en matèria. Fins ara, sabíem que el PSC va guanyar les eleccions de fa poc més d’un mes i que,
per tant, en Joan Sans repeteix a l’alcaldia. Poca cosa més. Regidors a l’oposició: dos de CiU, dos de la CUP-l’Arboç
Participa i un d’ERC. Fins ara intuïem que poca cosa podríem fer per incidir en les decisions davant els vuit regidors
del PSC que els atorguen la majoria absoluta.
Ara, tot això, ja ho anem constatant. El darrer ple, el de dilluns passat, era una exposició del repartiment de les diferents atribucions dels regidors socialistes, és clar.
Els primers punts corresponen a informar sobre la constitució dels grups polítics municipals, la distribució de les regidories, el nomenament dels membres de la Junta de Govern Local, el nomenament dels Tinents d’alcalde, el nomenament del Tresorer/a i les delegacions de l’alcaldia a la Junta de Govern.
El segon bloc va passar per votacions: la periodicitat de les sessions de ple; creació i periodicitat de la comissió informativa i de la comissió especial de comptes; determinació de les delegacions del ple a la Junta de Govern. Finalment,
es van votar els nomenaments de representats de l’Ajuntament a la Fundació Museu de Puntes de Coixí, a la Fundació Pública Municipal Residència Sant Antoni Abat, a LOCALRET, a les Comissions d’Escolarització d’Educació Infantil
i Primària de la comarca del Baix Penedès, a l’Agència Catalana de l’Aigua del Pla d’Abastament i Distribució d’Aigua
(PABCAT), al Consell Escolar del CEIP Sant Julià, al Consell Escolar de l’IES l’Arboç, a la Junta de Compensació del
Polígon del Foix-1 i a la Junta de Compensació del Polígon V Camp de Futbol.
Us informem que les regidories queden establertes de la manera següent: Joan Sans s’encarrega de “Règim intern”,
“Seguretat ciutadana”, “Cultura” i “Protocol”. Alfons Ribas de “Promoció econòmica”, “Ocupació i turisme”, “Participació ciutadana”, “Comunicació” i “Noves tecnologies” (no sabem de fet si és “Comunicació i Noves tecnologies”, és
a dir si és una o dues àrees de govern més). Josep Raja s’encarrega d’”Urbanisme” i “Hisenda”. Montserrat López
de “Serveis Socials”, “Sanitat” i “Medi ambient”. Gabriel Curieses de “Via pública”, “Serveis urbans i manteniment” i
“Protecció civil”. Sònia Magrané s’encarrega d’”Ensenyament” i “Festes populars”. Dídac Bassas de “Servei de neteja”, “Parcs i Jardins” i “Indústria”. Finalment, Miguel Ángel del Río s’encarrega de “Joventut”, “Esports” i “Lleure” (aquí
tampoc no sabem si són una, dues o tres les àrees de govern).
Per altra banda, la Junta de Govern Local estarà integrada per l’alcalde, Joan Sans, i per quatre regidors que, a més
són tinents d’alcalde. Correlativament són: Josep Raja, Alfons Ribas, Montserrat Pérez i Gabriel Curieses. Fins aquí
res a dir. No pas per falta de ganes, sinó per impossibilitat de modificar cap dret que no els doni la llei.Passem a les
votacions, on també tenim les de perdre però que almenys podem fer l’exposició del vot, sigui quin sigui.

Ple del 29 de juny
Crònica plenàries de la CUP - L’Arboç Participa

Periodicitat dels plens
Pel que fa a la periodicitat dels Plens ordinaris. L’Ajuntament s’acull al que diu la llei de fer-los com a molt cada dos
mesos. La CUP-l’AP considerem que un ple cada dos mesos és insuficient i ho exposem de la manera següent:
una de les funcions del ple i més ara que el grup socialista té la majoria absoluta, ha de servir d’expositor d’altres
pensaments també representats al consistori i votats per la població arbocenca. Pensem que un ple obliga més a la
difusió de l’actuació municipal. A més, proposem que la remuneració per assistència sigui la meitat del preu que
s’estableixi (i que encara no ens han notificat) de manera que no costi ni un cèntim més als nostres convilatans.
A això se’ns respon que l’organització d’un ple porta molta paperassa i que és una feinada la seva organització.
Reflexió: des de quan es prioritza el que entenem que és d’interès general a la feina que pugui suposar? Mirem d’optimitzar les eines que tenim.
Delegacions del Ple a la Junta de Govern
Una altra votació que vam voler debatre va ser la que va fer referència a les delegacions del Ple a la Junta de
Govern. Què suposa això? que determinades competències que corresponen al Ple passen a la Junta de
Govern. Ara ja no són tretze regidors decidint. Ara en són quatre i l’alcalde. Moltes d’aquestes competències
es refereixen a temes econòmics. Podran decidir, per exemple, “l’adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el
10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en tot cas, quan sigui superior a tres milions d’euros...”.
Vam apuntar que aquest moviment és contrari als seus propis principis manifestats en el programa electoral,
que apuntaven a una major participació i transparència. La resposta va ser que es comprometien a informar de les
seves decisions. Això no és cap mèrit perquè els hi obliga a llei.
Per més informació, ja que aquest punt és molt extens i molt interessant de llegir és l’Expedient núm. 20150463.
Reflexió: minva de la democràcia. Els regidors de la CUP-l’AP sabem que debatre contra una majoria absoluta és difícil, però els nostres arguments podrien fer canviar o modificar algunes decisions si s’escoltessin. Lluitarem fins al final
perquè sigui així. Però d’aquesta manera, en moltes decisions no podrem ni tan sols intervenir. Ni la CUP, ni la resta
dels grups de l’oposició, ni tres dels seus mateixos regidors socialistes (del mateix govern?).
La resta, representacions a diferents corporacions i fundacions. Allà on intervenen altres grups polítics que no són del
govern, la Carmina Malagarriga anirà com a representant de la CUP-l’AP a la Fundació Museu de Puntes de Coixí i
el Xavier Berber a la Fundació Pública Municipal Residència Sant Antoni Abat. I l’Olga Navarro (CiU) i en Carles Ribé
(ERC) a totes dues cadascun.
El paper de la dona
Vam fer també un últim apunt sobre la necessitat que els suplents representants en temes d’escolarització no
siguin sempre dones, per dos motius principals: el primer és que sempre hi ha aquesta fragmentació entre temes d’escolarització i socials, i, de l’altra banda, la part més tècnica més masculinitzada. El segon és que
amb aquesta perspectiva, no ajudarem mai els pares (homes) a integrar-se més en els temes escolars. Canviar
aquesta dinàmica ens sembla fonamental. La resposta va ser que no és sexisme en absolut... és així, simplemement.
Reflexió: manifest desconeixement del paper de la dona quan accedeix a feines o càrrecs de responsabilitat fora de
la llar. Aquests es converteixen en una prolongació de la llar i, com a tals, menystinguts. La CUP-l’AP pensem que el
paper de l’escola en qualsevol municipi és essencial i és pràcticament un termòmetre de la salut social del poble. No
deixar que hi participin en igualtat els dos gèneres empobreix el discurs sobre la importància de l’educació, el nostre
futur.
Així es va acabar el ple. Un ple sense números ara per ara. Sembla que el proper serà a finals de juliol. Anirem preparats. Com sempre, amb els deures fets.

