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Acords del Ple ordinari del 29 de setembre de 2020

Dimecres 30 de setembre de 2020

Manifest del Correllengua 2020: El Ple es va iniciar amb la lectura, per part de la
regidora de Cultura, Joana Borrego, d’una declaració de suport al Correllengua
2020, que impulsa la CAL Castellar. Enguany, aquest esdeveniment tindrà lloc el
dissabte 10 d’octubre.

Aprovació de l’acta anterior corresponent a la sessió del 21 de juliol de 2020: es
va aprovar per unanimitat.

Donar compte de l’informe del període mitjà de pagament del segon trimestre
de 2020: el consistori es va donar per assabentat dels informes relatius al període
mitjà de pagament a proveïdors durant el segon trimestre de 2020 i que està situat en
7,18 dies.

Donar compte de l’informe d’Intervenció relatiu a resolucions adoptades el
2019: el Ple també va donar compte de l’informe elaborat sobre les resolucions
adoptades durant l’any 2019 contràries a les objeccions efectuades per l’òrgan
interventor. Es tracta de quatre acords relatius a l’adjudicació de dos contractes
menors i a dues aprovacions de reconeixements de crèdits corresponents a diverses
factures. Aquest informe es remetrà a la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

Moció grup municipal ERC en defensa i promoció de la cultura segura. La
proposta no va prosperar ja que va comptar amb els vots en contra dels 12 regidors
de Som de Castellar – PSC, l’abstenció del regidor de Ciutadans i els vots
favorables dels 8 regidors d’ERC, Junts per Castellar i la CUP.

Moció grup municipal ERC per clarificar les presumptes irregularitats
comeses per la monarquia espanyola. El consistori va aprovar una moció
presentada pel grup municipal d’ERC que manifesta el rebuig al sistema monàrquic
espanyol i es reafirma en el compromís d’aconseguir que les institucions polítiques
basin el seu fonament de legalitat i sobirania en la voluntat democràtica de la
ciutadania. L’acord insta el Congrés dels Diputats a crear una comissió
d’investigació que permeti investigar les presumptes irregularitats comeses per
membres de la Família Reial. La moció es va aprovar amb els vots favorables dels 8
regidors d’ERC, Junts per Castellar i la CUP, l’abstenció dels 11 regidors de Som
de Castellar – PSC i el vot contrari del regidor de Ciutadans (abans de la votació
d’aquest punt de l’ordre del dia es va absentar un regidor de Som de Castellar –
PSC).

Moció grup municipal ERC per subscriure el manifest per la llibertat de Jordi
Cuixart i Jordi Sànchez i la defensa de l'exercici dels drets fonamentals signat
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el 29 de maig de 2020 al Congrés dels Diputats. El Ple va aprovar una moció
presentada pel grup municipal d’ERC que subscriu i s’adhereix a un manifest en
favor de la llibertat de Jordi Cuixart i Jordi Sànchez i la defensa dels drets
fonamentals signat per nou formacions polítiques del Congrés dels Diputats el
passat mes de maig arran d’uns advertiments d’Amnistia Internacional. L’acord es
va prendre amb els vuit vots favorables dels regidors d’ERC, Junts per Castellar i la
CUP, l’abstenció dels 11 regidors de Som de Castellar – PSC i el vot contrari del
regidor de Ciutadans.

Moció del grup municipal de la CUP en relació a l'increment de la factura de
l'aigua el tercer trimestre de 2020 a Castellar. El consistori va desestimar una
moció presentada pel grup municipal de la CUP en relació a l’increment de la
factura de l’aigua el tercer trimestre de 2020 a Castellar. El text no va prosperar
perquè va comptar amb els vots contraris dels 11 regidors de Som de Castellar –
PSC, una abstenció del regidor de Ciutadans i 8 vots favorables dels regidors
d’ERC, Junts per Castellar i la CUP.

Moció de Som de Castellar – PSC per una atenció primària forta. El consistori
va aprovar una moció de Som de Castellar – PSC que demana el reforç de l’atenció
primària davant la situació de saturació que pateix en l’actualitat l’Àrea Bàsica de
Salut de la vila.

El text demana l’obertura dels consultoris i serveis sanitaris que s’hagin tancat total
o parcialment durant la pandèmia. També exigeix l’habilitació d’espais i circuits
segurs per evitar contagis i mesures de protecció, tant pel personal sanitari com pels
pacients, i demanda la recuperació de la visita presencial, deixant la consulta
telemàtica o telefònica només per aquelles qüestions que es poden resoldre per
aquesta via.

La moció inclou a més la sol·licitud al Departament de Salut de la recuperació dels
metges, metgesses, infermers, infermeres, administratius i administratives perduts
amb les retallades dels anys 2011-2014. Un altre aspecte que recull el text és la
petició que es prioritzi la despesa sanitària destinada a l’atenció primària, amb una
dotació econòmica del 25% del pressupost de Salut, tal i com recomana
l’Organització Mundial de la Salut. També es denuncien “la demolició programada i
sostinguda de l’atenció primària i les polítiques privatitzadores”.

L’acord es va prendre amb els 12 vots a favor dels regidors de Som de Castellar -
PSC i Ciutadans i les 8 abstencions dels regidors d’ERC, Junts per Castellar i la
CUP. En tractar-se d’un assumpte sobrevingut, es va votar prèviament la urgència
amb els vots favorables dels 12 regidors de Som de Castellar – PSC i Ciutadans i els
vots en contra dels 8 regidors d’ERC, Junts per Castellar i la CUP.
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