INTERVENCIONS DE LA CUP AL PLE DE JUNY DE 2016
Punt 3 de l'ordre del dia: Aprovació de l'estudi de mobilitat urbana de Palau-solità i Plegamans
(Temps d'intervenció màxim: 3 minuts)

Un cop revisat l'Estudi de Mobilitat que es presenta a aprovació, hem detectat que, si bé hi ha un
seguit d'actuacions que valorem positivament i que representen possibilitats reals de millora pel
poble respecte la situació actual, i d'altres que tractant-se de propostes, es podrien haver consultat a
la població sobre la necessitat de dur-les a terme, n'hi ha que fan prou contrapès com per a que hi
votem en contra.
No som partidaris de reduir la línia de servei de bus urbà. Potser tenim un altre concepte del que
significa un “servei públic”. L'eficiència sempre caldrà augmentar-la, però la del servei, no només
l'eficiència econòmica. L'educació i la sanitat tampoc són rendibles des d'un punt de vista
exclusivament econòmic. En aquest cas, el que es proposa a l'estudi per tal de millorar “l'eficiència”
és una reducció del recorregut de gairebé un 30% segons la documentació presentada. Deixarem un
bon grapat de veïnes sense servei, quan potser caldria fomentar-lo abans d'eliminar-lo, sobretot
tenint en compte que es basa en xifres no actualitzades i que en els últims anys s'ha vist un
creixement notable del seu ús.
L'estudi, i reconec que és lògic que ho faci, es basa en part en les infraestructures viàries previstes al
POUM, les vol prioritzar, especialment el que podríem anomenar «Ronda Sud», que connectaria la
Pineda amb la rotonda del pont de Can Cladellas, carregant-se la verneda que hi ha al costat de
l'Escorxador. Trinxant el territori, vaja. Un POUM, aprovat inicialment el 2013 i al que des de la
CUP ja vam mostrar-nos-hi en contra i vam presentar-hi al·legacions, tot i que com és ben sabut no
van evitar que s'aprovés. Un POUM que proposa un creixement per a arribar a 25.000 persones. Un
66% més de la població que avui hem confirmat estar al llindar dels 15.000. 10.000 persones més.
Totalment fora de lloc i fora de la realitat. I coherentment, no podem acceptar un estudi que es basa
en premisses que no compartim.
També considera l'estudi com a referent el IV Cinturó, i així seguim trinxant el territori fins que ens
ho carreguem tot.
I per acabar, veiem que l'estudi té una vigència del 2014 al 2019. I es porta a aprovació ara a la
meitat de la vigència? Quin sentit té? Ja sabem que s'havia d'aprovar fa un any però les eleccions o
no sé exactament què van evitar-ho. El que segur no té sentit, per a nosaltres, és portar-lo a aprovar

a la meitat de la seva vigència, quan al final d'aquesta legislatura s'acaba. 3 anyets. A més no tenim
una memòria que expliqui quines propostes de l'estudi ja s'han realitzat. Ni moltes de les coses que
es proposen, es faran en 3 anys. Així que com dèiem, tenim massa punts de pes que ens fan votar en
contra d'aquest punt.

Punt 5 de l'ordre del dia: Moció de la CUP de suport i compromís amb producció local d'energies
sostenibles:
Presentem aquesta proposta d'acord per a seguir fent passos endavant en relació a la moció
aprovada el mes de novembre passat pel que fa a l'adhesió a la Xarxa de Municipis per l'Economia
Social i Solidària. I també a la moció aprovada el mes de febrer d'enguany en relació al canvi
climàtic, on en el seu punt 2, ens comprometíem a crear durant aquesta legislatura un Pla Estratègic
Municipal per donar suport en la implantació dels acords de Paris 2015, i on es contempla en el
punt 3, que es promouran i es donarà suport a projectes d’economia verda i social per a la creació de
nova ocupació i també a projectes d’autosuficiència energètica i a aquells lligats amb la participació
i l'educació. I això és el que fem amb aquesta proposta de suport i compromís amb iniciatives de
producció local d'energies sostenibles, d'energia verda.
L'escalfament del planeta és una realitat, i aquest està associat directament al model de consum
energètic majoritari. La consciència i el compromís social i ambiental a les Administracions
Públiques han de ser elements fonamentals i transversals en les decisions polítiques. Per això, en la
mesura que puguem, cal apostar per promoure projectes empresarials cooperatius, compromesos
amb el bé comú i l'interès general, i deslligar-nos progressivament de les empreses amb escassa o
nul·la consciència social i ambiental, o que mantenen pràctiques comercials i polítiques èticament
qüestionables aquí o en qualsevol racó del món.
Hem de ser conscients que el govern de l'Estat Espanyol ha creat unes mesures que suposen la
paralització de les inversions en energies renovables i que és incapaç de fer una política industrial
estable a llarg termini. Que ha posat en evidència que només li interessa fer política de cara a la
galeria per amagar el que realment fa: una política clarament al servei dels oligopolis energètics i no
pas al benefici de la ciutadania. En contraposició hi ha iniciatives que sorgeixen des de la ciutadania
que caminen cap a la producció local d’energia sostenible, a les quals creiem que l’ajuntament hi
hauria de donar suport.
Participant d'aquest tipus d'iniciatives es pot aconseguir disposar d'energia verda i renovable,
respectuosa amb el medi i la natura. Energia de proximitat, amb el consegüent estalvi en transport.

Energia sense ànim de lucre, amb l’estalvi de sobrepreus per a beneficis. A més es promociona la
creació de llocs de treball relacionats amb l’energia renovable i contribueix a la creació d’una
economia veritablement sostenible.
Actualment, l'ajuntament té signat un acord marc de subministrament d'energia amb ENDESA.
Subministrament d'energia elèctrica verda, diuen. Però hem de ser conscients que ENDESA es
limita a vendre com a energia verda l'energia hidràulica que ja produïa amb grans embassaments,
construïts de fa temps i completament amortitzats. De fet, vendre aquesta electricitat d’origen
hidràulic amb un sobrepreu, és un frau. Sí, amb tota la barra del món, inversió zero i rentat de cara
automàtic. I tinguem en compte que ENDESA, siguem-ne conscients, té centrals tèrmiques que
produeixen 73 milions de Tn de CO2 i per tant és la 4ª empresa d'Europa en emissions causants del
canvi climàtic.
Així, sent conscients de que no podem continuar per aquest camí, proposem a aquest Ple:
Primer.- L'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans realitzarà un estudi per designar una
Cooperativa de producció d'energia a partir de fonts renovables, que al mateix temps compri,
gestioni i facturi l'electricitat com a comercialitzadora d'electricitat verda (segons els certificats de
garantia d'origen CNMC), en un període no superior a 3 mesos des de l'aprovació de la moció.
Segon.- L'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans participarà com a soci de la Cooperativa
designada, i en la mesura de les seves possibilitats, a les assemblees que s'hi convoquin, i així podrà
formar part d'un moviment social de transformació del model energètic.
Tercer.- L'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans realitzarà les gestions necessàries amb la
Cooperativa designada, per tal de contractar-li progressivament, en els edificis o instal·lacions
municipals, el subministrament d'electricitat 100% renovable.
Quart.- En el cas que aquesta contractació suposi una licitació pública, s’inclourà en el plec de
condicions el compromís ambiental, social i el fet de que l’energia sigui certificada com a procedent
de fonts d’energia renovables al 100%.
Cinquè.- L'Ajuntament farà públic aquest acord per donar-ho a conèixer i contribuir d'aquesta
manera a la promoció del consum d'electricitat d'origen renovable.

Punt 7 de l'ordre del dia: Moció d'ERC relativa a l'adopció a l'Ajuntament del Salari Mínim de
1000€:
(Temps d'intervenció màxim: 3 minuts)

Estem absolutament a favor de la moció presentada pel Grup Municipal d'ERC, i hi votarem a
favor. Ara, perquè no reclamem 1.100€ en comptes de 1000 si la mitja realitzada a partir del que es
marca a la Carta Social Europea és de 1098,77€? I som totalment partidaris de demanar a les
empreses externes de l'Ajuntament aquest mateix compliment, posar-ho com a condició a propers
concursos, tant si es legal com no, forçar al màxim la legislació. Quan s’han aconseguit millores
importants pels treballadors complint les normes? L’ Ajuntament es una empresa que nomes busca
beneficis o es una institució que ha de vetllar pel benestar de les persones? La precarietat laboral a
empreses que treballen pel sector públic ve donada per l'externalització i la subcontractació de
serveis, cosa que veiem que, des del nostre punt de vista, és massa recurrent per part del nostre
ajuntament.
Ara, també som conscients que per millorar la redistribució de la riquesa, no només cal pujar
salaris. No serveix de res sinó s’ acompanya de polítiques impositives concretes on els que més
tenen més paguin, i posar fre a les privatitzacions i retallades dels serveis públics essencials.

Punt 8 de l'ordre del dia: Proposta presentada per l'equip de govern en defensa de les persones
refugiades
(Temps d'intervenció màxim: 3 minuts)

Tenint en compte l'ampli suport que rebrà aquesta moció, fet que garantirà la seva aprovació, i amb
la voluntat de fer-ne una lectura crítica i d'altra banda coherent amb posicionaments anteriors de la
CUP
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No cal dir que estem radicalment en contra de l'acord signat el passat mes de març entre la UE i
Turquia, així com de les polítiques migratòries europees executades per FRONTEX des d'una
perspectiva securitària i de control fronterer per sobre del respecte a la vida de les persones. Ara bé,
hi ha alguns aspectes de la moció que ens segueixen grinyolant i que volem seguir apuntant i
destacant per a que originin el corresponent debat. Estem fartes de dir que no diferenciem entre
refugiades i migrades, que no es tracta de competir en la misèria, que tant les persones que fugen de
la guerra com les que escapen de la pobresa, així com d'altres situacions sovint també promogudes
per les accions dels nostres governs, són benvingudes. I que no només hem de garantir els drets de
les refugiades que puguin arribar a casa nostra, sinó que avui dia hi ha molta feina a fer amb les
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Al mateix temps, no volem sumar-nos al discurs de quotes mediatitzades que converteix aquestes
persones en un simple número. La refugiada 4.501 té el mateix dret de ser acollida que la 4.500, i

no ens limitarem a demanar el compliment d'una quota, sinó que exigim el deure de respectar un
dret fonamental i indiscutible com el de rebre refugi i reconstruir el projecte de vida en un entorn
segur.
De la mateixa manera, a la moció es fa esment a l'expulsió d'ONG que treballen in situ
acompanyant o assistint les refugiades en aquest procés. Però no considerem just oblidar la tasca de
tantes voluntàries independents que estan sent igualment expulsades i perseguides per les autoritats,
sense els mecanismes de protecció de què sí disposen les ONG, especialment les grans, i que estan
fent una tasca sovint d'un impacte més directe en les condicions de vida d'aquestes persones que el
d'algunes
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Per últim, es fa referència a la importància de les polítiques municipals de cooperació i, en aquest
punt, no podem deixar de recordar el nostre posicionament, ja exposat al Ple de pressupostos, en
què valorem com a insuficient el percentatge pressupostari destinat per aquest Ajuntament a la
cooperació, molt lluny encara del 0.7% marcat com a mínim ideal.

Punt 10 de l'ordre del dia: Moció d'ERC per un nou País lliure de corrupció d'estat
(Temps d'intervenció màxim: 3 minuts)

La guerra bruta és corrupció i la corrupció és guerra bruta, però vigilem que l'una no tapi a l'altra.
Atès que estem tant absolutament d'acord amb el que esmenteu a la moció, ens veiem obligats, en
un acte de coherència i de memòria històrica, a abstenir-nos. Abstenir-nos, no perquè no creguem en
que l'enemic del poble conegut com a Fernandez Diaz, un perill públic que és autèntica claveguera,
hagi de pagar pels seus actes. No. Abstenir-nos perquè creiem que, com molt bé citeu, “la llibertat
ideològica és un dret fonamental” i ens fa reaccionar, digueu-li en forma de toc d'atenció o protesta,
digueu-li en forma d'abstenció, contra aquelles persones i partits que, al nostre parer, són còmplices
de la criminalització o persecució d'aquells que lluiten de forma sincera per un món just i lliure.
La frase “les hemos destrozado el sistema sanitario” ha generat una forta convulsió, però cal
recordar que els únics responsables de la destrucció del sistema sanitari català són els partits polítics
que han gestionat les administracions autonòmiques i els directius i empresaris que han utilitzat
aquestes institucions per treure’n un benefici particular. Una conxorxa sanitària d’àmbit autonòmic
que ha fet de la sanitat pública el seu negoci privat.
A curt termini hem de recordar com des d'Esquerra Republicana no es va aixecar cap veu, cap dit,
durant el cas Pandora, el cas Pandora II o l'operació Pinyata. És un fet que l'estat i el seus aparells
de repressió criminalitzen aquells elements que volen acabar amb els privilegis d'uns pocs en
benefici de la majoria. D'aquest fenomen en sabem una estona llarga (ara fa prop de 25 anys de

l'operació Garzón, quan la guerra bruta contra l'independentisme català no generava escàndols), i si
estem en tot això del “procés” és perquè, entre d'altres, no volem elements repressius com la
Brigada de (des)Informació dels Mossos d'Esquadra i la seva literatura criminalitzadora.
Per acabar, una cita, molt coneguda, del pastor luterà Martin Niemöller, que l'hi va tocar viure una
època convulsa que espero faci reflexionar sobre el fet de que la llibertat es defensa cada dia, i a tot
arreu, o sinó estàs lluitant contra ella:
Quan els nazis van venir a buscar els comunistes,
vaig guardar silenci,
perquè jo no era comunista,
Quan van empresonar els socialdemòcrates,
vaig guardar silenci,
perquè jo no era socialdemòcrata,
Quan van venir a buscar els sindicalistes,
no vaig protestar,
perquè jo no era sindicalista,
Quan van venir a buscar els jueus,
no vaig protestar,
perquè jo no era jueu,
Quan van venir a buscar-me,
no hi havia ningú més que poguera protestar.

