
Informe del ple del 22 d'octubre de 2015.

El primer dictàmen després dels assumptes de presidència es presenta a les 19:16h. parla 
d'informatitzar el servei de notificació, s'aprova per unanimitat. Després parlem amb el mateix 
discurs per part de DM i la CUP que trobem a faltar la presència de l'economia social i cooperativa 
en els tres següents dictàmens. S'aproven per 21 vots a favor 1 en contra i 3 abstencions.
Al dictàmen d'aprovació de modificacions de crèdit entre altres es destaca un tema. Uns pagaments 
són fets amb els estalvis en energia dels edificis municipals. La CUP recorda que a la taula de 
pobresa energètica es va dir que tots aquests estalvis es destinarien a serveis socials, i la resposta és 
que ja s'han donat recursos a serveis socials però no en necessiten més. S'aprova per 18 vots i 7 
abstencions.
El dictàmen sobre la modificació de les ordenances fiscals es comença a discutir a les 19:50h. DM 
felicita a l'equip de govern per la tarifa plana. El PSC introdueix que ja ens discutirem quan parlem 
del pressupost, la CUP remarca el fet que es podria tenir un millor servei i segurament més 
econòmic si es remunicipalitzés la concessió i que encara es podrien abaratir més si aquesta 
recollida fos selectiva. ERC remarquen que no els agrada que no es pugui pujar l'IBI dels pisos 
buits, però que tenen entès que constarà al pressupost, finalment hi voten a favor 19 i s'hi abstenen 6
(la CUP, C's i DM).
Ens plantem a les 20:26h i s'atura el ple. La mala notícia que un policia local ha mort en un accident
de tràfic, sense estar de servei, porta al ple fer minut de silenci.
Es parlen 6 dictàmens més i es passa finalment a les mocions. 
Comencem per la del TTIP amb la intervenció de l'Àlex Guillemón. Fa una molt bona explicació de
què implica el TTIP. Des de la CUP es fa una reflexió més enllà del TTIP i es remarca el mal 
funcionament democràtic de la Unió Europea, des d'ERC es parla de les conseqüències del TTIP, en
la mateixa línia que des de DM. C's accepten la no transparència de les negociacions, però diuen 
que no ens hi podem oposar sense saber què és. CiU a part de parlar d'ells com a CDC, parlen de les
coses que els semblen bones quan a les petites i mitjanes empreses, però acaben acceptant-la. 
S'aprova, per sorpresa amb 20 fots favorables (CiU 9, ERC 7, CUP 3 i DM 1) els PSC s'absté i C's 
hi vota en contra. 
S'aprova per unanimitat l'esmena presentada a la moció per retirar les plaques amb simbologia 
franquista. S'aprova sense els vots de CiU passar les intervencions de participació de la població a 
l'inici del ple. S'aprova amb dues abstencions de C's la moció d'ERC en que es proposa a 
l'ajuntament de Manresa rebutjar l'actitud de l'estat espanyol en recórrer al TC qualsevol resolució 
per pal·liar la pobresa energètica. 
S'aprova també per unanimitat instar al govern de l'estat anul·lar la sentència del judici a Lluís 
Companys i Jover, com també reconèixer totes les lluitadores antifeixistes represaliades i 
assesinades. No s'aprova amb 5 vots afirmatius (C's i PSC) la moció del PSC per integrar la revisió 
de la tarifació social dins el pacte de ciutat. Durant la discussió de la moció del PSC i l'esmena de la
CUP per instar obrir barreres de la C-16 durant les obres de desdoblament de la C-55, hi ha una 
explicació sobre com l'ajuntament s'ha assabentat de les obres, que ha estat pels mitjans de 
comunicació, hi ha una exposició de models de transport per part de la CUP i la demanda de 
l'expropiació de la C-16 i finalment hi ha una acusació per part d'ERC cap al PSC de partidistes 
amb la vida de les persones. Després de la picabaralla s'aprova per unanimitat. 
Finalment l'última movió, la de mostrar solidaritat als encausats del 9N. C's hi voten en contra però 
no diuen res. DM i PSC s'abstenen, però en sentits diferents. Pel PSC es tracta de que sigui el jutge 
qui digui el què i l'ajuntament no s'hi ha de posar. DM no creuen que s'hagin de sentir solidaris amb 
el responsable de les retallades. La CUP tenen tres vots, dos afirmatius perquè són solidaris i una 
abstenció perquè tenen memòria. ERC i CiU hi voten afirmativament, ja que ells presentaven 
conjuntament la moció. (18 sí, 2 no i 5 abstencions).

Al final del ple l'Espinosa de C's s'acomiada. Hi voten afirmativament CiU i C's, la resta s'abstenen.


