
Informe del ple del 19 de novembre de 2015

Com es va acordar en una moció de la CUP el passat mes d'octubre, després dels donar compte, les 
explicacions del Sala de les modificacions de crèdit i la presa de possessió del Miguel Cerezo de 
Ciutadans, es presenten les dues mocions presentades per la PAHC i l'APE. La primera, per exigir 
una nova Llei reguladora del dret a l'habitatge d'àmbit estatal que garanteixi les mesures de mínims 
per fer front a l'emergència habitacional i la pobresa energètica. Intervé la Mari de la PAHC, explica
molt bé el contingut i la necessitat de la moció. Tant el Jordi Garcés com el Dídac Escolà no 
afegeixen gaire més, ja que ho ha explicat molt bé la Mari, per part de Ciutadans, ERC i CiU, 
entenen el sentit de la moció i estan d'acord amb molts punts, però el fet que es demani que no es 
pugui desnonar, no hi estan d'acord, encara que la moció parli sempre de persones en situació de 
vulnerabilitat. El PSC diuen que votaran a favor de totes dues però que faran una sola intervenció. 
S'aprova amb 7 vots a favor i 18 abstencions. La segona moció de la PAHC i l'APE, per a 
l'acompliment de la Llei 24/2015, de Mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de 
l'habitatge i la pobresa energètica, la defensa el Miquel Serrano, també de la PAHC. Excepte la 
PAHC, DM i la CUP, la resta de partits valoren la feina feta des de l'ajuntament. La PAHC deixa 
molt clar quines són les obligacions de l'ajuntament i que els seguiran molt de prop. S'aprova per 
unanimitat, Si se puede, aplaudiments i se'n van. 

Passem als dictàmens, són les 20.30h. 
Pla de projecció exterior de Manresa. S'aprova amb els vots de C's, que s'ofereixen per treballar, 
PSC, ERC, que alliçona als que hi votaran en contra, i CiU que reconeix la marcada ideologia del 
pla de projecció, des de DM es valoren les coses bones del pla, però també les dolentes que els fan 
declinar-se per votar-hi en contra, des de la CUP es fa un extens repàs de tot el que diu el Pla, 
critiquen el contingut religiós, la competitivitat, l'enfocament exclusiu cap a les empreses i 
desemascaren l'equip de govern quan se'ls deia que la Manresa 2022, no seria solament religiosa. 
S'aprova amb 21 a favor i 4 en contra.
També s'aprova fer un fons d'habitatges de lloguer destinat a polítiques socials, contradiu en certa 
mesura la moció aprovada de la PAHC, però se'ns explica que en aquests casos , s'aplicaria la ILP. 
En no estar-hi tot d'acord per crear diferències i no solucionar el problema, DM i la CUP s'abstenen,
la resta, 21, a favor.

S'autoritza amb els vots favorables del PSC, la CUP, ERC i CiU i les abstencions de DM i C's a 
FORUM S.A. concertar diverses operacions de préstec dins l'acord marc per a la restructuració del 
seu endeutament bancari. 
Ens plantem a les 21.45 i arribem a les mocions. Abans de començar, Ciutadans llegeixen un escrit 
que diu que marxaran de la sala abans de començar el debat i demanen que se'ls conti com a que 
han estat absents i per tant no se'ls conti el vot. Comença la moció de suport a la Resolució 1/XI del 
Parlament de Catalunya. S'aprova amb els vots favorables de la CUP, ERC i CiU, l'abstenció de DM
i els vots en contra del PSC.
S'aprova per les 21 abstencions de C's, PSC, que fan el discurs de sempre d'abstenir-se en coses que 
no afectin a la ciutat, ERC i CiU i els 4 vots favorables de DM i la CUP la moció de suport per a 
l'absolució dels tres del Vendrell. No hi ha intervencions més que la de presentar la moció.
S'aprova per unanimitat el compliment de la moció per a la creació del síndic de greuges de 
Manresa.
Després de les crítiques a les formes de CiU i ERC sobre una esmena de substitució presentada el 
mateix dia del ple a la tarda, eliminant totes les propostes tant de la moció presentada inicialment, 
com les esmenes de DM i la CUP, des de la CUP es fa la proposta d'afegir tot el que no es digui a 
l'esmena de substitució, que sí que es diu en les altres esmenes i a la proposició inicial, apel·lant al 
màxim consens. Així es vota i s'aprova per unanimitat.
En el debat sobre la moció amb motiu del Dia Internacional contra la violència masclista, s'apel·la, 
des dels grups municipals de CiU, ERC i PSC a la xacra social que suposa aquesta violència. Des 



d'ERC s'obren mires amb tot el que es podria fer que diu a la nova llei d'igualtat del juliol de 2015, 
però no presenten esmenes. C's demanen la paraula per no dir res. DM, fan una crítica, sobretot en 
el sentit de la passada moció presentada per Arran i Acció Lila, on els signants de la moció llavors 
van votar-hi en contra (la signen tots menys DM i la CUP), de totes maneres diuen que hi votaran 
favorablement. Des de la CUP es fa la crítica que a vegades s'agafa a la legalitat i en d'altres no, es 
proposa maneres legals per tal de poder aplicar mesures, ja que a la moció es fa referència que no es
pot fer gran cosa segons la llei, s'agraeix que es parli de la marxa del 7 de novembre. Però es fa una 
crítica prou dura amb el contingut dels acords de la moció, explicant que es fa referència a 
actuacions que ja es duen a terme, tot i que no són prou afectives ni significatives, com també la no 
voluntat d'anar més enllà. Entenen que això no és avançar, sinó perpetuar el sistema actual i per tant
el sistema capitalista, no volen que amb aquesta perpetuació l'ajuntament es pengi una medalla i per
tant no donaran els seus vots a això, s'abstenen, la resta a favor. Silenci.
Després de 5 preguntes del PSC, s'acaba el ple. Són les 23.30.


