
Informe del ple de 21 de gener de 2016

En els donar a compte s'expliquen els canvis de partida de pressupostos i el procediment de la con-
tractació d'un arquitecte municipal.

Abans d'entrar al punt d'alcaldia i presidència, participació:

Un dictamen sobre la modificació del Pla Especial Fàbrica Nova. La Carme Carrió, presidenta de 
l'AAVV Escodines, intervé. Fa una explicació sobre el neguit que tenen sobre les escales mecàniques.
Des de la CUP i DM hi ha dubtes amb el redactat de l'estat de càrregues on fa referència a les esca-
les mecàniques, i per tant s'abstenen. La resta hi voten a favor, que s'aprova.

La moció de la CUP que demana que l'ajuntament de Manresa condemni la decisió del tribunal su-
prem d'anul·lar la sentència exculpatòria pels fets del 15 de juny de 2011 també té participació. El 
Jordi Raymond, un dels encausats, fa una explicació dels fets. DM hi estan totalment d'acord i fan es-
ment d'altres protestes amb resposta policial com la que es va donar aquell dia. C's diuen que els 
poders han d'estar separats. El PSC s'abstindran perquè és una moció que no afecta a la ciutat de 
Manresa, i finalment, CiU i ERC, agraeixen que hi hagi hagut diàleg per modificar la moció i que 
s'abstindran per facilitar la seva aprovació. Des de la CUP es respon a ciutadans, demanant quina se-
paració de poders hi ha quan ells presenten una moció en el mateix ple on parla d'un cas que està 
als jutjats, o quan el seu partit porta al Tribunal Constitucional la resolució 1/XI del parlament de Cata-
lunya. L'esmena (canvia els atesos) s'aprova per 19 vots (CiU, ERC, CUP i DM) i 5 abstencions (C's i 
PSC). La moció s'aprova per 4 vots favorables (CUP i DM), 18 abstencions (CiU, ERC i PSC) i 2 en 
contra (C's).

Entrem als dictàmens. Porten a aprovació els sous dels regidors del nou govern. Com a CUP creiem 
que els sous són desorbitats, creiem que màxim s'hauria de cobrar el 2,8 del salari mínim interprofes-
sional. DM diu que els sous haurien de tenir relació amb el salari mínim interprofessional, per tal de 
pressionar que aquest pugi. El Miquel Davins, regidor d'UDC no intervé però hi vota en contra igual 
que DM, C's, i CUP (7). El PSC s'absté (3) i ERC i CDC hi voten a favor (15).

Quan es porta a l'aprovació la modificació de les comissions informatives, es parla també de la for-
mació de govern. La CUP diu que no veuen clar cap gir a l'esquerra ja que no hi ha sigut des del juny,
que ja han actuat com una sola cosa. Des del PSC es diu que ERC ha guanyat la negociació i que es 
queda amb les principals àrees de govern a les mans. C's ni intervenen, i DM plantegen molts dubtes
d'unió entre els dos partits. El Davins no parla, però s'absté, com la resta de l'oposició (10), s'aprova 
amb els vots del nou govern (15). Són les 22h.

Entre altres dictàmens, passem a les mocions. 

La de la CUP sobre l'adhesió de l'ajuntament de Manresa a la xarxa de municipis per l'economia so-
cial i solidària, s'aprova per unanimitat, tant la moció com les dues esmenes.

La moció de suport a la Marxa Som, tot i els dubtes plantejats per la CUP, sobre la contradicció entre 
el camí, les rutes de senderisme arreu dels PPCC, i la Marxa Som que només recorre les que estan a 
la Comunitat Autònoma de Catalunya. S'aprova amb els vots de CiU, ERC, CUP i DM (20), les abs-
tencions del PSC (3) i els vots contraris de C's (2).

Durant la discussió sobre la moció de C's a favor del dret a expressar i difondre lliurement les idees, 
DM i la CUP són els únics que interpreten el motiu de la moció. Es parla de les vinculacions de C's 
amb altres partits de la ultradreta com també neofeixistes, i se'ls recorda les seves demandes en pri-
var aquest dret a expressar i difondre lliurement les idees, com per exemple les manifestacions inde-
pendentistes. Pel que fa als altres partits, voten en contra de la moció, però a favor d'una esmena 
que deixa dos dels acords de la moció inicial, finalment aquesta s'aprova per 18 (CDC, ERC i PSC) i 
en contra 7 (UDC, DM, C's i CUP). La moció amb l'esmena s'aprova amb 18 vots afirmatius (CiU, 
ERC i C's) 3 abstencions (PSC) i 4 vots negatius (CUP i DM).

A la última moció, on la CUP havia preparat una esmena, que s'havia debatut tant amb ERC com 
amb CiU, C's, els que la presentaven la retiren. S'excusen dient que amb l'esmena la seva moció 
quea totalment desqualificada i que no volen que així s'aprovi. L'alcalde talla al portaveu de C's, quan
comença a fer un discurs que va més enllà dels motius pels quals retiren la moció. No hi ha més pa-
raules i després de respondre les preguntes presentades per el PSC, s'acaba el ple. 

S’acaba el ple a les 23:30h.


