
Informe del ple de 18 de febrer de 2016

A l'inici del ple, tots els grups municipals van acordar aprovar que l'ajuntament de Manresa prohibeixi 
l'exhibició de pancartes xenòfobes, a petició de UCFR.
Llegeixen els donar a comptes i es passa als dictàmens i mocions en que hi ha participació. 
S'aprova, per 21 vots favorables i les abstencions de la CUP i DM, canviar l'Ordenança reguladora 
dels serveis funeraris, adequant-la a la llei. Des de la CUP fem una crítica al negoci de la mort i posem
l'exemple de Terrassa on hi ha un tanatori municipal. També es fa una crítica de la encara més 
liberalització del servei, a la que s'hi sumen DM i PSC.
No s'aprova, amb els vots negatius de CDC, ERC i UDC, que s'estableixi una taula de diàleg entre 
Althaia i els veïns per les problemàtiques del carrer Maria Aurèlia Capmany. Moció presentada per 
l'associació de Veïns de Sagrada Família a través de la CUP. 
S'acaben els dictàmens i mocions amb participació i es restableix l'ordre del dia. 
Pel que fa als dictàmens d'hisenda i governació que tenen a veure amb la modificació del govern, es 
mostra la disconformitat del membre d'Unió, que en un sobrevingut del ple ja es diu que no podrà 
tenir grup propi.
Hi ha un dictamen sobre modificació de crèdits. Canvis de partides que no han sigut sobrevinguts, 
fetes al 5 de febrer. Fem la crítica de la poca seriositat i expliquem que si ens tornem a trobar en 
casos com aquests ens plantejarem votar-hi en contra cada vegada. Fins ara i en aquest cas ens 
hem abstingut en aquests casos. S'absté la resta de l'oposició, inclòs UDC. 
Entre altres dictàmens, passem a les mocions. 
S'aprova per unanimitat la moció sobre el desplegament de la llei LGTBI. La CUP vam recordar a 
l'Alan, la Sònia i el Juan Andrés Benítez, entre altres també manresans. C's van presentar una 
esmena, que va ser rebutjada per CDC, ERC, DM i la CUP. 
Es va aprovar també per unanimitat la moció presentada per la CUP sobre la situació del Mercat de 
Puigmercadal. Des de la CUP vam explicar la feina que s'ha fet fins ara i els motius pels quals hem 
arribat a presentar aquests acords. CDC i ERC van presentar una esmena que obria la porta a tornar 
a privatitzar el servei. El debat es va donar en aquests termes. Des de la CUP creiem que en aquest 
cas, l'argument econòmic no havia de ser el factor decisiu, sinó el social, el de dinamitzador de, més 
enllà del mercat, el Barri Antic, i amb l'obertura de la porta a la privatització, això podia passar 
totalment desapercebut. Es va aprovar la moció amb els vots favorables de CDC, ERC, PSC i C's i 
els vots negatius dels firmants de la moció, DM i CUP.
Es va aprovar per unanimitat homenatjar als manresans deportats als camps nazis. Des de la CUP 
vam fer la crítica que ara, s'hauria de fer la llista dels botxins.
Es va aprovar amb l'abstenció de DM la moció del PSC sobre el padró municipal. El Sala va assumir 
l'error.
Es va aprovar la moció de suport a les mobilitzacions contra el Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre, 
per tots els grups municipals excepte C's, que es va abstenir, agafant-se als arguments que hi ha 
molts bons tècnics treballant per aquest projecte i que per tant entenen que les coses s'estaran fent 
bé. El PSC que en aquestes ocasions s'abstenen amb l'argument de que són temes que no estan 
relacionats amb la ciutat, en aquest cas tant flagrant, hi van votar a favor. 
Finalment es va aprovar per unanimitat la moció de suport a la Declaració de Sant Sadurní d'Anoia 
per a la renovació del compromís local per al desenvolupament sostenible i de la lluita contra el canvi 
climàtic. Moció que firmaven tots els grups municipals menys la CUP. La argumentació, va ser que, 
fins que no canviï el model econòmic i social, la sostenibilitat sempre quedarà en segon pla, ja que els
interessos del capital van per sobre de tot, i en aquest cas, també per sobre la sostenibilitat. Ja ens hi
vam trobar amb els tripijocs del Protocol de Kioto i segurament és el que veurem amb el Tractat de 
París. Ens sembla bé que s'apliquin aquestes mesures, però s'ha d'anar més enllà.
A les 22:24 vam passar a votar el sobrevingut, on es deia que el Miquel Davins, membre de UDC no 
podia tenir grup propi, que es va aprovar amb els vots favorables del govern, les abstencions de 
l'oposició i el seu vot contrari.


