
Resum del ple del 16 de juny de 2016
Comença el ple a les set i deu sense l'Àuria Caus, que està de baixa maternal ni el Toni Llobet. Les
votacions aniran a 23.
La sala és plena, doncs hi ha 4 mocions amb participació. A part de la sala, també és ple l'edifici. En
aquest cas de policia local.
Després dels donar a compte, a les 7 i 20, comencen les mocions amb participació. La primera per
demanar la  retirada de les multes de les dues antifeixistes arran de la concentració a Manresa.
Intervé en David Gómez per explicar molt  bé els  fets  passats  aquell  dia,  i  per  demanar el  vot
favorable a la moció. Després intervenim nosaltres, en que fem un breu resum de què marca la
normativa en els processos d'identificació. I explicant que el procediment no era l'emmarcat a la
normativa. També vam fer referència a l'annex de la resolució del parlament del 9 de novembre en
què es diu que no s'aplicarà la llei mordassa en els mossos. Amb certes excuses des de l'equip de
govern presenten la seva esmena, que no comparteix ningú i finalment en la seva intervenció el
David Gómez intervé per dir  que no els queda més remei que acceptar l'esmena que és el què
s'acabarà aprovant. La moció s'aprova per unanimitat i l'esmena amb les abstencions de la CUP i
DM.
La segona moció és sobre les multes fetes per l'agent 00, multes tramitades per la UTE que gestiona
el  pàrquing de  l'hospital.  Intervé  el  Jose  Torrejón.  Explica  molt  bé  quina  és  la  situació  d'allà.
Remarca que el procediment per interposar aquestes multes no és el correcte. Remarca que des de
l'Associació de Veïns de la Balconada i de la plataforma d'oposició als parquímetres, no veuen les
coses clares entre l'ajuntament i la UTE. Finalment diu que des de l'associació de veïns es demana
la dimissió de l'Òlga Sánchez. Des de la CUP donem totalment suport a la moció i expliquem que el
problema és el tipus de ciutat. No hem d'utilitzar els serveis públics per possibilitzar l'enriquiment
privat i aquest és un dels casos. El pàrquing de l'hospital hauria de ser públic, i no privat i gestionat
per una empresa que hi va a fer diners. L'Òlga presenta l'esmena de l'equip de govern. I deprés de
donar voltes al debat, es passa a la votació. L'esmena s'aprova amb els vots de l'equip de govern i
unió (14), i els vots contraris de l'oposició (9).
La tercera moció és sobre mostrar la solidaritat amb l'Andrés Bódalo, del Sindicato Andalúz de los
Trabajadores. Va intervenir el Jordi Cumplido, va explicar el cas pel que se l'havia portat a la presó,
DM i la CUP, que ens vam reafirmar amb els que havia explicat el Jordi, i el PSC per dir que hi
votarien en contra per l'expressió que havia hagut de sentir un company seu de partit “aí viene
Ibarra, vamos a por él”. Es va haver de votar dues vegades perquè hi va haver empat a la votació.
L'equip de govern i C's es van abstenir, PSC i unió hi van votar en contra i DM i la CUP a favor.
L'alcalde, amb el seu vot de “qualitat”, va fer caure la moció i no es va aprovar. 
Finalment la quarta moció la presentava la Montse de les dones solidàries i era per tal d'aplicar
ajudes a les famílies monoparentals. Va explicar que havien rebut visites de mares que els deien que
a l'ajuntament no hi havien aquestes ajudes i va explicar la situació de les famílies monoparentals.
Es va aprovar per unanimitat. 
A dos de deu, comencem els dictàmens. En destaquem dos. Un canvi de partides, on hi ha quantitats
molt grans que es traspassen, les que demanem la seva explicació. 12.000€ van a alcaldia, 17.000€ a
comuniació, 31.000€ a la Festa major, quan el ple passat ja n'hi havien anat 21.000. 75.000€ a
capítol 1,...  No entenem que això no es pogués preveure quan es va fer el  pressupost.  Tampoc
entenem que després no hi hagi diners per les beques menjador. Les explicacions sobre cada partida
que vam demanar no van ser gens concretes. Es va aprovar amb els vots de l'equip de govern (13), 3
vots en contra (CUP) i les abstencions de la resta de l'oposició (7).
Un dels altres dictàmens era el del conveni urbanístic amb Banco Santander per al desenvolupament
de l'àmbit del Pla de Millora Urbana PE-8 Alcoholera. Actualment, el pla general de Manresa, diu
que en aquest àmbit les llicències estan suspeses. Es fa el conveni perquè es pugui desenvolupar el
sector. Però no s'exigeix res al Banco Santander ans el contrari. La suspensió de llicències, és per tal
de donar reconeixement a la feina que es feia al POUM, que en aquest sentit canviava el que es
podia fer allà. DM es va mostrar contrari al conveni pel canvi de rumb entre el què deia el POUM i
el que diu ara el conveni, que permet construir encara més. El PSC es va mostrar molt contrari al



conveni amb els arguments de que se li demanava molt poc al promotor. Des de la CUP també ens
mostrem molt contraris al conveni ja que creiem que es fa per tal d'agilitzar la construcció, i en
aquest cas, no necessitem més habitatges a la ciutat. La manera de desenvolupar la ciutat no ha
d'anar vinculada a la construcció d'habitatge, i que el que realment necessita la nostra ciutat  és
rehabilitació.  Després d'un llarg debat.  S'aprova amb els vots favorables de l'equip de govern i
Unió(13), les abstencions de C's i els vots en contra de DM, PSC i CUP (7). 
a un quart de dotze, s'acaba el ple. 


