
Resum del ple del 21 de juliol de 2016
Comença el ple a les set i deu sense l'Àuria Caus, que està de baixa maternal, sense el Pol Huguet
que està de baixa paternal ni  el  Toni Llobet,  que seria el  seu últim ple després d’anunciar que
plegaria. Les votacions aniran a 22.
Sense  dir  res  als  donar  a  compte,  comencem els  dictàmens  de  presidència.  S’aprova  amb les
abstencions de la CUP i DM el compte general del Pressupost de l’exercici de 2015. S’aprova amb
les abstencions de la CUP i C’s l’Organigrama funcional de l’ajuntament. El PSC fa una intervenció
que a petició de l’alcalde acaba sent una esmena al text i fa que finalment el PSC hi acabi votant a
favor. S’aprova amb les abstencions de tota l’oposició baixar el sou de l’alcalde. Les intervencions
van en el sentit de què el sou encara és alt, i que només es fa per complir amb la llei i no per que es
tingui algun tipus de responsabilitat de consciència.
A les 8 passem als dictàmens de promoció de la ciutat. Per unanimitat s’aprova que el 21 de febrer i
el  28  d’agost  seran  les  festes  municipals  del  2017.  També  s’aprova  per  unanimitat  les  bases
específiques reguladores de l’atorgament de subvencions per a l’any 2016 destinades a programes o
activitats per a l’enfortiment del teixit social i la participació als barris. 
S’aprova amb l’abstenció de DM les bases reguladores de l’atorgament de subvencions de l’Àrea de
Drets i Serveis a les persones per a l’any 2016. Es demana com és que en el consell de solidaritat sí
que es discuteixen aquestes subvencions i  en comptes  en els  altres consells,  o  no se’n parla  o
simplement es diu sense posar-ho a debat.
S’aprova el reconeixement d’un crèdit extrajudicial a favor de Transbages, SL. Pels serveis del
setembre a desembre per la línia de Manresa a Bellaterra. Servei que es va posar en funcionament
per la campanya de capgirem Manresa d’Arran Manresa. s’abstenen PSC i C’s.
En  els  dictàmens  d’Hisenda  i  Governació,  s’aproven  subvencions  nominatives,  la  CUP  ens
abstenim. S’aprova per unanimitat la modificació de les taxes per l’escola d’art i el conservatori de
Música. S’aprova amb l’abstenció de C’s renovar la cessió d’ús de la torre Lluvià a favor del COAC
i  la  fira  mediterrània.  I  només  amb  les  vots  favorables  de  l’equip  de  govern,  s’aprova  una
modificació de crèdits i una tercera modificació de finançament.
També, només amb els vots favorables de l'equip de govern, s’aprova modificar puntualment un lloc
de treball. 
Pel que fa  als  dictàmens de l’àrea de territori,  s’aprova amb l'abstenció de DM la modificació
puntual de l’Obaga de l’Agneta, per unanimitat la modificació del Pla Especial del Molí, i amb les
abstencions de DM i C’s el text refós de la fàbrica nova. 
A les 9 ens plantem davant de les mocions. 
La primera la presentem la CUP i fa referència al Pla director urbanístic de la Mineria del Bages,
per tal d’evitar una tercera muntanya de sal a Sallent. Es tracta d’una moció idèntica a la que es va
presentar i aprovar per unanimitat a Sallent el mes passat. Es presenta una esmena que s’aprova en
part.  Es  proposava  no  dir  runam salí  que finalment  es  retira  i  es  canvia  un punt  on deia  que
s’instaria  a  ICL/Iberpotash  a  no  retirar-se  d’aquest  projecte.  Com  que  ja  va  fer  declaracions
públiques de que no ho faria acceptem l’esmena. S’aprova amb les abstencions del PSC.
La segona moció la presentem conjuntament amb DM. Per la laïcitat de l’ajuntament de Manresa.
Es tracta d’una moció que parla de què l’ajuntament no participarà en cap acte de caire religiós. Des
del l’equip de govern fan una mala lectura de la moció i s’excusen per no aprovar-la que hem de
tenir relació amb aquestes persones que practiquen qualsevol tipus de religió. Finalment fem una
intervenció on recordem a ERC que a l’any 1931 Selves i Carné, alcalde d’ERC, ja va deixar de
subvencionar i de participar en els actes religiosos de la Festa Major. ,  i  un any després, Lluís
Prunés, també alcalde d’ERC, va prohibir que la processó tradicional passés pels carrers de la ciutat.
De totes  maneres,  tot  l’equip  de  govern  hi  vota  en contra,  igual  que  el  PSC i  el  Davins.  C’s
s'abstenen. 
La tercera moció, també la presentem nosaltres i és de suport als 27 i més. Tot i que el secretari diu
que no és necessari, el Jordi Garcés, un dels encausats, marxa de la sala a l’iniciar-se el debat. Des
de la CUP expliquem el cas, una tancada al rectorat de la UAB per tal d’exigir que es complissin els
acords presos en el claustre de la universitat. Que es desobeís la pujada del 66% de la matrícula i



que es fessin T-UAB pel transport públic dels estudiants. En aquest context, ara al cap de 3 anys,
acusen a 27 persones, de les quals n’hi havia que tan sols hi van donar suport sense participar-hi,
se’ls condemna a 11 i 14 anys de presó. DM donen total suport, C’s fan el discurs de sempre de la
separació de poders, però al tractar-se del Jordi Garcés, no hi votaran en contra. El PSC tot i que
sempre s’abtenen en aquest tipus de mocions, al tractar-se del Jordi Garcés hi votaran a favor. No hi
ha més intervencions. S’aprova amb els vots de DM, PSC i CUP. La resta s’abstenen.
La següent moció, presentada per l’equip de govern és una moció per un País lliure de corrupció
d’estat. Com a CUP fem una esmena per tal de què no només es parli del cas del Fernández Díaz,
sinó de qualsevol tipus de corrupció. Es posen exemple que ja hi ha hagut sentència condemnatòria.
La moció no s’aprova amb els vots en contra de l’equip de govern i les abstencions del Davins, C’s i
PSC, la moció s’aprova amb els vots negatius de DM, les abstencions del Davins, C’s i PSC i els
vots favorables de la CUP i el govern.
La última moció, també de l’equip de govern és de suport a la CAL. Fem la intervenció en el sentit
de que fa anys que no es fa el Correllengua, que l'última edició va ser al 2011 i que la va organitzar
dues de les organitzacions de l’Esquerra Independentista amb col·laboració de l’USTEC. Ens diuen
que aquest any hi haurà Correllengua, que ja s’hi està treballant. S’aprova per unanimitat. 
Finalment es vota la renúncia del Toni Llobet que s’aprova per unanimitat.  s’acaba el ple a les
22:07. 


