
Resum del ple del 17 de novembre de 2016
Comença el ple a les 19:03. Som 23. L’Anna Crespo està excusada i el Dídac Escolà està malalt
La  sala  de  plens  és  plena.  Doncs  han  vingut  els  infants  del  consell  municipal  d’infants  i  la  comunitat
educativa de l’escola Valldaura
Amb els donar a compte s’expliquen les modificacions de crèdit i tot seguit passem a les mocions a les que
hi ha participació.
La primera és per al consell d’infants. La firmem tots els grups municipals. S’agraeix tenir molts infants a la
Sala  i  a  la  mateixa  moció  aprofitem  per  agrair  que  també  hi  hagi  la  comunitat  educativa  de  l’escola
Valldaura, ja que ells també són al ple per defensar els drets dels infants. Des de la CUP fem crítica a les
bones paraules i demanem compromisos per part de l’ajuntament. La moció s’aprova per unanimitat.
La següent moció tracta de l’escola Valldaura i es demana compromís per part de l’ajuntament de que es
construeixin abans o a la vegada l’escola Valldaura i l’escola Les Bases. L’equip de govern però, presenta
una moció  per  tal  de reafirmar el  compromís amb l’escola Valldaura,  però desvinculant-ne l’escola  Les
Bases. Com, a CUP afirmem la necessitat de l’escola Les Bases, demanem explicacions sobre el trasllat de
la Flama, no pot ser que una escola de Manresa estigui en un altre terme municipal. Fem la crítica a les
escoles concertades i a les segregades per sexe que reben diners públics en detriment de les públiques.
S’aprova l’esmena per unanimitat. 
Mentre es buida la sala de plens, es comencen els dictàmens. Aquest mes no n’hi gaires de rellevants.
S’aprova per unanimitat cedir uns terrenys per a la construcció de l’escola Les Bases, que tot l’argumentari
ja s’ha fet a la moció aprovada anteriorment. 
L’altre dictamen que també té crítiques és el de l’aprovació provisional del conveni entre l’ajuntament i el
Banco Santander. Des de la CUP ens reafirmem en el que ja vam dir al ple del juny, i hi afegim altres
aspectes. Fem la crítica de la descoordinació de tempos en el desenvolupament del pla de millora urbana de
l’alcoholera i el pla especial per a la millora de totes les vies dels FGC com també l’estació d’autobusos.
Fem la crítica de què no és una excusa fer aquest conveni per l’aixecament de suspensió de llicències quan
en principi el POUM s’havia d’aprovar abans de què aquesta suspensió s’aixequi. Expliquem que nosaltres
entenem l’urbanisme com a servei per a les necessitats de les persones, i que qualsevol cosa que surti
d’aquest marc, com afavorir promotors, constructors o bancs, en diem especulació. S’aprova amb els vots
favorables de l’equip de govern, C’s i el Davins. El PSC s’absté i la CUP hi votem en contra.

A les 9 comencem les mocions. 
La primera presentada per la CUP, per tal de què la taula per la pobresa energètica es reuneixi almenys un
cop al trimestre. Des de l’equip de govern es fa autocrítica per haver-la convocat només un cop aquest any,
però expliquen tota la feina que han fet en termes de pobresa energètica. La moció s’aprova per unanimitat.
La següent moició, primera que presenten C’s referent a un tema de Manresa, i primera vegada per parla el
Miguel Cerezo al Ple. És per demanar la millora del camí que va de Cal Gravat fins a l’escola bressolvent.
L’equip e govern presenten una esmena perquè el camí entri a l’auditoria de l’espai públic i per instar a la
generalitat que faci millores al pont. S’aprova l’esmena per unanimitat.
La següent moció de C’s sobre la responsabilitat i el manteniment de l’educació infantil de 0-3 anys, no
s’aprova amb els vots negatius de l’equip de govern i la CUP amb les abstencions del PSC i el Davins i els
vots favorables de C’s. Des de la CUP creiem que aquesta moció és cínica per diversos motius. En aquest
cas utilitza un cas tan sensible com l’educació infantil. La moció obvia que la Generalitat està intervinguda
econòmicament i políticament. Oblida també, pel que fa a l’ajuntament, que els recursos municipals són molt
limitats, i que el mateix grup municipal de C’s va reclamar, fa un mes, que els impostos
s’havien de rebaixar. Ara, però, demanen que augmenti la despesa social.
La següent moció, presentada per ERC i CDC de suport a les institucions i càrrecs electes investigats per
actuacions relacionades amb el procés sobiranista. Com a CUP presentem una esmena per afegir que la
Conselleria d’interior i els Mossos d’Esquadra no actuïn d’ofici en casos de desobediència en actuacions
relacionades amb el procés de ruptura. L’equip de govern no accepten l’esmena al·legant que nosaltres no
som ningú per dir què han e fer els Mossos d’Esquadra. Com a CUP al·leguem el consens que voldríem
haver arribat en aquesta moció, ja que nosaltres podríem haver presentat una moció demanant la dimissió
del conseller d’Interior per totes les seves actuacions fetes els últims deu dies, des de la detenció de la
Montse Venturós, passant per la denúncia dels 5 investigats per a la crema de fotos del rei, dos d’ells del
Bages, un d’ells de Manresa, per demanar l’empresonament d’una famíla que va lluitar al 2012 per no ser
desnonada, o per la busca i captura de les tres manifestants de la vaga del 29M del 2012, on fotos seves
sortien a la web il·legal del Felip Puig. (Tots els casos entrarien a la moció ja que deixa oberta la porta a
altres casos que no siguin per procés sobiranista). L’esmena no s’aprova amb els vots contraris de l’equip
de govern i C’s, amb les abstencions del PSC i el Davins i els vots favorables de la CUP. La moció s’aprova
amb els vots favorables de l’equip de govern i la CUP i les abstencions de tota la resta.
A les deu menys 5 es dona el ple per finalitzat. 


