
Resum del ple de l’Ajuntament de Manresa de 16 de maig del 2013

S’inicia a les 7 i 10 de la tarda amb l'absència anunciada del president del GM del PSC.
Dels “donar comptes” en destaquem l’aprovació del Pla d’Inclusió de la Discapacitat
al  Municipi  de  Manresa.  I  dels  9  dictàmens  presentats,  val  la  pena  comentar  la
modificació de  crèdits  per  valor  de  més  de  500.000  € per  poder  liquidar  l'actual
concessió de bus urbà i procedir a tirar endavant el nou concurs. 
Les tres primeres mocions, totes presentades per la CUP,  tenen compareixença pública
sol·licitada.  La primera és una iniciativa de  Manresa Antifeixista per declarar,  amb
motiu de la  celebració del centenari de Joaquim Amat i Piniella, la  ciutat activament
antifeixista. Després d’una bona defensa per part de la representant del  col·lectiu, tots
els  grups  expressen  la  seva  predisposició  a  votar-hi  favorablement,  tot  i  que  el
representant de  PxC  clarifica que  també votaria  a  favor  de  declarar  la  ciutat
anticomunista  o  anticartaginesa… La següent  proposició  és  en defensa de  l’Ateneu
Popular La Sèquia  i a favor d’una sortida negociada entre el  col·lectiu i la propietat
legal, les Hermanas Josefinas. Bona intervenció, també, de la representant de l‘Ateneu i
unanimitat de tots els grups. La tercera moció amb compareixença la presenta el PSC i
la  CUP en nom d’ICV i  d’EUiA  i és  a  favor  de generalitzar  la  renda mínima de
subsistència. La intervenció d’aquestes dues darreres organitzacions repeteix arguments
semblants i només aconsegueix convèncer als dos grups que ja havien donat suport a la
proposta. Ni ERC ni CiU hi donen suport i la moció no prospera. La següent moció,
també de la CUP, planteja modificar el projecte constructiu de la nova escola Flama per
incloure-hi una caldera de biomassa. PSC, ERC i PP hi voten a favor, però l’equip de
govern la rebutja en considerar que, en tot cas, es faria més endavant. Seguidament es
discuteixen conjuntament dues mocions de PxC i CiU a  favor de l’anomenat  Model
Comercial Català. Finalment, s’aprova la de CiU per unanimitat. Una moció d’ERC
per  avançar  en  l’administració  electrònica dona  peu a  una  intervenció  del  regidor
d’hisenda de gairebé vint minuts tot explicant l’estat de la qüestió. Finalment, i malgrat
(o causa de) la inconcreció de la proposta, s’aprova per unanimitat. La darrera moció
inclosa  en  l’odre  del  dia  és  de  CiU  per  rebutjar la  sentència  del  TC conra  la
Declaració de Sobirania del Parlament i  s'aprova am els vots a favor de tots els grups
menys  el  PSC,  PP  i  PxC.  Una  nova  proposició  sobrevinguda,  signada  per  tota  la
oposició  menys PxC, reclama a l’equip  de govern que no aturi  el  conveni  amb la
FAVM. L’equip de govern al·lega que la Generalitat no es pot fa càrrec del 60% dels
90.000 € pressupostats i que l’Ajuntament no pot assumir-ho. Finalment, però, la moció
és aprovada després d’un debat intens en el qual la CUP recorda que no només ha fallat
el fons (el compromís) sinó també la forma (la comunicació)  i recorda que molt sovint
es fan canvis de partida per quantitats superiors a aquesta.
De les preguntes sabem que l’equip de govern no sap quan tirarà endavant la “sobirania
fiscal” a la qual es va comprometre i que no  compliran el compromís de fer un nou
PIRNA (Pla Integral de Rehabilitació del Nucli Antic) però que pensen impulsar algun
tipus de debat sobre el centre històric. 
Un cop finalitzat  el  Ple  té  lloc  la  junta  d’accionistes  de  Manresana  d’Equipaments
Escènics  (empresa  municipal  que  gestiona  els  dos  teatres  de  la  ciutat)  en  la  qual
s'expliquen els números del 2012 i els del 2013. Es passa d’un 59% d’ingressos propis i
un 41% de subvencions públiques  al 2012 a un 80%-20% per aquest any.
A les 11 i 5 del vespre s’aixeca definitivament la sessió.
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