
Resum del Ple de l’Ajuntament de Manresa de 20 de juny del 2013

El ple s’inicia a les 7 i 5  del vespre amb la presència de tots els regidors i regidores. Entre els dictàmens
només en destaquen 2; el primer és una modificació de crèdits que permet pagar el deute de la concessió del
Bus,  i  la  CUP intervé per  dir  que és  curiós  que es  trobin tan fàcilment  390.000 € quan el  mes passat
l'ajuntament  assegurava  que  no  en  podia  aconseguir  60.000  per  a  les  associacions  de  veïns.  El  segon
dictamen on intervé la CUP és sobre la modificació de la relació de llocs de treball de l'ajuntament, com a
conseqüència de l'aprovació, el mes passat, del nou organigrama. La CUP lamenta que aquesta modificació
s'hagi fet amb l'oposició dels treballadors municipals, i expressa el seu temor a que aquesta modificació acabi
significant  pujades de sou encobertes.  La resta de dictàmens,  que cada cop són menys degut  al  costum
d'aprovar tot el que poden en junta de Govern local, s'aproven sense cap debat.

Abans de 3/4 de 8 es comencen a debatre les mocions, que inicialment havien de ser 11 però que queden
reduïdes a 10 ja que el PSC en retira una. La primera moció que es debat és la de la CUP que demana la
creació d'horts urbans en els solars desocupats de la ciutat. S'aprova amb una petita esmena de CiU, només
amb l'abstenció de PP i PxC. La segona moció, també de la CUP, demana que l'ajuntament manifesti el seu
rebuig a les redades i posteriors trasllats de manresanes i manresans als CIEs. CiU presenta una esmena que
desdibuixa la queixa i vol legitimar l'actuació policial. S'aprova l'esmena amb el vot en contra de la CUP i de
PP i PxC, que encara la troben massa radical.  La tercera moció de la CUP demana que l'ajuntament es
manifesti contra la possible  obligatorietat del casc per a bicis en zona urbana. Després d'un debat encès
sobre seguretat, tothom hi vota a favor excepte PP i PxC. 

Després  de  les  de  la  CUP es  debaten  dues  mocions  de  la  PxC.  La  primera,  sobre  el  cobrament  de
comissions bancàries, és ignorada, com sempre, per la resta de grups i rebutjada en la votació. La segona,
però, trenca la dinàmica habitual, ja que es tracta d'un pamflet especialment  racista i discriminatori, que
amb l'excusa de negar espais per a la celebració del Ramadà, insulta la intel·ligència i ataca la convivència .
L'intervenció de l'Animal acaba d'encendre els ànims, i la resta de grups (excepte el PP) demanen la paraula
per expressar la vergonya i la ràbia. La moció, òbviament, és votada en contra per tothom excepte PxC. El
ple segueix amb una moció del PSC sobre la situació del solar de la Fàbrica nova, que s'aprova només amb
l'abstenció de PxC. 

Tot seguit es debaten tres propostes que acaben portant el debat cap a qüestions més generals, que degeneren
en  un  debat  electoralista  entre  els  grans  partits.  La  primera,  del  PSC,  en  conta  de  la  reforma  de
l'administració  local;  la  segona,  d'ERC,  sobre  el  LAPAO;  i  la  tercera,  també  d'ERC,  que  demana  la
supressió de les delegacions del govern i la destitució de Llanos de Luna. PSC, PP, ERC i CiU es passen
una bona estona debatent sobre política espanyola, i la CUP només intervé per dir que els atacs al català i al
nostre país formen part d'una estratègia contra la lluita independentista, i que ens temem que la postura de
CiU no sigui tan ferma com caldria. En les dues primeres mocions, el PSC vota a favor, com CiU, ERC i la
CUP, però en la moció sobre la supressió de les delegacions del govern a Catalunya, s'uneix al bloc ultra
espanyolista de PP i PxC. Finalment es debat una moció de CiU sobre els lavabos de la Renfe. La CUP ho
aprofita per afegir-hi una esmena que demana que l'ajuntament insisteixi en la demanda de  millores a la
línia de ferrocarrils. L'esmena s'aprova per unanimitat. 

En l'apartat de sobrevinguts es presenta un dictamen, en principi no massa important, que fa referència a la
cessió del pavelló del Congost al  Bàsquet Manresa. La CUP hi vota en contra i explica que el tema del
bàsquet a Manresa necessita un debat profund. La ciutadania no sap quina és la inversió real de l'ajuntament
en l'esport professional, i això és inacceptable. En un moment com l'actual no es pot amagar informació, i la
decisió de mantenir-se o no a l'ACB afecta, més del que la gent es pensa, les finances municipals. Després
d'un  intens  debat,  es  passa  a  les  preguntes,  que  són  respostes  sense  cap  aportació  interessant.  Un  cop
contestades, l'alcalde dona per finalitzat el ple a les 10:35.

A continuació té lloc la junta general d'Aigües de Manresa, amb la presència dels 25 regidors i regidores de
la corporació. S'aprova l'informe de gestió sense debat.

Comissió de regidoria, CUP   Manresa


