
Resum del ple de l’Ajuntament de Manresa de 18 de juliol del 2013

Comença  amb  retard  (19:20)  perquè  abans  hi  ha  hagut  una  Junta  de  Portaveus
extraordinària per explicar la proposta de l’equip de govern per fer front a la sentència
que obliga a pagar  11 milions d’Euros per un solar a la zona de les Saleses valorat
inicialment en 1.1 milions (el TSJC va multiplicar-ne el valor per 10). En la mateixa JP
l'oposició fa veure a l’alcalde que perdran el dictamen per augmentar les retribucions
dels regidors i  regidores de l’equip de govern i aquest opta per deixar-lo pel Ple de
setembre. 
Llegits  els  Donar  Comptes  de  les  Resolucions  d’Alcaldia,  es  passa  directament  als
dictàmens, entre els quals cal destacar-ne el que fa referència a  l’avanç del POUM.
Després de la intervenció del regidor de l’àrea, la CUP explica que hi votarà a favor
perquè parteix d’una anàlisi compartida (Manresa no ha de créixer els vint anys vinents)
i perquè recull moltes de les seves propostes i reivindicacions (protegeix l’anella verda,
crea més parcs, preveu un pont cap al Congost, converteix la Carretera de Vic/Cardona
en una avinguda amable i amb carril bus, reforça les centralitats de barri, preveu nous
usos pels edificis buits del centre històric, ubica una piscina d’estiu….). Tot i així, la
CUP insisteix que encara queden moltes coses per concretar (al nucli antic, sobretot) i
que exigiran a l’equip de govern que posi fil a l’agulla per tal que els aspectes més
ambiciosos  del  document  es  facin  realitat.  ERC  justifica  la  seva  abstenció  amb
arguments procedimentals i tècnics i el PSC es fa un embolic intentant explicar el seu
vot en contra.  PP i  PXC (que no han participat en les comissions de treball)  també
s’abstenen. Seguidament es vota la sol·licitud de supressió de l’ARE del Sector Est i la
CUP aprofita per explicar què va suposar aquest projecte i perquè s’hi van oposar des
del primer moment (tots els grups hi voten a favor). 
L'espai reservat a les Proposicions s’inicia amb la moció conjunta d’ERC, CiU i CUP
per modificar el protocol de la celebració institucional de l’11 de Setembre dotant-la
de  contingut  polític  en  defensa  de  les  llibertats  nacionals.  PSC  i  PP  es  mostren
disgustats  per  aquest  nou  format  i  consideren  que  hi  ha  voluntat  d’excloure’ls.  El
representant de l’ANC intervé al Ple i defensa que la celebració ha de ser coherent amb
la reivindicació majoritària del Dret a Decidir i la Independència. La següent proposició
és de la CUP i a favor que el personal municipal puguin treballar el dia 12 d’octubre i
el 6 de desembre, si així ho volen a canvi d’un altre dia de festa. La moció la defensa
un treballador de l’ajuntament i és aprovada amb el suport de CiU i ERC. La següent
moció amb  compareixença la presenta ERC i és en suport a les  treballadores de les
llars d’infants de la Generalitat amenaçades d’acomiadament. Després d’una emotiva
explicació de la  representant d’aquest col·lectiu, tots els grups hi voten a favor. Una
nova proposició de la CUP fa referència a la querella presentada a l’Argentina contra els
crims del franquisme (recordem que és 18 de juliol) i rep els vots a favor de tots els
grups  excepte, significativament, PP i PXC. La moció de PXC sobre un espionatge a
una tal  Alícia  Sánchez és  rebutjada sense debat.  La moció de tots els  grups en
defensa de l’esport amateur català s’aprova lògicament per unanimitat. L’adhesió de
l’Ajuntament al Pacte Nacional pel dret a Decidir presentada per ERC compta amb el
suport de CiU i CUP (que lamenta que se n’hagi exclòs a Arran). La proposició del PP
perquè la ciutat s’adhereixi al  protocol d’atenció als desnonats amb risc d’exclusió
social s’aprova amb acusacions d’incoherència cap al grup que la presenta. I, per últim,
la demanda del PP perquè es faciliti la  instal·lació d’una incineradora funerària a la
ciutat també rep el suport de tots els grups.
En els sobrevinguts es presenta la proposta de l’equip de govern per fer front mitjançant
pagament fraccionat a la sentència esmentada a l’inici d’aquest resum. PSC, ERC i PXC



hi donen suport. La CUP considera que amb menys de 24 hores no pot comprometre’s
amb una decisió que hipoteca de forma molt perillosa els pressupostos municipals dels
pròxims anys.

A un quart de dotze de la nit s’aixeca la sessió.

Comissió de regidoria.                  CUP Manresa


