
Resum del ple de l’Ajuntament de Manresa de 19 de desembre del 2013

Comença el  ple  quan passen deu minuts  de les set  del vespre amb l’única absència
d’una regidora del PSC.  
Entre  els  donar  comptes,  només destaquem el  que informa del  canvi  de nom de la
propera plaça Doctor Simeó Selga (s’havia de dir de la Salut), situada al costat de l’IES
Lluís de Peguera perquè comporta el compromís de fer-se realitat a partir de l’estiu del
2014. 
Després d’aprovar diversos dictàmens de caràcter tècnic, es posa a votació l’augment
de  la  retribució de  dos  regidors  de  l’equip  de  govern  com  a  conseqüència  de  la
reestructuració  feta  recentment.  Només  la  CUP  s’oposa  a  aquest  augment.  També
s’aprova,  amb l’única abstenció de la CUP, el  canvi en la denominació turística del
Bages, que passa a dir-se Paisatges de Barcelona enlloc de Catalunya central. També
s’aproven, per unanimitat, els projectes urbans de Can Roqueta, el carrer Apotecari i
el  de  l’equipament  sanitarioassistencial  del  Xup.  També  s’aprova  la  relació  de
proveïdors impagats de l’Ajuntament per tal d’acollir-se a l’ajuda financera per fer-hi
front. Malgrat això, es convoca un Ple extraordinari i urgent pel dia 26 de setembre per
aprovar la relació definitiva.
Es presenten 7 proposicions. La primera és de la CUP en suport als treballadors de les
ambulàncies. Compta amb la intervenció d’un representant del col·lectiu i s’aprova per
unanimitat.  La segona, també de la CUP, proposa iniciar un procés de tres anys que
hauria de conduir a l’elaboració d’uns pressupostos municipals participatius. També
s’aprova per unanimitat i comportarà, d’entrada, la realització d’una audiència pública
per  explicar  els  pressupostos  de  l’any  2014.  La  tercera  moció  de  la  CUP proposa
reclamar a les diferents institucions religioses que disposen de propietats immobiliàries
a la ciutat que facin efectiu el pagament de l’IBI. Després d’una discussió encesa entre
un representant del GM de la CUP i els  portaveus de CiU i el PP, s’aprova només el
primer punt de la moció, el que preveia que es fes càlcul de la quantitat que haurien de
pagar aquestes entitats privades de caràcter religiós. Les dues mocions de PXC -a favor
de prohibir l’ocultació i dissimulació del rostre a l’espai públic i contra l'aforament dels
polítics- es rebutgen sense debat. La d’ERC a favor que es reprenguin els treballs de la
taula del regadiu s’aprova malgrat les explicacions del regidor en el sentit que aquests
treballs mai s’han aturat. Finalment es porta a debat i votació una moció sobrevinguda
presentada per tots els grups municipals menys el PP en suport a la vaga indefinida dels
treballadors d’educació de les Illes Balears i Pitiüses.
A dos quarts d’onze s’aixeca la sessió.
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