
Resum del ple de l’Ajuntament de Manresa del 21 de novembre del 2013

Comença a les 7 de la tarda amb l’absència d’una regidora del PSC i la sala plena,
sobretot  de  veïnes  del  barri  de  la  Balconada  (a  més  de  l’intendent  dels  Mossos
d’Esquadra i tres simpatitzants de PXC). Dos dictàmens mereixen comentari,  el  que
compromet  a  l’Ajuntament  a  pagar  300.000  €  no  previstos  al  consorci  del  Parc
central, per un acord signat l‘any 2009, i la modificació de l’ordenança de circulació
per afegir-hi la figura de l’anomenada zona verda. La CUP vota favorablement els dos
dictàmens, en el primer cas, perquè l’Ajuntament no pot inhibir-se d’un conveni signat
(encara que sigui un mal conveni), i en el segon perquè sempre s’ha defensat la utilitat
de  les  zones  verdes  per  facilitar  l’aparcament  de veïns,  sobretot  en els  barris  on la
majoria d'edificis no tenen aparcament propi i sempre que la tarifa sigui baixa (20/30 €
l’any) i que els veïns hi estiguin d’acord. Mentre es realitza l’exposició i votació dels
dictàmens,  se senten amb força els  crits  de la  manifestació  en defensa de l’Ateneu
Popular La Sèquia que vénen del carrer.
Els diferents grups municipals presenten 12 mocions. Les tres primeres són del PP, el
PSC i la CUP (en nom de la Plataforma d’Oposició als Parquímetres) en relació a la
proposta, ja desestimada, de posar  zona verda i blava a la Balconada. Hi intervenen
un representant  de la Plataforma i  un de l’Associació de veïns.   Després d’un llarg
debat,  on queda clar  que abans de posar  aparcament  de pagament  en superfície  cal
abaixar els preus de l’aparcament de l’Hospital, millorar el transport públic i endreçar
l’aparcament actual, s’aprova una moció de substitució de l’equip de govern. La següent
moció la  presenta el  president  del  col·legi  d’advocats  en defensa dels jutjats  de la
ciutat.  S’aprova  per  unanimitat.  La  tercera  és  defensada  per  un  representant  de  la
Fundació  Independència  i  Progrés  demanant  el  suport  a  la  querella  contra  l’Estat
espanyol per crims contra la humanitat, per l’afusellament del president Companys i 47
representants polítics més. S’aprova sense el suport de PP i PXC. Seguidament,  una
moció de condemna a ETA presentada per PXC provoca l’abandonament de la sala de
PSC i PP, prèvia intervenció molt irada del portaveu del PP. La moció queda rebutjada
amb els vots de CiU, ERC i CUP. La proposició del PSC per eixamplar la forquilla de
preus reduïts  del programa  “Manresa,  salut i  esports” s’aprova per unanimitat.  La
moció del mateix grup de rebuig a la reforma del sistema de pensions s’aprova amb
l’única oposició del PP i amb una llarga discussió entre els representants dels dos partits
espanyols.   La  proposició  de  la  CUP  a  favor  de  convocar  un  referèndum
d’autodeterminació  de  forma  unilateral  en  cas  que  el  govern  espanyol  no  ho
autoritzi, rep el vot en contra de PP, PXC, PSC i CiU. Moció d’ERC per arranjar un
itinerari al marge esquerre del riu Cardener, entre el Pont Nou i la resclosa de la
Pirelli  aprovada  per  unanimitat.  Moció  del  mateix  grup  en  defensa  de  la RTVV
aprovada  amb  l’oposició  del  PP.  I,  finalment,  moció  de  CiU,  PSC,  ERC  i  PP de
condemna del naufragi de  Lampedusa, aprovada amb l’oposició per motius contraris
de PXC i CUP. Aquests darrers acusen als partits signants de cinisme i els exigeixen que
es pronunciïn en contra de la llei d’estrangeria.
De  les  preguntes  al  ple  (de  la  CUP)  sabem  que  s’està  estudiant  una  millora  dels
itineraris a peu fins al Parc de l’Agulla i que aviat es faran públiques les conclusions.
Finalitzat el Ple, es procedeix a realitzar una breu Junta de Manresana d’Equipaments
Escènics que finalitza a tres quarts de dotze de la nit.
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