
Resum del Ple de l’Ajuntament de Manresa de 16 de gener del 2014

S’inicia a les set i deu de la tarda amb tots els regidors i regidores excepte una
representant del PSC i amb la sala plena sobretot de gent convocada per la PAHC i
Acció Lila. Entre els Donar Compte, la pròrroga dels pressupostos que segons la CUP
implica deixà en mans dels bancs, amb qui s’estarà negociant fins al març, l’elaboració
del pressupost per aquest any. El PP s’afegeix a la cua que formen el PSC i ERC i
s’ofereix com a soci per aprovar el pressupost d’enguany. De dictàmens només n’hi ha
dos (en tota la legislatura mai n’hi havia hagut tan pocs) i tots dos són de tràmit.

El capítol de proposicions, en canvi, està força més animat. Comencem amb la
moció de la CUP contra la reforma de la llei de l'avortament i proposant que des dels
serveis  socials  de  l’Ajuntament  s’ajudi  de  manera  activa  a  les  dones  que  vulguin
interrompre l’embaràs.  Compta amb la intervenció d’una representant d’Acció Lila i
una  proposta  de  substitució  del  PP en  la  qual  es  demana  explícitament  al  govern
espanyol que es replantegi aquesta llei. CiU manifesta el seu  total acord amb la moció
inicial però, paradoxalment, opta per abstenir-se. Tot i així, aquesta s’aprova amb els
vots de la CUP, ERC i PSC. 

Seguidament  es  presenten  les  mocions  de  la  PAHC –entrada  per  la  CUP-  i
d’ERC on es proposa que es sancioni a les entitats financeres i a altres grans empreses
que tinguin de forma permanent habitatges buits. Després de l’aplaudida intervenció del
representant  de  la  PAHC,  amb  atac  directe  a  PxC  inclòs,  s’inicia  la  ronda
d’intervencions en la qual tots els grups anuncien que votaran a favor d’un mix entre les
dues mocions, amb els atesos d’ERC i les propostes de la CUP (de la PAHC). S’aprova,
doncs, per unanimitat. A continuació, PXC presenta tres mocions (per la creació d’una
oficina d’intercanvi de llibres de text, per crear un registre d’habitatges compartits i per
regular l’enllumenat exterior). Es rebutgen totes sense debat, però els representants de la
PxC s’estenen gairebé fins al límit de temps permès en la presentació de les propostes.
La següent proposició la signen tots els grups excepte PxC i és a favor de la gratuïtat de
la  C16,  de  la  millora  del  transport  públic  i  d’altres  millores  que  facin  disminuir  el
nombre  d’accidents  a  la  C55.  PSC  i  PP proposen,  a  més,  que  no  es  descarti  el
desdoblament de la C55. Totes dues mocions són aprovades, la primera per unanimitat i
la segona amb els vots de PP, PSC i CiU. Per acabar, una moció de CiU i ERC en contra
de la proposta de zona compartida de taxi entre diversos municipis de la comarca. La
CUP s'absté en considerar que tard o d’hora s’ha de caminar cap a aquesta integració,
tot i que no de la manera ara plantejada.

De les preguntes (d’ERC i la CUP) sabem que 1. Encara no hi ha pla d'usos per
l’edifici de l’Anònima que segurament passarà a mans municipals aquest mateix estiu.
2.  Efectivament hi ha vuit places d’aparcament a la Baixada de la Seu reservades, dues
per la corporació (l’equip de govern municipal) i 6 per la parròquia, i no, la parròquia no
paga cap taxa per aquest ús exclusiu.  3. L’Ajuntament  rep oferiments  per quedar-se
edificis del centre històric de la ciutat i no sempre els accepta. 4. Encara no s’ha posat
en marxa la campanya per omplir baixos al centre històric, que es centrarà en el carrer
Sobreroca i el de Sant Miquel i es destinarà a usos comercials.
El Ple s'acaba a les 22:12. A continuació es celebren, a porta tancada, les Juntes generals
d’accionistes de FORUM i de Manresana d’Equipaments Escènics.
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