
Resum del Ple de l’Ajuntament de Manresa de 18 de febrer del 2014

S’inicia a les set i cinc de la tarda amb tots els regidors i regidores excepte un representant del PP
(malalt) i el regidor de la CUP Adam Majó (que acaba de ser pare), i amb la sala gairebé plena de
gent convocada per la Coordinadora per la Transformació Social.

Res important entre els donar comptes, i s'inicien els dictàmens, que aquest més arriben a 17. Els
més importants són el que obliga a fer sessions de Junta de Govern Local públiques,  el que
permet una aportació extraordinària a la Mancomunitat pel Sanejament (per culpa del deute que
l'ACA no paga),  i,  sobretot,  els  dictàmens  que  aproven  l'adhesió  de  Manresa als  programes
Municipis cooperatius i Aracoop, de promoció del cooperativisme.

Just una hora després de començar el ple, es comencen a tractar les 14 mocions de l'ordre del dia.
Com sempre, es debaten primer les que tenen compareixença. La primera és la moció presentada
per  ERC  de  mediació  en  casos  d'impagament  de  lloguer, defensada  pel  degà  del  col·legi
d'advocats. Tots els grups voten l'esmena de CiU i ERC, i la CUP aprofita per reclamar el dret a
l'habitatge per sobre del dret a la propietat.

La segona moció debatuda és la que presenta la CUP en suport al transport públic i contra els
augments tarifaris. El Gerard Boix, en nom de la CTS, en fa una defensa encesa. CiU presenta una
esmena força descafeïnada, que no és acceptada per la CTS i tampoc per la CUP. Hi voten a favor
CiU, PP i PSC. La tercera moció (PSC) demana afavorir l'activitat dels pescadors esportius, i és
defensada per l'Agrupació de Pescadors, que bàsicament vol poder fer al riu “el que ha fet tota la
vida”. ERC presenta una esmena on diu que el riu és de totes i que cal estudiar com millorar-ne
l'accés, i s'aprova per unanimitat.

Finalment, es debat una moció presentada per CiU, PSC, ERC i CUP i defensada per l'advocat que
porta el cas de la Flors Sirera, on es demana  rebutjar la reforma de la llei que permetia jutjar
casos penals que van tenir lloc en altres països. La CUP defensa la justícia universal per a tothom,
també pels criminals de guerra com el trio de les Açores, i la moció és aprovada per tots els grups,
fins i tot el PP, que és qui ha fet la reforma. Després de les intervencions es recupera l'ordre normal
de les mocions, i es debat la proposta del PP de rebuig a la no inclusió de Manresa en el Fons de
Cooperació local. La CUP titlla la proposta de cínica tenint en compte que ve del PP, però la moció
és aprovada per la resta de grups excepte CUP i ERC. 

A continuació es debat una moció conjunta en  defensa del model educatiu i contra la darrera
sentència. El debat és del tot previsible i s'aprova sense els vots de PP i PxC. Le següents dues
mocions les presenta ERC, que demana el  reconeixement de l'estelada i l'arribada de TV3 al
País Valencià. Debat encara més previsible. Les dues mocions de la PxC, en suport al dia europeu
de record a les víctimes del terrorisme i de la revisió dels plans d'estudi, són com sempre ignorades
per la resta de grups, però aquest cop el PP trenca el consens i vota a favor de la primera. No hi ha
debat. La següent moció, del PP, demana la creació d'una unitat ciclista de la Policia Local.
Després d'un debat distès, s'aprova per unanimitat estudiar-ne la viabilitat. 

En el punt 7.9 s'arriba al debat més intens de la nit, el que genera la moció de la CUP per a la
municipalització  dels  serveis  públics  externalitzats.  La  CUP en  fa  una  defensa  ideològica  i
econòmica. CiU assegura que la municipalització no és aconsellable perquè la gestió privada és
millor que la pública, i els dos partits nominalment d'esquerres del ple, ERC i PSC, donen suport als
arguments convergents i titllen la CUP de somiatruites i col·lectivista (sic). Només la CUP vota a
favor de l'esmena.
Després  es  debat  la  moció  del  PSC  sobre  millores  als  transports  públics  a  Barcelona,  que
s'aprova per unanimitat. I s'arriba a l'altre punt calent del dia, la moció sobre el desallotjament de



l'estació de Renfe. El que en teoria és una moció per reprovar l'actuació policial s'acaba convertint
en una defensa aferrissada del cos de Mossos d'Esquadra per part de tots els partits excepte la CUP,
que explica què va passar a l'estació i presenta una esmena que vol anar més enllà en la condemna.
CiU presenta una esmena que rebaixa encara més el contingut de la proposta, i PSC i ERC hi donen
suport. El PP hi vota en contra perquè considera que no hi ha res a reprovar, i la CUP ho fa perquè
creu que la moció resultant no explica els fets ni critica prou una acció que ja té massa precedents. 

Després de les mocions, ja gairebé a les 12 de la nit,  arriba el  torn de les preguntes. Per una
pregunta d'ERC sabem que l'ajuntament coneixia els plans de canvi a la Fira Mediterrània, i que
n'asseguren la continuïtat amb el mateix model. En una altra pregunta del mateix grup municipal,
l'equip  de  govern  explica  que  la  regidoria  de  Comarca  es  dedica  a  participar  en  els  ensos
supramunicipals, que disposa d'un tècnic i mig administratiu i que no té pressupost propi.

A preguntes del PP contesten que a Manresa hi ha disponibles 12 pisos d'Adigsa i 14 de municipals.
També expliquen que la Generalitat deu a l'ajuntament 3,641,270,42 €. Finalment, es contesten
les  preguntes  de  la  CUP.  A  Manresa  s'han  plantat  112  arbres  en  aquesta  campanya  de
replantament;  la  Masoveria  urbana encara és  una idea sobre el  paper  i  tot  just  en preparen un
protocol; el lloguer de la nova Oficina de turisme costa 2.850 € al mes, més IVA. Es tracta d'un
local de 665 m2 i de 3 plantes.

Després  d'una  breu  sessió  del  Consell  d'Administració  de  Manresana  d'Equipaments  Escènics
(Kursaal), s'acaba el ple a un quart passat d'una de la matinada.

Comissió de Regidoria de la CUP Manresa.


