
Resum del ple de L'Ajuntament de Manresa del 20 de març del 2014

S’inicia a les 7 de la tarda amb l’absència d’una regidora del GM de CiU. 
Entre  els  Donar  comptes,  la  liquidació  del  pressupost 2013  que  suposa  una  reducció
significativa del dèficit acumulat. La CUP destaca la cara negativa d’aquesta reducció del dèficit:
les retallades i la manca d’inversions.

Dels dictàmens cal destacar el litigi amb Sant Fruitós per unes hectàrees en discussió, el
préstec d'Aigües de Manresa de 250.000€ amb Bankia i un expedient de modificació de crèdits
per poder comprar una parcel·la a la  Plaça Bages i així mirar de salvar l’edifici que té ordre
d’enderroc.

Hi ha 12 proposicions de les quals una, la d’ERC i la CUP que proposa desencallar el Pla
del Parc de l’Agulla, es deixa sobre la taula pel mes entrant.  La primera moció que es discuteix
la presenta un representant de l’ANC i és de suport  al  Pacte del Bages pel Dret a Decidir.
S’aprova amb els vots de CiU, ERC i la CUP i l’abstenció del PSC (PP i PXC hi voten en contra).
La  segona és  una moció  presentada  per  l’agrupació  local  d’ICV a  través  de la  CUP a favor
d’impulsar la  tarifació social de taxes, impostos i preus públics municipals. És rebutjada amb
l’únic vot a favor del grup proposant. La tercera moció té el suport de tots els grups i és a favor de
donar  suport  a  la  candidatura  per  la  declaració  de  patrimoni  mundial  de  la  UNESCO de  la
portalada de Ripoll. 

La  proposició  que  farà  quatre  és  de  suport  a  la  campanya  Signa  un  vot  per  la
independència i  rep el  suport dels mateixos grups que la primera i l’oposició de la resta.  La
cinquena moció és de la CUP a favor que l'Ajuntament faci de mediador entre els propietaris de
terres de regadiu no cultivades o dedicades al secà i les persones i col·lectius interessades en
treballar-les. S’aprova per unanimitat. La següent proposició, del PP, planteja sol·licitar que les
festes de la Llum siguin declarades Patrimoni de la humanitat. CiU, PSC i la PXC hi voten a
favor  i  la  CUP en  contra  per  considerar-la  una  pretensió  poc  realista.  El  president  del  grup
proposant acusa a la CUP de no estimar Manresa.

Els regidors de PXC són escridassats per un grup d’antifeixistes quan presenten la moció
en suport a  l’actuació de la Guàrdia Civil a Ceuta que va tenir com a conseqüència la mort
d’una vintena de persones. La CUP, que habitualment no intervé en les mocions que presenta la
PxC, fa una excepció per acusar-los de racistes i criminals. S’aprova per unanimitat la moció que
especifica que la consulta sobre el  Conservatori  tindrà caràcter vinculant.  També s’aprova la
proposta del PSC en la qual es demanen millores en el servei de bus que connecta Manresa amb
Barcelona i la de suport a les  biblioteques veïnals. Aquesta darrera, això no obstant, amb una
acusació de mala gestió de l’equip de govern a les AV. Per últim s’aprova amb els vots a favor de
CiU i ERC i l’abstenció de la CUP una moció dels republicans a favor de instal·lar senyals que
indiquin que Manresa és un Municipi per la Independència a totes les  entrades de la ciutat.

De les preguntes a l’equip de govern es desprèn que l’Ajuntament ha iniciat 19 de les 32
propostes de l’Estudi sobre el regadiu presentat l’any 2010, que s’han aplicat unes 200 sancions
de l’ordenança de civisme en els punts que més perjudiquen les persones pobres i que un regidor
de l’equip de govern ha assistit a la jornada sobre habitatge organitzada per la PAH a Sabadell. El
mateix regidor, però, no especifica quines propostes n’ha extret i reconeix que encara no se sap de
quina forma es durà a terme la decisió d’aquest Ajuntament de gravar els pisos buits en mans de
bancs i grans corporacions.
A dos quarts i cinc d’11 finalitza la sessió.
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