
Resum del ple de l’Ajuntament de Manresa de 15 d’abril de 2014

S’inicia a les set de la tarda amb l’absència d’un regidor del PP i una del PSC i amb 4
persones de públic.
Les qüestions de presidència (els “donar comptes”) s’expliquen sense debat.
Dels onze dictàmens del dia, n’hi ha tres de rellevants: Les ordenances reguladores de
taxes i preus públics dels ensenyaments d’art i música així com del programa Salut
Esport que inclouen un augment d’entre l’1% i l’1.5%. La CUP s’hi absté per entendre
que són uns augments  raonables  però que s’acumulen als  increments  excessius dels
darrers  anys.  Els  altres  dos  dictàmens  d’una  certa  importància  són  l’ordenança
municipal sobre animals de companyia i la petició a la UNICEF perquè Manresa sigui
declarada “Ciutat amiga de la infància”. La CUP s’absté en aquest darrer punt en no
quedar clar quan costaran les gestions per aconseguir-ho ni quines mesures concretes
comportaria la declaració.
De proposicions n’hi ha nou. La primera, d’ERC i la CUP i l’adhesió final de CiU,
pretén accelerar la cessió de 19 hectàrees de terreny al Consoci de l’Agulla per tal que
aquest ampliï l’actual parc. S’aprova per unanimitat. La següent, de CiU, sol·licita a la
DGT que a Manresa es facin més sovint exàmens per obtenir el  permís de conduir.
També unanimitat. La tercera, de la CUP, s’oposa al  Pla Hidrològic de la Conca de
l’Ebre impulsat pel govern espanyol. S’aprova amb l’únic vot en contra del PP que
qualifica  de  casposos els  arguments  de la  proposició.  La següent  moció  de la  CUP
pretén garantir l’accés universal a l’assistència sanitària i obté els únics vots en contra
de  PXC.  Aquest  mateix  grup  municipal  presenta  dues  mocions,  una  en  contra  del
projecte Barcelona World i l’altra per limitar l’obertura de bars nocturns. Totes dues són
rebutjades sense debat. La moció d’ERC per arranjar el camí del Suanya s’aprova amb
algunes modificacions  i  sense el  suport  de la CUP que considera que el  què cal és
reformular el vial per restringir-lo a veïns, ciclistes i vianants. La proposició del PSC
per impulsar la  tarifació social, en resposta a una moció presentada en el ple anterior
per  la  CUP en  nom  d'ICV,  és  aprovada  amb  una  esmena  de  CiU.  Per  acabar,  la
proposició  de  CiU,  PSC,  ERC  i  el  PP  per  adherir-se  a  la  Declaració  “35  Anys
d’Ajuntaments  Democràtics  i  al  Servei  de  la  Ciutadania” és  aprovada  amb
l’abstenció  de  la  CUP  que  la  considera  excessivament  autocomplaent,  mancada
d’autocrítica (sobretot tenint el compte el paper dels Ajuntaments en la darrera bombolla
especulativa) i que transmet una visió excessivament positiva de l’anomenada Transició
democràtica.

A un quart d’onze s’acaba el Ple i s’inicien les juntes generals de MEES i Aigües de
Manresa que s’acaben mitja hora més tard.
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