
Resum del Ple de l’Ajuntament de Manresa de 15 de maig del 2014

S’inicia a les 7 de la tarda amb tres absències (una del PP i dues del PSC). 
Cap “donar compte” a destacar. 
Els  primers  dictàmens  són  de  la  regidoria  d’hisenda  i  proposen  un  refinançament
d’una part  del deute municipal que permetrà  pagar més tard però augmentant  els
interessos  per  un cost  total  d’1.9 milions  d’€.  Les  entitats  financeres  implicades  en
aquesta operació són Catalunya-Caixa i BBVA. La CUP hi vota en contra davant la
negativa de l’equip de govern (i de la resta de l’oposició) a elaborar un a auditoria del
deute municipal que identifiqui el deute il·legítim. Amb aquest refinançament tancat,
l’equip  de govern  ha  presentat  els  pressupostos  de  l’any en  curs  que  es  portaran  a
votació en un Ple extraordinari el dia 29 de maig. El següent dictàmen a destacar és el
que proposa signar un conveni entre l’Ajuntament i l’Instituto de las Religiosas Hijas de
San José per la permuta de l’edifici de la casa Amigant (l’actual Ateneu La Sèquia) per
uns terrenys industrials als Comtals. La CUP explica que valora positivament el canvi
de propietat legal de l’edifici, però manifesta dubtes sobre el la futura vinculació entre
les entitats que treballen en aquest edifici i l’ajuntament. Així mateix, considera que, si
bé el  preu pagat  és beneficiós  per la  ciutat  gràcies a la ocupació de l’edifici,  no és
acceptable l’exempció d’IBI dels terrenys industrials  obtinguts  per les religioses.  La
CUP s’absté però el conveni s’aprova amb els vots de CiU i PSC. També s’aproven les
bases reguladores de la concessió d’ajuts a l’escolarització i al menjador. 
Com que alguns Grups Municipals mantenen la curiosa costum de no presentar mocions
quan els plens coincideixen en campanya electoral, només hi ha dues proposicions. Una,
de la CUP, proposant la revisió de l’ordenança de civisme en aquells punts que puguin
perjudicar de manera especial a les persones en situació de pobresa, tal com recomana el
mateix parlament de Catalunya. La moció tira endavant amb una esmena de CiU per la
qual no es contempla la possibilitat de suspendre l’ordenança de forma cautelar però en
es compromet a crear una comissió oberta a les entitats afectades i a emetre una decisió
en un termini màxim de 60 dies. La moció de PXC sobre el deute de la Generalitat amb
les farmàcies catalanes és rebutjada sense debat.
Per acabar hi ha 5 preguntes de la CUP per les quals sabem que l’alcalde fa gestions
amb el bisbat per desencallar la cessió del convent de les Caputxines a la FUSSAM, que
CX diu que té intenció de cedir més pisos a lloguer social, que l’ajuntament ha elaborat
un informe sobre  el  tram manresà de la  carretera  C-37Z (de la  font  de  Neptú a  la
benzinera), que la consulta sobre el Tori va costar 3.853€ en material i 12.932€ en hores
extres i  que no hi ha previst  fer la pista de Volei  Platja compromesa per manca de
recursos.
Posteriorment té lloc la Junta d’accionistes de l’empresa municipal FORUM i a les 9:45
es dona per acabada la sessió.

Comissió de regidoria.      CUP Manresa 


