
Resum del Ple de l’Ajuntament de Manresa del 19 de juny del 2014

S’inicia a les 7 de la tarda amb l'absència d’una regidora del PSC i un regidor de
CiU. El primer dictamen que genera debat és el del conveni amb el demandant per evitar
l’enderroc de l’edifici de la plaça Bages objecte d’una sentència judicial contrària. Rep el
vot favorable de tothom excepte de la CUP que s'absté per entendre que, tot i admetre que
la solució trobada no és bona però és millor que les alternatives,  correspon a l’equip de
govern i a qui governava quan es va generar el conflicte trobar-hi una solució. 

La CUP també s’oposa a la concertació d’un nou préstec de legislatura argumentant
un altre cop que abans cal fer una auditoria del deute municipal. En el següent dictamen
s’aprova  sol·licitar  un  nou  préstec  per  a  l’empresa  municipal  FORUM.  La  CUP
adverteix que aquesta empresa és un pou sense fons i  que cal plantejar-se fer dació en
pagament  d’alguns  actius  immobiliaris  o  tancar  algun  dels  aparcaments  deficitaris.  La
modificació  de  l’Ordenança d’Activitats que  preveu simplificar  les  gestions  per  obrir
noves  activitats  econòmiques  a  la  ciutat  tampoc rep el  suport  de la  CUP que no troba
explicació al fet que es posin més dificultats per obrir centres religiosos que, per exemple,
discoteques i que veu, en aquestes traves, una possible vulneració de la llibertat de culte. 

S’aprova definitivament el conveni amb les “Hijas de san José” en relació a l’edifici
ocupat per l’Ateneu Popular La Sèquia. S’aprova el projecte executiu per la rehabilitació
del Pont Nou. S’aprova denominar “Carretera de Sant Joan” al vial que va del Pont del
Gas al Pont Nou, tot i que precisament ara està previst que deixi de fer aquesta funció. I, a
pregunta de la CUP, l’Ajuntament admet que encara no hi ha reglament d’usos per la sala
de la Plana de l’Om gestionada per l’empresa municipal MEE. 

La primera moció, de l’Assemblea d’Aturats del Bages a través de la CUP, compta
amb una intervenció d’un representant de l’entitat i s’acaba aprovant amb l’esmena de CiU
que retalla la referència a la Renda Mínima de Subsistència, tant de la moció com de la
pancarta a penjar a la façana de l’ajuntament, tampoc accedeix a fer difusió de la Setmana
de  la  Dignitat.  La  següent  moció  és  d’ERC i  la  CUP en  suport  de  Jaume Sastre.  El
representant del PP s’esvera i titlla de xantatge la vaga de fam i de mesquins als qui s’hi
solidaritzen.  S’aprova. La tercera moció, per demanar que es mantingui la torre de guaita
de Castelladral,  també s’aprova.  Les dues proposicions de PXC (pel retorn del cèntim
sanitari  i  en solidaritat  amb les noies segrestades a Nigèria) són rebutjades  tot  i  que la
segona compta amb una moció de substitució que sí que tira endavant. 

La proposta d’ERC per desencallar la reconversió de la Carretera de Vic tal com
consta al Pla de Mobilitat Urbana finalment és rebaixada amb una esmena de CiU. I, per
acabar, la  proposició  d’ERC de  rebuig a Felip  VI compta,  una  vegada més,  amb una
esmena de CiU que li treu càrrega política. Com que primer es vota l'esmena i tant ERC i la
CUP com el bloc espanyolista (PP, PSC i PXC) hi voten en contra (per raons oposades),
aquesta és rebutjada i es posa a votació la moció original que és aprovada amb els vots de
CiU, ERC i la CUP.

De les preguntes sabem que la difusió de l’Audiència pública sobre els pressupostos
va consistir en una roda de premsa, dues notes i un parell de tweets.

S’aixeca  la  sessió  a  tres  quarts  d’11  i  seguidament  es  celebra  la  junta  d’accionistes
d’Aigües de Manresa que s’allarga mitja hora més.
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