
Resum del Ple de l’Ajuntament de Manresa de 17 de juliol del 2014

S’inicia a les 7 de la tarda amb l'absència d’una regidora del PSC. 
Entre els “donar comptes”, estranyament, el Pla d’Inclusió Social 2014-2016. La CUP
es queixa que no passi com a dictamen, en critica el poc pes de les polítiques d’ocupació
i es compromet a fer-ne un seguiment actiu. 

Dels 14 dictàmens només en destaca un, el Pla Director Manresa 2022 (500 anys del
pas d’Ignasi de Loiola per la ciutat). Hi voten tots els grups a favor menys la CUP que
s'absté  en considerar  que no se l’ha tingut  en compte a l'hora d’elaborar-lo,  que en
l’enfoc  general  hi  té  un  pes  excessiu  la  perspectiva  religiosa,  que  es  refia  d’unes
inversions  externes  que  no  estan  compromeses  i  que  és  molt  fluix  en  l’apartat  de
l’allotjament i del transport. 

La primera proposició és de la CUP a favor d’obrir un procés participatiu per decidir els
usos futurs de la nau de l’Anònima. Compta amb la intervenció d’un representant de
l’Av de Vic-Remei i s’aprova amb una esmena menor. La següent moció, del PP, per
evitar que es talli l’aigua a les persones que no poden pagar-la s’aprova per unanimitat
però amb unes modificacions que la milloren. La CUP aprofita la moció per recordar
que la municipalització serveix, també, per tenir control sobre els serveis públics. 

El tercer punt ajunta dues mocions, del PP i de la CUP, on es demana que l’Ajuntament
es doni de baixa de la FMC. Després d’un intens debat sobre les retribucions dels
polítics, s’aprova sense el vot de la CUP  una esmena de PP, CiU i PSC en la qual
s’insta a les dues entitats municipalistes a unir-se, s’anuncia que a partir del 2015 aquest
ajuntament  només  en  pagarà  una  i  es  treu  la  referència  als  sobresous  de  la  FMC
denunciats  darrerament.  Seguidament,  s’aprova una nova moció del  PP per millorar
l’accés a la Clínica de Sant Josep. La darrera proposició, de PXC a favor d’un menú a
baix cost per a aturats, serveix perquè el portaveu del PSC faci un discurs en defensa de
l’alcalde i en contra d’aquesta formació xenòfoba.
A tres quarts d’onze es clou la sessió.
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