
Resum del Ple de l’Ajuntament de Manresa de 18 de setembre del 2014

S’inicia el ple a les 7 de la tarda amb l’absència d’un regidor de la CUP traslladat a
Escòcia per fer el seguiment del referèndum d’autodeterminació.

Dels “Donar comptes” només en destacaríem unes modificacions de crèdits derivades
d’unes aportacions no previstes de la Diputació.

Els dos primers dictàmens són per aprovar l’adscripció dels Consorcis del Parc Central i
del Bages per a la Gestió de Residus a l’Ajuntament de Manresa per donar compliment
a la llei espanyola sobre l’administració local (la LARSAL). La CUP hi vota en contra
per entendre que aquesta llei no té el recolzament de les forces polítiques catalanes i que
s’actua amb un accés de prudència.

S’aprova,  també,  l’aportació  de  374.936€  a  la  Mancomunitat  de  Municipis  per  al
Sanejament per fer front als impagaments de l’ACA.

Per últim, la CUP s’absté en l’aprovació de les bases per a la concessió de Microcrèdits
per manca d’informació sobre els resultats de l’edició anterior.

Quatre proposicions a l’ordre del dia. Dues tenen el suport de tots els GM i s’aproven
per unanimitat, una és per declarar Manresa ciutat solidaria amb les persones afectades
per l’Alzheimer i l’altra per optar a que la Manresa sigui Capital de la Cultura catalana
l’any 2018.

PXC presenta una moció contra el sacrifici animal pel mètode Halal que és rebutjada
sense debat.

Per acabar es debat durant tres quarts  d’hora la moció de la CUP per reordenar  els
aparcaments  de  pagament  al  centre  històric.  L’equip  de  govern  admet  que  l’actual
situació no és satisfactòria, que hi ha un excés d’oferta que genera dèficit però confia en
que les  coses  s’aniran  arreglant  progressivament  i  rebutja  les  propostes  de la  CUP:
Tancar una part de l’aparcament de Milcentenari per dedicar-lo a parc (tal com diu el
POUM), tancar la rotació a l’aparcament d’Escodines i renegociar les condicions amb
l’empresa concessionària de la zona blava. El PSC i el PP fan costat a l’equip de govern
i ERC s’absté.

A les 9 i 5 del vespre finalitza la sessió.
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