
Resum del Ple de l’Ajuntament de Manresa de 20 de Novembre del 2014

Comença a les 7 de la tarda amb la primera tinent d’alcalde substituint al president del
ple que és baixa per malaltia.

Entre  els  dictàmens,  destacar  la  renovació  de  les  operacions  de  préstec  per  al
refinançament  del  deute  municipal  (vot  en  contra  de  la  CUP)  i  el  que  aprova  la
modificació del conveni de la Fàbrica Nova que implicarà deixar de fer un pavelló i
traslladar i avançar la inversió acordada a la baixada dels drets, a la via Sant Ignasi i a la
plaça de sant Ignasi (amb l’enderroc de la Sala Ciutat inclosa). La CUP hi vota a favor
perquè sempre ha defensat espais lliures al futur parc de la fàbrica Nova i perquè creu
urgents les inversions en aquests punts del nucli antic.  Malgrat això, la CUP reclama
una revisió global del projecte de la Fàbrica Nova actualment en via morta.
També s’aprova per unanimitat el Pla d’Infància i Adolescència amb la intervenció de
nens i nenes de la ciutat.

La primera proposició a debatre és la que presenten CiU, PP i PSC a proposta de la
UGT per avançar l’edat de jubilació dels membres de la policia local. ERC i la CUP s’hi
abstenen per considerar-ho un greuge comparatiu.
La següent moció la porta al Ple la Comunitat de Sant Egidio i proposa adherir Manresa
a la xarxa Internacional de “Ciutats per la Vida” i contra la pena de mort. Unanimitat.
La tercera moció amb compareixença pública és la proposta de la CUP a favor de la ILP
sobre  educació.  La  defensa  una  representant  del  sindicat  USTEC  i,  després  d’un
interessant debat, la proposta és rebutjada amb els vots de CiU, PP i PxC i l’abstenció
de PSC i ERC.
A continuació la CUP es queda sola votant en contra d’un acord que ratifica l’actual
ordenança de civisme. La resta de grups hi voten a favor.
La cinquena proposició  també és  de la  CUP i  proposa que l’Ajuntament  s’impliqui
activament en el canvi de model energètic contractant empreses subministradores que
utilitzin energia 100% renovable. Finalment s'aprova amb la substitució dels acords per
una proposta d’ERC per la que s’inclourà en el plec de clàusules dels concursos públics
sobre subministrament elèctric una menció a utilitzar “el màxim” de fons renovables.
S’aprova  per  unanimitat  la  moció  a  favor  de  commemorar  el  centenari  de  la
Mancomunitat  de  Catalunya  i,  a  proposta  d’ERC  i  l’oposició  del  PP, el  rebuig  al
projecte de llicència esportiva espanyola.
A preguntes  d’ERC  sabem  que  l’Ajuntament  ha  posat  més  de  200  multes  com  a
conseqüència de la revisió de la ITV dels edificis i que el procés per avançar cap a uns
pressupostos participatius entrarà enguany en la segona fase.

A les 11:15 de la nit es clou la sessió.

Comissió de regidoria      CUP Manresa


