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

Comença a les set de la tarda amb l’absència dels presidents d’ERC i PxC. 
De la vintena de dictàmens de la sessió, el primer que genera debat és el que inclou
l’aprovació del tipus impositiu de l’IBI per l’any 2015 i que suposa un increment global
dels rebuts equivalent a l’IPC. El debat compta amb la intervenció d’un representant de
la plataforma que demana la rebaixa d’aquest impost municipal. El representant de la
CUP defensa la necessitat de mantenir els ingressos derivats d’aquest impost i recorda
que grava la riquesa immobiliària i que, per tant, és l’impost més progressiu de tots els
que recapta l’Ajuntament.  El  dictàmen s’aprova amb els  vots  favorables  de tots  els
grups menys PP i PxC. Aquesta primera intervenció del GM de la CUP s’inicia amb un
record per a les  anarquistes detingudes aquella mateixa setmana. El següent punt de
l’ordre del dia són els pressupostos per l’any 2015. Després d’un llarg debat s'aproven
amb els vots favorables d’ERC i PSC a més de l’equip de govern. El PSC ho fa a canvi
d’un augment  de 58.000€ en subvencions  nominatives  per  a  determinades entitats  i
barris i el compromís d’augmentar la despesa en ajuts a l’habitatge si és necessari.  La
CUP  hi  vota  en  contra  per  entendre  que  no  s’han  pres  determinades mesures  que
servirien per millorar els  comptes  municipals,  com ara fer una auditoria del deute o
iniciar  la  remunicipalització  de  determinats  serveis.  S’aprova  també  el  nou  padró
municipal que deixa la població manresana en 75.600 habitants, el nombre més baix
dels darrers anys. I s’aprova una modificació de l’ordenança de terrasses en la qual la
CUP hi troba a faltar la inclusió de la possibilitat, en determinats casos, de posar taules i
cadires a la calçada. 
El  capítol  de mocions  l’obre una de la  PAHC (a través  de la  CUP) sobre  pobresa
energètica i emergència habitacional. El portaveu de la plataforma carrega amb molta
duresa contra l’ajuntament per no respectar els compromisos i per passivitat general. El
públic, que feia tres hores i mitja que esperava aquest moment, aplaudeix i abandona la
sala  immediatament  després  de  la  intervenció  del  seu  representant sense  esperar  la
resposta dels grups municipals. En el debat, l’alcalde recrimina a la CUP l’actitud de la
PAHC i el portaveu de la candidatura independentista li recorda que la PAHC actua
com creu convenient al marge del que digui o decideixi la CUP. Amb els suport d’ERC,
CiU i PxC s’aprova una moció de substitució que rebaixa la proposició original.  La
següent moció, presentada per la PxC, proposa una auditoria de les finances municipals.
Es rebutja  sense debat.  PSC, CiU i  ERC proposen  crear la  figura del  Síndic de la
Ciutadania de  Manresa.  Tothom  hi  vota  a  favor  menys  la  CUP  que  defensa  la
interlocució  directa,  sense  intermediaris,  entre  veïns  i  veïnes  i  l’administració.  ERC
proposa que s’activin una serie de mesures prèviament aprovades per posar habitatges
desocupats al lloguer social.  La CUP considera que és absurd aprovar mocions que
demanen que es compleixin altres mocions ja aprovades anteriorment. La resta de grups
hi vota a favor. Finalment CiU, ERC i la CUP aproven una darrera moció per la qual es
declaren responsables pel 9N. La CUP aprofita per exigir eleccions constituents.

A tres quarts de dotze es dona el Ple per acabat i s’inicien les juntes generals d’Aigues
de Manresa i Manresana d’Equipaments Escènics. Finalitzen a un quart d’una i, com és
tradicional  el  darrer  Ple  de  l’any,  els  regidors  i  regidors,  així  com els  treballadors
municipals que segueixen el Ple, fan un pa amb tomàquet de germanor (pagant cadascú,
naturalment).
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