
Resum del Ple de l’Ajuntamemt de Manresa de 19 de febrer del 2015 

El  primer  tema  que  va  generar  interminables  rèpliques  i  contra-rèpliques  fou  el
dictàmen sobre l’ampliació d’usos del Parc Central que permetrà la implantació d’un
ventall més ample d’activitats del què fins ara estava previst. Excepte la CUP, que des
del  començament  va  anunciar  el  sue  vot  contrari  per  entendre  que  aquesta  decisió
suposava la conversió del què havia de ser un Parc Tecnològic en un polígon industrial
convencional,  la  resta  de  grups  van  votar  a  favor  del  dictàmen.  La  polèmica  i  les
acusacions d’electoralisme van començar llavors mateix,  amb la presentació per part
del Grup Municipal Socialista d’una esmena amb matisacions relativament menors que
no s’havien exposat en la reunió del Pacte de Ciutat. ERC s’ho va prendre malament i el
PP va condicionar el seu vot favorable a que el PSC retires un paràgraf  que de fet era
una simple  declaració  de  bones  intencions.  Molta  escenificació  per  acabar  aprovant
gairebé intacte la proposta  que l’equip de govern va presentar i retirar al Ple del mes
passat. La resta de dictàmens van passar inadvertits excepte el que feia referència a la
instal·lació del Mc Donalds a l’Avinguda Universitària que va rebre la previsible crítica
i vot contrari de la CUP. 
En el terreny de les proposicions, la primera fou la que presentaven un grup de veïns del
barri de Vic-Remei, amb el suport de l’Associació de Veïns, que reclamava millores a
l’entorn del carrer Puigterrà de Dalt. La portaveu dels veïns va reclamar millor neteja,
lluita contra la proliferació de rates, pressió sobre els propietaris d’edificis buits, canvis
en la circulació que evitin situacions de perill i ajuda material per omplir el carrer de
murals artístics.  Joan Calmet,   el  regidor encarregat de la relació amb els barris,  va
admetre mancances i es va comprometre a incidir-hi sense acabar de concretar el quan i
el com. La segona moció,  signada per tots  els grups excepte PxC, era de suport als
treballadors i  treballadors d’Althaia.  Cristina Cruz, en nom del personal sanitari  que
omplia  el  saló  de  plens,  va  explicar   que  la  despesa  sanitària  per  habitant  i  any a
Catalunya havia baixat de 1316€ l’any 2010 a 1020€ l’any 2014 i que aquesta retallada
l’han hagut de suportar principalment els treballadors que han vist com el seu poder
adquisitiu es veia reduït en més d’un 30%. La proposició va rebre molt bones paraules
per part de tots els grups municipals i el vot favorable per unanimitat. La tercera moció
amb compareixença  proposava  donar  suport  a  la  candidatura  de  l’activista  ruandesa
Victoire Ingaribe Umuhoza al Premi Internacional Catalunya 2015. Jordi Pons, en nom
del Consell de Solidaritat i de l’entitat Inshuti, va  recordar que aquesta lluitadora per la
democràcia  és encara a la presó i que un premi com aquest podria ajudar a visibilitzar
de nou la tragèdia de la regió africana dels Grans Llacs. El vot de tots els grups fou,
també, favorable. Per acabar, van aprovar-se també mocions a favor de delimitar àrees
de tempteig i retracte per fer front als atacs especulatius de determinats fons d’inversió;
es  va  rebutjar,  amb  la  sola  oposició  del  PP,  la  nova  reforma  fiscal  espanyola  que
obligaria a pagar impost de societats a totes les entitats culturals, veïnals, de mares i
pares o esportives; es va votar en contra del Pacte Antiterrorista signat pel PP i el PSOE,
amb la significativa abstenció del PSC i la no menys significativa defensa abrandada del
pacte per part del portaveu de PxC, Sabastià Llort. 
En el  torn  de  preguntes,  l’equip  de govern  va  explicar  que  el  disseny de la  marca
“Manresa Cor de Catalunya” va costar 11.253€ (publicació i distribució apart) i que no
s’ha fet cap gestió per denunciar ni defensar als joves que ara fa un any protestaren
contra l’augment de les tarifes del transport públic a l’estació de RENFE de Manresa.  


