
Resum del Ple de l’Ajuntament de Manresa de 19 de març de 2015

S’inicia a les 7 de la tarda amb l’única absència d’un regidor d’ERC. 
Donar  comptes  i  dictàmens  menors  excepte  el  que  ocupa  la  major  part  de  temps
d’aquest ple municipal:  l’aprovació inicial del nou POUM. Després de l’explicació
detallada del regidor d’urbanisme,  el  representant  de la  CUP explica que el  seu vot
favorable és una aposta pel no creixement i per la compactació i, alhora, per un canvi en
el model de mobilitat a partir d’un nou eix central Sant-Joan-Congost-Ctra Cardona-
Crtra  Vic-Prat  de  la  Riba-Sant  Fruitós  d’ús  preferent  per  al  transport  públic  i  els
vianants. No obstant això, la CUP recorda que per tirar endavant la ciutat que dibuixa el
nou POUM cal la voluntat política que fins ara no hi ha estat i, alhora, deixa clar que el
seu sí no és al 100% i que, per tant,  estudiarà la presentació d’al·legacions  en totes
aquelles qüestions puntuals que no veuen clares. PSC, ERC i PxC expliquen que no
estan del  tot  satisfets  amb el  document  final  i  que per  tant  optaran  per  abstenir-se.
Finalment, el PP anuncia el seu vot favorable per no tenir la ciutat aturada durant més de
temps.  En conseqüència,  el  POUM s’aprova en fase inicial  per 16 vots a favor i  8
abstencions.
En el capítol de proposicions, la primera que es debat la presenta ERC i compta amb la
intervenció d’en Marc Malagarriga en representació de l’entitat memòria.cat. La moció
proposa que l’ajuntament insti al govern de la Generalitat a crear un banc d’ADN que
permeti l’identificació de les víctimes del conflicte 1936-39. S’aprova per unanimitat.
La següent moció, de la CUP, planteja utilitzar provisionalment els solars on s’ubicava
l’antiga Anònima, al carrer Puigterrà de dalt, com a aparcament. Tots els grups hi voten
favorablement excepte ERC que s’hi absté. ERC presenta una  nova moció perquè en la
contractació  pública  l’ajuntament  adopti  les  clàusules socials previstes  en  la  guia
editada per la Generalitat. El regidor d’hisenda subratlla que això ja es fa actualment i el
representant de la CUP expressa la necessitat que les entitats de la ciutat puguin debatre
i modificar- si s’escau- aquestes clàusules. També s’aprova per unanimitat. Per acabar,
una nova moció d’ERC en suport  a  l’esport català s’aprova amb els  únics vots en
contra del PP.
De les preguntes, totes de la CUP,  sabem que el  procés participatiu per decidir els
futurs  usos  de la  nau de l’Anònima està  aturat  fins  al  curs  que ve,  que el  projecte
BAHIMA ha costat  31.393 €, dels  quals la Diputació n’ha aportat  26.000 i la resta
l’ajuntament, i que la FUB no pagarà lloguer dels terrenys municipals que ocupa fins
l’any 2021.

A les 11 i 10 del vespre s’aixeca la sessió.
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