
S’inicia el ple a les 7 de la tarda. Una absència, el Pere Culell. 
Després de 17 donar a comptes, comencen els dictàmens. Entre ells els dos més importants des de fa
temps al consistori; l’ajuntament s’ha posat les piles i demana aprovar la redacció d’un nou Pla Local
d’Habitatge, com també el Programa d’Inspecció i Intervenció de l’Ajuntament de Manresa sobre
els  habitatges  desocupats  en  situació  anòmala.  Intervenen  la  PAHC  Bages,  estan  contents  que
finalment es faci, remarquen però que es va un any i 7 mesos tard; al gener de 2014 ja es va aprovar una
moció que demanava que es fes. S’aproven els dos per unanimitat.

Dictàmens d’hisenda i governació. El que va tenir més expectació fou el que proposava desestimar la
sol·licitud d’aplicació dels coeficients dels valors cadastrals per a l’exercici 2016, entre el públic,
integrants de la plataforma per la baixada de l’IBI. S’aprova pel govern amb el suport d‘ERC, 15 vots a
favor, negativament hi ha ciutadans i s’absolen la CUP, PSC i Democràcia municipal. Un dels altres
dictàmens que hi va haver debat va ser el de la modificació del ROM per a la inclusió de la regulació
del personal directiu, des de democràcia municipal es va dir que s’estaven encobrint falsos regidors,
des del PSC va dir que en diguessin càrrecs de confiança i des de la CUP es va manifestar que ni
s’explicava per a què eren aquests càrrecs directius i que sonaven a falsos càrrecs de confiança com a
regidors encoberts, altra vegada s’aprova per el govern amb el suport d’ERC, els vots negatius de la
CUP, C`s i DM, mentre que el PSC s’absté, ja van dir al ple del cartipàs que els semblava bé que hi
haguessin càrrecs de confiança.

I entre altres dictàmens que no cal destacar, arriben les mocions. Ens plantem a les 11 del vespre. 
Comencem amb la moció presentada per la CUP que demana que  l’ajuntament rebutgi qualsevol
patrocini  d’Iberpotash.  Intervé  en  Jep  Ribera,  membre  de  prou  sal  i  en  representació  també  de
Montsalat  i la plataforma BDS. Explica per sobre el genocidi del qual forma part ICL-Iberpotash a
l’estat de Palestina, però s’estén amb el problema ecològic i mediambiental que provoca l’empresa tant
al Bages com a la resta de la zona metropolitana. Tots els grups municipals excepte DM i la CUP s’han
deixat entabanar pels diners fàcils de l’empresa, des de la CUP es conclou demanant que tots aquells
que tinguin fills es preguntin com els deixaran el país. No s’aprova amb els vots a favor de DM i CUP.

La següent moció, també de la Cup, demanava que Manresa  es comprometi a fomentar uns cossos
reals per a la publicitat de Manresa, a la qual van demanar un informe al secretaria sobre què es podia
fer i què no legalment en aquest àmbit, concloent que no es podia fer cap pas legal. Intervé la Sara Mas
en nom d’Arran i  Acció Lila.  Exposa els  motius  de la  campanya i  explica  la violència  subtil  però
constant que afecta a les dones sobretot joves. Després de totes les intervencions fetes per el PSC, ERC
i CiU, amb bones paraules i to amable, conclouen que no es pot fer res, tot i així, des d’ERC es demana
de treballar conjuntament per intentar solucionar el problema. La Sara Mas respon amb articles de lleis,
posant  èmfasi a la nova llei  catalana contra les desigualtats  dels homes i  dones els  quals preveuen
legalment mecanismes per solucionar el problema. Des de la CUP es lamenta que en algunes mocions
no s’agafi a la llei, com la d’Iberpotash i en altres s’aferri a la llei, com es critica la posició de Rajoy des
dels partits d’ERC i CiU, es remarca també la manca de voluntat política. 
La CUP retira la moció sobre la pista de vòlei platja perquè ja hi ha diàleg entre l'ajuntament, els usuaris
i la CUP per tirar-la endavant. El PSC també en retira una sobre els consells de participació. S'aprova
una moció del PSC per fer concursos d'idees quan calgui fer escultures per a llocs públics (si costen més
de 18.000 €) i es refusa, per electoralista, la que demana més obres a la Balconada. El ple s'acaba amb
l'aprovació de la renovació de la presència de l'ajuntament a l'AMI.

Com que ja és un quart d'una de la matinada, la CUP accepta que les preguntes es responguin via mail
l'endemà al matí. 

Comissió de regidoria, 24 de juliol del 2015


