
Resum del ple de l’Ajuntament de Manresa del 15 de setembre del 2011

Ales 7  de la  tarda,  amb mitja  entrada  i  amb l’única  absència  d’un regidor  d’ERC, 
s’inicia  un  ple  amb  pocs  dictàmens  i  moltes  proposicions.  D’aquests  primers,  cal 
destacar-ne  dos,  el  que  modifica  l’organigrama del  Departament  d’Urbanisme i 
Paisatge i el que modifica el pla especial de la Fàbrica Nova. En els dos casos la CUP 
es  va  abstenir,  en  el  primer,  perquè  considera  que  la  organització  intrena  de  les 
regidories és responsabilitat única de l’equip de govern, i en el segon perquè no pot 
votar afirmativament una modificació sobre un projecte que no comparteix, però tampoc 
en contra perquè la modificació en qüestió preten solucionar un litigi entre dues de les 
empreses implicades en el Sector.
La primera proposició que es debat és la que resulta de la fussió de les mocions del PSC 
i la CUP sobre el decret de la RMI. A proposta de la CUP, pren la paraula una afectada 
pels canvis en el cobramemnt d’aquesta prestació d’aquest mes d’Agost que il.lustra 
esplèndidament la problemàtica viscuda. En un debat intens on s’hi barregen qüestions 
diversos, CiU accepta que els canvis es van introduir malament però insisteix a dir que 
eren necessaris. La moció no prospera perquè CiU i PP hi voten en contra, PXC s’absté 
i PSC, ERC i CUP plegats no sumen prou majoria. La següent proposició a debat és la 
de la PXC en contra de la possibilitat que els ciutadans provinents del Marroc puguin 
votar a les eleccions municipals. Després d’una exposició delirant del portaveu de PXC, 
intervé  una  noia  a  proposta  de  l’entitat  Bages  per  Tothom que  defensa  amb 
contundència conceptes  bàsics com el dret  a formar part  de la societat  on vius o la 
igualtat davant la llei. Tos els grups menys el proposant voten en contra de la moció. A 
continuació, i amb la intevenció del president de l’AV de Vic-Remei, es vota una altra 
moció de la CUP en la qual es proposa ampliar el Parc de Casa Caritat i estudiar usos 
futurs per l’anomenat Xalet. L’equip de govern intenta aigualir la proposta eliminant-ne 
tots els compromisos i finalment es produeix una breu negociació que permet que la 
moció sigui aprovada gairebé integrament. Es vota, a proposta d’ERC i CUP, la moció 
de Som escola en defensa del català a l’educació, amb els vots a favor de tots els grups 
menys PP i PXC. L’anomenat Grup Municipal Socialista presenta, a instàncies de la 
JSC, una moció de rebuig a l’atemptat de Noruega del juliol passat que s’aprova per 
unanimitat. El PP presenta un parell de proposicions sobre educació molt genèriques i 
buides de contingut. Finalment, la moció de la CUP exigint un finançament més just 
dels municipis i contra l’espoli fiscal és aprovada amb el suport de CiU, ERC…i el PP, 
que fa la impressió que no se l’ha llegit amb massa atenció.
Per les preguntes a l’equip de govern sabem que tres policies locals, als quals aquest 
ajuntament ha pagat 9 mesos de sou mentre realitzaven un curs, marxaran ara a d’altres 
cossos policials.
Sense més qüestions, a tres quarts d’onze s’aixeca la sessió.
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