
Resum del Ple de l’Ajuntament de Manresa de 20 d’octubre del 2011

A les 7 en punt, amb tots els regidors i regidores presents i amb la sala plena, comença 
el ple ordinari d’octubre. Després dels “donar comptes”, dels quals només cal destacar 
el que informa que l’Ajuntament està pagant els  proveïdors a un màxim de 14 mesos 
amb un confirming a  partir dels 8, es passa a debatre les proposicions en les quals hi ha 
intervencions sol·licitades. La primera és la de suport a l’Ateneu Popular La Séquia. 
En Ferran, de l’Alternativa cultural, explica bé què és i què s’hi fa en aquest espai i el  
GM de la CUP, que presenta la proposta, fa una denúncia de l’especulació immobiliària 
al nucli antic i de la gran quantitat d’edificis abandonats que genera. Tots els grups es 
mostren comprensius amb els joves de l’Ateneu, però voten en contra de la proposició 
en considerar que el dret a la propietat privada i la obediència a la llei passen per davant 
de qualsevol altra consideració. La CUP, lògicament, hi vota a favor. La següent moció 
és la de la Plataforma per la Sanitat Pública presentada per la CUP, ERC i el PSC. 
Un representant de la Plataforma n’exposa els motius i es produeix un interessant debat 
que dona com a resultat un empat a vots entre l’equip de govern i una part de la oposició 
(PSC, ERC, PXC i CUP). La insinuació del president del GM del PSC de que on caldria 
retallar és a TVC, és contestada per la CUP recordant-li que una militant del seu partit 
podria retallar en despeses militars i no ho fa. El vot de qualitat de l’alcalde serveix per 
tombar la proposta.
Es  retorna  a  l’ordre  del  dia  previst  i  s’inicia  el  debat  sobre  les Ordenances que 
s’aproven amb els vots de l’equip de govern i l’abstenció de la resta. La CUP justifica la 
seva abstenció per l’excessiva pujada d’una taxa universal (per tothom al marge de la 
renda) com és la de la recollida de les escombreries, per la reducció injustificada de 
l’IBI als solars edificables i, en l’altre plat de la balança,  pel compromís del Regidor 
d’hisenda d’incorporar una nova taxa als caixers automàtics. Les taxes de les escoles 
bressol,  l’escola de música,  l'escola d’arts i els busos urbans es revisaran el  mes de 
desembre i segurament la pujada plantejada per l’equip de govern estarà molt per sobre 
del  3%  aplicat  ara  de  mitjana.  Seguidament   s’aprova  atorgar  30.000  Euros  a  la 
Fundació  Rosa  Oriol  (al  Banc  d’Aliments)  amb  la  sola  oposició  de  la  CUP  que 
considera que aquests diners s’haurien de gestionar directament  pels Serveis Socials 
municipals. En l’informe sobre baixes de  drets i obligacions (factures i subvencions 
que es  renuncia  a pagar  o cobrar)  la  CUP demana que es  detallin  i  s’expliquin  els 
1.436.629,85 euros que es deixaran de percebre i, sobretot, els 832.000 del pla de barris. 
El regidor en dona unes explicacions insuficients però es compromet a completar-les 
més endavant. En el dictamen per la renovació del conveni amb la Generalitat relatiu a 
l’Oficina Local d’habitatge, la CUP recorda que a l’edifici d’Adigsa d’habitatges per 
joves del carrer Sant Francesc n’hi ha 15 de buits d’un total de 32.  
Arribant de nou a les proposicions dels Grups Municipals, es comença per rebutjar-ne 
dues de menors de la PXC en les quals la CUP opta per abstenir-se sense discutir-les. 
Dues propostes del PP encaminades a estudiar l’eliminació de la  taxa per llicències 
d’obra i aparadors són aprovades amb el vot en contra de la CUP. A proposta de la 
CUP i ERC s’aprova per amplia majoria donar suport als actes del Correllengua i per 
16 vots a favor (CUP, ERC, CiU) i 7  en contra (PP, PSC) es decideix que Manresa  
formi part de  l’Associació de Municipis pel Dret a Decidir.  La proposta del PP per 
perseguir als habitants de pisos sobreocupats, controlar les targetes sanitàries i enviar el 
padró a la policia espanyola només compta amb el suport de PXC i obliga a la CUP a 
acusar al  PP d’utilitzar  i  incentivar  la  xenofòbia.  Una proposició del PSC sobre les 
retallades en Serveis Socials és rebutjada amb la mateixa correlació de vots que la de 
la  sanitat.  Finalment,  la  moció  de  reprovació d’un  regidor  de  PXC  per  les  seves 



declaracions  al  Facebook és retirada a petició de l’alcalde.  En el  torn de preguntes, 
l’equip de govern contesta llençant pilotes fora en tots els temes. Així, afirmen que els 
Mosso d’Esquadra van informar a l’Ajuntament del cas Al-Marracki, però no en donen 
cap més explicació.
A un quart d’una de la matinada s’aixeca la sessió.

Comissió de regidoria.                       CUP Manresa


