
Resum del Ple de l’Ajuntament de Manresa de 19 de juliol del 2012

El  ple  comença  a  les  7,  amb  l'aprovació  de  tot  de  dictàmens  força 
intranscendents, entre ells el PEM de la Festa Major d'enguany. El primer punt calent 
arriba  amb  la  votació  de  la  nova  Ordenança  de  terrasses, que  s'aprova  amb 
l'abstenció de  la  CUP,  que la  considera  necessària  però massa intervencionista.  A 
continuació s'aprova el Pla director de participació ciutadana, amb el vot contrari 
de la CUP, que exposa el seu model alternatiu, que en oposició al model purament 
consultiu i dirigit que impera en les institucions, defensa uns processos participatius  
vinculants i de baix a dalt. L'últim dictamen que s'aprova és el de la nova Ordenança 
de civisme. En nom de la Plataforma per un civisme popular, la Denise Vieira defensa 
les al·legacions, que són ridiculitzades amb molt males arts pel regidor Calmet. La 
CUP defensa l'oposició a l'ordenança, que no pretén promoure el civisme sinó una 
determinada visió de la ciutat. ERC, PP i PxC hi voten a favor, el PSC s'absté i la  
CUP hi vota en contra. Des del públic, amb la presència de membres de la Plataforma 
per un civisme popular, es mostren cartells contra l'ordenança.

La primera moció que es debat és la que proposa la Comissió 11 de setembre i 
presenten la CUP, ERC i CiU, que compromet l'ajuntament a donar suport als actes de 
l'11 i a penjar una estelada a la façana. L'Animal diu que la PxC no vol que es pengi la 
“cubana”, i es queda tan ample. L'animalada de la nit, però, és a càrrec del Javaloyes, 
que compara l'estelada amb l'espanyola amb l'àliga i diu que "s'havia matat molta gent 
durant la Guerra Civil", gent que segons el  seu llibre d'història, fins i  tot "havien 
quedat a les cunetes de les carreteres del país". La moció s'aprova amb els vots a favor 
de la CUP, ERC i CiU, i els vots en contra del bloc espanyolista, PSC, PP i PxC. La  
segona moció és del PSC, i vol denunciar les retallades del govern espanyol del PP. 
La CUP hi vota a favor, després d'assenyalar que, si qui governés fos el PSOE, les 
mesures no serien gaire diferents. 

Després es vota la moció de la PxC sobre el  Pont Vell, que com sempre és 
tombada sense debat. A continuació es debat la moció de la CUP sobre la creació 
d'una  comissió per investigar el procés de desaparició de Caixa Manresa. CiU i 
PSC s'hi manifesten en contra, amb l'excusa que no serviria per res. Després d'una 
acalorada  discussió,  només la  CUP i  ERC hi  voten  a  favor.  La  següent  moció  a 
discutir fou presentada també per la CUP, i volia donar suport a la Iniciativa Penal 
Popular de Dempeus, que pretén dur als tribunals els responsables de les retallades. 
La CUP es va quedar sola, ja que ERC i PSC es van abstenir (tot i que formen part de 
la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública del Bages, que ha donat suport a la 
IPP). El ple continua amb la moció d'ERC sobre el lamentable estat dels edificis del  
barri de La Guia, que s'aprova per unanimitat. Finalment, la darrera moció tracta 
sobre la unitat de la llengua catalana, que és defensada per tots els partits (inclòs el 
PP) excepte la PxC. 

Després de les preguntes, que permeten saber que el pàrquing del Milcentenari 
ha tingut una ocupació de només l'11 % durant el 2011, s'acaba un ple de gairebé cinc 
hores, a les 23:50.


