
Resum del ple de l’Ajuntament de Manresa de 19 de febrer del 2013

Amb tots els regidors presents i mitja entrada a la platea, s’inicia el ple a les set de la 
tarda.
Entre els onze dictàmens que es porten a votació, l’únic que genera debat és el que fixa 
les quotes del Conservatori de Música i l’Escola d’arts. La CUP i el PSC hi voten en 
contra en considerar que l’augment de 9 % és excessiu i injustificat.
Les  primeres  mocions  que  es  porten  a  debat  són  les  que  van  acompanyades  de 
compareixença.  La  primera  és  la  de  la  CUP en  la  qual  demana  que  es  treguin  de 
l’ordenança de civisme els punts que prohibeixen agafar aigua de la font o rentar-s’hi. 
Després de l’intervenció d’un membre de la Plataforma per un Civisme Popular i d’un 
llarg debat, s’acaba aprovant l’esmena de CiU en la qual es comprometen a reobrir la 
comissió que va elaborar l’ordenança per tal d’introduir-hi les modificacions pertinents 
no més tard del 31 de maig. La següent proposició la presenta ERC, PSC i la CUP en 
nom  de la secció local d’ICV i proposa que l’Ajuntament implementi una seguit de 
mesures per afavorir la transparència. CiU es mostra dolguda i ofesa perquè ningú s’hi 
ha posat  en contacte  prèviament  i  decideixen votar-hi  en contra  després d’un debat 
crispat  en  el  qual  l’alcalde  interromp  el  discurs  del  representant  d’ICV.  La  tercera 
qüestió proposada pels Grups Municipals fa referència  al  dret  a decidir.  CiU i  ERC 
proposen donar suport a la declaració de Sobirania aprovada pel parlament i el PSC 
presenta  una  moció  alternativa.  La  CUP  explica  les  seves  objeccions  al  text 
parlamentari (els quatre punts ja coneguts) però posa en valor el fet de qüestionar-hi la 
sobirania descrita a la constitució espanyola i hi vota favorablement, mentre que vota en 
contra de la proposta del PSC que no recull el concepte de sobirania i que sotmet el 
procés a la  legalitat  espanyola.  Els PP i  la  PxC (amb un abrandat  discurs contra  el 
separatisme) voten en contra  de totes dues i  el  PSC aconsegueix desmarcar-s’he de 
l'espanyolisme més intransigent votant a favor de la seva i abstenint-se en l’altra. La 
proposta de la PxC per instal·lar  un sistema de detecció de robatori  en l’enllumenat 
públic és rebutjada sense debat com totes els que fa aquesta formació. La següent moció 
torna ser de la CUP i proposa rebutjar la sentència que obliga a enderrocar un edifici a 
la Plaça Bages i fer públiques les conclusions de la investigació interna sobre el procés 
que ens ha portat a aquesta situació. S’aprova per unanimitat.  Finalment, una proposta 
del PSC per protestar per les retallades en serveis socials s’aprova amb l’única oposició 
del PP i una altra d’ERC per promocionar la fibra òptica també s’aprova aquest cop per 
unanimitat i sense pràcticament debat.
Del capítol de preguntes sabem que en l’actuació policial del dia 7 de febrer al carrer 
sant Francesc es van identificar obrir diligències a persones per tinença d’estupefaents i 
a 9 per irregularitats vinculades a l’anomenada estrangeria. La regidora nega el què per 
la CUP és evident, que aquesta mena d’actuacions estan dirigides contra un col·lectiu 
molt concret de veïns i veïnes de la ciutat. També a pregunta de la CUP sabem que des 
de l’aplicació de l’ordenança de civisme s’han obert 160 expedients dels quals només 4 
han acabat amb sanció, 59 estan vinculades a defecacions o alimentació d’animals, 33 al 
consum de begudes alcohòliques a la via pública, 22 a la realització d’activitats sense 
autorització, 9 a orinar a la via pública, 5 a sorolls, 4 a l’ús de monopatins, 7 a les  
escombraries,  2 a l’ús de les fonts….Per  últim,  sabem que l’antic  centre  cívic  Joan 
Amades acull actualment un EBASP i serveis d’ocupació i formació, així com assajos 
de dansa. A un quart de dotze de la nit s’aixeca la sessió.
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