
Resum del Ple de l’Ajuntament de Manresa de 21 de març del 2013 

S’inicia a les 7 de la tarda amb l’absència d’una regidora del PSC i menys de mitja 
entrada. Dels Donar comtes només se’n debat un, el de la liquidació de l’exercici 2012 
en la qual es posa de manifest la difícil situació econòmica de l’Ajuntament malgrat les 
retallades en els serveis i l’aturada en les inversions.
El primer dictamen que val la pena destacar és el de la presentació de l’anomenat Pacte 
de Ciutat subscrit per tots els partits de l’Ajuntament excepte la CUP i PxC, així com 
pels dos sindicats de sempre, la Cambra, la PIMEC i algú altre. La CUP explica que al 
document  li  manca  anàlisi  i  autocrítica,  que les  propostes  són inconcretes  i  que  no 
dibuixa cap horitzó concret. S’aprova, també, posar el nom de Parc de les Homilies 
d’Organyà a l’espai que queda darrera la residència universitària. I, finalment, l’equip 
de govern defensa les bases reguladores dels ajuts econòmics a els persones víctimes 
d'una execució immobiliària per fer front al pagament de l'impost sobre la Plus Vàlua i  
que, contràriament al què s’havien compromès, no és del 100% sinó un escalat que va 
del  30  al  100.  La  CUP  se’n  queixa  i  no  hi  vota  a  favor  per  entendre  que  és  un 
incompliment d’un acord pres. 
La primera moció és la de la CUP en solidaritat amb el poble Sahrauí i és defensada per 
una representant d’ACAPS Bages. El portaveu de PxC aprofita per fer una proclama 
contra els veïns de Manresa originaris del Marroc. La segona també és de la CUP i 
proposa coordinar els diferents punts de recollida i distribució de llibres vells. Totes 
dues reben el suport del  tots els Grups. La proposició de PxC sobre la paga extra dels  
funcionaris és rebutjada sense debat. La moció contra el Fracking d’ERC és aprovada 
amb una esmena  de  CiU que ho condiciona  a  la  publicació  d’un informe  sobre  la 
qüestió encarregat per la Generalitat. La CUP no dona suport a l’esmena. Les següents 
proposicions  també  són d’ERC,  en  defensa  de  la  masoveria  urbana  i  de  la  cultura 
popular. S’aproven per unanimitat. La setena moció és de tots els grups municipals per a 
aprofundir en la transparència  a l’Ajuntament, en resposta a una demanda de ICV. Per 
acabar, es debat la moció de CiU a favor de la sobirania fiscal, però condicionant-la a la 
recerca de vies legals i a la decisió de l’AMI. ERC presenta una esmena en la que s’hi 
elimina la referència a la legalitat  però s’hi manté  la supeditació a les directrius de 
l’AMI. La CUP hi mostra les seves objeccions però hi acaba votant a favor. PSC, PxC i 
PP hi voten en contra.

A un quart d’onze s’aixeca la sessió.
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