
Resum del Ple de l’Ajuntament de Manresa de 18 d’Abril del 2013

S’inicia a les 7 de la tarda amb la presència de tots els regidors i regidores. El dictamen 
que crea més debat és la  presentació de l’organigrama funcional de l’Ajuntament de 
Manresa. La CUP critica la gran divergència entre l’estructura política i la tècnica i 
considera  que  això  crea  confusió  i  resta  pes  polític  als  regidors  i  regidores  per 
concentrar-lo en l’alcaldia i la gerència.  També s’aprova, fruit d’un pacte CiU-PSC i 
amb  l’abstenció  de  la  CUP,  una  línia  de  crèdits  (125.000  €)  per  fomentar 
l’emprenedoria. Es modifiquen els estatuts de Fira de Manresa per guanyar autonomia i 
poder  fer,  també,  tasques  de  promoció  turística.  Finalment,  s’aprova  la  modificació 
puntual del Pla General a l’entorn del carrer Apotecari (solar entre la Joviat i el Pere III) 
per evitar una demanda d’expropiació a la qual no pot fer front financerament. Amb la 
modificació, l’Ajuntament renuncia a convertir-ho totalment en zona verda, però obté la 
titularitat de la part inferior del solar. 
De mocions n’hi havia 5. La primera que es debat és la que presenten ERC, PSC i CUP 
per al tancament dels CIES. Hi intervé un membre de Tots som Bages i s’aprova amb 
els vots favorables de CiU i l’oposició de PxC i PP. La CUP recorda al PSC que foren 
ells qui impulsaren aquests centres quan governaven a l’Estat. La següent proposició, 
també de  la  CUP,  pretén que l’Ajuntament  exigeixi  a  ADIF que tingui  cura de  les 
escombraries, runes i residus  diversos escampats pel recinte de l’Estació de Manresa. 
S’aprova per unanimitat. La tercera moció la signen la CUP i ERC per demanar, per 
enèsima vegada, que es retiri el retrat del rei espanyol del Saló de Plens, sobretot tenint 
en compte que enguany commemorarem el 300  aniversari de la crema de la ciutat a 
mans de les tropes borbòniques. Finalment, s’aprova amb la única abstenció de PP i 
PSC. ERC presenta la quarta proposta, dirigida a declarar Manresa ciutat lliure de circ 
amb animals salvatges i, després d’un debat estrany, la moció s’aprova amb l’abstenció 
de PSC, PP i PXC. Per últim, CiU presenta una esmena de substitució a la moció de  
ERC en defensa de Catalunya Ràdio i la guanya gràcies a un error en el vot del regidor i 
regidores del PSC.
Després del Ple es celebra Junta General ordinària de FORUM (empresa de rehabilitació 
urbana i Oficina Local d’Habitatge) en la qual s’aproven els comptes de l’any 2012. 
A dos quarts d’onze s’aixeca la sessió.
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