
Resum del ple de l’Ajuntament de Manresa de 22 de juny del 2011

A les set de la tarda i en dimecres (perquè el dijous és revetlla) s’inicia el primer Ple 
presidit pel nou alcalde Valentí Junyent. És l’anomenat ple de cartipàs, on s’astebleixen 
els criteris de funcionament de l’equip de govern i dels òrgans polítics de l’Ajuntament. 
Es nomenen els tinents d’alcalde, els membres de les juntes de govern i de portaveus, 
així com de les comissions  informatives,  i la periodicitat  i  horaris  de totes aquestes 
reunions. També es nomena el personal eventual (els càrrecs de confiança) i s’estableix 
el  sou i  dedicacions  dels  membres  del  govern i  les  indemnitzacions  dels  regidors  i 
regidores de la oposició i dels grups municipals.
Es van aprovar totes les propostes del govern, amb els únics vots en contra de la CUP en 
el cas del personal eventual i en el de les retribucions. El Grup Municipal de la CUP va 
manifestar que, malgrat que valora positivament la reducció de càrrecs de confiança i 
entenia que es creés la figura del cap de comunicació, pequè és una tasca que l’ha de fer 
algú de la confiança personal i política de l’alcalde, no trobava justificada la figura del 
gerent, moltes funcions del qual també s’atribueixen al regidor de governació. 
Des de la CUP també proposen reduir les retribucions dels càrrecs de confiança, dels 
regidors de l’equip de govern, de la oposició i dels grups municipals en un 20%, com 
una mesura de solidaritat amb els veïns i veïnes de la ciutat que estan passant greus 
dificultats econòmiques. CiU, PP i PSC voten en contra de la proposta de la CUP i ERC 
i PXC s’hi abstenen.
En l’explicació del cartipàs estricte (la distribució de les tasques del govern), l’oposició 
expressa  dubtes  vinculats  a  la  duplicitat  de  funcions  (en  habitatge  o  mobilitat,  per 
exemple), la dificultat per compatibilitzar la tasca d’alcalde i de regidor d’esports o la 
desaparició de la regidoria de la dona o de solidaritat.
Quan passen deu minuts de les vuit s’aixeca una sessió plenària excessivament plàcida. 
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