
Resum del ple de l’Ajuntament de Manresa de 21 de juliol del 2011 

Poc després de les 7 de la tarda comença un ple marcat per la gèlida temperatura de la sala i per una 
bona assistència de públic. Després d'uns quants dictàmens sense massa interès, es passa al davant 
una de les mocions de la CUP, la dels horaris de les festes, que és defensada brillantment pel Roger 
Canyadell. Després d'un curt debat, s'aprova una moció substitutòria d'ERC amb esmenes de CiU, 
que bàsicament accepta la finalització de les festes a les 3 però només un cop l'any a cada barri. 
Votada la moció, tornem als dictàmens, altre cop molt avorridots, excepte un que autoritza FORUM 
a demanar un crèdit de més d'un milió d'euros i un altre que autoritza un pagament endarrerit a 
l'SGAE (que  l'Adam aprofita  per  reclamar  el  retorn  del  cànon,  com es  va  aprovar  en  un  ple 
anterior). 
Finalment, entrem al capítol de mocions. La primera és una proposta de la CUP per aconseguir que 
tots  els  grups  municipals  estiguin  representats en  els  organismes  i  empreses  municipals 
(bàsicament, Aigües, Fòrunm i Kursaal). El PP també ho demana, però nosaltres hi afegim la petició 
que els representants no hagin de ser regidors o regidores. Després d'un debat tranquil, s'aprova la 
moció del PP amb una esmena de CiU, que diu que es demanarà als organismes que presentin 
propostes de representació, que incloguin a tothom i que, si és possible, admetin no regidors.
La segona moció,  també proposada per  la CUP, és la  de la  ratificació de  l'Agenda 21,  que és 
aprovada amb una petita esmena de CiU i sense gairebé debat. A continuació es tracta una moció 
del PP que demana el retorn del sistema de custòdia de claus per als usuaris de telealarmes, que és 
acceptada amb modificacions. Tot seguit, els racistes presenten una moció en defensa de la sanitat 
pública. Nosaltres decidim obviar-la, però ERC hi presenta esmenes i hi ha un debat on tots acusen 
la Plataforma de manipuladors i el Llort contesta que una cosa és el que pensi l'Anglada i una altra 
el que pensa ell (?). Finalment, tant l'esmena d'ERC com la moció són rebutjades. I arriba l'hora de 
la moció estrella de la nit, la d'ERC on es defensa la sisena hora a totes les escoles. El Vinyes la 
defensa, amb arguments polítics i basant-se en el suposat consens que va generar. La CUP contesta 
que està en contra de la sisena hora, tot i que no creu que la manera de suprimir-la sigui la millor, ja  
que cap dels dos processos s'ha fet seguint criteris pedagògics ni centrant-se en l'interès dels infants. 
El  PSC també  hi  diu  la  seva,  i  CiU fa  un  llarg  discurs  defensant-ne  l'eliminació.  Rèpliques  i  
contra-rèpliques, per acabant votant el següent: ERC a favor, CiU i PxC en contra i PP, CUP I PSC 
abstenció.
Després de les mocions, torn de les preguntes. La CUP demana, en primer lloc, si l'ajuntament 
pensa fer, com va prometre en campanya, el Museu del Nacionalisme Català. El regidor de cultura 
contesta que ara, amb la crisi, ni parlar-ne, però que s'inclourà el tema en el futur Pla director del  
Museu Comarcal. La segona pregunta demana l'estat del pisos per a joves del carrer Sant Francesc 
(davant del Barbacoa). El regidor d'urbanisme diu que els pisos són d'Adigsa, però que ja averiguarà 
l'estat actual d'ocupació i conservació. La tercera pregunta fa referència al deplorable estat d'alguns 
solars de titularitat pública de la ciutat. El regidor de medi ambient diu que vetllarà el tema i 
prendrà mesures en funció de la titularitat dels terrenys. Finalment, la darrera qüestió de la CUP fa 
referència als rumors sobre possibles canvis a la plantilla del Centre d'Iniciatives per a l'Ocupació, 
que són desmentits per la regidora del ram.
Un cop contestades les preguntes, a les 22:40,  l'alcalde desitja bones vacances als assistents i dona 
per finalitzat el ple. 
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