
Resum del ple de l’Ajuntament de Manresa del 15 de desembre del 2011

A dos quarts de set s’inicia una Junta d’Accionistes de FORUM (composta per tots els 
regidors del ple) en la qual s’aprova una modificació dels estatuts que permetrà a tots 
els  Grups Municipals  presents al  consistori  formar part  del Consell  d’Administració 
d’aquesta empresa municipal. Seguidament comença la darrera sessió plenària ordinària 
de  l’any  amb  l’absència  d’una  regidora  del  PP  (que  plega)  i  d’una  altra  d’ERC 
(justificada). 
Dictàmens  diversos:  Conveni  entre  Aigües  de  Manresa  i  l’Ajuntament  de  Calders, 
Aprovació  del  nou  padró (76.000  habitants)  i  ordenances  sobre  tarifes  del 
subministrament  d’aigua  potable,  parelles  de  fet,  Escola  d’arts,  Conservatori  i 
Escola de música. Tots els augments són per sobre del 5 %. PSC i ERC hi voten a 
favor. La CUP anuncia el seu vot en contra per entendre que l’augment del preu de 
l’aigua perjudica directament a les famílies i persones amb un nivell d’ingressos baix, 
perquè l’augment del preu de les Escoles i el Conservatori allunya als joves de famílies 
amb pocs recursos dels estudis en qüestió i perquè no troba lògic que s’equipari el preu 
de  la  formalització  de  les  parelles  de  fet  al  dels  Matrimonis,  tenint  en compte  que 
aquests darrers requereixen un esforç logístic per part de l’Ajuntament molt superior. 
Enlloc d’això, la CUP reclama que es persegueixin les empreses que contaminen, que hi 
hagi més retorn a la ciutat de la inversió que es fa als estudis musicals i d’art i que 
l’Ajuntament tingui un paper actiu en la denuncia de l’espoli fiscal i en la reclamació 
d’un sistema fiscal mol més progressiu i just, per tal d’aconseguir un millor finançament 
municipal.
Les proposicions: S’aprova per unanimitat i amb la intervenció del Dr Mata la moció de 
l’equip de govern en defensa de l’Escola de mines. Es rebutja amb l’abstenció de tots 
els GM excepte CiU la moció de la PXC proposant l’eliminació de la  paga extra de 
Nadal als regidors de l’equip de govern i als càrrecs de confiança.  Amb els vots en 
contra de PXC i CIU, es rebutja la moció de la CUP que proposava la redacció d’un 
reglament que determinés què és un habitatge desocupat amb caràcter permanent per 
tal de poder gravar-lo amb un IBI més alt en les ordenances de l’any 2013. Es fusionen i 
s’aproven tres mocions, una d’ERC i dues de la CUP, que proposen diverses mesures 
contra els desnonaments entre els quals hi ha instar als bancs a incloure els habitatges 
buits de la seva propietat a la Borsa de lloguer de l’Oficina Local d’Habitage i establir  
una col·laboració estable amb el Col·legi d’Advocats per millorar l’assessorament a les 
persones amenaçades d’Execucions hipotecàries. CiU rebutja dues mocions més de la 
CUP, una proposant  una matinal  de debat  sobre la  Festa Major i  l’altre  proposant 
l'adhesió de l’Ajuntament  al  Fòrum Estratègia Catalana del Residu 0.  La darrera 
moció,  d’ERC, en la qual es proposa renovar el  Pla Integral  de Rehabilitació  del 
Nucli  Antic s’aprova  canviant,  a  instàncies  de  l’equip  de  govern,  Nucli  Antic  per 
Centre Històric i amb una crítica contundent de la CUP al PIRNA 2001-2010.
En l’apartat de preguntes, la regidora de seguretat ciutadana aclareix que en el darrer 
mig any s’han posat gairebé el doble de multes a l’illa de vianants que en el mateix 
període de l’any 2010.
S’enllesteix  el  ple  ordinari  i  s’inicia  una  junta  també  ordinària  de  Manresana 
d’Equipaments Escènics en la que s’expliquen els comptes de l’any que ve (2.066.000 
de pressupost, amb 675 d’aportació municipal i 150 provinents de la Generalitat) .
Quan ja fa cinc minuts que som divendres, s’aixeca definitivament la sessió.
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