
Resum del ple de l’Ajuntament de Manresa de 19 de Gener del 2012

S’inicia el primer Ple de l’any 2012 a la set de la tarda i amb la presa de possessió d’un 
nou regidor del Partit Popular. 
Els primers dictàmens que provoquen intervencions són els quatre que fan referència a 
la  desestimació  del  recurs  que  del  Club  Natació  Manresa  per  les  multes  que  se  li 
imposaren  per  l’incompliment  de  les  condicions  de  la  concessió  de  la  Piscina 
Municipal. Un regidor del Grup de CiU s’absenta durant el debat a causa de la seva 
vinculació amb el CNM. La CUP avisa que el conveni de l’Ateneu de les Bases podria 
portar-nos a la mateixa situació en pocs anys. Seguidament s’aprova amb els vots de 
CiU, ERC i la CUP l’adhesió a  l’Associació de Municipis per la Independència (la 
CUP adverteix que aquesta adhesió no pot ser purament formal sinó que ha d’implicar 
compromís  i  coherència).  El  darrer  dictamen polèmic  és  el  de les  retribucions  del 
personal de l’Ajuntament per l’any 2012 que inclou un augment per la Policia local 
camuflat sota un canvi de valoració dels dissabtes (passen de laborables a festius). La 
CUP ho considera un greuge comparatiu i es queda sola votant-hi en contra. 
La  primera  proposició  a  ser  debatuda  és  la  de  la  CUP en  la  qual  es  reclama  a  la 
Generalitat que executi les obres del nou Col·lector de Salmorres que, provinent de les 
mines de Sallent-Súria, travessa el municipi de Manresa. CiU, ERC i PSC presenten una 
moció  de substiució  en la  qual  es canvia  exigir per  demanar  i  demanar per  instar, 
alhora que s’elimina la reclamació d’imposar la multa corresponent a Iberpotash per 
l’incompliment dels acords de  l’any 2009. Per defensar la moció pren la paraula Jordi 
Badia en nom de la Plataforma Montsalat. Finalment s’aprova l’esmena de substitució. 
La  següent  moció  també  és  de  la  CUP  i  proposa  reprovar  els  sous  del  Consell 
d’administració  de  Catalunya-caixa (1,  5  milions  el  president…).  La  moció  no 
prospera perquè malgrat que CUP, ERC i PSC hi voten a favor, PP i PXC s’abstenen i 
CiU s’hi oposa amb l’argument que no toca posicionar-se sobre aquest tema, oblidant 
que l’Ajuntament és membre de l'Assemblea general de l’entitat i que aquesta prové de 
la fussió amb Caixa de Manresa aprovada, en el seu moment, en aquest mateix saló de 
plens. La moció de la CUP expressant la voluntat d’abolir la monarquia espanyola i la 
de ERC a favor de declarar el  municipi republicà es debaten conjuntament. La de la 
CUP és rebutjada amb els vots de CiU, PSC, PXC i PP i la d’ERC s’aprova amb el 
recolzament  de la  CUP i  el  PSC i  l’abstenció  de  CiU.  La proposició  següent  és  la 
d’ERC  en  contra  de  la  instal·lació  d’un  abocador  al  municipi  de  Sant  Mateu i 
provoca, també, l'absència d’una regidora de CiU (d’Unió concretament) per la seva 
vinculació personal a l’empresa promotora. El PP hi presenta una moció de substitució 
en la qual es buida de contingut la proposta i aquesta és la que s’aprova gracies als vots 
de  CiU.  PXC  presenta  una  proposició  reclamant  que  es  prohibeixi  fer  ús  dels 
equipaments  esportius  del  Congost a  les  entitats  i  persones  que  hi  passen  el 
diumenges i la moció és desestimada sense debat. Proposició del PSC, amb esmena de 
CiU,  reclamant  a  totes  les  administracions que  deuen  diners a  l’Ajuntament  de 
Manresa que facin públic aquest deute (s’aprova per unanimitat)  i moció de tots els 
grups  menys  PXC a  favor  de l’adhesió  a  l’any internacional  de les  Cooperatives 
(també s’aprova per unanimitat). De les preguntes sabem que no hi ha subvenció per 
rehabilitar  el  Pont nou,  que s’està elaborant  una  ordenança de  convivència,  que la 
Generalitat  ha  comunicat  a  l’Ajuntament  que  vol  reestructurar la  Fira  de  la 
Mediterrània, que l’any 2011 hi ha hagut  74 atropellaments als carrers de Manresa, 
que l’Ajuntament no va demanar cap informació específica per la mort de Sergio ED, 
que no està previst reurbanitzar el  solar de davant del baixador dels Catalans i que 
les  pintades  de  la  mani contra  els  mossos  no  representaran  cap  cost  extra  per 



l’Ajuntament. 
A les 11 de la nit s’aixeca la sessió.

Comissió de regidoria.     CUP  Manresa 


