
Resum del ple de l’Ajuntament de Manresa de 15 de març del 2012

S’inicia a les 7 de la tarda amb els 25 regidors i regidores presents i amb la lectura d’un 
manifest conjunt a favor de prendre les mesures necessaries per millorar la seguretat de 
la carretera C55.  
Entre  els  donar  comptes,  el  tancament  del  pressupost  2011,  amb un romanent  de 
tresoreria negatiu (dèficit) inferior al d’anys anteriors (poc més de 3 milions) a causa 
dels crèdits demanats, de la baixada en l’activitat (les inversions), d’alguns ajustos en la 
despesa raonables (retribucions de polítics i càrrecs de confiança) i d’altres de menys 
positius (aturada de molts programes de foment de la ocupació, per exemple).  La CUP 
adverteix que qualsevol lectura triomfalista d’aquests resultats estaria fora de lloc. 
De dictàmens  n’hi  ha  tres  de  destacables:  El  del  conveni  per  posar  fi  al  litigi  per 
l’expropiació  de l’edifici  del  Casino,  que  és  votat  favorablemant  per  tots  els  grups 
municipals, tot i deixar clar, la CUP, que no es tracta d’un bon acord sinó del menys 
dolent dels possibles i  que casos com aquest demostren la perversitat d’una legislació 
sobre  expropiacions  i  d’un sistema judicial   que  premien l’especulació.  La  CUP es 
queda  sola  votant  en  contra  de  la  modificació  del  pla  especial  Fàbrica  Nova,  per 
entendre  que no hi  ha  cap garantia  que aquesta  nova modificació  servirà  perquè  la 
propietat  inverteixi  en  aquest  espai.  I  torna  a  votar  en  solitari  en  contra  del  nou 
reglament regulador del servei de llars d’infants al considerar que l’augment de taxes, i 
del servei de menjador, així com la modificació de les condicions d’accés, l’allunyen 
del  model  d’escola  bressol  (primer  graó  del  sistema  educatiu)  i  l’apropen  al  de  la 
guarderia (amb una funció estrictament auxiliar del món laboral). 
Les  primeres  proposicions,  que  es  debaten  juntes,  són  les  quatre  que  afecten  a  la 
Reforma  laboral impulsada  pel  govern  espanyol.  Després  de  la  intervenció  del 
representant de CCOO, es produeix un debat realtivament previsible i,  finalment, no 
s’aprova cap de les quatre mocions, tot i que CUP, ERC i PSC es voten mutuament les 
tres propostes contraries a la reforma i fan una crida a la vaga general. La proposta de 
CiU (pràcticament buida de contingut) no aconsegueix el recolzament de cap altre grup.
La següent proposició és la de la CUP a favor d’obrir com a espai públic la  futura 
plaça  de  la  Salut (entre  el  carrer  Primer  de  maig  i  l’Institut  Lluís  de  Peguera)  i 
aconsegueix el suport de la resta de grups, que assumeixen, després d’anys de dubtes, 
que aquell  ha de ser un espai verd (plaça o parc).  La moció de PXC en la qual  es 
demanava que no s’otorguin llicències per determinats centres de culte (mesquites) és 
rebutjada sense debat  per la  resta de grups,  circumstància que provoca les protestes 
irades del president del grup proposant. La darrera proposició la signen CiU, PSC, ERC 
i CUP, és en suport de l’escola en català i de l’entitat Somescola i s’aprova am,b els 
únic vots contraris del PP (el protaveu del qual, no obstant, manifesta el seu amor per la 
llengua catalana).
A tres quarts d’onze es dona el Ple per finalitzat i s’inicia una Junta d’accionistes de 
Manresana d’Equipaments Escèncis que s’allarga fins a les onze i deu.
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