
Resum del Ple de l’Ajuntament de Manresa de 17 de maig del 2012

S’inicia quan passen deu minuts de la tarda amb totes les regidores i regidors presents.

Només 6 dictàmens i només un que valgui la pena comentar, el que aprovava sol·licitar 
fons FEDER i una subvenció de la Diputació per a la fase 1 de la rehabilitació de la 
Torre Lluvià. PSC, PxC i ERC no hi donen suport, mentre la CUP explica que no té 
cap inconvenient en votar un projecte de l’equip de govern quan aquest, com és el cas,  
suposa protegir una peça del patrimoni arquitectònic de la ciutat i donar un impuls a 
l’anella verda.

De proposicions n’hi ha 11. Les dues primeres es discuteixen conjuntament perquè fan 
referència a la situació de la  C55 i al peatge de la C16. Inicialment hi intervé una 
representant de la plataforma No + accidents que explica quines són les conseqüències 
d’una carretera sobrecarregada i amb massa punts negres. En el debat, llarg, tothom es 
posa d’acord en la urgència de actuar en els punts on es registra un nombre més alt 
d’accidents. Pel què fa a les solucions a mitjà-llarg termini, ERC i CUP aposten per 
rebaixar o alliberar el peatge de la C16 i la resta de grups insisteixen en el desdoblament 
de  la  C55.  Paral·lelament,  la  CUP  aconsegueix  incloure  una  esmena  reclamant 
inversions a Rodalies. Finalment, s’aprova la moció de CiU amb afegits d’altres grups. 
La tercera moció és la de la CUP en la qual es demana la llibertat de la Laura Gomez. 
Com que aquesta sindicalista ha sigut alliberada dues hores abans d’iniciar-se el Ple, la 
CUP manté la moció fins a la intervenció del representant de la CGT i, posteriorment, la 
retira.
E PP presenta dues proposicions. En una demanen que es faci d’una vegada la rotonda 
prevista als carrers Sant Josep/Primer de maig i en l’altre proposen introduir uns nous 
comptadors d’aigua que costarien uns 5 milions d’euros a la ciutat. La primera moció 
s'aprova, la segona no.
La següent proposta, també de la CUP, planteja iniciar els estudis tècnics i econòmics 
per  tal  d’incloure  en  les  ordenances  fiscals  de  l’any que  ve  una  taxa  pels  caixers 
automàtics situats a la via pública i s’aprova per unanimitat. La darrera proposta de la 
CUP demana que s’elabori una llista de punts on és permès penjar cartells als carrers 
de Manresa i que,  en cas que no siguin suficients, es deixi en suspens el punt que fa 
referència a aquesta qüestió en l’Ordenança anomenada de Civisme.
La proposició de PXC en la qual es proposava incloure  publicitat en els tiquets dels 
parquímetres  és  rebutjada  sense  debat.  ERC  proposa  un  Acord  de  ciutat per  la 
promoció  local.  S’aprova  amb  l’abstenció  de  la  CUP  que  considera  que  ja  hi  ha 
organismes de debat que tampoc funcionen (Consell de Ciutat i Pla estratègic 2015) i 
que, per altra banda, no comparteix la visió de pacte social que subjau en el concepte 
d’Acord de ciutat.
Finalment, el PSC fa una proposta que, de fet, ja es va anunciar en l’anterior ple i en la 
qual tothom ja havia manifestat  el  seu acord: que els  300.000 euros aconseguits  en 
tancar el cas Casino es dediquin a serveis socials. L’equip de govern hi introdueix una 
esmena en la qual es proposa que això es faci a partir del debat entre tots els GM.

A dos quarts d’onze s’aixeca la sessió.
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