
Resum del Ple de l’Ajuntament de Manresa del 19 d’abril del 2012 

S'inicia  el  ple  a  les  set  de  la  tarda  amb  els  25  regidors  i  regidores  presents.  Pocs 
dictàmens, quatre, dos de destacables: L’ordenança sobre taules i cadires (terrasses), 
que  si  bé  representa  un  pas  endavant,  perquè  clarifica  la  qüestió,  segueix  sent 
excessivament intervencionista i limita la ubicació d’aquestes terrasses a l’espai dels 
vianants, no permetent en cap cas que ocupin la calçada.  L’altra ordenança és la de 
civisme i compta amb el recolzament de tots els grups excepte la CUP que la considera 
discriminatòria, hipòcrita, inaplicable i puritana. 
La primera proposició que es debat és la de la CUP en la qual proposa la implantació 
del carril bus (tal com diu el pla de mobilitat) en un termini màxim d’un any i l’inici de 
negociacions  amb  la  Generalitat  i  els  Ajuntaments  afectats  per  crear  una  xarxa 
supramunicipal  de  bus  urbà.  L’equip  de  govern  es  nega  a  fixar  terminis  i  s’acaba 
aprovant una moció de substitució d’ERC on s’afirma la intenció de treballar-hi, però 
sense compromisos ni terminis concrets.  
La segona proposició de la CUP proposava exigir a la FMC i l’ACM que es fusionin en 
una sola entitat municipalista i que, en cas de no fer-ho, l’Ajuntament es retiri de totes 
dues entitats  (hi  dedica 24.000 € anuals).   S’aprova una esmena de CiU en la qual 
s’elimina el compromís a retirar-se d’aquestes associacions i es deixa en una  simple 
declaració de voluntats.
PXC proposa una declaració de condemna a l’ablació genital femenina. CiU en fa una 
de substitució que s’aprova amb el vot favorable de la CUP que, no obstant, no participa 
en el debat.
El PSC presenta una moció genèrica en defensa de les escoles bressol que s’aprova amb 
els vots de ERC i CUP. 
ERC presenta una moció sobre l’aprofitament de determinats  equipaments culturals 
que, en definitiva, anima al regidor de cultura a optimitzar-ne l’ús i a dialogar amb les 
entitats afectades.
De les preguntes de la CUP sabem que a la  Plaça Major es permet l’aparcament de 
vehicles municipals, que es prendran mesures per que la propietat buidi els tolls de la 
Fàbrica nova, que s’està treballant (?) per augmentar l’ús de l’Alberg del Carme i que, 
entre les empreses municipals, les concessionàries (FCC) i el mateix Ajuntament, 197 
persones van fer vaga el 29M i això suposa un “estalvi” de 46.097 € que es dedicaran a 
eixugar dèficit.
Immediatament després del Ple es fa una Junta general de Manresana d’Equipaments 
Escèniques  (el  Kursaal)  en  la  qual  s’explica  que  en  l’exercici  2011  el  61  %  del 
pressupost  va  provenir  de  recursos  propis  (entrades,  lloguers…)  i  un  38  %  de 
subvencions (822.000€), 31% de l’Ajuntament més 7% de la Generalitat.

A les 10:40 es clou la sessió.
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