
Resum del Ple de l’Ajuntament de Manresa de 21 de juny del 2012

S’inicia a les  7 de la tarda amb tots els regidors i regidores presents excepte un, del PP, 
i amb un minut de silenci per l’agent de la Policia local mort recentment envestit per 
una motocicleta.
D’entre els dictàmens en destacaríem l’inici de l’expedient per atorgar a Xavier Sitges 
la Medalla de la Ciutat al Mèrit Cultural, l’aprovació definitiva del Pla de Mobilitat i 
l’inici del procés de redacció del nou POUM.
La primera moció a discutir és la de la CUP sobre l'arranjament de l’espai annex a la 
capella de Sant Marc. Hi intervé el president de l’AV de Les Escodines i s’aprova amb 
una esmena de l’equip de govern en la qual no es comprometen a tirar-ho endavant en 
l’exercici 2013 però sí a redactar i valorar el projecte i a executar-lo tan aviat com sigui 
possible. La següent moció és la de la plataforma  El Bages es mou (per l’educació 
pública) presentada per PSC, ERC i la CUP. Paral·lelament es debaten dues mocions 
més  sobre  educació  presentades  per  ERC  i  CiU.  Després  de  la  intervenció  d’una 
representant de la Plataforma i d’un debat previsible, s’aprova la moció d’ERC i la de 
CiU i es rebutja la de la Plataforma. Seguidament es debat una altre moció de la CUP 
(presentada a instància del JEI –Jovent de l’Esquerra Independentista-) de rebuig a les 
ETT.  Després  de  la  intervenció  d’un  membre  del  JEI,  s’aprova  el  segon  punt,  on 
s’acorda que en les concessions municipals es farà constar una clàusula prioritzant la 
contractació estable, i es rebutja el segon on proposava una moratòria de llicències per 
les ETT. La següent proposició,  també de la CUP, és a favor de la implantació del  
Programari lliure a tot el sistema informàtic municipal i s’aprova per unanimitat. La 
darrera moció presentada per la CUP és a favor que les confessions religioses paguin 
IBI i Contribucions especials. PP, CiU i PXC hi voten en contra, el PSC s’absté i ERC 
i  la  CUP hi voten  a favor.  La moció  de PXC sobre les polítiques  de reinserció de  
persones  discapacitades  és  rebutjada  sense  debat.  La  proposició  d’ERC  per  exigir 
responsabilitats  vers  la  gestió  de  bancs i  caixes és  aprovada i  la  CUP aprofita  per 
anunciar  que  proposarà  la  creació  d’una  comissió  d’investigació  sobre  el  procés  de 
desaparició  de  Caixa  de  Manresa.  Finalment,  el  PP  presenta  una  moció  a  favor 
d’eliminar les Foto-multes que no prospera, tot i que sí que ho fa una de substitució de 
l’equip  de  govern  en  la  qual  es  fa  referència  a  un  possible  procés  de  diàleg  sense 
concretar. La CUP recorda que la decadència del Comerç al nucli antic de la ciutat és 
molt anterior a les Foto-multes i a la progressiva implantació de l’Illa de vianants.
De les preguntes sabem que efectivament l’Ajuntament s’ha presentat com a acusació 
particular en el cas de les  agressions a l’Stroika i que el procés d'adjudicació d’una 
nova concessió per les piscines municipals està aturat.
Després del Ple es celebra junta general de FORUM i Aigües de Manresa que s’acaben 
a les 23:25. 
Com cada estiu,  el mal funcionament del sistema de climatització provoca les queixes 
de regidors, regidores i periodistes per els baixes temperatures de la sala.
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