
Resum del ple de l’Ajuntament de Manresa de 18 d’octubre del 2012

S'inicia a les 7 de la tarda amb l’absència d’un regidor de PXC i d’una regidora del 
PSC.

D’entre els Donar comptes,  cal  mencionar  l’informe de morositat,  a partir  del qual 
sabem  que  l’ajuntament  no  ha  pagat  factures  en  el  termini  requerit  per  valor  de 
5.283.000 €.
Entre  els  25  dictàmens  que  arriben  a  aquest  ple,  de  seguida  s’arriba  als  tres  que 
estableixen taxes i preus públics per l’any 2013. En el debat la CUP en subratlla quatre 
qüestions:  un  IBI  insuficientment  progressiu,  una  taxa  de  deixalles  excessiva  que 
exigeix un replantejament en el model de gestió de residus de la ciutat, l’inclusió, per fi, 
d’una taxa pels caixers automàtics i unes mesures per promoure el comerç al centre 
històric amb fins clarament discriminatoris. La proposta s’acaba aprovant amb els vots a 
favor de CiU i PSC. Altres dictàmens destacables són els que fan referència al canvi de 
titularitat en la gestió de les piscines, del qual la CUP deixa clar que no pensa permetre 
que els treballadors d’aquest equipament acabin pagant pel forat econòmic causat per la 
mala gestió del CNM i l’anterior equip de govern.  Arran de la reubicació del fins ara 
cap de la policia local a una nova plaça creada a mida, la CUP considera que això és 
premiar al responsable d’una manifesta mala gestió. En resposta, CiU, PP in PSC fan 
una defensa abrandada de la persona en qüestió.
Tres hores després de començar la sessió s’arriba a les preposicions i es comença amb la 
que presenta la CUP a partir d’una proposta dels treballadors municipals (que omplen la 
sala) on rebutja l’aplicació del Real Decreto del Govern espanyol que, entre d’altres 
mesures, introdueix la setmana de 37’5 hores a l’administració pública. Després d’un 
debat llarg i ric, PSC i ERC, que a la junta de portaveus havien dit que donarien suport a 
l’esmena descafeïnada de CiU, es fan enrere i acaben donant suport a la proposta inicial 
de la CUP. Tot i que, finalment, prospera la de l’equip de govern.  La segona moció la 
presenten els grups d’ERC i la CUP i proposa l’adhesió de l’Ajuntament a la Plataforma 
Prou atacs  a l’estelada nascuda arran de l’agressió  policial  que va patir  un veí  de 
Manresa a l’estadi Vicente Calderon de Madrid per mostrar una estelada. Després d’un 
debat poc edificant en el qual els grups del PSC i del PP pretenen posar al mateix nivell  
el respecte als símbols que el respecte (tal com diu la moció) a la llibertat d’expressió, la 
moció s’acaba aprovant amb el vot a favor de tots els regidors i regidores excepte el de 
la PXC. Seguidament es debat la moció de la CUP sobre l’ús d’herbicides tòxics com el 
Glifosat que és tombada per l’equip de govern. La darrera moció presentada per la CUP 
és per demanar la llibertat d’Arnaldo Otegi i la resta d’encausats pel cas Bateragune que 
també és rebutjada pels vots de PSC, PP i PXC i l’abstenció de CiU. La moció de PXC 
sol·licitant un registre de maltractadors d’animals és rebutjada sense debat i la del PSC 
sobre material escolar dona lloc a un més que previsible debat pre-electoral. Finalment, 
del torn dels precs i preguntes, sabem, a petició de la CUP, que l’Ajuntament només va 
gastar 12.707 € en reposició d’arbres morts a la ciutat en la passada campanya. El PP 
aprofita  el  torn per  preguntar  sobre l’aparcament  de  la  Reforma i  la  intervenció  es 
converteix en un llançament creuat de retrets personals. 
Finalment  es calmen els ànims i es clou la sessió a dos quarts d’una de la matinada.
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