PLE JULIOL 2011
7.2

Proposició del Grup Municipal de la CUP sobre ratificació dels objectius
de l’Agenda 21.

El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de la CUP, de 7 de juliol de
2011, que es transcriu a continuació:
“Atès que a la Conferència de les nacions Unides sobre Medi Ambient i
Desenvolupament de Rio de Janeiro de l’any 1992 es recomanava l’elaboració
d’Agendes 21 en l’àmbit local.
Atès que, a tal efecte, es va realitzar una auditoria ambiental, l’any 1997, i un fòrum
ambiental, l’any 1999, i que el mes de febrer de l’any 2001 l’ajuntament de Manresa va
aprovar l’anomenada Agenda 21 que preveia la implantació d’un conjunt de mesures
destinades a encaminar la ciutat cap a la sostenibilitat.
Atès que l’Agenda 21 de Manresa preveia un període d’actuacions de 10 anys i que
s’ha exhaurit el calendari previst sense que s’hagin assolit molts dels objectius
plantejats.
Atès que és compromís públic de l’actual Regidor de Medi Ambient i de tot l’equip de
govern el desenvolupament de l’Agenda 21.

Proposa:
Que el Ple de l’Ajuntament de Manresa ratifiqui els objectius de l’Agenda 21.
Que l’Ajuntament de Manresa treballi de forma compromesa i coherent per assolir els
objectius de l’Agenda 21 dins de la present legislatura.”
El secretari presenta una esmena del Grup Municipal de CiU, de 20 de juliol de 2011,
que es transcriu a continuació:
“En el segon acord, canviaríem el redactat que proposa el Grup Municipal de la CUP
pel següent:
“Que l’Ajuntament de Manresa, durant el mandat que ara comença, treballi de forma
compromesa i coherent per anar assolint els objectius de l’Agenda 21”.”

El senyor Adam Majó, del Grup Municipal de la CUP, explica que l’any 2001 el Ple
municipal va aprovar l’anomenada Agenda 21 que proposava que Manresa anés cap
el camí de la sostenibilitat. En aquest sentit es plantejaven un seguit de mesures amb
un pla d’actuació de 10 anys, de manera que al 2011 s’haurien d’haver assolit tots els
objectius. D’una lectura ràpida de l’Agenda 21 es desprèn que, en realitat, molts dels
objectius no s’han assolit i per això els sembla necessari que el Ple els ratifiqui de nou.
Com a mínim, demana a l’equip de govern que les mesures que es tirin endavant no
es contradiguin amb el que proposa l’Agenda 21, sinó al contrari, que avancin en els
seus objectius.
Tot seguit, el senyor Adam Majó cita algunes de les qüestions de l’Agenda 21 que no
s’han assolit, tals com:

-

Substituir la totalitat dels comptadors per aforament per comptadors més moderns i
eficients.
- Minimitzar la salinització de les aigües produïdes per les explotacions mineres de
la comarca.
- Reduir la despesa energètica dels edificis municipals.
- El foment de la coordinació supramunicipal en el planejament urbanístic en l’àmbit
del Pla de Bages. Destaca en especial aquest aspecte, del qual diu que s’ha
incomplert flagrantment.
- Disminuir el nombre d’habitatges buits. Explica que a la pràctica ha passat al
contrari, ja que han augmentat en aquests darrers 10 anys.
- Mancomunar el transport públic. Diu que s’està en camí però que encara no s’ha
assolit aquest objectiu.
- Executar actuacions urbanístiques i disseny urbà que afavoreixin l’ús de la
bicicleta.
Comenta que aquestes mesures i moltes d’altres no s’han assolit, per la qual cosa
troben molt important que es ratifiquin i que tots els grups es tornin a comprometre,
especialment el grup de govern que és qui té més responsabilitat.
El senyor Adam Major diu que accepten l’esmena que presenta l’equip de govern
perquè només hi fan un canvi mínim de matís. Concretament la CUP proposa “Que
l’Ajuntament treballi de forma compromesa i coherent per assolir els objectius de
l’Agenda 21 dins de la present legislatura” i CiU proposa “Que l’Ajuntament de
Manresa durant el mandat que ara comença treballi de forma compromesa i coherent
per anar assolint els objectius de l’Agenda 21”.
El senyor Jordi Serracanta, del Grup Municipal de CiU, reafirma el compromís amb
l’Agenda 21, perquè està en sintonia amb el que van dir durant la campanya per les
eleccions i era un element del programa electoral. Admet que durant els darrers 10
anys hi ha coses que no s’han realitzat, i que per tant, hi ha un camí encara important
a recórrer. Però a la vegada també cal esmentar que hi ha moltes altres que sí que
s’han fet.
El senyor Jordi Serracanta diu que es comprometen a fer un anàlisi acurat de
l’assoliment dels objectius de l’Agenda 21 per veure exactament en quin punt s’està.
Pensa que fent aquest exercici segurament es desprendrà que en algun cas caldrà
implantar un nou pla d’acció. En aquest cas, es farà conèixer i participar a les
persones que calgui.
El senyor Sebastià Llort, del Grup Municipal de PxC, manifesta que donaran el seu
vot favorable tant a l’esmena de CiU com a la proposició de la CUP.
El senyor Pere Culell, del Grup Municipal d’ERC, explica que donaran el vot
favorable a l’esmena de la moció. Tanmateix diu que està molt bé fer una moció per
ratificar objectius i anar assolint-los, però troba que l’Agenda 21 es va redactar fa 10
anys i que marcava amb un termini que ha acabat. Establia un pla d’actuació fixant
línies estratègiques, programes i actuacions i ara toca fer-ne l’avaluació i la
reformulació. Informa que ja s’ha fet una avaluació interna que prepara la seva revisió
des del punt de vista de les coses que s’han executat, els aspectes que s’haurien
d’incorporar i els que s’haurien d’eliminar:
Entre les coses que s’haurien d’eliminar hi hauria un llistat de temes que es van posar
en el seu moment i que no són competència municipal.

Quant a les coses que s’han fet, destaca que en el tema de residus i aigües hi ha un
percentatge molt alt d’execució. La implantació de recollida selectiva de residus ha
tingut bon resultat, ha millorat la qualitat dels rius, la connexió de moltes aigües brutes
al sistema de sanejament, la reducció important de consums d’aigua –que en part pot
ser degut a la situació de sequera que podria haver fet que els ciutadans fossin més
sensibles-.
Sobre les noves incorporacions que es dedueixen de l’avaluació s’hi hauria d’afegir el
pla de mobilitat, el pla d’acció d’energia sostenible -que ha desenvolupat una sèrie de
línies que l’Agenda 21 no contemplava- i l’Anella Verda.
Per tot l’exposat, el senyor Pere Culell diu que el seu grup votarà a favor, tot i que
insisteix en que l’important no és validar sinó elaborar o reformular una nova Agenda
21, ja que l’existent ha complert el seu termini.
La senyora Ruth Guerrero, del Grup Municipal Socialista, explica que amb relació
a la proposició de la CUP i a l’esmena plantejada per l’equip de govern es posicionen a
favor perquè l’actual Corporació municipal ha de vetllar perquè realment els objectius
plantejats inicialment en l’Agenda 21 i en les línies estratègiques recollides en el Pla
d’acció ambiental i en els programes socials i econòmics per a la sostenibilitat es
continuïn fent i s’han de subscriure. Ara bé, pensen que aquesta Agenda 21 també
s’ha de reformular i analitzar què s’ha fet, què no s’ha fet i què s’hi hauria de treure, tal
i com ha comentat el senyor Pere Culell. Pensen que en un únic mandat difícilment es
podran assolir tots aquests objectius i que probablement també calgui treballar-ho en
el mandat següent.
Amb tot, essent coherents amb el que van manifestar dies enrere i seguint amb el
tarannà que ha iniciat el seu grup polític, la senyora Ruth Guerrero diu que
s’abstindran en la votació.
L’alcalde sotmet a votació la proposició de la CUP amb la incorporació de l’esmena de
CiU, i el Ple l’aprova per 21 vots afirmatius (11 GMCiU, 3 GMERC, 3 GMPP, 2 GMPxC
i 2 GMCUP), i 4 abstencions (4 GMS) i, per tant, es declara acordat:
“Atès que a la Conferència de les nacions Unides sobre Medi Ambient i
Desenvolupament de Rio de Janeiro de l’any 1992 es recomanava l’elaboració
d’Agendes 21 en l’àmbit local.
Atès que, a tal efecte, es va realitzar una auditoria ambiental, l’any 1997, i un fòrum
ambiental, l’any 1999, i que el mes de febrer de l’any 2001 l’ajuntament de Manresa va
aprovar l’anomenada Agenda 21 que preveia la implantació d’un conjunt de mesures
destinades a encaminar la ciutat cap a la sostenibilitat.
Atès que l’Agenda 21 de Manresa preveia un període d’actuacions de 10 anys i que
s’ha exhaurit el calendari previst sense que s’hagin assolit molts dels objectius
plantejats.
Atès que és compromís públic de l’actual Regidor de Medi Ambient i de tot l’equip de
govern el desenvolupament de l’Agenda 21.
Proposa:
Que el Ple de l’Ajuntament de Manresa ratifiqui els objectius de l’Agenda 21.

Que l’Ajuntament de Manresa, durant el mandat que ara comença, treballi de forma
compromesa i coherent per anar assolint els objectius de l’Agenda 21.”

