
Resum del Ple de l'Ajuntament de Manresa de 17 d'octubre del 2013

S'inicia a les set de la tarda amb l'assistència de tots els regidors i regidores.
Més enllà d'algunes modificacions de crèdits menors i del nomenament de tres persones per ocupar
places vacants per baixa a l'àrea de serveis socials, els únics dictàmens que val la pena comentar són
l'aprovació de les Ordenances Fiscals i els preus públics. Enguany es porten al Ple amb una anomalia:
no s'hi  especifica el  coeficient d'IBI a pagar perquè s'està  pendent de la rebaixa dels  tipus que ha
d'aprovar l'oficina del cadastre. Al marge d'això, les ordenances presenten poques novetats i són un
reflex de la poca capacitat normativa dels Ajuntaments i de l'escanyament financer que pateixen. PSC i
ERC donen suport a l'equip de govern (CiU), la CUP s'absté. Paral·lelament es rebutja una esmena del
PP que planteja estendre les rebaixes en la llicència d'activitats previstes pel Centre Històric a tota la
ciutat i que representaria 300.000€ menys d'ingressos per l'any que ve.

S'arriba a les mocions i es comença per la que presenta el col·lectiu feminista Acció Lila a través de la
CUP sobre el  dret al propi cos i contra la nova llei per penalitzar l'avortament  que prepara el
govern espanyol. Després de la intervenció de la representant d'aquest col·lectiu, els diferents grups que
pensen votar-hi a favor (CUP; ERC PSC i CiU) defensen la seva postura, mentre que els grups contraris
(PP i PXC) es neguen a intervenir. La representant d'Acció Lila els retreu la seva actitud i des del públic
algú els qualifica de feixistes, comentari que provoca una intervenció en to alliçonador de l'alcalde que
recorda la seva etapa com a professor al Col·legi Badia Solé. La moció s'aprova. 

Les dues següents mocions, de la PXC, una contra els indults als polítics i contra la importació de
productes agrícoles de determinats països, es rebutgen sense debat previ. La segona moció de la CUP
proposa  retransmetre els  Plens a través  d'Internet. S'aprova sobradament.  La  tercera  proposició
planteja crear una subvenció de caràcter general per als pisos on hi hagi persones empadronades que
compensaria un possible increment de l'IBI que, per tant, repercutiria només en aquells habitatges on no
hi  visqués  ningú.  La  CUP admet  que és  una proposta  imaginativa  i  agosarada  però que  el  marge
normatiu és estret i no ofereix gaires alternatives per  penalitzar els pisos buits (més de 9.000 a la
ciutat), també recorda que existeix un precedent, de subvenció per compensar un impost, aprovat en
aquest  mateix  ple.  La  resta  dels  grups consideren  la  proposta  “estrambòtica”  i  “poc  seriosa”  i  la
rebutgen. La que sí que s'aprova, per unanimitat, és la quarta moció de la CUP, per declarar el Mercat
dels dissabtes de las Plaça Major activitat d'especial interès públic. La darrera moció d'aquest GM és
la  que  proposa  demanar  l'aturada  del  projecte  Castor i  l'aturada,  preventiva,  de  l'activitat  de  les
centrals nuclears d'Ascó i Vandellòs. En el seu lloc, s'aprova (amb el vot en contra del PP) una moció
d'ERC en la que no es fa referència a aquestes dues centrals nuclears. ERC presenta dues mocions més,
una en solidaritat amb en Carles Mateu Blay, detingut i multat per parlar en valencià, (s'aprova amb
els vots de CiU, ERC i CUP) i l'altre a favor d'afegir l'import de l'IBI al de l'impost sobre la Plusvàlua a
l'import de l'ajuda que ofereix l'Ajuntament a les persones víctimes d'un desnonament (unanimitat).

De les preguntes, totes de la CUP, sabem que aviat entrarà en funcionament la comissió destinada a
buscar usos per als solars buits de la ciutat i que aquesta s'obrirà a les entitats que ho sol·licitin, que
l'Ajuntament i l'oficina de turisme estan fent esforços per adreçar visitants a la ciutat a l'Alberg de
Joventut i que els darrers 12 mesos s'han posat 131 sancions per estacionament indegut al barri de
la Balconada (poc més de dues per setmana).
Abans d'aixecar la sessió, el president (l'alcalde) recupera el seu to de mestre d'escola i torna a renyar
als grups municipals que conviden a parlar al Ple a col·lectius que després no es porten prou bé.
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