
Resum del ple de l’Ajuntament de Manresa de 19 de desembre del 2013

S’inicia a les 19:10 amb l’absència de dues regidores del PSC, una de les quals s’hi
incorpora  al  cap  d’una  estona.  A  les  qüestions  de  presidència  s’hi  inclouen
modificacions  de  crèdits  menors  així  com  l’acord  de  delimitació  del  terme  amb
municipis veïns.  Entre els dictàmens en destaquem el que estableix el quoficient de
l’IBI (que augmenta una mitjana d’un 1% l’import mitjà dels rebuts) que és aprovat
amb els  vots favorables de CiU i PSC i ERC (aquests dos últims es posicionen per
negociar els pressupostos), l’abstenció de la CUP (per entendre que no s’ha fet prou
esforç per incloure-hi mesures de tarifació social) i l’oposició de PXC i PP. S’aproven
també les ordenances que regulen la taxa de les futures  zones verdes  (30€ l’any) i el
preu del  subministrament d’aigua potable amb el vot  favorable de la CUP després
que s’aclarís que ningú es quedarà sense aigua per manca de recursos i que els diners de
la factura son per aquest servei i no per tapar altres inversions i actuacions de l’empresa
municipal.  En la renovació del conveni d’integració tarifària del transport públic, la
CUP lamenta que s’hi hagi suprimit la referència a l’ATM de la Catalunya Central i
emplaça als altres grups a debatre-ho i fer una proposta conjunta. Finalment, s’aprova la
denominació de 4 passatges de la ciutat que no tenien nom designat. 
El capítol de proposicions s’inicia amb la de la CUP per declarar  il·legítim una part
del deute municipal. Intervé un representant de la Plataforma Auditoria del Deute que
explica les condicions abusives en les quals es concedeixen determinats préstecs i, molt
especialment, els crèdits a proveïdors concedits per l’ICO a través de bancs comercials.
PSC i ERC es manifesten d’acord amb la moció però demanen que se'n tregui el punt on
l'Ajuntament es comprometria a deixar de pagar els interessos d’aquests crèdits. Així es
fa i la moció rep 8 vots a favor i  14 en contra (CiU i PP). El PSC proposa que es
segueixin donant ajuts individualitzats a les persones que tenen  dificultats per pagar
l’IBI (s’aprova per  unanimitat).  ERC proposa implantar  desfibril·ladors automàtics  i
senyalitzar millor l’Hospital General (Unanimitat) . CiU i ERC presenten una moció de
suport a la consulta del 9 de novembre a la qual la CUP vota a favor malgrat lamentar
que no es vagi més enllà i PP i PSC (que hi voten en contra junt amb PxC) diuen sentir-
se  ofesos  perquè  en  algunes  intervencions  se’ls  ha  considerat  poc  demòcrates.
Finalment, la moció de recolzament a  l'empresa Iberpotash i en contra de la sentència
judicial és aprovada amb els únics vots en contra de la CUP que explica que només si es
fan les coses bé -si no es contamina- pot tenir futur l’activitat minera a la comarca. De
les preguntes (totes de la CUP) sabem que l’any 2013 hi ha hagut 68 atropellaments a
Manresa,  17  més  que  l’any  anterior,  que  no  se  sap  quan  es  farà  el  trasllat  de  les
delegacions de la Generalitat a l’edifici dels jutjats vells, que l’Ajuntament no té, hores
d’ara, solucions pel tancament d’ARANS i que en el pressupost d’enguany s’hi han fet
modificacions de crèdit per valor d’ 1.2 milions.
Es clou el ple i es realitzen dues juntes generals d’accionistes, d’Aigües de Manresa i de
Manresana d’Equipaments Escènics, la primera és de tràmit i en la segona s’hi accepta
la renúncia del que fins ara ha estat el seu gerent amb agraïments generalitzats per la
tasca realitzada.
A les 23:17 s’aixeca definitivament la sessió i com cada any es fa un pa-amb-tomàquet
al vestíbul per celebrar nadal (pagat de la butxaca dels regidors i regidores).
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