
Resum del Ple del 16 d'octubre del 2014

El Ple va començar una mica més tard de les 7 del vespre. Als donar comptes, es va
parlar de morositat, perquè aquest tercer trimestre l'Ajuntament ha reduït en 175.356€ la
quantitat que deu fora dels 60 dies de termini que marca la llei, i als dictàmens es va
parlar del Pla especial que preveu un ambiciós complex turístic a l’entorn del Mas de
l’Oller  o  de tarifació social vinculada a la revisió de les ordenances fiscals. En aquest
sentit, i com a resultat d’una moció aprovada el mes d’abril, una comissió formada per
tècnics de la casa i regidors de l’equip de govern –tot i que inicialment es preveia que
també  hi  participarien  els  grups  de  l’oposició-  ha  elaborat  un  sistema  objectiu  per
aplicar bonificacions i descomptes en els tributs i preus públics municipals basat en dos
criteris, els ingressos per unitat familiar i el nombre de persones que la integren. 
Pel que fa a les modificacions de les ordenances fiscals de cara a l’exercici de l’any
vinent,  només  en  destaca  l’eliminació  de  la  bonificació  en  l’IBI  per  a  famílies
nombroses (ara s’haurà de ponderar amb els ingressos), l’exempció de la taxa per als
paradistes  del  mercat  agrari  de  la  Plaça  Major  i  l’augment  d’un  3%  en  la  taxa
d'escombraries.  Aquest  augment  va  centrar  el  debat  entorn  a  la  possibilitat  de
remunicipalitzar  el  servei  i  d’introduir  altres  sistemes  de  recollida  que  permetin
augmentar el reciclatge i disminuir les tones que s’envien a l’abocador. Finalment, les
ordenances es van aprovar amb els vots favorables de CiU i PSC, l’abstenció d’ERC,
CUP i PP i el vot negatiu de PXC.
En el capítol de proposicions hi va intervenir la portaveu de l’Aliança contra la Pobresa
Energètica, recolzada per una trentena de membres de la PAHC, per defensar la moció
elaborada per aquesta  entitat  i  presentada al  Ple per la CUP. En la  seva intervenció
Adoracion Navarro va culpar a les companyies  elèctriques i  gasísitiques de privar a
molta gent d’uns serveis tan bàsics mentre engruixien any rere any els seus beneficis
empresarials.  Després  d’escoltar  com  tots  els  grups  municipals  afirmaven  sentir-se
preocupats i sensibilitzats per la problemàtica de la pobresa energètica, la portaveu de
l’APE va etzibar-los que si no havien provat mai de passar el mes amb 260 € no podien
entendre realment de què s’estava parlant. La moció,  aprovada per unanimitat,  en la
qual es reclamaven un seguit de mesures destinades a evitar que ningú es quedi sense
llum, calefacció i aigua aquest hivern, anava dirigida tant al mateix Ajuntament com a la
Generalitat de Catalunya i al Govern Espanyol.
La següent moció, presentada inicialment per la CUP però esmenada conjuntament per
aquest grup juntament amb CiU i ERC escenificava la unitat sobiranista  en reclamar a
l'ajuntament que facilités espais  físics per a la difusió de les diferents opcions que es
podran votar en la consulta del proper 9 de novembre. Fou aprovada per aquests tres
grups i amb la oposició de PSC, PP i PXC. 
A continuació aquest darrer grup va presentar una proposició de condemna de l’Estat
Islàmic que fou rebutjada sense debat. ERC, al seu torn, va presentar una moció en
protesta per l’indemnització pel cessament del projecte Castor que també fou aprovada
per unanimitat malgrat les acusacions creuades de PSC i PP. 
Finalment, CiU, ERC i CUP van aprovar una nova moció per demanar que tal i com ja
s’ha compromès en altres ocasions l’Ajuntament de Manresa pagui els seus impostos a
l’Agència Tributària de Catalunya en lloc de a la Hisenda espanyola tot aprofitant que
recentment  la  Delegació  del  Govern  ha  aixecat  la  denúncia  interposada  per  aquest
motiu.
Després de quatre hores, a les 11 de la nit, es clou la sessió amb la sala pràcticament
buida de públic.


