
Resum del ple de l’Ajuntament de Manresa del 16 de febrer del 2012

El ple s’inicia amb quan passen vint minuts de les set perquè els portaveus del PSC i

ERC discuteixen amb l’alcalde si accepten o no que s’inclogui un sobrevingut sobre

modificació de crèdits que afecta a la compra de la Torre Lluvià. 

Entre els dictàmens presentats per l’equip de govern, el què proposava suspendre el

registre de parelles de fet (per suposats mals usos) és aprovat amb els dos únic vots en

contra de la CUP. La modificació de crèdits esmentada és aprovada amb el vot a favor

de CiU i de la CUP que considera que, malgrat la manca d’informació facilitada als

grups de la oposició (l’alcalde en demana públicament disculpes), l’adquisició de la

Torre Lluvià  reforça el projecte de l’anella verda i en garanteix la seva conservació. 

Les tres proposicions de la CUP per millorar la comoditat i la seguretat dels itineraris

per a vianants a la ciutat en tres punts molt concrets (carrer Torres i Bages, Cos i

Esquilets) obtenen resultats desiguals. S’aprova la instal·lació de passos de vianants al

Torres i Bages i es redueixen les altres dues propostes en qüestions a estudiar. El debat

serveix per posar en evidència la manca de projecte de mobilitat de l’equip de govern i

per constatar la dificultat que tenen alguns grups polítics per passar de les paraules als

fets quan es tracta d’afavorir els desplaçaments a peu. La moció sobre la voluntat de

pagar l’IRPF i l’IVA a l’Agència Tributària Catalana té dues versions, la d’ERC, on diu

que això es farà quan sigui legalment possible, i la de la CUP, que no conté aquesta

acotació. Després d’un interessant debat sobre la insubmissió fiscal, CiU acaba votant

la proposta d’ERC, que tira endavant malgrat la oposició de PSC i PP. PXC proposa

demanar a l’Estat espanyol que es gravi amb un impost l’enviament de diners fora de la

UE i és rebutjada amb la única rèplica del PP. ERC demana que quan es reiniciïn les

obres de les Escodines es prioritzi l’accés pel carrer sant Bartomeu. La moció prospera

després que la majoria de grups recordessin a ERC la seva responsabilitat en l’actual

situació d’aturada de les obres. La proposta també d’ERC sobre els afectats per les



anomenades Participacions preferents també és aprovada per unanimitat, després d’un

llarg debat sobre la responsabilitat del sistema financer i dels inversors petits i grans en

tot plegat. La darrera moció d’aquest grup és sobre el 8 de març i també és aprovada

per tots els grups excepte PXC, el portaveu d’aquest grup, no obstant, reconeix que

picar a una dona no és gaire caballerós (sic).

El GM del PSC presenta una moció on es demana a l’equip de govern que expliqui quin

és el seu projecte de participació ciutadana i una altre on es proposa que l’autoliquidació, el 
pagament, de les llicències municipals es pugui fer de forma fraccionada,

les dues propostes s’aproven.

A les 22:30 es clou el ple i s’inicien unes juntes d'accionistes de tràmit de les tres

societats municipals (Aigües, Equipaments escènics i FORUM) que s’aixequen quan

falten deu minuts per les onze.
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