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La votació de les mocions, que engreixen un ple de cinc hores, configuren majories insòlites

Geometria variable
Només la PxC diu no 
a la sobirania fiscal

Vic L’Ajuntament de Vic, 
que al març ja havia aprovat 
una moció sobre la sobira-
nia fiscal remetent-se a la 
que proposés l’AMI, en va 
validar una segona al ple 
d’aquest dilluns. El text, 
presentat per CiU, CUP, 
ERC i SI, el va defensar 
Marc Barnolas, de la CUP. 
Es va felicitar que, després 
que ells haguessin empès, 
al final s’aprovés. Només 
la PxC no hi va donar el 
“sí”. La moció explicita que 
s’iniciaran els mecanismes 
necessaris perquè la liqui-
dació de l’IVA i l’IRPF del 
segon trimestre, al juliol, 
es faci a l’Agència Tribu-
tària catalana. Després, els 
ingressarà a l’espanyola. 
L’alcalde, Josep M. Vila 
d’Abadal, en va defensar la 
transcendència per comen-
çar a construir la hisenda 
pròpia a l’hora de fer el pas 
cap a la independència.

Vic

A.D.

El ple de l’Ajuntament de 
Vic de dilluns va ser etern. 
La part més transcendent de 
la sessió, la de les propostes 
d’acord, es va resoldre en 
dues hores, però, després, 
se’n van invertir gairebé 
tres més per discutir fins 
a sis mocions –es va parlar 
des dels corresponsals de 
Catalunya Ràdio fins a una 
campanya de boicot contra 
Israel per la nakba palestina– 
que van configurar majories 
insòlites. Les mocions, a Vic, 
són un món a part.

L’exemple és que es pot 
veure la PxC demanant la 
supressió de la delegació i 
la subdelegació del govern 
espanyol; CiU i PxC reivin-
dicant, plegats, la millora de 
les instal·lacions de l’estació 
de tren de Vic, o l’alcalde, 
Josep M. Vila d’Abadal, tom-
bant, amb el vot de qualitat, 
una proposta d’ICV en matè-
ria d’habitatge a la qual els 
seus socis de govern, ERC, sí 
que havien donat suport. La 
màniga ampla en la votació 
de les mocions no és estra-
nya: són resolucions que 
habitualment solen servir 
per instar i que no porten 
associat un acord d’obligat 
compliment.

Mocions a banda, de teló 
de fons sempre queda el 
record de la votació per 
validar els pressupostos, en 
què CiU i ERC van recórrer 
al suport de la PxC. Aquesta 

foto, que l’oposició es cuida 
de subratllar amb diligència 
–la CUP ho va fer al ple de 
dilluns–, provoca mal d’estó-
mac a l’equip de govern. Per 
això, dediquen esforços a dis-
tanciar-se’n. Dilluns, el por-
taveu de PxC, Josep Anglada, 
els ho va posar fàcil. Apartat 
de la negociació del pla d’in-
versions, va fer un discurs 
molt dur contra l’equip de 
govern i, especialment, con-
tra el titular d’Economia, 
Antoni Serrat. “Gràcies per 
deixar clar com som de dife-
rents”, va ser la lacònica res-
posta de Serrat.

Els dos regidors d’ERC, 
Joan López i Joan Ballana, a 
l’ull de l’huracà per l’acord 
del pressupost, tampoc van 
refusar el cos a cos amb 
Anglada. Forma part de l’es-
tratègia d’ERC per enderro-
car els ponts que, per donar 
llum verda als números, 
l’equip de govern va constru-
ir amb la PxC. “He comptat 
els insults i improperis i, si 
del seu discurs en treu els 
adjectius, no en queda res”, 
li va deixar anar López; “el 
que li passa és que vostè està 
preocupat pels mals resul-
tats que té, i que continuarà 
tenint mentre es presenti”, 
li va respondre el líder de la 
PxC. I, com aquests exem-
ples, més. Estira-i-arron-
ses propis de la dialèctica 
govern-oposició, però que, a 
Vic, per la història recent, es 
converteixen en indicadors 
vàlids per intentar escrutar 
el futur immediat.

El cas Guillem Agulló

Vic La CUP, al ple d’abril, va 
veure com se li tombava una 
moció per dedicar un espai 
a Guillem Agulló amb l’ar-
gument que l’acord l’havia 
de prendre la comissió de 
nomenclàtor i no el ple. Per 
això, dilluns, van voler treure 
pit: l’esmentada comissió, 
com a tal, no està constituï-
da. Antoni Serrat va explicar 
que l’assignació de noms és 
competència d’alcaldia i que, 
en el repartiment del carti-
pàs, es va delegar a Règim 
Interior. Com que hi ha pocs 
casos, es tracten a la comissió 
d’Economia i Serveis.

L’ús de L’Atlàntida

Vic ICV va fer dues pregun-
tes de L’Atlàntida. En una, 
van demanar què havia pagat 
l’Escorial per fer-hi la gala. 
Anna Erra va explicar que, 
com amb el Sant Miquel, no 
se’ls havia cobrat. Els 1.452 
euros que va costar el lloguer 
els va abonar l’Ajuntament: 
“Vam aportar aquest granet 
de sorra”, va resumir Erra. 
ICV va demanar, també, 
informació sobre la Funda-
ció, que van titllar d’opaca. 
La resposta de Joan López, 
que va facilitar dades de la 
inversió municipal, la van 
jutjar insuficient.
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Xavier Tornafoch (ICV), Jacint Raurell (PSC) i Marc Barnolas (CUP)


