
PROPOSTA  DE  RESOLUCIÓ  QUE  PRESENTA  EL  GM  DE  LA  CANDIDATURA 
D’UNITAT POPULAR (CUP) AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE MANRESA DEL 15 
DE SETEMBRE DE 2011 PER MILLORAR EL MODEL DE FINANÇAMENT LOCAL I 
REBUTJAR L’ESPOLI FISCA

Atès  que  aquest  Ajuntament ja  ha  denunciat  en  diverses
ocasions que el sistema de finançament dels municipis és insuficient. 

Atès que l’Estat transfereix als municipis una quantitat de diners que es calcula, entre 
d’altres, pel volum de població,  però que depèn dels ingressos –i de les previsions 
d’ingressos-  respecte  els  impostos  que  recapta,  com l’IRPF  i  l’IVA,  i  que  aquests 
càlculs no tenen en compte la quantitat ni la qualitat dels serveis que els ajuntaments 
ofereixen a la població.

Atès  que  s’han  tancat  els  comptes  de  l’exercici  de  l’any  2009  i  l’Ajuntament  de
Manresa, segons la hisenda espanyola, ha de tornar diners a l’estat. 

Atès que l'Ajuntament de Manresa assumeix en moltes ocasions competències que no 
li  són  pròpies  i  que  paga  amb  recursos  propis  serveis  que  hauria  d’assumir  la 
Generalitat o l’Estat. 

Atesa  la  greu  situació  d’espoli  fiscal  que  les  comunitats  autònomes  dels  Països 
Catalans pateixen a mans de l’Estat espanyol afecta les inversions de la Generalitat a 
la nostra ciutat, així com als propis projectes que l’Ajuntament pugui finançar.

Atès que els principals perjudicats d'aquest retorn de diners a l'Estat espanyol serem 
els  manresans  I  les  manresanes  que  ens  veurem  afectades  per  aquest  acte  de 
deslleialtat  institucional,  escanyant  encara  més les  arques municipals  en detriment 
dels drets socials dels ciutadans i ciutadanes, que veuran com l'Ajuntament no podrà 
oferir la solidaritat necessària per manca de pressupost.

Proposem:

 1. Que l’Ajuntament es declari insubmís al retorn exigit per l’Estat espanyol, com a 
mesura de pressió i de visualització d’una problemàtica acumulada des de fa molts 
anys.
2. Que l’Ajuntament traslladi aquesta decisió política als òrgans estatals pertinents, a la
Federació  de  Municipis  de  Catalunya,  i  a  l’Associació  Catalana  de  Municipis  i 
Comarques.
3.  Que  l’Ajuntament  insti  ambdues  entitats  municipalistes  a  plantejar  al  govern 
espanyol la necessitat d’una reforma en profunditat del sistema de finançament local.
4.  Que l’Ajuntament  insti  al  govern espanyol  a modificar  les balances fiscals,  amb 
l’objectiu d’acabar amb la situació d’espoli fiscal.

No obstant, el ple decidirà

Adam Majó Garriga                          GM de la CUP                  12 de setembre del 2011



                                     


