
Resum del Ple de l’Ajuntament de Manresa de 20 de desembre del 2012

S’inicia a les 7 de la tarda amb l’absència d’una regidora del PSC i d’un regidor del PP.
El primer dictamen a discutir va lligat al Pressupost per l’any 2013 i es refereix a la  
plantilla de personal que en aquesta ocasió es redueix en 28 places, 10 de les quals 
corresponen a acomiadaments.  La CUP exposa la seva visió de les causes (locals i 
generals)  de  la  crítica  situació  econòmica  de  l’Ajuntament  i  n’assenyala  els 
responsables  polítics.  Paral·lelament,  critica  la  forma  com  s’han  fet  aquests 
acomiadaments  (sense  diàleg  amb  el  Comitè  d’Empresa)  i  assenyala  alternatives 
econòmiques  i  organitzatives  per  evitar-los.  També  recorda  que  en  cas  de  ser 
imprescindibles,  els acomiadaments,  caldria començar pels càrrecs de confiança.   La 
resta de grups es mostren crítics amb aquestes mesures, excepte el PP, que no intervé, i  
el PSC que diu comprendre les mesures de l’equip de govern i fa un discurs pujat de to 
en el  qual acusa de demagogs,  hipòcrites  i cínics els que no ho veuen com ells.  El 
Dictamen s’aprova amb els vots favorables de CiU, l’abstenció de PSC i PP i el vot en 
contra de ERC, PXC i CUP.
En el  següent  punt  s’accepta  el  padró  oficial  que deixa  la  població  de Manresa en 
76.000 habitants.  Seguidament  es  reinicia  el  debat  del  Pressupost  del  qual  la  CUP 
n'enumera les mancances, sobretot en neteja urbana, manteniment, educació i cultura, 
n’assenyala els errors de previsió i pronostica un allau de modificacions de crèdits. Un 
pressupost clarament insuficient (s’ha passat de 103M l’any 2008 a 78M el 2013) que 
no permet ni mantenir els serveis actuals ni invertir en millores a la ciutat. Seguint amb 
el debat anterior, CiU defensa els números com als únics possibles, PSC li dona suport a 
canvi d’una modesta esmena per afavorir l'emprenedoria, ERC es queixa que l’equip de 
govern no els ha volgut com a socis, PXC desvarieja i diu coses com que “això de 
l’espoli fiscal us el podeu ficar on us hi càpiga” i el portaveu del PP reparteix llenya a 
les palpentes.  Finalment el Pressupost s’aprova gràcies a l’abstenció del PSC.
La resta de dictàmens són poc rellevants i de seguida s’arriba a les proposicions. La 
CUP retira la seva en la que es proposava instar al proper govern de la Generalitat a 
fixar la data del referèndum d’Autodeterminació perquè ERC accepta incloure-ho en la 
seva moció per declarar Manresa, moralment!, municipi català lliure i sobirà. Finalment 
la moció es perd perquè CiU s’absté sense donar-ne explicacions i el  bloc unionista 
(PSC-PP-PXC)  hi  vota  en  contra.  La  moció  de  PXC a  favor  dels  horts  urbans  és 
rebutjada sense debat  i  la  del PSC proposant augmentar  el  pressupost  de les ajudes 
socials bàsiques com l’any passat si s’esgoten abans que acabi l’exercici s’aprova per 
unanimitat. 
La única pregunta és de la CUP i es refereix al trasllat del punt d’informació juvenil, al 
canvi d’orientació del casal la Kampana i a la campanya @manresajove. La resposta de 
la regidora és que aviat  hi haurà un Pla de joventut on es respondran totes aquestes 
preguntes.
Sense més,  es clou el  Ple a dos quarts d’onze de la nit i  els regidors i regidores es 
desitgen bones festes en un pambtomàquet (pagant cadascú) on hi participen tots i totes 
excepte els de PXC.
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