Greus errors del govern de l’Ajuntament de Manlleu
El ple ordinari de l’ajuntament de Manlleu, celebrat el mes d’octubre, va ser un ple que
el podríem descriure de surrealista.
A dos mesos d’acabar l’exercici econòmic del 2018, l’equip de govern va posar sobre la
taula una modificació del pressupost actual, no per ajustar algunes partides, com seria
el més normal per acabar l’any, ens van presentar una modificació del pressupost del
2018, com una estratagema per encabir-hi, com aquell qui res, la petició d’un crèdit
extraordinari d’un milió d’euros.
El que ens varen presentar, de fet, era un nou pressupost encobert, perquè no hi ha
hagut debat polític, ni negociació ni una planificació d’inversions necessàries pel
municipi.
L’últim pressupost municipal el varen pactar ERC amb el PdeCat, i ens preguntem com
és que no han continuat amb aquesta aliança? doncs be, perquè segurament no saben
negociar, ni pactar, ni consensuar amb la resta de grups polítics. ERC ens va demanar
un xec en blanc per rentar una mica la cara a l’equip de govern abans de les eleccions.
L’equip de govern d’ERC feia una proposta per l’aprovació d’un crèdit extraordinari, ho
formulava però de forma poc ètica i gens adequada al que preveu la normativa. Cal un
crèdit extraordinari per comprar fotocopiadores o llums de Nadal? I per una nova
comissaria? Portem parlant de la comissaria prop de dos anys i ara se’ls acut demanar
un crèdit extraordinari? De veritat no ho tenien previst? Fa riure! Una comissaria de
policia que encara no té ni el projecte acabat. En més d’una ocasió van afirmar que
adaptar l’antiga potabilitzadora d’aigua per fer-hi la nova comissaria costaria al voltant
de 200.000 € i ara demanen un crèdit per 650.000 €? M’atreviria a dir que el cost de la
comissaria podria ser al voltant d’1 milió d’euros.
Si hagués tirat endavant la modificació del Pla d’Urbanisme per traslladar un
supermercat de la població als terrenys del costat de l’Institut, tal com proposava el
PSC de Manlleu, ara tindríem ja iniciada la ronda nord i segurament la carcassa de
l’edifici de la nova comissaria, a càrrec de l’empresa del supermercat i aquesta si que
realment seria nova, pensada per fer bé la seva funció i en un emplaçament òptim per
Manlleu.
Ens van proposar també la petició de 150.000€ de crèdit per fer habitatges de
promoció social? Semblaria interessant oi? Llàstima que només és un titular. Es
esperpèntic demanar un crèdit quan no hi ha res de res? Cap projecte redactat, a 7
mesos d’unes eleccions municipals, cap estratègia d’habitatge per Manlleu. No s’ha
parlat mai de cap projecte d’habitatge a cap comissió de territori, ni hem vist mai ni un
avantprojecte d’aquesta qüestió.
No veuen com actuen? Al revés del sentit comú. Primer cal presentar les idees, segon
es consensua amb els altres grups i finalment es busca el finançament corresponent.
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No ens podien demanar que votéssim a favor d’un crèdit extraordinari per unes
propostes que no són consensuades, ni extraordinàries, i ni molt menys són despeses
no previstes.
Així no es fa política, si tenen mandra d’analitzar les propostes, d’exposar les idees i
de negociar-les amb la resta dels grups polítics vol dir que no es mereixen estar al
govern municipal. Després de tres anys i mig ERC encara no s’ha adonat que el poble
de Manlleu no els va donar la majoria absoluta per fer i desfer al seu aire. Cal que
toquin de peus a terra i si no es veuen en cor de governar, pleguin, n’hi ha d’altres que
estem disposats a treballar, tantes hores com sigui necessari, per arribar a acords amb
els nostres rivals electorals a fi de gestionar democràticament la nostra ciutat.
Volien demanar un crèdit extraordinari d’un milió d’euros que hagués fet pujar
l’endeutament municipal. Van insistir i gallardejar que durant aquest mandat havien
reduït l’endeutament i ara que el teníem una mica ajustat, (50%), a 7 mesos de les
properes eleccions municipals el pujaríem a més del 60% (quan el límit és el 75%).
La coneguda com a tercera pista esportiva, o pista polivalent, també resultarà una
fantasia. Han enganyat a la població. No tenen permís de l’ACA (Agència Catalana de
l’Aigua) per fer una pista annexa pavelló actual. Manlleu perd cada dia oportunitats
perquè l’equip de govern ni governa, ni programa ni consensua. Plantegin, la nova
pista en un altre indret i no facin promeses que no podran complir. Parin de fer
electoralisme barat, i treballin per fer política municipal de veritat.
El resultat de la votació en el passat ple, es veia a venir, la improvisació i la manca de
consens va fer que evidentment no tirés endavant les propostes, excepte les de
l’habitatge social, ja que l’oposició en ple ho va desestimar. Les cartes als reis no es
fan d’aquesta manera, avui ens trobem amb un ajuntament que és incapaç de
proposar uns pressupostos per l’any vinent, aquesta és la gran previsió d’un grup
polític que fa gairebé 16 anys que governa a Manlleu.
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