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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
 
 
Sessió: 16/2015 
Dia:  17 de desembre de 2015 
Hora:  19.00 h a 22.03 h  
Lloc:   Saló de sessions de l'Ajuntament de Manresa 
Caràcter:  Ordinari 
 
 
Assistents 
 
President accidental 
Antoni Llobet Mercadé 
 
Tinents d’alcalde 
M. Mercè Rosich Vilaró 
Josep M. Sala Rovira 
Joan Calmet Piqué 
Olga Sánchez Ruiz 
Jordi Serracanta Espinalt 
 
Regidors i regidores 
Miquel Davins Pey 
Àuria Caus Rovira 
Mireia Estefanell Medina 
Marc Aloy Guàrdia 
Àngels Santolària Morros 
Anna Crespo Obiols 
Cristina Cruz Mas 
Jaume Torras Oliveras 
Pol Huguet Estrada 
Jordi Masdeu Valverde 
Jordi Garcés Casas 
Gemma Tomàs Vives 
Felip González Martín 
Mercè Cardona Junyent 
Joaquim Garcia Comas 
Andrés Rojo Hernández 
Miguel Cerezo Ballesteros 
Dídac Escolà Garcia 
 
Secretari general 
José Luis González Leal 
 
Interventor 
Josep Trullàs Flotats 
 
Absent justificat 
 
President 
Valentí Junyent Torras 
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ORDRE DEL DIA 

 
I.  PART DISPOSITIVA 

1.  APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 

Aprovació, si escau, de l’esborrany de les actes núm. 14 i 15, que corresponen a les 
sessions del Ple de la Corporació dels dies 19 i 24 de novembre de 2015, 
respectivament. 

 

2. QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA 

2.1 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 10111, de 25 de novembre de 
2015, sobre adscripció del regidor Miguel Cerezo Ballesteros al Grup Municipal 
de Ciutadans -  Partido de la Ciudadanía (C’s) i reassignació de càrrecs. 

2.2 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 10112, de 25 de novembre de 
2015, sobre modificació de l’adscripció dels regidors dels Grup Municipal de 
Ciutadans – Partido de la Ciudadania (C’s), a les Comissions Informatives. 

2.3 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 10399, de 30 de novembre de 
2015, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 26/2015, 
dins el Pressupost municipal vigent. 

2.4 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 10578, de 2 de desembre de 
2015, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 27/2015, 
dins el Pressupost municipal vigent. 

2.5 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 10472, de 4 de desembre de 
2015, sobre substitució de l’alcalde titular per la segona tinent d’alcalde els dies 
6, 7 i 8 de desembre de 2015. 

 

3. ALCALDIA PRESIDÈNCIA 

3.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la creació del lloc de treball de personal 
eventual per realitzar funcions de confiança i assessorament especial 
anomenat Comissionat pel Centre Històric. 

 

4. ÀREA D’HISENDA I GOVERNACIÓ 

4.1 Regidoria delegada d’Hisenda 

4.1.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, del pressupost general d’aquest 
Ajuntament per a l’exercici 2016. 

4.1.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la relació de baixes de drets 
reconeguts i d’obligacions reconegudes de pressupostos tancats. Exercici 
2015. 
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4.1.3 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de condicions de l’aval 
solidari de l’Ajuntament de Manresa, d’un préstec signat el 19 de maig de 2010 
entre FORUM, SA i Caixabank, SA. 

4.2 Regidoria delegada de Governació 

4.2.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la plantilla de personal al servei 
d’aquest Ajuntament per a l’any 2016. 

4.2.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la revisió anual del Padró municipal 
d’habitants de Manresa, amb referència a l’1 de gener de 2015. 

4.2.3 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de representants de la 
corporació en entitats i organismes que requereixen representació municipal. 

4.2.4 Dictamen sobre aprovació si, escau, de la ratificació del pagament de la quota 
corresponent a l’exercici 2015, a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i a 
la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), i donar-se de baixa com a 
membre de la FMC per a l’any 2016. 

4.2.5 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la pròrroga dels convenis subscrits 
entre l’Ajuntament de Manresa i diversos ajuntaments de la comarca, pels 
quals es determina que la societat municipal Aigües de Manresa, SA, tingui la 
consideració de mitjà propi i servei tècnic d’aquests municipis. 

5. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 

II. CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 

6. Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde i els regidors i regidores 
delegats de l’Alcaldia des de l’anterior donació de compte al ple municipal. 

7. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local amb caràcter  reservat 
núm. 53, 54, 56 i 57, que corresponen als dies 10, 17 i 24 de novembre i 1 de 
desembre de 2015; i de l’acta de la Junta de Govern Local amb caràcter públic 
núm. 50, del dia 20 d’octubre de 2015.  

8. Donar compte d’escrits que justifiquen recepció d’acords adoptats pel Ple de 
l’Ajuntament de Manresa. 

9. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL.LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN 

 
Desenvolupament de la sessió 
 
El president accidental obre la sessió a l’hora indicada i comprova el quòrum 
d’assistència necessari per a iniciar-la. 
 
Informa que presidirà la sessió del ple atès que el titular de l’Alcaldia es troba 
indisposat. 
 
Tot seguit es passen a debatre els assumptes següents: 
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1.  APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
 
Aprovació, si escau, de l’esborrany de les actes núm. 14 i 15, que corresponen a 
les sessions del Ple de la Corporació dels dies 19 i 24 de novembre de 2015, 
respectivament. 
 

Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de les actes de 
les sessions del Ple núm. 14 i 15, que van tenir lloc els dies 19 i 24 de novembre de 
2015 respectivament, que s’han entregat als regidors i regidores, juntament amb la 
convocatòria, i l’alcalde pregunta si hi ha alguna observació a formular respecte al seu 
contingut. 

En no formular-se’n cap, el Ple aprova aquestes actes per unanimitat dels 24 
membres presents. 

 

2. QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA 

2.1 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 10111, de 25 de 
novembre de 2015, sobre adscripció del regidor Miguel Cerezo 
Ballesteros al Grup Municipal de Ciutadans -  Partido de la Ciudadanía 
(C’s) i reassignació de càrrecs. 

El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació:  
 
“Primer.  Modificar la resolució d’aquesta Alcaldia núm. 6202, de 9 de juliol de 

2015, en el sentit que els membres corporatius adscrits al Grup municipal 
de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, seran els següents: 

 
 
5. Grup Municipal de Ciutadans – Partido de la Ciudadanía  (GMC´s) 
 
Membres adscrits:  Andrés Rojo Hernández 
   Miguel Cerezo Ballesteros 
 
President i portaveu:  Andrés  Rojo Hernández 
Portaveu adjunt i secretari:  Miguel Cerezo Ballesteros 
 
Segon. Donar compte d’aquesta Resolució al Ple de la Corporació en la propera 

sessió que es porti a terme.” 
 

2.2 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 10112, de 25 de 
novembre de 2015, sobre modificació de l’adscripció dels regidors dels 
Grup Municipal de Ciutadans – Partido de la Ciudadania (C’s), a les 
Comissions Informatives. 
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El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació:  

“PRIMER.  MODIFICAR el punt Segon, de la Resolució núm. 6238, de data 9 de juliol 
de 2015, sobre ADSCRIPCIÓ a cadascuna de les Comissions Informatives 
creades per acord de ple del dia 30 de juny de 2015, dels membres 
corporatius designats pel Grup Municipal de Ciutadans-Partido de la 
Ciudadanía (C’s), la composició de les quals quedarà de la forma següent: 

 
a) Comissió Informativa de Presidència 
 
Grups municipals  President  Vicepresidenta 
Grup municipal de CiU Antoni Llobet Mercadé Àuria Caus Rovira 
 Vocal titular Vocal suplent 
Grup municipal d’ERC Mireia  Esfefanell Medina Cristina Cruz Mas 
Grup municipal de la CUP Jordi Garcés Casas Jordi Masdeu Valverde 
Grup municipal del PSC Felip González Martin Mercè Cardona Junyent 
Grup municipal de C’s Miguel Cerezo Ballesteros Andrés Rojo Hernández 
Grup municipal de DM Dídac Escolà Garcia --------------------------------- 
 
b) Comissió Informativa d’Hisenda i Governació 
 
Grups municipals  President  Vicepresidenta 
Grups municipal de CiU Josep M. Sala Rovira Olga Sánchez Ruiz 
 Vocal titular Vocal suplent 
Grup municipal d’ERC Jaume Torras Oliveras Mireia Estefanell Medina 
Grup municipal de la CUP Jordi Masdeu Valverde Gemma Tomàs Vives 
Grup municipal del PSC Felip González Martín Joaquim Garcia Comas 
Grup municipal de C’s Andrés Rojo Hernández Miguel Cerezo Ballesteros 
Grup municipal de DM Dídac Escolà Garcia --------------------------------- 

 
c) Comissió Informativa de Territori i Millora Urbana 
 
Grups municipals  President Vicepresident 
Grup municipal de CiU Jordi Serracanta Espinalt Joan Calmet Piqué 
 Vocal titular Vocal suplent 
Grup municipal d’ERC Marc Aloy Guàrdia Àngels Santolària Morros 
 Grup municipal de la CUP Gemma Tomàs Vives Jordi Garcés Casas 
Grup municipal del PSC Joaquim Garcia Comas Felip González Martín 
Grup municipal de C’s Miguel Cerezo Ballesteros Andrés Rojo Hernández 
Grup municipal de DM Dídac Escolà Garcia --------------------------------- 
 
d) Comissió Informativa de Serveis a les Persones 
 
Grups municipals  President Vicepresidenta 
Grup municipal de CiU Joan Calmet Piqué M. Mercè Rosich Vilaró 
 Vocal titular Vocal suplent 
Grup municipal d’ERC Àngels Santolària Morros Anna Crespo Obiols 
Grup municipal de la CUP Jordi Garcés Casas Gemma Tomàs Vives 
Grup municipal del PSC Mercè Cardona Junyent Felip González Martín 
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Grup municipal de C’s Andrés Rojo Hernández Miguel Cerezo Ballesteros 
Grup municipal de DM Dídac Escolà Garcia  --------------------------------- 

 
 
SEGON.  Donar compte d'aquesta resolució al Ple de la Corporació en la propera 

sessió que es porti a terme.” 
 
 
2.3 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 10399, de 30 de 

novembre de 2015, sobre aprovació de l’expedient de modificació de 
crèdits núm. 26/2015, dins el Pressupost municipal vigent. 

El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació:  
 
“PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 26/2015, dins el 
Pressupost municipal vigent, mitjançant generació de crèdit per ingressos i t 
transferències de crèdit entre aplicacions pressupostàries, a l’empara del que disposa 
l’article 179 i 181  del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i l’article 7è. i 8è de les Bases 
d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2015, segons detall que figura en l’annex 
que es conté en l’expedient. 
 
SEGON.- L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 179 i 181, en relació amb 
el 169, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, serà immediatament executiu. 
 
TERCER.- De la present Resolució, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la 
primera sessió que es celebri.” 
 
 

2.4 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 10578, de 2 de desembre 
de 2015, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 
27/2015, dins el Pressupost municipal vigent. 

El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació:  
 
“PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 27/2015, dins el 
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències de crèdit entre aplicacions 
pressupostàries, a l’empara del que disposa l’article 179  del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals i l’article 7è.  de les Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici 
de 2015, segons detall que figura en l’annex que es conté en l’expedient. 
 
SEGON.- L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 179, en relació amb el 
169, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de 
la Llei reguladora de les Hisendes Locals, serà immediatament executiu. 
 
TERCER.- De la present Resolució, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la 
primera sessió que es celebri.” 
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2.5 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 10472, de 4 de desembre 
de 2015, sobre substitució de l’alcalde titular per la segona tinent 
d’alcalde els dies 6, 7 i 8 de desembre de 2015. 

El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació:  
 
“PRIMER. Que durant els dies 6, 7 i 8 de desembre de 2015, amb motiu de l’absència 
temporal de l'alcalde titular i del primer tinent d’alcalde, la totalitat de les funcions de 
l’Alcaldia seran assumides transitòriament per la segona tinent d’alcalde, senyora M. 
Mercè Rosich Vilaró, que substituirà amb caràcter d’alcaldessa accidental al titular. 
 
SEGON. Notificar aquesta resolució a la segona tinent d’alcalde, senyora M. Mercè 
Rosich Vilaró. 
 
TERCER. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en 
compliment i als efectes d'allò disposat a l'article 44.2 del ROF, en concordança amb 
l'art. 13.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
QUART. Donar compte d'aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió que 
tingui lloc, d'acord amb l'art. 44.4 del ROF.  
 
CINQUÈ. Comunicar aquesta resolució a les dependències i serveis de l’Ajuntament, 
als efectes corresponents.” 
 

3. ALCALDIA PRESIDÈNCIA 

3.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la creació del lloc de treball de 
personal eventual per realitzar funcions de confiança i assessorament 
especial anomenat Comissionat pel Centre Històric. 

El secretari presenta el dictamen de l’alcalde, de 30 de novembre de 2015, que es 
transcriu a continuació: 
 
“Constituïda la Corporació Municipal en data 13 de juny de 2015 com a conseqüència 
de les Eleccions locals del proppassat 24 de maig, el Ple de la Corporació en  la sessió 
celebrada 30 de juny de 2015 va aprovar el nom i denominació dels llocs de treball a 
cobrir per personal eventual, per tal de realitzar funcions de confiança i assessorament 
especial. 

Atès que cal accelerar el procés de rehabilitació del Centre Històric des d’un punt de 
vista social, econòmic i cultural, es considera adient crear un nou lloc de treball de 
personal eventual que presti assessorament per tal d’engegar un pla d’actuació en el 
sector. 

Atès el que preveuen els articles 104 i 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local; 30 i 305 del Decret legislatiu 2/2003, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’article 12 del 
Reial Decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 
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Per tot això aquesta alcaldia, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents: 

ACORDS 

1. Crear el lloc de treball de personal eventual, per realitzar funcions de confiança i 
assessorament especial anomenat COMISSIONAT PEL CENTRE HISTÒRIC. 

 
2. El lloc de treball de COMISSIONAT PEL CENTRE HISTÒRIC tindrà atribuïdes 

les funcions d’assessorament en totes aquelles accions per dur a terme un pla 
d’actuació per a la rehabilitació i promoció de l’habitatge, la millora de l’espai 
públic, l’accessibilitat, la mobilitat i els programes socials de foment de la vida 
comunitària i el de promoció de l’activitat econòmica del Centre Històric.  

 
3. El lloc de treball podrà ser desenvolupat a temps complet o a temps parcial, 

fixant-se la retribució a temps complet en 37.800,00 euros anuals, distribuïts en 
dotze mensualitats i dues pagues extraordinàries a meritar en els mesos de juny i 
desembre per l’import d’una mensualitat cadascuna.  

 
4. Per l’Alcaldia s’efectuarà el corresponent nomenament a favor de la persona que 

hagi de desenvolupar les funcions del lloc de treball que es crea, donant-ne 
compte al Ple de la Corporació. 

 
5. A l’esmentat nomenament li seran aplicables les prevencions contingudes en els 

articles 104.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, articles 304 a 306 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, article 12 de l Reial Decret legislatiu 5/2015, de 
30 d’octubre i 122 i 123 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre.” 

 
 
L’alcalde informa que farà la defensa del dictamen en nom de l’equip de govern. 
 
L’alcalde inicia la seva la intervenció dient que ens trobem davant la proposta de crear 
la figura del Comissionat pel Centre Històric. Diu que és una proposta pensada, 
treballada, elaborada i meditada. 
Recorda que la proposta formava part del programa electoral de Convergència per a 
les eleccions del mes de maig passat i va ésser una de les propostes per les quals hi 
va haver una de les compareixences de premsa específiques. 
 
Diu que la proposta és explícita i forma part de l’Acord d’Investidura i Governabilitat 
entre Convergència i Esquerra, dintre de l’aposta general que l’acord fa de la 
dinamització del Centre Històric en tots els seus àmbits. Figura que també està 
prevista en el marc del Pacte de Ciutat. 
Consideren que és una aposta molt important i estratègica pel treball de la recuperació 
del Centre Històric de la Ciutat. 
 
En primer lloc explica que una vegada feta la valoració i l’anàlisi de l’evolució del 
Centre Històric, tant a nivell físic com social, com a lloc de viure, lloc de visita, lloc on 
passen esdeveniments i com a lloc de dinamització econòmica, etc, els semblava que 
després de molts intents, molts esforços i molts recursos, el resultat obtingut com a 
ciutat no ha estat prou satisfactori. Creu que la responsabilitat correspon a tots però 
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específicament als governs de la ciutat i en concret també d’aquest equip de govern 
que va tenir la responsabilitat de governar el darrer mandat.  
 
Davant d’aquest resultat no satisfactori s’ha considerat que calia actuar de manera 
diferent. Si després de més de 36 anys el resultat no ha estat l’adequat, no es podien 
quedar igual i s’havia d’actuar de manera diferent i amb una proposta concreta i nova. 
 
Respecte a la segona qüestió manifesta que tracta sobre la manera d’actuar diferent, 
degut a la necessitat imperiosa, evident i de coordinació de tota l’estructura municipal, 
política, tècnica i treballadors i treballadores de l’Ajuntament, per tal de coordinar tot 
allò que tingui algun tipus d’incidència directa en el Centre Històric de la Ciutat, des del 
punt de vista físic, social, econòmic, turístic, és a dir actuacions que surten 
pràcticament de tots els àmbits i totes les unitats de l’Ajuntament que estiguin 
coordinats i alineats. 
 
En tercer lloc també es va veure la necessitat d’interlocució directa i permanent amb 
tothom, més enllà del que és el govern municipal. El conjunt dels Grups municipals, la 
societat civil organitzada: entitats i col·lectius que estan treballant en el marc físic del 
Centre Històric, i entitats i col·lectius que tenen especial interès a treballar en favor de 
la recuperació del Centre Històric, fins i tot, les que no formen part físicament, ja que 
es considera que és un tema que afecta el conjunt de la ciutat.  
 
Diu que quan es parla de la interlocució, del treball en comú i del treball de 
coordinació, no es pretén que la coordinació passi per l’organització d’algun tipus de 
jornades, jornades específiques perquè tothom pugui fer les seves aportacions i  
puguin desembocar en algun tipus de document. S’han fet documents específics de 
plans d’actuació per poder treballar en l’àmbit del Centre Històric. Per tant, 
l’experiència demostrava que no era suficient que malgrat l’intent que de tant en tant 
es posessin en comú totes les experiències, iniciatives i idees, no n’hi havia prou 
perquè la concreció del dia a dia donés els fruits esperats. 
 
Per això es va optar per buscar una figura que tingui la funció, no només de parlar amb 
tothom, no només de debatre, de fer d’interlocutor, de fer les jornades i debats que 
calguin, que pugui plantejar i plasmar en documents: idees, propostes, intencions 
sobre el Centre Històric, sinó que es busca una persona que faci el seguiment 
continuat i que de manera estable segueixi el dia a dia de tot allò que s’esdevé en el 
Centre Històric de la ciutat.. 
 
El perfil que es va considerar adient era el d’una persona que qüestioni i que interpel·li 
des de la proposta i que sigui propositiva i proactiva. La persona que es proposa és el 
senyor Adam Majó, ja que va semblar que complia amb el perfil i sobretot per la seva 
predisposició. 
 
Acaba la seva intervenció dient que la proposta no tracta simplement de modificar 
l’organigrama o l’estructura de l’Ajuntament per crear ni una peça ni una unitat nova, 
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sinó d’una nova manera de fer i d’una eina que ajudi a revitalitzar el Centre Històric de 
la ciutat.  
 
 
El senyor Dídac Escolà, president del Grup Municipal de DM, manifesta que 
entenen que el càrrec eventual o de lliure designació és una figura àmpliament 
utilitzada en els diferents nivells administratius. També entenen que és una mostra de 
com no hauria de funcionar un òrgan de govern. 
No estan en desacord pel fet de crear aquesta figura, ni en contra de la persona que 
aparentment ocuparà el càrrec o de les suspicàcies que pugui aixecar. 
 
El punt on estan totalment en contra és el mètode tancat i opac de provisionar aquest 
Comissionat de nova creació. 
 
Defensen que qualsevol manresana o manresà hauria de tenir la possibilitat d’optar a 
ocupar aquest lloc de treball i que l’Ajuntament establís uns requisits i un procés de 
selecció ajustat a les necessitats concretes del lloc de treball a cobrir. 
 
Votaran en contra del dictamen i assumint la improbabilitat que l’equip de govern 
replantegi el seu procés de selecció, demanen a l’equip de govern quins es preveuen 
que siguin els criteris de valoració de la tasca d’aquest Comissionat i si existeix una 
planificació amb objectius concrets o serà una altre càrrec perpetuat. 
 
Des de Podem Manresa lamenten que la creació d’un Comissionat, sens dubte 
necessari per a la reactivació del Centre Històric, deixi passar per enèsim cop la 
possibilitat de renovar una forma de fer política obsoleta i caduca. 
 
 
El senyor Andrés Rojo, president del Grup Municipal de C’s, inicia la intervenció 
dient que des del seu Grup Municipal estan d’acord amb la dinamització del Centre 
Històric. Coincideixen amb el fons de la proposta però no estan d’acord amb les 
formes. 
 
Creu que tot s’hauria de fer a través de l’oferta pública, que qualsevol ciutadà tingui 
l’opció de cobrir la plaça, un cop redactat el perfil necessari i les funcions concretes. 
La recuperació del Centre Històric és vital per a Manresa i s’ha d’aconseguir 
dinamitzar-lo perquè sigui el cor de la ciutat. 
 
Els ha sobtat la persona seleccionada i no entenen el sou assignat de 37.800 euros 
anuals. 
 
Demana al senyor Llobet si sap quin perfil s’ha de tenir per poder tenir aquest sou en 
una empresa privada. 
 
Acaba la intervenció dient que el GMC’s votarà en contra del dictamen.    
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El senyor Felip González, president del Grup Municipal del PSC, manifesta que 
prefereixen el concepte de Nucli Antic a Centre Històric, ja que defineix millor l’espai 
delimitat per les antigues muralles, amb l’afegit del Barri de les Escodines. En canvi el 
Centre Històric hauria de fer referència al nucli antic més el Passeig, carrer amb gran 
activitat i de més de cent anys. 
 
Però la sessió del ple d’avui planteja la creació de la figura del Comissionat. Creu que 
dependrà molt de l’impuls que se li doni tant des de l’equip de govern actual com del 
govern ampliat que tindrem a partir del mes de gener.  
 
Des del PSC de Manresa es veu positiva la creació d’aquesta figura per tal de donar 
prioritat i dinamisme a un sector de la ciutat que en aquests moments es troba en una 
situació delicada. 
És necessari i positiu revitalitzar el comerç, el mercat Municipal, la rehabilitació de 
nous habitatges, però quan es tracta de dinamitzar el nucli antic no només depèn de 
tenir o no tenir un comissionat, ja que es podria fer sense aquesta nova figura en 
l’organigrama. 
 
Recorda que entre els anys 1997 i 2011 es van concentrar en el nucli antic les majors 
inversions de tota la història de la ciutat, aportacions de la Llei de Barris, projectes 
europeus FEDER, les inversions de l’Ajuntament i de la Generalitat, el nou edifici dels 
Jutjats, que ha alliberat el vell edifici per esdevenir seu dels òrgans descentralitzats de 
la Generalitat, i tot plegat es va fer sense cap Comissionat. Cent milions d’euros en joc 
d’inversió amb la direcció política d’uns governs formats per menys regidors i regidores 
dels que hi hauran el mes vinent. 
 
Diu que avui serà la primera i la darrera vegada que es parlarà d’aquest tema, ja que 
amb l’aprovació del dictamen es crea el lloc de treball, però el nomenament com a 
càrrec de confiança el farà l’alcalde directament en ús de les seves competències. 
Esperaven del govern una major explicació i debat sobre la qüestió, ja que segons el 
dictamen i respecte les funcions del comissionat només hi ha cinc línies, essent poc 
explicatiu, tot i que el portaveu del govern ha parlat de la interlocució interna i externa, 
de no només fer jornades o documents, i del seguiment estable del dia a dia i de tenir 
una veu que qüestioni i interpel·li.   
 
Respecte a la retribució de 37.800 euros, diu que segons els mitjans de comunicació el 
comissionat no cobrarà això i que tindrà una jornada del 100% però cobrant menys. 
Troben a faltar una explicació al respecte ja que no ho entenen, perquè si la qüestió 
era cobrar menys s’hauria d’haver posat una menor assignació. 
 
Pregunta quina serà la dependència funcional d’aquest lloc de treball, si de Territori o 
d’Alcaldia. Amb qui despatxarà? Amb el regidor de Territori actual o el que 
suposadament ha d’entrar, o amb tots dos a l’hora o amb tots dos per separat?. 
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Amb quina estructura funcional treballarà? Manarà o el manaran? Disposarà de 
pressupost mínim de funcionament?  Disposarà de personal? 
 
Diu que més enllà del debat sobre els càrrecs de confiança o sobre les antigues o 
actuals militàncies del senyor Majó, a qui respecten i valoren la seva capacitat per fer 
aquesta tasca. 
 
El GMPSC no s’oposa al dictamen, però pensen que no ha començat bé. Des del Grup 
municipal creuen que la figura del comissionat del nucli antic o centre històric és 
positiva i pot ser útil, però ho creuran més quan es constati què farà, com ho farà i amb 
qui ho farà, i per això votaran a favor del dictamen.  
   
 
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, diu que votaran 
en contra del dictamen, perquè estan en contra dels càrrecs de confiança tal i com ja 
ho han demostrat en altres ocasions.  
 
Sobre el Comissionat creuen que la designació a dit és especialment inadequada, 
perquè no es tracta d’un càrrec intern de l’equip de govern, sinó que és un càrrec 
estratègic, un càrrec de ciutat, per això creuen que hauria calgut un intent de consens 
amb la resta de grups municipals i amb les entitats amb les que farà d’interlocutor. 
 
Creu que el procés s’hauria d’haver fet com amb el de Manresana d’Equipaments, ja 
que les persones que estaven al Consell d’administració van poder dir la seva.    
 
Esperen que a partir d’aquest moment es tingui en compte l’opinió de la resta dels 
grups municipals i de les entitats, tant per proposar idees, com per treballar i avaluar la 
feina del Comissionat. 
 
Fins ara no s’ha explicat exactament què farà el Comissionat, quines seran les seves 
prioritats, quines seran les seves funcions, tot i les primeres pistes que ha donat el 
senyor Llobet. Tot i així calen criteris clarament avaluables, sobretot saber quina serà 
la seva feina perquè tant els grups municipals com la resta de la ciutadania pugui 
avaluar la feina. 
Estan convençuts que la feina no s’ha de delimitar només als temes urbanístics sinó 
que ha de tenir una visió integral sobre la rehabilitació del Nucli Antic. 
 
Diu que s’implicaran en el tema ja que el Barri Antic és el cor de Manresa i és 
necessària la seva recuperació, sobretot per dignificar-lo i per dignificar la qualitat de 
vida de la seva gent. 
 
El GMCUP votarà en contra del dictamen però estan disposats a treballar en el que 
calgui per desencallar aquest tema. 
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El senyor Marc Aloy, portaveu del Grup Municipal d’ERC, manifesta que l’impuls 
del Centre Històric ha estat un dels objectius de tots els governs d’aquesta ciutat. Ho 
va ser pel govern Cornet, amb les dificultats econòmiques pròpies de l’inici de la 
democràcia, apostant per la creació d’una illa de vianants que anava de Sobrerroca a 
Valldaura. 
L’any 1994 l’alcalde Sanclimens, atenent a una proposta d’Esquerra Nacionalista de 
Manresa, va crear l’empresa municipal FORUM per establir un servei públic de 
rehabilitació urbana. 
 
També ho va ser pels quatre governs d’esquerres, tal i com recordava el senyor 
González, que no només van crear la regidoria d’Habitatge i Rehabilitació, sinó que 
van fer una tasca per portar activitat a aquest sector de la ciutat: el Conservatori de 
Música, els Jutjats, la recuperació del mercat setmanal a la Plaça Major, regenerar el 
teixit urbà molt degradat i crear habitatge protegit a Quatre Cantons, Escodines, els 
habitatges joves al carrer Sant Francesc; i amb l’ajuda del Pla de Barris va afrontar 
una intensa millora de l’espai públic amb la reurbanització de places i carrers.  
 
Malgrat la migradesa de les finances municipals també ho ha estat pel primer govern 
del l’alcalde Junyent, amb la dignificació del carrer Sobrerroca, Joc de la Pilota, o amb 
la decisió de substituir les càrregues d’un nou pavelló Fàbrica Nova per injectar 2’7 
milions d’euros de manera immediata en la millora del Centre Històric i el seu entorn. 
 
Diu que queda molta feina per fer, perquè els barris que conformen el Centre Històric 
lideren el rànquing en habitatges desocupats, no per falta de demanda sinó pel seu 
deficient estat de conservació. Les iniciatives comercials han de lluitar sistemàticament 
per mantenir les persianes aixecades i encara hi ha massa locals buits d’activitat, i el 
percentatge de pobresa i d’envelliment són, de llarg, els més alts de Manresa. 
 
Cap iniciativa és sobrera per donar un nou impuls al Centre Històric. D’iniciatives n’hi 
havia a tots els programes electorals i és un dels punts clau del Pacte de 
Governabilitat signat entre Convergència i Esquerra. 
 
El Comissionat que es porta a aprovació és una figura que tindrà per encàrrec la 
coordinació de totes les polítiques destinades a la millora d’aquest sector de la ciutat 
en matèria d’habitatge i rehabilitació, en la millora de l’espai públic i la mobilitat, en els 
programes socials, en la promoció de l’activitat econòmica, del comerç, del patrimoni, 
la cultura, el turisme; en difinitiva totes aquelles polítiques destinades a millorar la 
qualitat d’aquells que hi viuen però també a fer-lo prou atractiu perquè esdevingui un 
reclam per a tots aquells que encara no viuen al centre històric o viuen an altres punts 
de la ciutat i que es vegin atrets per la seva centralitat i la seva qualitat. 
Una majoria social que pugui tornar a omplir el centre històric de vida i que alhora 
generi noves sinergies per dotar-lo d’activitat. 
 
El GMERC creu que la creació d’aquesta plaça és del tot justificada i per això votaran 
favorablement al dictamen. 
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El dictamen que es porta a aprovació del ple proposa una forma de contractació no 
només previst a la llei sinó també totalment legítima, perquè un govern ha de tenir 
potestat per designar persones que consideri idònies per desenvolupar aquells 
projectes de mandat que cregui estratègics. 
 
Manresa s’ha caracteritzat històricament per fer un ús responsable d’aquestes 
contractacions, ja que el número de càrrecs de lliure designació ha estat sempre molt 
inferior a d’altres ciutats mitjanes i gairebé sempre han estat càrrecs al servei de la 
ciutat, mai com a assessors polítics. 
No entenen aquells que s’oposen a aquesta aprovació, tractant-se d’un càrrec 
eventual, sobretot quan no apliquen el mateix criteri en altres municipis on governen o 
tenen representació. 
 
El seu grup municipal demana un vot de confiança tant a la proposta com a la persona 
que tindrà l’encàrrec titànic de fer un pas més a favor del Centre Històric. Estan segurs 
que el seu bagatge i convicció, el seu treball a favor dels més vulnerables, la seva 
trajectòria al servei de la ciutat l’avalen per ocupar aquest càrrec, i en tot cas ja seran 
els ciutadans qui al final del mandat manifestin a les urnes si la decisió va ser o no 
idònia. 
 
Acaba la intervenció desitjant sort i encerts a la persona que tindrà la responsabilitat 
d’emprendre aquesta ingent tasca, en col·laboració amb tota l’estructura municipal, 
amb els grups municipals, amb les entitats i els ciutadans. 
Esquerra Republicana es posa a la seva disposició per tot allò que faci falta. 
 
          
L’alcalde diu que intentarà donar una resposta global a les intervencions dels grups 
municipals. 
Com ha quedat clarament posat de manifest, els recels, les crítiques o l’oposició 
provenen fonamentalment de qüestions formals més que no pas de qüestions de fons. 
Formals respecte a la manera de designar la figura i de designar la persona concreta. 
En canvi, sí que sembla força aconsellable trobar alguna fórmula nova que clarament i 
específicament treballi per la recuperació del Centre Històric de la ciutat, qüestió que 
es considera positiva.  
 
Agraeix la intervenció del senyor Aloy per deixar clar un element fonamental que la 
justifica. Els governs municipals tenen aquesta potestat i que la tinguin no vol dir que 
n’hagin de fer ús, però ha quedat bastant demostrat que en general, en aquest 
Ajuntament i l’equip de govern ha fet un ús responsable d’aquesta figura i és lògic que 
quan es considera que hi ha tasques estratègiques d’una envergadura considerable 
puguin ser encomanades a aquesta figura. 
 
L’equip de govern va considerar que no només és una qüestió de la importància de la 
tasca sinó també del fet de considerar aquesta opció com una figura clarament per 
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treballar el tema del Centre Històric durant aquest mandat municipal, sense entrar en 
el fet de si tindrà continuïtat més enllà de l’any 2019.  
És important i corrobora el bon ús i el bon criteri d’utilitzar aquesta figura que està 
pensada per un mandat municipal. 
Ho diu perquè en una de les intervencions semblava que aquesta figura podria quedar 
perpetuada, quan la garantia que no hi haurà perpetuïtat és la forma de designació, 
que acaba amb el mandat municipal, agradi o no i per això volen evitar aquesta 
sensació.  
 
Respecte a altres qüestions formals sobre el fet de no fer una oferta pública i sobre la 
poca concreció de la seva estructura, qui el manarà, si ell manarà, de pressupost, 
d’organigrama, de personal, etc, diu que una de les dificultats amb què es trobarà 
l’equip de govern és autoconvèncer-se de manera permanent que no han de caure a 
concretar aquestes qüestions, ja que no hi ha cap voluntat de crear una nova unitat a 
l’Ajuntament. 
 
El gran repte és aconseguir que sigui una figura que no sigui una unitat a banda, 
perquè és una figura per coordinar tot allò que s’esdevé al Centre Històric, que forma 
part de l’activitat del govern municipal, però també de les aportacions dels altres grups 
municipals, i agraeix al senyor Masdeu la seva disposició per a treballar-hi 
conjuntament. 
 
Demana a la resta de grups municipals que facin aportacions concretes i positives, ja 
que si tots tenen clar que al Centre Històric li convé un revulsiu de veritat, i no es parla 
estrictament de pedres, sinó de qualitat de vida, de tres barris que lideren rànquings en 
negatiu, es reitera en demanar la col·laboració dels grups. 
 
Pel que fa al tema del sou diu que aquesta retribució bruta anual representa un import 
mensual inferior als dos mil euros, i entra clarament en la subjectivitat de cadascú, 
però consideren que es tracta d’una quantitat lògica i plausible per la figura que es 
proposa crear. 
 
 
El senyor Felip González, president del Grup Municipal del PSC, diu al senyor 
Llobet que no li ha contestat si la dedicació serà del 100% o no, ja que s’hauria de 
concretar tenint en compte la ingent i titànica feina que tindrà aquesta persona, com ha 
qualificat el senyor Aloy. 
Com s’ha dit, aquesta persona estarà per interpel·lar, per fomentar l’autocrítica, coses 
que creuen que el senyor Majó farà bé per la seva experiència. 
 
Pel que fa a l’autoconvicció a què es referia el senyor Llobet, per no crear cap unitat 
nova, diu que s’està parlant d’una qüestió una mica etèria, ja que un càrrec de 
confiança depèn de qui el nomena, i s’està parlant de la no perpetuïtat dels càrrecs de 
confiança, perquè es poden nomenar i cessar quan es cregui convenient.  
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Diu que els càrrecs de confiança no es jutgen pel que cobraran sinó pel que faran amb 
els diners que han cobrat. 
 
Recorda que a l’inici de l’anterior mandat l’equip de govern va fer bandera que només 
hi hauria dos càrrecs de confiança, que no hi hauria cotxe oficial –cosa que es manté-, 
però primer es va començar per tres càrrecs i ara ja en seran quatre, o més, si agafen 
carrerilla. 
 
El GMPSC està predisposat a col·laborar en la interpel·lació i en la generació 
d’autocrítica, com bé sap el senyor Majó que també va estar vuit anys a l’oposició. 
 
 
El senyor Andrés Rojo, president del Grup Municipal de C’s, diu que el seu grup 
municipal també es posa a disposició de l’equip de govern per treballar en aquest 
projecte. 
 
 
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, diu que tal i com 
ha dit el senyor Llobet cal trobar noves fórmules i que el que calia era que aquest 
càrrec hagués estat més consensuat i amb unes responsabilitats clares. 
S’afegeixen a la proposta de participar i de treballar i esperen que també hi puguin 
participar les entitats a l’hora de definir quines seran les tasques. 
 
 
L’alcalde respon que respecte al tema de la retribució es farà públic quan quedi 
acordat definitivament amb la persona en qüestió.  
 
Respecte el que ha dit el senyor González sobre el nombre de càrrecs de confiança, 
respon que ja va quedar clar en l’Acord de Governabilitat que a l’inici del mandat es 
crearia el tercer càrrec de lliure designació, per temes de Comunicació, i que el quart 
càrrec no es crea en funció del nombre de regidors que té l’equip de govern, sinó que 
era una figura estratègica independentment de la configuració del govern. 
 
Agraeix la predisposició de tots els grups municipals a participar. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 3.1 a votació i el 
Ple l’aprova per 18 vots afirmatius (8 GMCiU, 7 GMERC i 3 GMPSC) i 6 vots 
negatius (3 GMCUP, 2 GMC’s i 1 GMDM) i, per tant, esdevé acord plenari amb el 
contingut que ha quedat reproduït.  
 
 
4. ÀREA D’HISENDA I GOVERNACIÓ 

4.1 Regidoria delegada d’Hisenda 
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4.1.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, del pressupost general 
d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2016. 

El secretari presenta el dictamen de l’alcalde, de 9 de desembre de 2015, que es 
transcriu a continuació: 
 
“Havent-se confeccionat per aquesta Alcaldia Presidència el Pressupost General 
d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2016 i les Bases d’execució del mateix i, emès 
l’informe preceptiu per part de la Comissió d’Economia i Governació i de la Intervenció, 
l’Alcalde que subscriu, en acompliment del que disposa l’article 168.4 del Reial Decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de 
les hisendes locals i l’article 18 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, l’eleva al Ple 
de la Corporació i proposa l’adopció dels acords següents: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment el Pressupost General d’aquest Ajuntament per a 
l’exercici 2016, integrat pel Pressupost d’aquesta Corporació i el de les societats 
municipals AIGÜES DE MANRESA, S.A., FOMENT DE LA REHABILITACIÓ URBANA 
DE MANRESA, S.A. i MANRESANA D’EQUIPAMENTS ESCÈNICS, S.L. així com les 
Bases d’execució del mateix, el resum dels quals és el següent: 
 
 

PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT 
 
 

ESTAT D’INGRESSOS 
 
Capítols                                                                                                 Euros 
 
A) OPERACIONS CORRENTS 
 
 1.- Impostos directes ................................................................................. 37.984.178,00 
 2.- Impostos indirectes ................................................................................ 2.215.720,00 
 3.- Taxes i altres ingressos ........................................................................ 14.609.200,00 
 4.- Transferències corrents ........................................................................ 19.307.813,00 
 5.- Ingressos patrimonials .............................................................................. 285.628,00 
 
 
B) OPERACIONS DE CAPITAL 
 
 6.- Alienació d’inversions reals ....................................................................... 698.241,00 
 7.- Transferències de capital .......................................................................... 988.974,00 
 8.- Actius financers ............................................................................................. 6.688,00 
 
  
TOTAL ESTAT D’INGRESSOS ............................................................................. 76.096.442,00 
 

 
ESTAT DE DESPESES 

 
I.- CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES 
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Grups                                                                                                   Euros 
 
0.- Deute Públic ........................................................................................................ 9.281.561,00 
 
1.- Serveis Públics Bàsics ...................................................................................... 26.874.062,00 
 
2.- Actuacions de protecció i promoció social ........................................................ 10.427.042,00 
 
3.- Producció de béns i serveis de caire preferent ................................................. 11.807.288,00 
 
4.- Actuacions de caire econòmic ............................................................................ 4.346.949,00 
 
9.- Actuacions de caire general .............................................................................. 13.359.540,00 
 
TOTAL ESTAT DE DESPESES ............................................................................. 76.096.442,00 

 
 
II.- CLASSIFICACIÓ PER CATEGORIES ECONÒMIQUES  
 
Capítols                                                                                                 Euros 
 
A) OPERACIONS CORRENTS 
 
 1.- Despeses de Personal ......................................................................... 31.035.434,00 
 2.- Despeses corrents en béns i serveis ................................................... 20.791.825,00 
 3.- Despeses financeres .............................................................................. 1.740.680,00 
 4.- Transferències corrents .......................................................................... 8.048.244,00 
 5.- Fons de contingències i altres imprevistos.......................................     342.500,00 
 
B) OPERACIONS DE CAPITAL 
 
 6.- Inversions reals ...................................................................................... 5.149.724,00 
 7.- Transferències de capital ....................................................................... 1.320.466,00 
 8.- Actius financers ............................................................................................. 6.688,00 
 9.- Passius financers ................................................................................... 7.660.881,00 
 
 
 TOTAL ESTAT DE DESPESES ................................................................ 76.096.442,00 

 
 

PRESSUPOST DE LA SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL   
AIGÜES DE MANRESA, S.A. 

 
 
I) PRESSUPOST D’EXPLOTACIÓ 
 
   Concepte                                                                                            Euros 
 
A) DESPESES (DEURE) 
  
 Existències (variació) ................................................................................................. 0,00 
  
 Compres netes ............................................................................................ 2.756.697,00 
 
 Despeses de personal ................................................................................. 7.012.470,00 
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 Despeses financeres ...................................................................................... 363.889,00 
 
 Tributs ............................................................................................................. 936.934,00 
 
 Treballs i subministraments ......................................................................... 9.795.764,00 
 
 Amortitzacions ............................................................................................. 4.210.845,00 
 
 Dotacions i Altres ............................................................................................ 205.960,00 
 
 Benefici d’explotació .................................................................................... 1.202.927,00 
 
 
 TOTAL DEURE ......................................................................................... 26.485.486,00 
 
 
B) INGRESSOS (HAVER) 
 
  
 Vendes netes ............................................................................................. 19.315.190,00 
 
 Ingressos accessoris a l’explotació ................................................................ 227.564,00 
 
 Treballs realitzats per l’empresa pel seu immobilitzat ................................. 5.881.321,00 
 
 Ingressos diferits...................................................................................1.061.411,00 
 
 
 TOTAL HAVER .......................................................................................... 26.485.486,00 
 
 
 
II) PRESSUPOST DE CAPITAL 
 
Concepte  Euros 
 
A) ESTAT DE DOTACIONS 
 
 Immobilitzat material .................................................................................... 4.471.556,00 
 Immobilitzat immaterial ................................................................................... 992.042,00 
 Immobilitzat financer .................................................................................... 1.902.359,00 
 Retorn de préstecs concedits 
 a mig i llarg termini ...................................................................................... 1.088.642,00 
 
 TOTAL ......................................................................................................... 8.454.599,00 
 
 
B) ESTAT DE RECURSOS 
 
 Autofinançament .......................................................................................... 4.352.361,00 
 Finançament aliè ......................................................................................... 1.100.000,00 
 Disposició fons de maniobra ....................................................................... 3.002.238,00 
 
 TOTAL ......................................................................................................... 8.454.599,00 
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PRESSUPOST DE LA SOCIETAT ANÒNIMA MUNICIPAL FOMENT DE LA 

REHABILITACIÓ URBANA DE MANRESA, S.A. 
 
 
Concepte                                                                                                Euros 
 
A) DESPESES 
 
 Despeses de personal .................................................................................... 697.040,00 
 
 Compres i serveis exteriors ............................................................................ 654.944,00 
  
 Despeses Financeres ..................................................................................... 159.700,00 
  
 Amortitzacions ................................................................................................ 440.500,00 
 
 
 TOTAL DESPESES ..................................................................................... 1.952.184,00 
 
B) INGRESSOS 
 
 Administració Pública ..................................................................................... 756.156,00 
 
 Ingressos d’explotació ................................................................................ .1.376.528,00 
 
 Altres ingressos  .................................................................................................... 500,00 
 
  
 
 TOTAL INGRESSOS ................................................................................... 2.133.184,00 
 
 
 

PRESSUPOST DE LA SOCIETAT MUNICIPAL MANRESANA  
D’EQUIPAMENTS ESCÈNICS, S.L. 

 
 
Concepte                                                                                                               Euros 
 
A) DESPESES 
 
 Despeses de personal .................................................................................... 475.000,00 
 
 Compres i serveis exteriors ......................................................................... 1.557.700,00 
  
 Despeses Financeres ............................................................................................ 300,00 
 
 Amortitzacions .................................................................................................. 62.000,00 
 
 
 TOTAL DESPESES ..................................................................................... 2.095.000,00 
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B) INGRESSOS 
 
 Administració Pública ..................................................................................... 759.282,00 
 
 Ingressos d’explotació ................................................................................. 1.335.718,00 
 
  
 
 TOTAL INGRESSOS ................................................................................... 2.095.000,00 
 
 
 
SEGON.- De conformitat amb allò que disposa l’article 169 del Reial Decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, i l’article 20 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, el 
Pressupost aprovat s’exposarà al públic pel termini de quinze dies hàbils, als efectes 
de reclamacions i es considerarà definitivament aprovat si, a l’acabament del període 
d’exposició pública, no s’haguessin presentat reclamacions.” 
 

El secretari presenta una esmena del Grup Municipal del PSC, de 16 de desembre de 
2015, que es transcriu a continuació: 
 
“Atès que l’Ajuntament de Manresa fa un evident esforç planificador i de priorització en 
la dotació de les partides de despesa d’atenció social que, tanmateix, podria resultar 
insuficient. 
 
Atès, finalment, que en els darrers exercicis pressupostaris, l’Ajuntament de Manresa 
s’ha compromès sempre en Ple Municipal, a què, en el cas que alguna d’aquestes 
partides quedés curta de recursos per atendre totes les necessitats greus d’atenció 
social bàsica, seria suplementada amb les dotacions que calguessin. 
 
És per això que el Grup Municipal del PSC presenta esmena d’addició al dictamen per 
incorporar un acord “TERCER” que dirà textualment: 
 

 És compromís ferm que es renova en aquest dictamen de Pressupost General 
de, tal i com permeten les bases del pressupost, fer ús de l’eina de la 
“modificació de crèdit”, tantes vegades com sigui necessari durant l’exercici 
econòmic per suplementar les partides d’atenció social bàsica, en el cas que 
aquestes quedin exhaurides abans de finalitzar l’any. Amb l’objectiu de què, 
amb aquests suplements econòmics, es puguin atendre totes les peticions que 
la ciutadania de Manresa en situació de pobresa i/o risc d’exclusió social 
puguin efectuar davant el nostre Ajuntament i que estiguin, degudament 
acreditades pels serveis tècnics municipals.” 

 
 
L’alcalde informa que en primer lloc defensarà el dictamen el regidor delegat 
d’Hisenda, senyor Josep M. Sala, amb una durada màxima de 25 min, a continuació el 
representant del Grup Municipal del PSC, que defensarà l’esmena presentada, i tot 
seguit es continuarà amb l’ordre habitual de les intervencions. 
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El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda, manifesta que el pressupost 
que avui es presenta a debat del ple recull, tenint en compte el nivell d’ingressos 
previstos i les obligacions de despesa fruit de contractes, concessions, sentències, 
plantilla de personal i d’altres compromisos contractuals previs, una proposta per fer 
front als serveis obligatoris o no, que l’Ajuntament de Manresa té vers la ciutadania. 
 
Aquest pressupost que tot seguit detallarà, té un import de 76.096.442 €, dels quals 
6.470.197 són inversions, 3,33 MEUR corresponents a mandats anteriors a l’any 2011 
i 3,13 MEUR que corresponen a mandats posteriors al 2011. 
 
Un any més, el pressupost per atenció a la sensibilitat social i el foment de la promoció 
econòmica, ho fa reforçant les polítiques socials, incrementant els ajuts socials a 
l’habitatge, amb polítiques que ajudin a incrementar el parc d’habitatges, en la 
consolidació dels ajuts escolars i l’increment de les beques menjador. 
 
Respecte al foment de la promoció econòmica s’incrementen els plans d’ocupació i 
formació, es manté la política de microcrèdits per a emprenedors i es reforça el 
projecte turístic potenciant l’aportació al Pla Manresa 2022. 
 
A l’igual que en pressupostos anteriors vol remarcar que totes les partides 
pressupostàries estan obertes i molt especialment aquelles que fan referència a les 
polítiques socials i, per extensió, a les polítiques d’habitatge, tenint des de moment 
zero el compromís d’habilitar els recursos necessaris per reforçar aquelles partides 
que així ho requereixin. 
 
En l’apartat d’objectius econòmics financers es presenta un pressupost ajustat, amb 
reducció de la càrrega financera per millora dels tipus i un increment de l’amortització 
de principal dels préstecs, que s’ha pogut minimitzar al realitzar una operació de 
refinançament, alhora que es manté el període de pagament a proveïdors en 60 dies, 
fita que es va aconseguir consolidar en el passat pressupost. 
 
Aquesta corporació, i a proposta de l’equip de govern, va renunciar per segon any 
consecutiu, a incrementar les ordenances fiscals, malgrat sabia de les dificultats que 
això representaria en el quadre pressupostari del 2016, però va prevaldre la voluntat 
de no carregar més les economies familiars i l’activitat econòmica. 
 
Arribats a aquest punt i abans d’analitzar el pressupost, vol expressar l’agraïment del 
govern municipal a tots els treballadors i treballadores de l’ajuntament, i de forma 
especial als responsables dels serveis, que amb el seu treball, col·laboració i saber fer, 
han ajudat a confeccionar aquest projecte pressupostari del 2016, que preveu donar 
cobertura a les obligacions, compromisos i necessitats de la ciutat. 
 
Per últim vol fer un agraïment molt personal als companys del govern que, amb les 
seves renúncies, han mostrat generositat amb la finalitat de facilitar un encaix 
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pressupostari que un any més –i en van cinc-, ha hagut d’assumir restriccions, atès el 
no increment de nous recursos econòmics nets. 
 
Tot seguit passa a analitzar el pressupost i documents annexes, començant la seva 
exposició parlant de la situació del pressupost per al proper exercici i comentant que 
ha experimentat un increment respecte al del 2015.  
 
Abans de continuar s’ha d’analitzar el contingut d’aquest augment que es deu a un 
major import dels Plans d’Ocupació i Formació, que vénen majoritàriament finançats, a 
les subvencions de la Generalitat pel Pla Manresa 2022, a l’aportació de l’1% cultural 
per les obres de l’Eix Diagonal, i destinades a la rehabilitació de l’edifici dels antics 
jutjats, a l’increment de recaptació de la taxa d’escombraries i al dèficit de gestió de la 
Mancomunitat de Sanejament. Totes elles operacions neutres en el pressupost, donat 
que ingressos i despeses es compensen.  
L’import global d’aquestes cinc actuacions que ha citat és de 2.241.522€, lleugerament 
superior a l’increment del pressupost, que és de 2.141.672€. 
 
A banda d’aquestes diferències, en l’apartat d’ingressos no es produeixen increments. 
Destaca el no increment de les ordenances i que l’aportació de l’Estat, per la via del 
fons nacional, es redueix el 2016 en 51.226€. 
 
En l’apartat de despeses, els increments del Capítol I, bàsicament pel compliment de 
la Llei respecte a sous i endarreriments de la paga extra de Nadal del 2012, han 
comportat una sèrie d’ajustaments en els altres capítols de despesa, alguns ja 
previstos, com els financers i d’inversions, i d’altres que han implicat un nou esforç de 
contenció i racionalització en algunes partides pressupostàries. 
 
Entrant en l’anàlisi dels ingressos, amb impostos directes hi ha un increment de 
143.000€ que prové d’un increment de les plusvàlues. Recorda que l’any 2015 
pressupostàriament van baixar molt respecte del 2014 i l’evolució permet preveure que 
el 2016 millorarà respecte el 2015 i per això es preveu un increment de 107.000€ en 
aquest apartat.  
 
Pel que fa als ajustos de l’IBI per actualitzacions del dia a dia, permet un increment de 
70.000€ més. 
 
En el cas de l’IAE hi ha una minoració per import de 93.000€. 
 
Amb impostos indirectes, l’ICIO, es preveu la mateixa xifra que per a l’exercici 2015. 
 
Pel que fa a transferències corrents, que en el conjunt hi ha un increment de 961.000€, 
els de l’Estat tenen un decrement previst de 51.226€, i això ja inclou no solament les 
devolucions que corresponen a les liquidacions del 2008 i 2009, sinó la previsió de 
liquidació favorable del 2014 –sobre la qual ja han informat des de l’Estat-.  
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Incloent tot això, els ingressos que rebrà de l’Estat seran 51.226€ inferiors, previsió 
segons la informació del Ministeri. 
 
Per part de la Generalitat, en temes de formació i d’ocupació, hi ha un increment de 
197.000€, de la Diputació, també per a formació i ocupació, hi ha un increment de 
596.000€ i la Mancomunitat de Sanejament, d’uns 219.000€. 
 
Amb taxes i altres ingressos hi ha l’increment dels ingressos de la Taxa 
d’escombraries, amb una previsió de 210.000€, que es compensa amb l’increment de 
despesa. 
 
Respecte a les empreses d’explotació de serveis de subministraments hi ha una 
previsió al voltant dels 220.000€. 
 
Amb ingressos patrimonials s’està en línia amb l’any anterior. 
 
Amb alienació d’inversions hi ha la previsió d’unes vendes que no s’han pogut realitzar 
encara a la Parada, una reparcel·lació del PAU Segre, i el local del c/Torres i Bages de 
l’EBASP Nord. Tot això representa un increment respecte a la partida de l’any anterior, 
de 187.000€. 
 
Per últim, amb transferències de capital hi ha un major ingrés de 250.000€, dels quals 
219.000 provenen de la Generalitat –per a inversions-.  
Una disminució de 400.000 de la Diputació, perquè els que hi havia l’any 2015 eren 
uns sobrants que quedaven del Pla Xarxa del període 2012 a 2014, i el 2016 ja no hi 
ha res, tot i que en el proper mes s’espera rebre la informació del Pla Xarxa 2016-
2018, per la qual cosa ja s’aniran fent les incorporacions durant el 2016 a mesura que 
es vagi rebent la validació per part de la Diputació cap a mitjans d’any. 
 
Amb empreses privades hi ha un increment de 431.000€ que provenen de dos 
projectes, un de 400.000€ -que és l’1% cultural-, que prové del finançament de l’Eix 
Diagonal per tirar endavant les obres de millora dels antics Jutjats. 
 
Pel que fa al capítol de despesa, en personal hi ha un increment de 2.035.717€ que, 
respecte al 2015, correspon a les subfases següents: 

- L’increment dels Plans d’Ocupació i Formació, que amb personal s’incrementa 
amb 781.000€. 

- Un increment per al pagament del 75% de la paga de Nadal del 2012, autoritzat 
per llei, i que s’efectuarà el 2016, atès que el 25% restant ja es va fer efectiu en 
el decurs del 2015, i que té un import de 559.000€. 

- Un increment de l’1% dels sous de tot el personal de l’Ajuntament per a l’any 
2016, també d’acord amb la llei, que representarà un increment de 300.000€. 

- El Pla de carrera que s’aplica l’últim trimestre de l’exercici, que en el 2015 va 
tenir poca incidència, però que sí que en tindrà el 2016, representa un 
increment de 178.000€ i escaig. 
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- A banda també s’han d’actualitzar els triennis del personal a mesura que es va 
tenint antiguitat. 

 
Amb despeses de béns corrents hi ha una disminució de 97.000€, on hi ha partides 
que s’incrementen i d’altres que no, entre les que s’incrementen hi ha el cànon de 
l’Ateneu les Bases, de 54.000€ més. Uns estalvis amb subministraments que serien de 
consum elèctric i gas, de 79.000€. Amb comunicacions: Telefònica, adsl, fixos, mòbils, 
hi ha un estalvi de 47.000€.  
Hi ha un increment de neteja d’edificis, ja que s’incorporen alguns elements nous i 
d’altres que s’amplien. Entre els que s’incorporen hi ha el Centre d’interpretació de la 
Manresa Ignasiana i el Centre d’interpretació Medieval al carrer del Balç. Les 
ampliacions serien la planta baixa i el primer pis de Pl.Major, 1, que fins ara es feia 
amb personal propi, però com que es produirà la jubilació de personal les places no es 
cobreixen i es farà amb personal de l’empresa concessionària. 
Una altra ampliació és la del Centre de Normalització Lingüística, on hi haurà més 
dedicació horària, i una altra a l’Escola Valldaura. Aquestes ampliacions i noves 
incorporacions pugen a uns 49.000€. 
 
També hi ha un nou contracte de concessió de climatització, calefacció i aigua calenta 
sanitària, l’actualització del qual representarà un increment de 126.000€ respecte a la 
xifra actual. 
 
Pel que fa al POUM es preveu dedicar-hi una xifra que té una disminució respecte el 
2015, i que a la vegada ja n’havia tingut una respecte el 2014, la disminució de la qual 
per al 2016 és de 39.000€. 
 
En promoció turística s’hi destinen 70.000€ més i amb despeses diverses hi ha uns 
reajustaments per import de 143.000€. 
 
Pel que fa a interessos financers, on hi ha un estalvi de 740.000€, la modificació a la 
baixa dels tipus d’interès dels plans de proveïdors del 2012 i del 2013 permeten 
estalviar 129.000€.  
 
Respecte als préstecs per inversió la reducció de l’Euríbor i el refinançament d’un 
préstec de 6.200.000€ amb Caixabank permeten rebaixar 368.000€. 
Les operacions de Tresoreria tenen una previsió de despesa de 100.000€ inferiors al 
2015, i altres estalvis financers per import de 142.000€, que en total sumen els 
740.000 a què feia referència. 
 
En l’apartat de Transferències corrents, amb un increment de 612.000€, hi ha una 
major aportació al Consorci de l’Abocador del Bages, que s’incrementa en 166.000€. 
D’aquests 166.000, el 57% fa referència a l’increment del cànon de residus respecte a 
l’any anterior, la resta correspon a la gestió del propi Consorci. 
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Amb relació a la Mancomunitat de Sanejament la despesa té un import similar al 
d’ingressos, concretament 230.000€. 
 
Un estalvi en les aportacions al Parc de l’Agulla en tant que l’any 2015 hi va haver les 
aportacions de tres anys, perquè dos anys havien quedat pendents, al detreure l’import 
del 2013 i 2014 hi ha un estalvi de 99.000€. 
 
En Plans d’Ocupació i Formació s’incrementa el Capítol IV amb 236.000€. 
En Beques menjador hi ha un increment de 33.900€. 
En ajudes a l’habitatge, Capítol IV, 50.000€. 
En ajuts per cedir pisos en lloguer social es crea una partida nova per import de 
25.000€. 
Una aportació a la FUB per a despeses de subministrament, manteniment i 
consergeria, per a la nova unitat escolar a l’antic edifici del CTM, de 31.000€. 
Una aportació per finançar el transport universitari de Manresa a l’Autònoma de 
Barcelona, que és una prova pilot, de 9.200€. Explica que des del 2009 fins a 
l’actualitat, en què es va entrar a formar part del Consorci del Transport s’abonava una 
quota de 45.600€, s’ha rebut comunicació que a partir del 2016 aquest quota 
desapareix, la qual cosa suposarà un estalvi important. 
 
Pel que fa al fons de contingència s’incrementa amb 9.500€, ja que el pressupost és 
lleugerament superior, i perquè l’art. 31 de la Llei 2/2012 d’estabilitat pressupostària 
preveu, com a mínim, que el 0,5% dels Capítols I al VII de la despesa s’han de 
provisionar com a contingència. 
 
Pel que fa a inversions, Capítols VI i VII, tenen un decrement respecte a l’any anterior 
de 285.000€. Les inversions es classifiquen en els compromisos de mandats anteriors 
al 2011, amb 3.334.000€, que es desglossen, entre d’altres, de la forma següent: 

- Sentències 2,4 MEUR. 
- Liquidació d’interessos de l’expropiació de Rustic March, 78.000€, amb la qual 

cosa ja quedarà tancada aquesta operació. 
- Les naus de Bufalvent 263.000€ 
- La darrera aportació a FORUM, de 514.000€, que prové d’un préstec de 3 

MEUR que va assumir l’Ajuntament de Manresa. 
 
Pel que fa a compromisos posteriors al 2011, alguns de restes de l’any anterior i altres 
pròpiament del 2016, hi hauria: 

- Espais Manresa 2022, amb 370.000€. 
- FORUM, 500.000€ en compliment de l’acord de 2015 en què es va acordar que 

es faria questa aportació fins el 2019, per finançar el Pla de reestructuració 
financera de l’entitat, aprovat el mes passat. 

- Els antics Jutjats de Manresa, una primera fase que inclourà el Projecte 
executiu i una subfase de Rehabilitació, la suma de les quals puja a 400.000€. 

- Inversions compromeses amb la nova concessió del Mercat de Puigmercadal 
per 110.000€. 
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- 119.739€ per a Millores en les instal·lacions: canvis d’instal·lacions, calderes i 
algun acumulador d’aigua calenta. D’aquest import 90.000€ són per refer 
instal·lacions al Pavelló nou del Congost. 

- El conveni de Plaça Bages, per import de 200.000€. 
- La restauració de façanes del Claustre del Museu per import de 107.000€. 

 
En passius financers hi ha un increment de 607.000€. Destaca el refinançament d’un 
préstec amb Caixabank per import de 6,2 milions que ha permès que l’increment 
d’aquest Capítol pressupostari s’hagi limitat a 607.000, ja que si no s’estaria parlant 
d’un increment d’1.795.000€, cosa que hauria dificultat l’encaix pressupostari per al 
2016, refinançament que millora la càrrega financera amb els interessos i dóna un any 
de carència en la devolució de principal. 
 
Pel que fa altres aspectes generals del pressupost del 2016, sobre la situació 
financera comenta que l’endeutament a llarg termini, a 31 de desembre de 2015, serà 
de 57.878.€, el més baix des del 2005, rebaixant el llistó dels 60 milions. 
El coeficient d’endeutament previst a 31 de desembre de 2015 estarà al voltant del 
88%, que es pot veure reduït en funció de l’arribada d’uns ingressos previstos d’altres 
administracions. 
 
Pel que fa a la mitjana de pagament anual a proveïdors se situarà al voltant dels 63,5 
dies. Recorda que a principis d’any no s’estava als 60 dies.  
 
L’evolució del cobrament en voluntària serà del 92,52%, la xifra més alta des del 2007. 
Recorda que el 2009 va ser del 85,14%. 
 
Quant als fraccionaments i ajornaments concedits l’any 2015 la xifra ha estat de 
700.000€. El 2014 havia estat de 2.100.000€, molt similar a l’any 2013. 
 
El cobrament avançat dels impostos ha assolit la xifra de 7,3 MEUR, la més alta des 
que es va implantar aquesta modalitat el 2009. 
 
Pel que fa a les Bases d’execució del pressupost només hi ha uns canvis puntuals de 
vinculació en algunes partides, a proposta d’alguns serveis tècnics. 
 
Pel que fa a les empreses municipals el seu pressupost és de 26 MEUR per a Aigües 
de Manresa, SA, 2.100MEUR per a FORUM, SA, i 2.095 MEUR per a Manresana 
d’Equipaments Escènics, SL. 
 
Acaba la seva exposició dient que el pressupost consolidat de l’Ajuntament de 
Manresa és de 108.400MEUR i demana el vot favorable al dictamen. 
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L’alcalde recorda que tots els grups municipals disposaran de 15 minuts per fer 
la seva exposició i tot seguit dóna la paraula al representant del GMPSC perquè 
es posicioni i defensi l’esmena presentada. 
 
 
El senyor Felip González, president del Grup Municipal del PSC, comença la seva 
intervenció saludant el Dr. Irujo, que es troba present a la sala de plens, president del 
Grup Municipal Socialista en l’anterior mandat i un autèntic mestre en la lectura, anàlisi 
i avaluació del pressupost. 
 
En primer lloc manifesta que el PSC votarà favorablement el pressupost. 
 
El GMPSC ho fa amb un cert risc polític perquè saben que hi és, perquè en el resum 
de titulars que faran els mitjans de comunicació de la crònica del ple sembli que el 
PSC no fa oposició i que combrega amb tot el que avui s’aprovarà, tot i que ho 
intentarà explicar.  
I ho diu en el sentit que el portaveu de l’equip de govern, que avui actua com a 
president accidental, els podria retreure en els propers mesos, quan facin algun 
posicionament diferent al de l’equip de govern, que no acaba d’entendre-ho si ho han 
votat favorablement. 
 
El GMPSC demana que entenguin que aquest no és un sí a tot sinó a la governabilitat. 
I ho va ser en l’anterior mandat quan els companys socialistes facilitaven l’aprovació 
del pressupost del govern de CiU en minoria, i ho és ara malgrat que abans d’ahir ja 
poguessin llegir en el diari en un article del cap d’Esquerra Republicana de Manresa 
que aquest pressupost ja està tancat i que té tots els vots que necessita per reeixir. 
 
El vot favorable del GMPSC té alguns peròs. El primer el deixarà que l’expliquin els 
regidors de la CUP i fa referència a l’escadussera participació ciutadana amb què s’ha 
elaborat i que ha incomplert els acords que havia adoptat aquest Ple, ja que queden 
molt per sota del que es va aprovar al respecte a proposta del GMCUP. 
 
Els següents peròs ja tenen més a veure amb altres qüestions que passa a detallar. 
 
D’entrada, és cert que es tracta d’un pressupost amb sensibilitat social. Les partides 
d’Ocupació i de Serveis socials de l’Ajuntament, tot i les restriccions pressupostàries, 
no només no baixen sinó que es mantenen en alguns casos i, fins i tot, s’apugen, o si 
es reestructuren no és en detriment d’una menor despesa social i això està bé, com ho 
està el fet que després d’un cert estira i arronsa públic entre el senyor Llobet i el Grup 
del PSC, de fa uns dies, les beques de menjador siguin completes al 100% per a 490 
nens i nenes de la ciutat, i no només per als 16 que les tenien aprovades aquest curs. 
 
El GMPSC ja sap que el govern, i especialment el senyor Llobet, pot dir que aquest 
increment no és ni molt menys conseqüència d’aquell debat públic, i probablement 
tingui raó, però és un fet que l’Ajuntament ha mogut fitxa, que l’ha mogut el mes de 
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novembre i que ha fet un esforç al respecte i per això el GMPSC va demanar en la 
darrera reunió del Consell de Serveis Socials que constés en acta la felicitació del seu 
grup per aquest fet. 
Aquest és el primer exemple del que ha dit abans sobre el seu sí, un sí crític, per no dir 
un sí tranquil al pressupost. 
 
El document que avui s’aprovarà no té partida suficient per mantenir aquest nivell de 
concessió, o de complement de les beques de menjador perquè siguin el 100% per a 
les 490 persones que ara ho tenen, o per a les més que ho poguessin tenir.  
 
Aprofita per presentar l’esmena d’addició al dictamen dels pressupostos, l’objectiu de 
la qual és fer possible que quedi negre sobre blanc, i en acta, el compromís ja 
manifestat de sempre, i avui del senyor Sala, de mantenir les partides socials sempre 
obertes a modificacions de crèdit que les complementin en cas que es quedin curtes al 
llarg de l’any. 
 
El GMPSC no dubta d’aquest compromís, però el que s’ha fet amb les beques 
menjador aquest curs, i que estan segurs que es farà en el proper, encara que no 
consti ara consignació suficient, segur que farà possible arribar allà on calgui.  
 
Un cas similar es pot trobar en el manteniment de carrers, voreres i accessibilitat, i que 
la consignació també es quedarà curta perquè és similar a la de l’any passat i perquè 
saben que en aquests moments ja està obert el concurs per fer la famosa auditoria 
que ens ha de guiar sobre les prioritats a reparar l’espai urbà de la ciutat. 42.500€ de 
pressupost i 40 dies per fer la feina de repassar 490 carrers de Manresa, objectiu que 
haurà de complir l’empresa que guanyi el concurs negociat sense publicitat. 
Amb el resultat d’aquesta auditoria segurament s’hauran de suplementar les partides. 
 
Recorda que aquest 2015 s’han fet fins a 27 canvis de partides, cosa que demostra 
que el pressupost és un document important, vital per al dia a dia, però sobretot un 
document viu, en constant modificació. 
 
No entrarà en un ball de xifres, però vol posar de manifest que el fet que el pressupost 
sigui un document viu no només ho és com a conseqüència de la variabilitat de 
despeses sinó que també ho és una mica per la variabilitat dels ingressos.  
Cita un exemple al respecte i diu que tot repassant la documentació que s’ha posat a 
disposició han parat atenció en la previsió del pressupost d’ingressos i han vist que hi 
ha algunes diferències notables entre el grau d’execució del pressupost actual de 2015 
i les previsions d’ingressos per al 2016.   
Especialment a la partida 391.20, de multes de circulació, on hi consta una previsió 
d’ingrés d’1.538.000€, previsió superior a la del pressupost inicial de 2015 que era 
d’1.459.000€, i superior també a la quantitat que l’estudi que incorpora l’expedient de 
pressupostos feia prèviament, suposa que pels serveis tècnics municipals-, en què es 
proposava per a aquest any 1.338.000€. 
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Creu que cal una explicació al respecte perquè ni 1,5 milions, ni 1,4, ni 1,3. Pregunta si 
saben quant hi ha ingressat per aquest concepte aquest any, ja que no arriba als 
600.000€. Pregunta si saben quant es va ingressar per aquest  mateix concepte l’any 
2014, a pressupost liquidat, doncs 600.000€. 
O bé el senyor Sala o la senyora Sánchez donen instruccions als Policies locals de 
Manresa perquè multipliquin per dos o per tres les multes de circulació, o les donen als 
Serveis Financers perquè aconsegueixin cobrar totes les multes que es posen, o les 
previsions d’ingrés per aquest concepte per al 2016, no quadren massa ni amb la 
realitat actual ni amb la de 2014. 
 
El GMPSC reconeix que anar a parar a aquesta partida no ha estat mestratge del Dr. 
Irujo, sinó del mateix senyor Sala, que quan era a l’oposició defensava que això, quan 
passava a un altre govern, volia dir que s’engreixaven els ingressos per quadrar els 
comptes. 
 
El GMPSC no gosa dir el mateix perquè segur que el senyor Sala els il·lustrarà amb 
una explicació lògica per aquest desfasament de quantitats. 
 
En resum, el Grup Municipal del PSC aprova l’aposta social d’aquest pressupost, que 
si es vota favorablement l’esmena d’addició que han presentat també es donaran per 
satisfets, pel fet que les partides socials no es quedaran mai curtes durant l’any tot i el 
caràcter restrictiu d’aquests comptes com a conseqüència de la situació econòmica 
general. 
 
El GMPSC tampoc vol passar per alt l’increment de recursos destinats als Plans 
d’ocupació, ja que en uns moments de crisi econòmica aquest és un dels factors 
positius de la proposta de l’equip de govern. Tot i que hi ha algun però, aquest primer 
any de nou mandat el PSC creu que pot assumir els riscos que comportarà per al seu 
grup aquest posicionament. 
 
 
El senyor Dídac Escolà, president del Grup Municipal de DM, manifesta que el seu 
grup municipal s’abstindrà en la votació dels pressupostos per al 2016, per la seva 
inexperiència i perquè reconeixen l’esforç a l’hora de fer enginyeria econòmica per tal 
de rebaixar el deute.  
Reconeixen també l’esforç, tenint en compte la ideologia política de Convergència, 
perquè els pressupostos tinguin un caire més social i menys, en aparença, 
empresarial. 
 
Diu que aquests són uns pressupostos continuistes amb molt poc marge d’actuació a 
causa de les altíssimes despeses fixes causades, entre altres coses, per una pèssima 
gestió de la ciutat i que, al mateix temps, han de servir per preparar uns pressupostos 
per al 2017 en què es preveu que l’endeutament baixi del 75% i es pugui tornar a fer 
una inversió real. 



   

                        Acta de la sessió plenària núm. 16 de 17 de desembre de 2015                      31 

Llavors es veurà si aquesta deriva social ha estat puntual o una veritable declaració 
d’intencions en què aquesta inversió esdevingui realment social. 
 
Com a crítica observen que, tot i l’intent de dotar els pressupostos d’un caire més 
social, s’aprecien els tics d’origen en detalls com les subvencions a entitats del tercer 
sector que, llevat d’excepcions, perpetuen les situacions socials d’exclusió i que 
queden molt allunyades de ser una solució. 
 
Acaba la seva intervenció dient que s’abstindran en la votació i pel que fa a l’esmena 
del GMPSC la votaran a favor, ja que creuen que està bé que hi sigui. 
 
 
L’alcalde intervé per aclarir al senyor Escolà que amb relació a les votacions primer es 
votarà l’esmena, però si hi ha més vots a favor que en contra de l’esmena 
automàticament el pressupost queda aprovat amb l’esmena incorporada. 
 
 
El senyor Andrés Rojo, president del Grup Municipal de C’s, agraeix al senyor 
Josep M. Sala, regidor d’Hisenda, el temps que ha dedicat al seu grup municipal per a 
explicar-los el pressupost per a l’any 2016. 
 
El GMC’s entén la importància dels pressupostos per a un ajuntament i és potser 
l’objectiu més important d’un equip de govern, ja que segons sigui aquest es farà una 
tipologia o altra de polítiques que afectarà a tota la ciutadana de forma directa o 
indirecta. 
 
També entenen la dificultat i el repte que suposa la seva elaboració perquè moltes 
vegades els ingressos amb què es compta no són els que es voldrien, però això passa 
a tot arreu. 
 
Malgrat això aquests no són els pressupostos que Ciutadans voldria sinó que són els 
de l’equip de govern. Uns pressupostos que no deixen gaire marge de maniobra, però 
sempre n’hi ha i s’ha de saber maniobrar el millor que es pugui per petit que sigui, per 
tal d’intentar treure’n el màxim rendiment possible. 
 
Per al GMC’s són bàsiques i primordials les actuacions de protecció i promoció social, i 
agraeix que s’hagi augmentat la despesa en aquest capítol. 
Creuen que es podria fer d’una altra manera, que aportaria més del que està aportant 
ara, amb un benefici molt més gran per a aquells que més ho necessiten, i retornant-
los una oportunitat d’integració, molt major, a la nostra societat. 
 
Per a Ciutadans un capítol important és la prevenció i algunes de les partides 
pressupostàries les troben una mica fluixes, com per exemple la partida per a la 
prevenció de la drogodependència, pressupostada amb 2.400€, i que és un problema 
que es troba a tot arreu. 
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Pel que fa a la partida per al Foment d’igualtat d’oportunitats, amb 854€, mentre que 
amb la zoonosi se’n gasten 77.000€, no diu que això no sigui important, però en 
aquest apartat 15.000€ només són per al control de coloms a la ciutat. Creu que 
aquests diners es podrien desviar per a coses més necessàries.  
 
Pel que fa al Capítol d’integració sociolaboral de discapacitats, amb una assignació 
d’uns 42.000€, també el consideren bastant escàs i els agradaria que l’import fos 
major, malgrat que entenen les dificultats pressupostàries. 
 
El Grup Municipal de Ciutadans considera que no només s’ha de donar sinó que cal 
posar la canya perquè s’aprengui a pescar, tot i que reconeix l’ampliació de partides 
pressupostàries afegides a l’àmbit social i que s’agraeixen, malgrat que no siguin 
suficients. 
 
Amb relació al Capítol d’ocupació i empresa diu que aquestes polítiques ja són 
rendibles si es porten per bon camí. Quan parla d’ocupació no vol dir ocupació pública 
sinó privada perquè per a Ciutadans la despesa de personal la troba molt elevada i té 
un pes excessiu en el pressupost de Manresa. 
 
Considera que fins ara s’estava treballant bé i que any rere any la partida de despesa 
de personal anava baixant, en canvi, per al 2016 s’incrementa. Es partia de 30 el 2013 
als 31 d’ara, mentre que l’any passat eren 29, tot i que hi havia unes partides pendents 
de pagar. Tot i així consideren que l’increment és elevat quan s’hauria de seguir 
reduint, concretament uns 2 milions d’euros que fan incrementar el pressupost dels 74 
al 76 MEUR. 
 
El Grup municipal de Ciutadans creu que seria més convenient incrementar la despesa 
en l’ajut a la creació de llocs de treball a través de tots els projectes possibles i viables 
que hi pugui haver per a Manresa, ja que creuen que de possibilitats n’hi ha i moltes, 
però per veure-les cal tenir una ment oberta i no a curt termini. Cal generar projectes 
per a més d’un any i per a més d’un mandat, com ja està fent el govern amb el Pacte 
de projecció exterior de Manresa, al qual Ciutadans s’ha sumat. 
 
Pel que fa a les partides d’Emprenedoria i creació d’empreses, amb un total de 
97.000€, dels quals 50.000 són per a les empreses privades, caldria incidir-hi 
potenciant-les i publicitant-les perquè arreu se sàpiga que aquestes inversions són 
benvingudes i que tenen un suport. 
 
Recorda que s’ha aprovat el padró municipal amb 75.000 habitants i escaig, i diu que 
cal treballar per aconseguir que la xifra no baixi del límit i que un factor positiu seria el 
de l’ocupació i la creació d’empreses. 
 
Amb relació a la Promoció Turística aquest és un capítol important com el del Projecte 
Manresa 2022, amb una despesa d’uns 891.000€, diners que cal tenir clar on s’han de 
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posar realment i no utilitzar-los per a una despesa interna de la ciutat. Com es vol 
promocionar Manresa des de la mateixa Fira de Manresa? Per què hi ha una partida 
de millora i adequació d’espais per valor de 370.000€? Es promocionarà la ciutat entre 
els propis manresans i manresanes, que també és important perquè es quedin?. 
El Grup Municipal de Ciutadans creu que els esforços s’haurien de fer de cara a 
l’exterior. 
 
Amb relació a la partida d’Estudis i treballs tècnics, per import de 500.000€, no creu 
que l’Ajuntament hagi de gastar aquests diners i que una gran part hauria de ser 
assumida pels tècnics municipals. 
 
Pel que fa al contracte de Missatgeria i Correspondència, de 424.000€, creu que hi ha 
d’haver altres mitjans més econòmics. 
 
També vol fer esment a la situació de l’empresa municipal FORUM en el sentit que 
caldria potenciar l’arribada d’ingressos perquè sigui més viable. 
 
Per al Grup Municipal de Ciutadans aquests són els seus primers pressupostos i la 
responsabilitat recau en l’equip de govern.  
 
Per tot l’exposat el GMC’s no votarà favorablement, però tampoc negativament sinó 
que s’abstindran, i demana que per a propers pressupostos es pugui disposar amb 
més temps d’antelació, ja que per a poder treballar-lo no han disposat de gaire temps. 
 
Per acabar, diu que no es poden tenir despeses supèrflues com la de l’Associació de 
Municipis per la Independència, de 8.000€ i escaig que, tot i que està aprovat pel Ple, 
ho entén i s’abstindran en la votació, però com ha dit, són despeses supèrflues que 
sumades amb d’altres podrien ajudar. 
 
Finalment agraeix l’esforç i el treball que han realitzat en reduir els interessos del deute 
que ha fet que no s’hagi de retallar en d’altres partides. 
 
 
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, s’adreça en 
primer lloc al senyor Felip González per disculpar-se en haver-se absentat del ple 
durant la seva exposició.  
 
Manifesta que el que avui s’aprova és un dictamen amb els ingressos i les despeses 
previstes, però que durant l’any es faran molts canvis de partida i el resultat final del 
pressupost serà molt diferent d’avui. Els canvis són conseqüència de decisions 
polítiques que tenen un impacte diari en la vida de les manresanes i que configuren el 
model de ciutat que cerca l’equip de govern. 
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Com que el model de ciutat i de pressupost de Convergència és molt diferent del 
model de ciutat i de pressupost de la CUP, no poden votar-lo favorablement sinó que 
ho faran en contra, perquè divergeix en tres aspectes claus. 
 
En primer lloc perquè el GMCUP faria un pressupost que no acatés la deutocràcia, un 
pressupost on s’audités el deute il·legítim i es busquessin mecanismes per no pagar-
lo. Actualment no se sap quin és aquest deute il·legítim, es paga sense qüestionar-lo 
perquè no se sap, i cada any ho demanen i quan es tingui identificat quina part del 
deute és il·legítima es podran prendre les mesures i buscar els mecanismes per no 
pagar-lo. Mentre no sigui així es dedicarà una part dels diners de les manresanes a 
engreixar el compte corrent dels bancs en lloc de dedicar-los a altres necessitats. 
 
En segon lloc si el GMCUP el fes seria un pressupost més social i això no vol dir 
agafar les partides dedicades als Serveis Socials i dedicar-hi més recursos sinó fer un 
pressupost que tot ell estigui amarat d’aquesta consciència social, i això passa per 
blindar les partides de Serveis Socials, que també inclouen l’habitatge, la cultura i 
altres elements, sinó que passa també per fer que l’Ajuntament treballi sempre amb 
criteris socials.  
Posa l’exemple que molts dels Serveis socials i la majoria dels serveis públics que 
ofereix l’Ajuntament estan externalitzats, que fan empreses o entitats privades. Amb el 
model de municipalització de la CUP no només s’aconseguirà abaratir-los sinó un 
major control democràtic i una major rendibilitat social, com es podrà veure a l’analitzar 
el Capítol II. 
 
En tercer lloc perquè si el GMCUP governés faria un pressupost participatiu. Aquest 
any s’havia d’implementar la tercera fase de la moció aprovada el setembre de 2013, 
amb una esmena presentada pel GMCiU, i votada a favor per tots els grups municipals 
llevat del PP, que deia textualment: “Ampliar la primera experiència a la participació en 
totes les partides dels pressupostos municipals i tota la ciutadania per tal de configurar 
uns pressupostos plenament participatius per a l’exercici 2016”.  Aquest acord no s’ha 
respectat i es torna a estar davant d’aquest simulacre de participació perquè avui 
s’aprovarà sense que ningú més, a part de l’equip de govern, hagi pogut participar en 
la seva elaboració.  
El que sí que hi haurà aviat serà el concurs que aquest any es repetirà amb una 
aportació superior, però per al GMCUP aquest no és un pressupost participatiu, sinó 
que és aquell procés on tota la ciutadania pugui participar en conèixer com es fa un 
pressupost i en decidir quines són les prioritats pressupostàries. Quan això sigui 
possible s’estarà en el camí d’aconseguir uns pressupostos realment participatius. 
 
Aquests són els aspectes claus que el GMCUP faria de forma diferent i que els porta a 
votar en contra del dictamen de pressupost que es proposa. 
 
Tot seguit analitzarà les partides seguint el mateix ordre que el regidor d’Hisenda 
senyor Josep M. Sala. 
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Pel que fa als Ingressos el GMCUP ja sap que el marge de maniobra és molt petit 
perquè els ajuntaments estan mal finançats i perquè s’ha decidit així des 
d’administracions superiors amb la participació de molts dels partits polítics avui 
representats en aquest ple, i mentre no es redueixi l’infra finançament se seguirà 
carregant el gruix de la recaptació, més del 70%, directament sobre les manresanes i 
manresans, especialment injust en una ciutat com Manresa que ha d’absorbir uns 
costos de capitalitat molt alts. 
 
Pel que fa a les Despeses, l’augment del Capítol I és molt significatiu i representa 
gairebé la totalitat de l’augment del pressupost, tot i que una bona part és per a Plans 
d’Ocupació, per al retorn d’una part dels drets dels funcionaris, dels quals s’alegren 
que els treballadors municipals puguin recuperar. 
 
També augmenta bastant la despesa generada pels regidors, tant del govern com de 
l’oposició, com ja van explicar en el ple del cartipàs en què van manifestar que creien 
que els sous eren excessius. També els preocupa l’augment de despesa en càrrecs de 
confiança que en aquests tres darrers anys s’ha triplicat. 
 
En el Capítol II, que inclou la majoria de serveis externalitzats, quan la CUP governi 
serà el capítol que més canviarà. Troben bé que baixin les despeses lligades als 
subministraments, no només per l’estalvi que representa sinó també a nivell 
mediambiental i ecològic. 
L’única partida que no decreix és la dedicada als Treballs realitzats per altres 
empreses, les concessions, les quals sumen més de 14 MEUR que es paguen a 
empreses privades per a realitzar serveis municipals. 
Per al GMCUP això es gestionaria molt millor si es fes a través d’empreses municipals. 
Posa l’exemple que només en neteja es gasta més d’un 10% de tot el pressupost 
municipal i la CUP creu que si es fes des d’una empresa municipal el cost seria menor 
o bé el servei seria millor, o les dues coses alhora. 
Cita l’exemple del subministrament d’aigua, un servei complex que es fa des d’una 
empresa municipal i que ofereix un servei excel·lent a un preu molt favorable comparat 
amb altres llocs on la gestió és privada. 
 
Passant al Capítol III, en què baixen els interessos, se n’alegren tot i que després puja 
en el retorn de principal, però fins que no es faci una auditoria sobre el deute il·legítim 
no es tindran totes les eines necessàries per valorar aquestes partides. 
 
Pel que fa al Capítol IV, Transferències corrents, augmenten les aportacions a 
empreses municipals. El GMCUP espera que serveixi per reforçar l’empresa FORUM i 
per convertir-la en el que sempre hauria d’haver estat, un agent fort en la rehabilitació 
integral del nucli antic. 
Una de les partides que no acaben d’entendre és la cessió del manteniment de la línia 
de P3 a la FUB.  
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Comenta que una bona part del capítol, en què gairebé 3 milions són per pagar 
entitats locals, sobretot la Mancomunitat i el Consorci per a la gestió de residus, la 
CUP considera que ho haurien de cobrir altres administracions superiors i que ho ha 
d’acabar pagant l’Ajuntament. 
 
Pel que fa a l’ajut al Bus, que també hi consta al capítol, entenen que aquesta 
aportació que es fa per cobrir el cost del servei s’anirà pagant sempre fins que no es 
prengui una decisió seriosa sobre el Bus de Manresa i s’impulsi el transport públic, i 
això passa per la segregació i per la creació d’un carril Bus. Mentre això no es faci 
seguirà costant molts diners perquè no pujarà el nombre d’usuaris. 
 
Finalment, sobre la partida destinada a Ajuts directes a les entitats, podrien estar 
discutint molt temps però per a la CUP molts dels serveis que es fan actualment des 
d’aquestes entitats s’haurien d’oferir directament des de l’Ajuntament i haurien de 
quedar en l’estructura interna de la casa. No entenen que no hi hagi diners per fer 
segons quines coses i en canvi segons quines entitats segueixin rebent diners. 
 
Respecte al Capítol V no comentarà res, però el Capítol VI, d’Inversions, hi ha el llast 
de les expropiacions, però també de les males inversions com el de les naus de 
Bufalvent.  
 
El GMCUP espera que les inversions Ignasianes donin fruit, tot i que han manifestat 
els seus dubtes sobre com s’ha encarat el projecte. Celebren la inversió als antics 
Jutjats que ha de servir per revertir l’error històric d’allunyar bona part de les 
infraestructures del centre històric. 
 
També creuen que està molt bé la inversió de 110.000€ al Mercat i esperen que 
serveixi per posar sobre la taula un debat que cal tenir com a ciutat sobre què ha de 
ser el Mercat municipal, aprofitant aquesta recuperació de la gestió i que haurà de ser 
un dels temes que el Comissionat del Centre Històric tingui sobre la taula. 
 
Respecte al Capítol VII, Transferències de capital, la major part és per a FORUM i 
esperen que serveixi per reconvertir la societat si no seran altre cop diners perduts. 
Pel que fa a la resta s’alegren que es comenci a perdre el llast de l’Ateneu, tot i que 
encara es continuarà pagant més de 900.000€ de cànon que sempre han considerat 
escandalosos, com també s’alegren que aviat es deixarà de pagar el del Parc Central. 
 
Respecte al Capítol VIII no comentaran res i sobre el Capítol IX ja han explicat la seva 
postura sobre el deute amb els bancs i fins que no hi hagi l’auditoria difícilment es 
podrà saber quina part d’aquests 7,6 MEUR és legítima i quina no. 
 
Un cop repassats tots els capítols diu que sobre les partides socials creuen que 
s’hauria de fer un esforç superior perquè, tot i que augmenta el total en Serveis 
Socials, Educació, Sanitat i Habitatge, però també augmenta menys del que augmenta 
el pressupost total, ja que ho fan en un 1,7 mentre que el pressupost ho fa en un 2,9%. 
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Si es mira l’any anterior el pressupost havia baixat més del 4,5 i aquestes partides van 
pujar més d’aquest 4,5. Entenen que aquesta hauria de ser la tendència perquè 
l’emergència social no està solucionada i caldria seguir dedicant-hi diners. 
 
El GMCUP també votaria a favor de l’esmena i en contra dels pressupostos, com ha 
dit el senyor Escolà, però com que no ho poden fer votaran en contra del pressupost 
però deixant clar que en el cas que es pogués fer votarien a favor de l’esmena. 
 
 
La senyora Mireia Estefanell, presidenta del Grup Municipal d’ERC, manifesta que 
aquests són uns pressupostos de continuïtat i s’emmarquen encara en un context de 
contingència i la necessitat imperiosa de situar el deute municipal per sota del 75%, 
per complir amb la legislació i el pla d’estabilitat. 
 
El lleuger increment que presenta ve condicionat per les partides finalistes provinents 
de programes amb finançament extern i que deixen poc marge de maniobra. 
 
No repetirà la descripció de les variacions entre partides que tant completament ha 
detallat el regidor d’Hisenda, senyor Josep M. Sala, a qui agraeixen especialment la 
màxima disposició que ha demostrat per facilitar-los tota la informació per a l’anàlisi del 
document, així com tota la tasca del seu equip. 
 
El GMERC destaca l’esforç a renegociar deutes i concessions que permetrà rebaixar 
de manera molt important els interessos a liquidar. 
Perceben aquests pressupostos com uns pressupostos honestos, que ajusten la 
despesa als ingressos reals. Queda descartada la pràctica irresponsable d’inflar les 
partides d’ingressos per quadrar un volum de despesa inassumible per a la ciutat.  
 
Explica que el mes d’octubre es va optar per no augmentar la pressió fiscal als 
ciutadans, congelant els impostos municipals, l’única part dels ingressos on 
l’Ajuntament pot incidir directament, mentre que la demanda de serveis i la necessitat 
de donar-hi sortida com a Ajuntament creix. Això exigeix un compromís en la 
racionalització de la despesa, assumit per tots els regidors, i és també responsabilitat 
de tots i cadascun dels treballadors de l’Ajuntament, vetllant pel bon ús de tots els 
recursos i no s’estaran de demanar-los que continuïn aportant iniciativa i noves 
propostes en cadascuna de les àrees, ja que l’encotillat pressupost els obligarà a 
seguir amatents totes i cadascuna de les partides. 
 
Repeteix que són uns pressupostos honestos, però aquests no són els pressupostos 
d’Esquerra, i no ho són perquè pensen que no serien els pressupostos que voldria cap 
dels grups municipals del consistori, ni dels que voldria cap manresà, però són els 
pressupostos possibles pel moment actual. Mentre l’etern debat del mal finançament 
dels municipis a l’estat espanyol es manté dificultant l’equilibri entre els serveis que 
oferim com a administració més propera al ciutadà i la capacitat d‘ingressos. 



   

                        Acta de la sessió plenària núm. 16 de 17 de desembre de 2015                      38 

Malgrat que els manresans contribueixen pagant molts impostos aquests no es 
tradueixen en el finançament de les inversions que necessitarien o dels serveis que es 
poden prestar des de l’Ajuntament o la Generalitat. 
 
Esquerra es fa seus aquests pressupostos i hi donarà suport. A l’hora de posicionar-se 
sobre aquests pressupostos Esquerra s’ha marcat dues línies vermelles que 
reflectissin els acords de Pacte de Governabilitat i que els decrements fossin els 
mínims imprescindibles i plenament justificats, per tal de focalitzar el màxim d’esforç 
pressupostari a abordar l’emergència social. 
 
En el document que es porta a aprovació hi reconeixen aquestes dues fites, els 
compromisos del pacte, que recorda que són per a tota la legislatura i ja es perfilen 
assignats en partides concretes que han estat reforçades o de nova creació, i 
l’evidència del gir social que reclamaven, potser poc evident en les quantitats 
assignades d’entrada, però és un document viu i sí que es veuen reflectides en la 
forma com es distribueixen, a què es dedicaran i el compromís renovat de l’equip de 
govern que, com ja ha fet els darrers exercicis, mantindrà obertes les partides per 
reforçar-les tant com calgui. 
 
Aquest exercici de redistribució cal agrair-lo també a totes les entitats del tercer sector 
que, colze a colze amb l’administració, complementen amb gran mesura les 
mancances que en condicions normals assumiria l’Ajuntament, i permeten alliberar 
partides i focalitzar-les en d’altres de les necessitats creixents. 
 
Es congratulen que enguany en l’elaboració dels pressupostos ja s’hagi pogut 
incorporar més de 2,5 MEUR destinats a Plans d’ocupació per a l’any vinent, amb la 
certesa que es continuarà treballant en la línia d’ampliar-los en la mesura que siguin 
oferts per d’altres administracions. 
 
Sobre la participació, la proposta per a les partides obertes a la ciutadania augmenta 
fins a 320.000€, però pel que fa a la participació en la redacció dels pressupostos és 
cert que l’acord de ple assenyalava que els d’enguany havien de ser plenament 
participatius. 
En el seu moment aquesta proposta ja els va semblar agosarada per la seva 
complexitat i veien molt difícil obrir el debat decisori sobre la totalitat dels capítols, però 
cal continuar treballant en la corresponsabilització, tant en el capítol d’ingressos com 
en el de despeses, fent pedagogia sobre el cost dels serveis i el seu finançament, 
empoderant els manresans i les manresanes. 
 
Diu que tot i l’interès que va generar l’anterior edició, queda molt camí per recórrer a 
l’hora d’implicar els ciutadans. 
 
Pel que fa a l’esmena del Grup del PSC la consideren totalment innecessària, no 
només perquè la demanda ja sigui una pràctica que s’està utilitzant en els darrers 
exercicis, sinó que és un acord i un compromís adquirit pel consistori i que, fins i tot, 
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està recollit en el Pacte de ciutat per a la promoció econòmica i la cohesió social, amb 
el suport de tots els signants. 
Entenen la necessitat de notorietat en aquest debat de pressupostos i que intentin 
posicionar-se com els garants de la cobertura social, però no és necessari, és un 
compromís del consistori. Malgrat tot, i valgui la redundància, amb l’esperança que no 
titlli el seu posicionament de postureo, hi donaran suport. 
 
 
El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda, expressa la voluntat de votar 
favorablement l’esmena del Grup Municipal Socialista perquè no canvia res del que ja 
conté la voluntat del pressupost que es presenta, sinó que referma el que el 
pressupost plantejava. 
 
Respecte als diferents posicionaments creu que hi ha algunes qüestions que no s’han 
acabat d’entendre, tot i que després farà algunes matisacions. 
 
Diu al senyor Masdeu que el pressupost no s’ha apujat 2 MEURS, sinó que són de 
partides que han pujat amb ingressos i amb despeses, però que es compensen i són 
neutres.  
El pressupost ha baixat tant com la part de nòmina que no ve finançada de l’exterior, 
que són 700 mil i escaig d’euros. Això ha baixat, perquè s’han de finançar coses per a 
les quals no s’obtenen majors ingressos. S’està jugant amb l’estalvi de la càrrega 
financera, però hi ha la càrrega de devolució de principal i pràcticament es 
compensen. 
En el conjunt del pressupost i a base de molt moviment intern que, com molts grups 
han dit, això és un projecte de pressupost, és un document de treball viu i que al llarg 
del 2016 tindrà els seus alts i baixos, amb partides que s’incorporaran de nou perquè 
es rebran ajuts, subvencions i plans que s’hauran d’incorporar, com el Projecte Urban 
que, si acaba essent una realitat, tindrà un pes important per a la ciutat. El Pla Xarxa, 
que també pot tenir un pes similar a l’Urban i només amb aquests dos es pot 
sobrepassar la xifra dels 80MEUR, acumulant els 76 que es porten a aprovació. 
 
El pressupost és un document viu i a partir d’aquí es comença a caminar. 
 
Entén que hi ha grups que són nous i encara no han assimilat la manera d’entendre i 
de buscar les compensacions de les partides, com per exemple la de Turisme en què 
hi ha 800.000€ i es pregunten amb què es gasten. La major part d’aquests 800.000€ 
quan arriben són finalistes i els donen perquè els gastem amb alguna cosa, no es 
gastaran en fer promoció de la ciutat, no es pot perquè cal fer unes obres concretes i 
perquè vénen amb aquesta finalitat. El marge de maniobra és molt acotat. 
 
Pel que fa al servei de Missatgeria diu que es fa per concessió externa, i que s’ha de 
posar a la banda alta i que la realitat i l’ús que se’n fa és d’un 35% i la resta és estalvi, 
però per poder fer la contractació cal situar-se en aquesta banda alta sinó no es pot 
treure el contracte a concessió. 
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Quan es deia que FORUM havia baixat els ingressos diu que els ingressos no han 
baixat sinó que el que ho han fet han estat els lloguers i aquesta és la seva font 
d’ingressos, no n’hi ha cap altre perquè el mercat immobiliari està congelat i pel tipus 
d’habitatge que té FORUM no es preveu que d’immediat pugui tenir moviment.  
 
Respecte a la despesa en la quota de l’Associació de Municipis per la Independència, 
a què feia referència el Grup Municipal de C’s, diu que els ajudin a ser independents i 
se l’estalviaran. 
 
Quant als tancaments pressupostaris diu que des del 2011 fins el 2014, i el 2015 
espera no equivocar-se, aquest equip de govern ha tancat sempre amb xifres 
positives, independentment de la qüestionabilitat que puguin tenir algunes partides 
d’ingrés o algunes partides de despesa. Al final el que compta és que no hi hagi dèficit. 
El que sí és cert és que si de forma genèrica els ingressos estan inflats al final es 
generen 10 milions de dèficit. Per sort no és el cas, estan absorbits gràcies que, any a 
any i amb l’esforç de molta gent, s’ha aconseguit compensar aquest import. 
 
Pel que fa a l’increment del Capítol I, respecte a anys anteriors, i que s’ha justificat 
amb la transparència que requereix, hi ha una cosa diferent respecte a anys anteriors, 
que és que es porten amortitzades més de 60 places des del juny del 2011 fins a dia 
d’avui. En el futur immediat no es veu la possibilitat de poder continuar amortitzant 
places perquè hi ha serveis que comencen a grinyolar.  
 
Això vol dir que les places, i la llei ho permet perquè es compleixen els requisits que 
marca per poder-ho fer, s’hauran d’anar cobrint aquestes jubilacions fent les 
oposicions que calguin per tenir funcionaris interins, en cap cas fixos, o personal 
laboral temporal, en cap cas fix, per poder mantenir l’equilibri dels serveis dels quals 
l’Ajuntament disposa i que necessita per fer front a les necessitats de la ciutadania. 
 
Diu que quan es parli de municipalització demana que es parli d’externalització perquè 
tots els serveis són municipals, ni que estiguin en mans d’una concessió. Una altra 
cosa és que es discrepi profundament amb el sistema de gestió. 
Hi ha qui dirà que no s’ha d’externalitzar, però ell li continuarà dient que hi ha serveis 
que s’han d’externalitzar perquè són de gestió molt més eficient. No entrarà en 
comparatives, però hi ha ajuntaments en què governen i una cosa és el que prediquen 
a l’oposició i una altra el que aconsella la realitat de la gestió quan es té la seva 
responsabilitat, i més si els ajuntaments són grans. 
 
Sobre el deute il·legítim diu que és molt fàcil parlar d’això quan s’han aconseguit els 
recursos, s’han gastat i a l’hora de tornar-ho dir que són il·legítims. No haver-los 
demanat, no haver-los gastat i no s’haurien de tornar, però la ciutat estaria en pitjors 
condicions de les actuals perquè hi ha actuacions que l’única forma de portar-les a 
terme és amb l’endeutament. 
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No entrarà a discutir el termòmetre de sensibilitat social de cada grup municipal perquè 
una cosa és clara, amb uns pressupostos en què baixen els ingressos, que no 
s’apugen i que obliguen a fer molta gestió, mantenint els increments que es van fer en 
partides socials l’any 2015, es mantenen i s’incrementen, tot i que el pressupost, que 
en xifres absolutes sembli que pugi, un cop analitzades en profunditat el pressupost té 
menys recursos el 2016 dels que tenia el 2015, sinó no haguessin fet cap mena de 
reajustament.  
 
Sobre el transport urbà diu que des del 2015 s’ha vist incrementat en un 11% respecte 
a exercicis anteriors, en què hi havia hagut algunes davallades significatives, segons 
dades de la concessionària. 
 
Pel que fa a les naus de Bufalvent diu que de les dues n’hi ha una que és totalment 
correcta i una altra que no ho és del tot. 
 
Pel que fa al pressupost participatiu diu que no deixarà de donar-los part de raó, i com 
es comentava en la reunió de la Comissió de Districte, quan no es disposa de gaire 
recursos per posar sobre la taula per endegar un pressupost participatiu, tot i així es fa 
un esforç i se n’hi posen 320.000€ que són de bon aprofitar i que servirien per 
solucionar altres problemes. 
 
Agraeix el posicionament favorable dels Grups Municipals del PSC i d’ERC, i entén els 
posicionaments contraris i els d’abstenció. 
 
Pel que fa a poder lliurar els pressupostos amb més de 15 dies d’antelació als Grups 
de l’oposició diu que és pràcticament no factible perquè no s’aprovarien el mes de 
desembre, ja que quan es pot tancar el pressupost és quan les ordenances estan 
aprovades i perquè interessa tenir el pressupost avançat en el temps per no caure en 
errors de previsió en partides de despesa. 
 
Diu que a nivell tècnic el pressupost es comença a preparar el mes de juny, les 
primeres propostes fermes són a finals de setembre o principis d’octubre i a partir 
d’aquí hi ha una proposta tècnica que requereix temps per part de l’equip de govern 
per reconduir totes les partides. No és el mateix treballar amb un pressupost en què 
sobren els diners amb un en què cada any s’han de fer esforços per arribar a encaixar 
els serveis, si no se’n vol tancar cap, amb els ingressos de què es disposa. 
 
 
El senyor Felip González, president del Grup Municipal del PSC, diu que tindrà la 
seva gràcia que bona part de la rèplica del GMPSC hagi de ser per a un altre grup de 
l’oposició que dóna suport al govern, com ja van dir en el ple de constitució, que el 
GMPSC estava disposat a fer d’oposició del govern i d’oposició del grup de l’oposició 
que donaria suport al govern. 
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Pregunta a la senyora Estefanell si s’han de sentir al·ludits pel tema dels pressupostos 
engreixats.  
 
Diu que el sí del GMPSC al pressupost és també un avís a que el full de ruta, el Pla de 
Ciutat 2015-2019, no sap si aquests pressupostos contenen els suficients recursos o 
marge de maniobra per a tot el que s’hi proposa en aquests sis fulls. 
 
Espera que algun dia es puguin debatre, així com els seus objectius, ja que de 
moment estan al web municipal. 
 
Tot seguit els cita: 

Programa de lluita contra la pobresa infantil. 

Programa contra la pobresa energètica. 

Programa de formació i inserció laboral per a persones amb risc d’exclusió social. 

Pla Local d’Habitatge. 

Pla estratègic Manresa 2022. 

Pla de Salut. 

El programa Manresa cardioprotegida. 

El Pla Director del Teatre Conservatori. 

El Pla director de la zona esportiva del Congost. 

El Pla d’igualtat entre homes i dones. 

El Pla d’igualtat per raó d’orientació sexual i identitat de gènere. 

La capital cultural del 2018. 

Aquesta és una llarga relació d’actuacions que estan en aquest full de ruta, que creu 
que necessitaran en aquest pressupost i en els propers, no només més diners sinó un 
replantejament general del pressupost i començar a fer taula rasa amb algunes coses. 

Diu que a aquesta relació s’hauria d’afegir l’esforç semàntic del full de ruta: aprofitar, 
desenvolupar, vetllar, mantenir, incentivar, aprofitar, dignificar, donar suport, ampliar, 
afavorir, promoure, desplaçar, revitalitzar, millorar, potenciar, revisar, acostar, activar, 
continuar impulsant, elaborant, reordenar, promocionant, prioritzant, avançant. 

Acaba la seva intervenció dient que el vot afirmatiu del GMPSC s’interpreti com un vot 
de confiança a aquest nou govern del mes que ve, des de l’oposició constructiva que 
els agrada fer i que continuaran fent en benefici de la ciutadania i de les seves 
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necessitats més urgents, que no són altres que les socials, en el context actual 
d’emergència social en el qual encara ens trobem. 

 

El senyor Andrés Rojo, president del Grup Municipal de C’s, agraeix les 
explicacions del senyor Sala i diu que tot i que són nous a la casa de vegades la gent 
que no treballa a l’Ajuntament també sap entendre un pressupost perquè està 
habituada a treballar i a fer-ne. 

Entenen que hi ha ingressos que deuen ser per a una partida concreta i no es poden 
moure perquè sinó no els donen i es perden, però potser les partides s’haurien de 
categoritzar on els correspongui. Per a les persones com ell que potser no poden 
entendre prou bé un pressupost o els ciutadans puguin entendre amb què ens gastem 
els diners i quines són les partides reals. 

Respecte al tema de FORUM diu que ja sap que els ingressos provenen dels lloguers i 
per això ha dit que la situació sap quina és, només diu que s’estigui alerta i que potser 
hi ha algun tipus de promoció o de projecció que ajudi a millorar aquells ingressos. 

Respecte a ajudar-los a ser independents respon que serà que no però, a més a més, 
si ho fossin no tindrien aquests 8.000€ i escaig per a gastar i el pressupost s’acabaria 
molt aviat. 

 

El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, diu que en 
resposta al que ha dit el senyor Sala si el pressupost puja o no tot són interpretacions, 
però hi ha 2 MEURS que l’any passat no hi eren i si arriben altres diners per al Pla 
Xarxa també vindran amb despeses compromeses.  

El GMCUP entén que és així i que el pressupost augmenta globalment tot i que ho faci 
en bona part amb despesa compromesa. 

Sobre les municipalitzacions i els ajuntaments on governa o no la CUP és un tema que 
se’n parla cada any, però estan convençuts que les municipalitzacions o assignació 
dels serveis públics a empreses municipals, i no repassarà tots els municipis on 
governa la CUP, on s’han assignat serveis o s’han creat empreses municipals, i moltes 
ciutats on no hi governa que també han fet municipalitzacions, tant a Catalunya com 
als Països Catalans. A Oriola, amb 83.000 h, s’ha municipalitzat el servei de recollida 
d’escombraries, a Lleó, amb 125.000 h, governat pel PP, s’ha municipalitzat el servei 
de recollida d’escombraries i de neteja viària. Hi ha ciutats grans on amb contractes 
complexos s’han fet esforços de municipalització. No sap si serà cert o no però el 
primer any l’Ajuntament de Lleó s’ha estalviat 9 MEUR. 
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Sobre el deute il·legítim no diu que no s’hagi de tornar el deute sinó que cal una 
auditoria i quan es tingui se sabrà si aquests diners que ens han deixat efectivament 
han servit per al benestar de les manresanes i manresans o no. Si han servit no hi ha 
cap problema en retornar-los, si no han servit és quan cal negar-se a tornar-los i hi ha 
hagut un profit dels bancs que no han aportat cap riquesa a la ciutat i en canvi els 
estem pagant uns interessos que, tractant-se de diners públics, no s’haurien de pagar. 

Sobre la participació, en què el senyor Sala diu que hi ha poc a decidir, diu que 
precisament perquè hi ha poc a decidir el que cal és explicar a la ciutadania com 
s’elabora el pressupost i per què hi ha tanta despesa que ja està compromesa, però 
potser així tothom entendria millor les dificultats a l’hora d’elaborar-lo. 

El que la CUP proposa no és que tothom participi en la decisió de cada partida sinó 
que hi hagi un debat i un procés participatiu on se signin les prioritats pressupostàries, 
com ja han explicat altres vegades. 

Finalment, sobre el Bus es parla que hi ha hagut un increment de l’11%. Diu que les 
dades que es van donar al Consell de Mobilitat no els quadren, però el que va quedar 
clar és que la línia on ha pujat significativament el número d’usuaris és la línia on s’han 
pres les mesures que la CUP demanava. Quan s’ha fet carril bus és quan ha pujat el 
nombre d’usuaris. 

 

La senyora Mireia Estefanell, presidenta del Grup Municipal d’ERC, aclareix al 
senyor Felip González que el Pla de Ciutat que es troba al web no és un document 
definitiu sinó el document de base que es proposa per obrir-se a la participació 
ciutadana, i que és per a tota la legislatura. Potser ha confós que el que es debat i el 
document que porta el dictamen són els pressupostos per al 2016 i que ja hi haurà 
possibilitat més endavant de debatre el Pla de Ciutat. 

Pel que fa al carril Bus recorda que també està en els acords de legislatura i que 
vetllaran perquè es tiri endavant. Esquerra creu i aposta pel transport públic. 

Pel que fa a la participació en els pressupostos creuen que pel migrat import que es 
pot sotmetre a la participació, per això feien esment que el que calia era 
coresponsabilitzar en la informació del nivell d’ingressos i de despeses i com afecta el 
nivell d’ingressos en l’aportació a les despeses. 

 

El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda, intervé per fer uns aclariments. 

En primer lloc, pel que fa al transport urbà l’increment de l’11% és de novembre de 
2014 a novembre de 2015. A final d’any quan es faci el tancament es donarà a 
conèixer la xifra definitiva. 
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En segon lloc, els ajuntaments demanen els recursos als bancs i qui decideix amb què 
es gasten, la utilitat i el benefici d’aquests recursos és l’ajuntament, la corporació o el 
govern municipal. El banc els deixa o no, i si ho fa la responsabilitat del seu ús és 
estrictament de qui ho demana. El tipus d’interès és el de mercat i si agrada es 
demana i si no no es fa.  

En aquests moments el Govern de Madrid ha vist les coses amb més sensibilitat que 
fins ara, i per a l’administració pública, mensualment, fixa uns coeficients més reduïts 
que els que pot tenir qualsevol empresa o particular. 

Finalment, respecte als pressupostos participatius diu que aquest any, per primer cop, 
els pressupostos s’han explicat als Consells Sectorials, als Consells Territorials i als 
Consells de Districte. 

 

El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, intervé per 
demanar que el que volen és una auditoria per saber quina part del deute és il·legítim. 
Pel que fa al que deia el senyor Sala sobre que som lliures d’agafar-nos al crèdit 
perquè el de proveïdors es va haver d’agafar i amb les condicions -que el GMCUP 
considera il·legítimes- que marcava el Govern de l’Estat, fent que els bancs privats 
participin d’un benefici d’un diner públic que no treia cap a res. 

Sobre el tema de la participació diu que potser és culpa seva perquè va ser qui va 
defensar la moció que van presentar, que potser no s’han explicat bé.  

La CUP no demana en cap moment que es dediquin x diners del pressupost a gastar 
amb el que la gent decideixi, no és això, sinó que la gent pugui participar a l’hora de 
fixar les prioritats com ha explicat el GMERC amb ingressos i amb despeses, i això no 
és el que s’ha fet ni als Consells de Districte ni als Sectorials, on l’únic que s’ha 
explicat és com funcionarien els pressupostos participatius. En cap moment s’ha 
explicat res de com s’havia elaborat els pressupostos ni de les quantitats ni partides, 
només s’ha explicat com es farien els pressupostos participatius. 

 

El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda, respon al senyor Masdeu que 
amb relació als plans de proveïdors del 2012 i del 2013 els tipus d’interès han caigut 
en picat i, a més a més, durant l’any 2015 els ajuntaments no han hagut de pagar ni 
els interessos ni retornar el principal, sinó que ens han donat un any més de carència i 
l’estalvi del cost financer de tots els préstecs. 

 

L’alcalde agraeix a tots els grups que no hagin esgotat el seu temps i pel que fa als 
pressupostos participatius diu que hi va haver una moció consensuada i que, més que 
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buscar culpables, de si s’explicaven més bé o no, o si s’ha d’assumir que es va votar 
una cosa que no és la que es va entendre, cal mirar endavant i emplaça tots els grups 
a parlar sobre aquest tema, en el sentit de dir què s’entén exactament per pressupost 
participatiu, quin marge real tenim, però a partir d’experiències reals de pressupostos 
participatius que s’hagin fet i gestionat, independentment de qui hagi governat. 

 

L’alcalde recorda que en primer lloc es votarà l’esmena presentada pel GMPSC 
que si s’aprova, automàticament amb aquell recompte de vots, quedaria aprovat 
el pressupost amb l’esmena incorporada. 

 

El senyor Felip González, president del Grup Municipal del PSC, intervé per una 
qüestió d’ordre per demanar al secretari que entén que com que es tracta d’una 
esmena d’addició i que si fos de substitució sí que valdria un cop votada l’esmena, 
com que seria de substitució, no es podria votar el dictamen com a tal.  

Si és una esmena d’addició no veu quina impossibilitat hi ha a votar l’esmena, que 
s’aprovi o no, i després la resta del dictamen. Quan és una esmena de substitució li 
sembla que no hi ha opció a aprovar la resta del dictamen si ja s’ha votat que sí a una 
esmena de substitució. 

 

El secretari informa que es tracta d’una qüestió de norma i el Reglament Orgànic 
Municipal diu que quan hi ha una esmena d’addició s’entén que quan s’addiciona 
queda incorporada a la proposta principal. Si el ROM es revisa i es reformen totes 
aquestes qüestions que en aquest moment generen alguna polèmica es poden regular 
d’una altra forma. 

 

L’alcalde diu, a títol individual, que comparteix plenament la reforma del Reglament 
Orgànic Municipal. 

 

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet a votació l’esmena del Grup 
Municipal del PSC al dictamen 4.1.1 que, si s’aprova, vol dir que s’aprovaria el 
conjunt del dictamen dels pressupostos amb l’esmena incorporada. 

L’esmena s’aprova per 18 vots afirmatius (8 GMCIU, 7 GMERC i 3 GMPSC), 3 vots 
negatius (3 GMCUP) i 3 abstencions (2 GMC’s i 1 GMDM) i, per tant, es declara 
acordat el següent: 
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“Havent-se confeccionat per aquesta Alcaldia Presidència el Pressupost General 
d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2016 i les Bases d’execució del mateix i, emès 
l’informe preceptiu per part de la Comissió d’Economia i Governació i de la Intervenció, 
l’Alcalde que subscriu, en acompliment del que disposa l’article 168.4 del Reial Decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de 
les hisendes locals i l’article 18 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, l’eleva al Ple 
de la Corporació i proposa l’adopció dels acords següents: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment el Pressupost General d’aquest Ajuntament per a 
l’exercici 2016, integrat pel Pressupost d’aquesta Corporació i el de les societats 
municipals AIGÜES DE MANRESA, S.A., FOMENT DE LA REHABILITACIÓ URBANA 
DE MANRESA, S.A. i MANRESANA D’EQUIPAMENTS ESCÈNICS, S.L. així com les 
Bases d’execució del mateix, el resum dels quals és el següent: 
 
 

PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT 
 

ESTAT D’INGRESSOS 
 
 
Capítols                                                                                                 Euros 
 
A) OPERACIONS CORRENTS 
 
 1.- Impostos directes .................................................................... 37.984.178,00 
 2.- Impostos indirectes ................................................................... 2.215.720,00 
 3.- Taxes i altres ingressos .......................................................... 14.609.200,00 
 4.- Transferències corrents .......................................................... 19.307.813,00 
 5.- Ingressos patrimonials ................................................................. 285.628,00 
 
 
 
B) OPERACIONS DE CAPITAL 
 
 6.- Alienació d’inversions reals .......................................................... 698.241,00 
 7.- Transferències de capital ............................................................. 988.974,00 
 8.- Actius financers ................................................................................ 6.688,00 
 
  
TOTAL ESTAT D’INGRESSOS ............................................................... 76.096.442,00 
 

 
ESTAT DE DESPESES 

 
 
I.- CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES 
 
Grups                                                                                                   Euros 
 
0.- Deute Públic ......................................................................................... 9.281.561,00 
 
1.- Serveis Públics Bàsics ....................................................................... 26.874.062,00 
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2.- Actuacions de protecció i promoció social .......................................... 10.427.042,00 
 
3.- Producció de béns i serveis de caire preferent .................................. 11.807.288,00 
 
4.- Actuacions de caire econòmic .............................................................. 4.346.949,00 
 
9.- Actuacions de caire general ............................................................... 13.359.540,00 
 
TOTAL ESTAT DE DESPESES .............................................................. 76.096.442,00 

 
 
II.- CLASSIFICACIÓ PER CATEGORIES ECONÒMIQUES  
 
Capítols                                                                                                 Euros 
 
A) OPERACIONS CORRENTS 
 
 1.- Despeses de Personal ............................................................ 31.035.434,00 
 2.- Despeses corrents en béns i serveis ...................................... 20.791.825,00 
 3.- Despeses financeres ................................................................ 1.740.680,00 
 4.- Transferències corrents ............................................................ 8.048.244,00 
 5.- Fons de contingències i altres imprevistos......................... ......... 342.500,00 
 
B) OPERACIONS DE CAPITAL 
 
 6.- Inversions reals ......................................................................... 5.149.724,00 
 7.- Transferències de capital .......................................................... 1.320.466,00 
 8.- Actius financers ................................................................................ 6.688,00 
 9.- Passius financers ...................................................................... 7.660.881,00 
 
 
 TOTAL ESTAT DE DESPESES ................................................... 76.096.442,00 

 
 
 

PRESSUPOST DE LA SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL   
AIGÜES DE MANRESA, S.A. 

 
 
I) PRESSUPOST D’EXPLOTACIÓ 
 
   Concepte                                                                                         ................     Euros 
 
A) DESPESES (DEURE) 
  
 Existències (variació) ................................................................................... 0,00 
  
 Compres netes ............................................................................... 2.756.697,00 
 
 Despeses de personal ................................................................... 7.012.470,00 
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 Despeses financeres ......................................................................... 363.889,00 
 
 Tributs ............................................................................................... 936.934,00 
 
 Treballs i subministraments ........................................................... 9.795.764,00 
 
 Amortitzacions ................................................................................ 4.210.845,00 
 
 Dotacions i Altres .............................................................................. 205.960,00 
 
 Benefici d’explotació ...................................................................... 1.202.927,00 
 
 
 TOTAL DEURE ............................................................................ 26.485.486,00 
 
 
 
B) INGRESSOS (HAVER) 
 
  
 Vendes netes ............................................................................... 19.315.190,00 
 
 Ingressos accessoris a l’explotació ................................................... 227.564,00 
 
 Treballs realitzats per l’empresa pel seu immobilitzat .................... 5.881.321,00 
 
 Ingressos diferits...............................................................................1.061.411,00 
 
 
 TOTAL HAVER ............................................................................ 26.485.486,00 
 
 
 
II) PRESSUPOST DE CAPITAL 
 
 
Concepte  Euros 
 
A) ESTAT DE DOTACIONS 
 
 Immobilitzat material ...................................................................... 4.471.556,00 
 Immobilitzat immaterial ..................................................................... 992.042,00 
 Immobilitzat financer ...................................................................... 1.902.359,00 
 Retorn de préstecs concedits 
 a mig i llarg termini ......................................................................... 1.088.642,00 
 
 TOTAL ............................................................................................ 8.454.599,00 
 
 
B) ESTAT DE RECURSOS 
 
 Autofinançament ............................................................................ 4.352.361,00 



   

                        Acta de la sessió plenària núm. 16 de 17 de desembre de 2015                      50 

 Finançament aliè ............................................................................ 1.100.000,00 
 Disposició fons de maniobra .......................................................... 3.002.238,00 
 
 TOTAL ............................................................................................ 8.454.599,00 
 
 
 

PRESSUPOST DE LA SOCIETAT ANÒNIMA MUNICIPAL FOMENT DE LA 
REHABILITACIÓ URBANA DE MANRESA, S.A. 

 
 
Concepte                                                                                                Euros 
 
A) DESPESES 
 
 Despeses de personal ...................................................................... 697.040,00 
 
 Compres i serveis exteriors ............................................................... 654.944,00 
  
 Despeses Financeres ....................................................................... 159.700,00 
  
 Amortitzacions ................................................................................... 440.500,00 
  
 
 
 TOTAL DESPESES ....................................................................... 1.952.184,00 
 
 
B) INGRESSOS 
 
 Administració Pública ........................................................................ 756.156,00 
 
 Ingressos d’explotació ................................................................... .1.376.528,00 
 
 Altres ingressos  ....................................................................................... 500,00 
  
 
 TOTAL INGRESSOS ..................................................................... 2.133.184,00 
 

 
 

PRESSUPOST DE LA SOCIETAT MUNICIPAL MANRESANA D’EQUIPAMENTS 
ESCÈNICS, S.L. 

 
 
Concepte                                                                                                           Euros 
 
A) DESPESES 
 
 Despeses de personal ...................................................................... 475.000,00 
 
 Compres i serveis exteriors ............................................................ 1.557.700,00 
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 Despeses Financeres .............................................................................. 300,00 
 
 Amortitzacions ..................................................................................... 62.000,00 
 
 
 TOTAL DESPESES ....................................................................... 2.095.000,00 
 
 
B) INGRESSOS 
 
 Administració Pública ........................................................................ 759.282,00 
 
 Ingressos d’explotació .................................................................... 1.335.718,00 
 
  
 
 TOTAL INGRESSOS ..................................................................... 2.095.000,00 
 
 
 
SEGON.- De conformitat amb allò que disposa l’article 169 del Reial Decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, i l’article 20 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, el 
Pressupost aprovat s’exposarà al públic pel termini de quinze dies hàbils, als efectes 
de reclamacions i es considerarà definitivament aprovat si, a l’acabament del període 
d’exposició pública, no s’haguessin presentat reclamacions. 
 
 
TERCER.- És compromís ferm que es renova en aquest dictamen de Pressupost 
General de, tal i com permeten les bases del pressupost, fer ús de l’eina de la 
“modificació de crèdit”, tantes vegades com sigui necessari durant l’exercici econòmic 
per suplementar les partides d’atenció social bàsica, en el cas que aquestes quedin 
exhaurides abans de finalitzar l’any. Amb l’objectiu de què, amb aquests suplements 
econòmics, es puguin atendre totes les peticions que la ciutadania de Manresa en 
situació de pobresa i/o risc d’exclusió social puguin efectuar davant el nostre 
Ajuntament i que estiguin, degudament acreditades pels serveis tècnics municipals.” 
 
 

4.1.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la relació de baixes de drets 
reconeguts i d’obligacions reconegudes de pressupostos tancats. 
Exercici 2015. 

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 9 de desembre de 
2015, que es transcriu a continuació: 
 
“Atesa la conveniència de procedir a la depuració dels drets reconeguts i obligacions 
reconegudes segons relació preparada per Intervenció, amb la finalitat de reflectir de la 
manera més real possible la situació econòmica-financera de la Corporació, es 
proposa al Ple de la Corporació, l’adopció de l’acord següent: 
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Aprovar la relació de baixes dels drets reconeguts i obligacions reconegudes, que han 
resultat sobrants de les previsions contretes en el seu dia i que es relacionen en els 
annexes a aquesta proposta, per un import total els drets de -108.441,01 €, i les 
obligacions de 20.186,21 €.” 
 

El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda, explica que com cada any es 
proposa l’aprovació de la relació de baixes de drets reconeguts i de les obligacions 
reconegudes que es donen de baixa. El total de drets reconeguts que es proposa 
donar de baixa són 108.441€ i el de drets 20.186€. 

Demana el vot favorable al dictamen. 

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 4.1.2 a votació i el 
Ple l’aprova per 20 vots afirmatius (7 GMCiU, 7 GMERC, 3 GMCUP, 2 GMPSC i 1 
GMDM) i 4 abstencions (2 GMC’s, 1 GMCiU i 1 GMPSC ), i, per tant, esdevé acord 
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 

Es fa constar que els senyors Miquel Davins, del GMCiU, i el senyor Felip 
González, del GMPSC,  es trobaven fora de la sala en el moment de la votació. 

 

4.1.3 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de condicions de 
l’aval solidari de l’Ajuntament de Manresa, d’un préstec signat el 19 de 
maig de 2010 entre FORUM, SA i Caixabank, SA. 

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 9 de desembre de 
2015, que es transcriu a continuació: 
 

“Al Ple del passat dia 19 de novembre del 2015, s’aprovà un Acord marc per a la 
reestructuració de l’endeutament bancari de la societat municipal Fòrum SA. 

Formant part d’aquesta reestructuració, es modifiquen algunes condicions d’un préstec 
que signà Fòrum SA amb Caixabank SA per un import de 1.091.151,60€, en data 
19/5/2010, i que fou avalat per l’Ajuntament de Manresa; i qual aval prèviament havia 
estat aprovat pel Ple de l’Ajuntament de Manresa de data 17/5/2010. 

L’article 54 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de Març pel que s’aprova el text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, disposa que els organismes 
autònoms i els ens i societats mercantils dependents, precisaran la prèvia autorització 
del Ple de la Corporació i informe de la Intervenció per a la concertació d’operacions 
de préstec a llarg termini. 

Com sigui que a l’afegir 5 anys de carència a partir de la signatura de les modificacions 
i canviar tant l’import actual del préstec com les condicions del tipus d’interès del 
mateix, afecta aquest canvi també a l’aval signat per l’Ajuntament de Manresa en 
data 19/5/2010. 
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Vist l’informa preceptiu del Sr. Interventor de data 9 de desembre del 2015. 

Per tot això es proposa al Ple de la Corporació municipal l’adopció dels acords 
següents: 

PRIMER.- Aprovar la següent modificació de condicions de l’aval solidari de 
l’Ajuntament de Manresa, en un préstec d’import 1.091.151,60€ signat en data 
19/5/2010 entre Fòrum SA i Caixabank SA, i qual tipus d’interès actual es de IRPH 
anyal + 0,25%; però mantenint-se la finalització del préstec per a la data de 
19/05/2038. 

Les noves condicions del préstec i que afecten conseqüentment, a l’aval aprovat 
pel Ple de l’Ajuntament de Manresa de data 17/5/2010, son les següents: 

- Afegir 5 anys de carència a partir de la signatura de les modificacions 
- Import actual préstec: 766.785,02€ 
- Nou tipus d’interès: Euríbor a 1 any + 2% 

 

SEGON.- Si s’aprova l’acord primer, demanar l’autorització per a la signatura del 
present aval a la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor del 
Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, i per mitjà 
dels models corresponents; tot això d’acord amb l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, 
sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals.” 

 

El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda, informa que en el Pla de 
reestructuració financera de FORUM, SA, hi ha un préstec que venia avalat per 
l’Ajuntament de Manresa, que es va portar a terme el 19 de maig de 2010, per un 
import d’1.091.151,60€.  

Una part d’aquest préstec ha estat amortitzat en el decurs d’aquests cinc anys i ara al 
fer la reestructuració es tractaria de fer un aval per l’import de la xifra que queda, de 
766.785€, amb unes condicions que fins ara es pagava un 4,04 i es passaria a pagar 
l’Euríbor a un any més un 2%, que és més favorable. 

Comenta que aquest diferencial entre el 1.091.151,6 i els 766.785€, que són 325.000€ 
rebaixarien l’endeutament de l’Ajuntament de Manresa perquè els avals també es 
computen a l’hora de calcular el coeficient d’endeutament. 

Demana el vot favorable al dictamen. 

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 4.1.3 a votació i el 
Ple l’aprova per 23 vots afirmatius (8 GMCiU, 6 GMERC, 3 GMCUP, 3 GMPSC, 2 
GMC’s i 1 GMDM) i 1 abstenció (1 GMERC), i, per tant, esdevé acord plenari amb 
el contingut que ha quedat reproduït. 

Es fa constar que la senyora Cristina Cruz, del GMERC, es trobava fora de la sala 
en el moment de la votació. 
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4.2 Regidoria delegada de Governació 

4.2.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la plantilla de personal al servei 
d’aquest Ajuntament per a l’any 2016. 

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Governació de 30 de 
novembre de 2015, que es transcriu a continuació: 
 
“Atès que la plantilla  de personal s’ha de sotmetre a l’aprovació del Ple en la mateixa 
sessió en què s’aprovi el Pressupost. 
 
Atès que s’ha elaborat la plantilla de personal per al 2016, que comprèn totes les 
places reservades a funcionaris de carrera,  personal laboral i personal eventual. 
 
Atès que en els darrers anys s’ha produït un fort decrement de la plantilla de personal 
que  ha comportat que en alguns dels serveis que presten no puguin arribar a realitzar 
totes les tasques que li estan encomandes i és per això cal adequar la plantilla per 
cobrir les necessitats més immediates. 
 
Atès que l’article 90.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, i els articles 126 i següents del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, 
l’article 283 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, habiliten a les entitats locals a la 
creació de noves places de plantilla, dins els seus crèdits pressupostaris. 
 
El tinent d’alcalde regidor delegat de Governació, proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
1. Aprovar la plantilla de personal  al servei d’aquest Ajuntament per a l’any 2016, que 
es conté en la documentació annexa a aquest dictamen i que forma part del mateix, 
comprenent en el seu detall els apartats següents: 
 
A)  Places de funcionaris de carrera classificades en escales  
B)  Places de personal eventual 
C)  Places de personal subjecte a la legislació laboral 
 
2. Publicar la plantilla íntegra al Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
3. Trametre còpia de la plantilla a la Generalitat de Catalunya i a l’ Administració de      
l’ Estat.” 
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PLANTILLA DE PERSONAL 
 

A) PLACES A DESENVOLUPAR PER FUNCIONARIS/ES DE CARRERA 
 
 
 
DENOMINACIÓ DE LES PLACES 
 

 
Nombre 

total 

 
Nombre 
vacants 

 
Places a 
extingir 

 

 
Grup/ 

Subgrup 
 

     
     
1.-          HABILITACIÓ CARÀCTER ESTATAL     
     
1.1         SUBESCALA SECRETARIA     
              Secretari/a 1 - - A1  
     
1.2         SUBESCALA INTERVENCIÓ/TRESORERIA      
              Interventor/a 1 - - A1  
              Tresorer/a 1 - - A1  
     
     
2.-          ESCALA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL
     
2.1.        SUBESCALA TÈCNICA     
              Tècnic/a   23 2 - A1 
     
2.2.        SUBESCALA DE GESTIÓ     
              Tècnic/a de grau mitjà de gestió 5 2 - A2  
     
2.3.        SUBESCALA ADMINISTRATIVA     
              Administratiu/va 105 7 - C1  
     
2.4.        SUBESCALA AUXILIAR     
              Auxiliar  10 7 - C2  
     
2.5.        SUBESCALA SUBALTERNA     
              Subaltern/a 7 1 - AP 
     
     
 
 
 
 
3.-          ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL 

   

     
3.1.        SUBESCALA TÈCNICA     
     
3.1.A.    CLASSE TÈCNICS/IQUES SUPERIORS    
3.1.A.1. Tèc. superior arquitecte/a 6 1 - A1  
3.1.A.2. Tèc. superior enginyer/a 4 1 - A1  
3.1.A.3. Tèc. superior informàtica 5 1 - A1  
3.1.A.4. Tèc. superior psicòleg/òloga 2 - - A1  
3.1.A.5. Tèc. superior en economia 1 1 - A1  
     
3.1.B.    CLASSE TÈCNICS/IQUES DE GRAU MITJÀ    
3.1.B.1. Tèc. grau mitjà arquitecte/a tècnic/a 4 - - A2  
3.1.B.2. Tèc. grau mitjà treballador/a social 17 7 - A2  
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A) PLACES A DESENVOLUPAR PER FUNCIONARIS/ES DE CARRERA 
 

 
 
DENOMINACIÓ DE LES PLACES 
 

 
Nombre 

total 

 
Nombre 
vacants 

 
Places a 
extingir 

 

 
Grup/ 

Subgrup 
 

     
3.1.B.3. Tèc. grau mitjà enginyer/a tècnic/a 4 1 - A2  
3.1.B.4. Tèc. grau mitjà obra pública 2 - - A2  
     
3.1.C.    CLASSE TÈC. ESPECIALISTES     
3.1.C.1. Tèc. especialista delineant 18 1 - C1 
     
     
3.2.        SUBESCALA DE SERVEIS ESPECIALS     
     
3.2.A.    CLASSE POLICIA LOCAL      
3.2.A.0. Intendent 1 - - A1  
3.2.A.1. Inspector/a 1 - - A2  
3.2.A.2. Sotsinspector/a 1 1 - C1  
3.2.A.3. Sergent 6 - - C1  
3.2.A.4. Caporal 11 1 - C2  
3.2.A.5. Agent 85 4 - C2  
     
3.2.B.    CLASSE COMESES ESPECIALS SUPERIORS    
3.2.B.1. Tècnic/a superior de Cultura 3 - - A1  
3.2.B.2. Tècnic/a superior d’Esports 2 - - A1  
3.2.B.3  Tècnic/a superior d’Educació 1 - - A1  
3.2.B.4  Tècnic/a superior 16 3 - A1  
     
3.2.C.    CLASSE COM. ESPECIALS TÈC. DE GRAU MITJÀ   
3.2.C.1. Tèc. grau mitjà circulació 1 - - A2  
3.2.C.3. Tèc. grau mitjà educador/a social  8 1 - A2  
3.2.C.4. Tèc. grau mitjà en serveis socials 1 - - A2  
3.2.C.5. Tèc. grau mitjà gestió especialitzada 46 11 - A2  
3.2.C.6. Tèc. grau mitjà gestió i inspec. tributària 1 - - A2  
3.2.C.7. Tèc. grau mitjà programador informàtica 1 - - A2  
     
3.2.D.    CLASSE COM. ESPECIALS TÈCNICS/IQUES ESPECIALISTES  
3.2.D.1. Tèc. especialista operador/a de sistemes 1 - - C1  
3.2.D.3. Tèc. especialista de biblioteca 6 - - C1  
3.2.D.4. Tèc. especialista gestió especialitzada 29 6 - C1  
3.2.D.5. Tèc. especialista inspecció tributària 3 - - C1 
3.2.D.6. Tèc. especialista de protocol 1 1 - C1 
 
3.2.E.    CLASSE COMESES ESPECIALS: AUXILIARS TÈCNICS/IQUES  
3.2.E.1. Auxiliar tècnic/a 5 - - C2 
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B) PERSONAL EVENTUAL 
 

Places reservades a personal eventual (confiança o assessorament especial) 
 

 
DENOMINACIÓ DE LES PLACES 
 

 
Nombre 

 
Cobertes 

 
Vacants 

Responsable de Presidència 1 1 -- 
Cap de Gabinet d’Alcaldia 1 1 -- 
Responsable de Comunicació 1 1 -- 
 
 

C) PLACES DE PERSONAL LABORAL (DEDICACIÓ COMPLETA) 
 
 
 
DENOMINACIÓ  
 

 
 

Nombre 
total 

 
 

Nombre 
vacants 

 
Vacants 
cobertes 
temporal-

ment 

 
Places  

 a 
extingir   

Grup/ 
Subgrup 
assimilat 
funciona-

ris 
      
      
1.- PERSONAL TÈCNIC SUPERIOR      
      
     Professor/a superior Conservatori 27 - 1 - A1  
     Professor/a superior Escola d’Art 8 - 1 - A1  
     Tècnic/a superior 1 - - - A1  
      
      
2.- PERSONAL TÈCNIC DE GRAU MITJÀ
      
     Tècnic/a de grau mitjà 13 - 1 - A2  
      
      
3.- PERSONAL TÈCNIC ESPECIALISTA I/O AUXILIAR 
      
     Administratiu/iva 1 - - - C1  
     Cap d’Obra 1 - - - C1  
     Encarregat/ada 13 - - - C1  
     Tècnic/a especialista 14 - - - C1  
      
      
4.- PERSONAL D’OFICIS      
      
     Auxiliar 1 - - - C2  
     Auxiliar tècnic/a 29 3 5 - C2  
     Oficial 24 - 4 - C2  
     Treballador/a familiar 5 - - - C2  
     Cuiner/a 3 - - - AP 
     Netejador/a 5 - - - AP  
     Peó 12 1 3 - AP 
     Subaltern/a 1 - - - AP 
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C) PLACES DE PERSONAL LABORAL(DEDICACIÓ PARCIAL) 
 

 
 
DENOMINACIÓ  
 

 
 

Nombre 
total 

 
 

Nombre 
vacants 

 
Vacants 
cobertes 
temporal-

ment 

 
Places  

 a 
extingir   

Grup/ 
Subgrup 
assimilat 
funciona-

ris 
      
      
1.- PERSONAL TÈCNIC SUPERIOR      
      
     Professor/a superior Conservatori 12 1 4 - A1  
     Professor/a superior Escola d’Art 1 - - - A1  
     Tècnic/a superior 1 - - - A1  
      
      
2.- PERSONAL TÈCNIC DE GRAU MITJÀ
      
     Tècnic/a de grau mitjà 1 - - - A2  
      
      
3.- PERSONAL TÈCNIC ESPECIALISTA I/O AUXILIAR
      
     Tècnic/a especialista 8 1 1 - C1  
      
      
4.- PERSONAL D’OFICIS      
      
     Auxiliar tècnic/a 2 - 1 - C2  
      
 
 
El senyor Josep M. Sala, regidor delegat de Governació, informa que el dictamen 
aprova les modificacions necessàries de la plantilla de personal per poder 
desenvolupar el projecte de l’any 2016. 
 
Primerament demana al president introduir una esmena in voce dins l’apartat de 
Personal Eventual en el sentit que hi manca la plaça del Comissionat del Centre 
Històric, atès que es va detectar amb posterioritat a la Comissió informativa no essent 
possible modificar el dictamen pròpiament. 
 
La modificació que es planteja fa referència a tres llocs de la plantilla de l’escala 
d’Administració General.  
-En primer lloc, se suprimeix una plaça dels antics tècnics administratius adscrits a 
Protocol, per jubilació de la seva titular. 
-En segon lloc, s’ha creat una plaça d’Administració General amb destí a l’Oficina de 
Contractació, Compres i Gestió Patrimonial, plaça que es proveirà mitjançant promoció 
interna, no comportant cap increment de plantilla. 
-En tercer lloc, es converteix una plaça de Tècnica especialista de Gestió en plaça 
d’Administratiu adscrit al Servei de Serveis Socials -Sanitat i Programes, ja que és més 
adient pel contingut de la feina i més adequada per les necessitats del Servei. 
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Referent a l’escala d’Administració Especial, es crea una plaça de Tècnic/a superior 
d’Informàtica amb destí al Servei de Tecnologies i Sistemes Informàtics, plaça que es 
proveirà mitjançant promoció interna, no comportant cap increment de plantilla. 
 
Respecte l’escala de Serveis Especials, es crea una plaça de Tècnic/a superior amb 
destí al Servei d’Activitat Econòmica i Promoció de la ciutat. Actualment s’està cobrint 
per un AODL, que té un contracte per cinquè any fins a finals de 2016, però la 
cobertura de la qual s’ha de preveure perquè sinó el servei del CEDEM quedaria 
excessivament coix. 
Es crea una plaça de Tècnic/a de grau mig per realitzar funcions de Dissenyador/a 
gràfica, adscrita al Servei de Comunicació. 
Es crea una plaça de Tècnic/a especialista de Protocol amb destí al Gabinet d’Alcaldia, 
plaça que es proveirà mitjançant promoció interna i tampoc comportarà increment de 
plantilla. 
 
Respecte al personal eventual, es crea la plaça del Comissionat del Centre Històric. 
Recorda que en relació al personal eventual, es pot crear en el moment que es 
constitueix un nou govern o només es pot crear i incorporar any a any en el moment 
que es presenta el pressupost i la plantilla. 
 
Referent al personal laboral, es crea una plaça de professor superior del Conservatori 
de Música, a temps parcial, per impartir l’assignatura de violoncel.  
El professor que hi havia comparteix la seva feina i només dedicarà el 50% a feines 
del Conservatori i l’altre 50% s’ha de buscar qui la cobreixi i per això es crea. A nivell 
de plantilla, tot i que dues persones facin el 50% de la jornada sobre la mateixa plaça, 
representen dues places a la plantilla. 
 
Finalment se suprimeixen dues places de cuinera, amb motiu de la jubilació durant el 
2015 de les dues treballadores que les ocupaven, places a extingir des que es va 
acordar sobre l’any 1994-95.  
Demana el vot favorable al dictamen. 
 
 
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, diu que 
s’abstindran en la votació del dictamen. 
No consideren que l’equip de govern no hagi tingut temps d’incloure la plaça del 
Comissionat a la plantilla de personal, quan el mes passat ja es volia incloure a l’ordre 
del dia. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 4.2.1 a votació, 
amb l’esmena in voce del GMCiU, en el sentit d’incorporar a l’apartat B) Personal 
Eventual la plaça del Comissionat pel Centre Històric, i el Ple l’aprova per 15 
vots afirmatius (8 GMCiU i 7 GMERC) i 9 abstencions (3 GMCUP, 3 GMPSC, 2 
GMC’s i 1 GMDM) i, per tant, queda aprovat amb l’esmena in voce incorporada. 
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4.2.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la revisió anual del Padró 

municipal d’habitants de Manresa, amb referència a l’1 de gener de 2015. 

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Governació, de 2 de desembre 
de 2015, que es transcriu a continuació: 
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“Antecedents 
 

1. Les dades del Padró municipal d’habitants constitueixen prova de la residència 
i del domicili habitual dels veïns d’un municipi. Les certificacions que 
s’expedeixin d’aquestes dades tindran caràcter de document públic i fefaent per 
a tots els efectes administratius. 
 

2. Un cop finalitzades en aquest Ajuntament les operacions corresponents a la 
revisió anual del Padró municipal d’habitants, amb referència a l’1 de gener de 
2015, cal aprovar la revisió esmentada i formalitzar les actuacions portades a 
terme durant l’exercici anterior. Els resultats numèrics de la revisió anual es 
trametran a l’Institut Nacional d’Estadística (INE). 

 Consideracions legals 
 

1. Article 17 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local, pel qual es regula la formació, manteniment, revisió i custòdia del Padró 
municipal d’habitants. 

 
2. Reial decret 2612/1996, de 20 de desembre, que dóna una nova redacció als 

articles 81 i 82 del Reglament de població i demarcació de les entitats locals, 
aprovat pel Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, en el qual es regula 
l’aprovació de la revisió del Padró municipal d’habitants amb referència a l’1 de 
gener de cada any. 

 
3. Resolució de 17 de novembre de 2005, de la Sotssecretaria del Ministeri de la 

Presidència, que disposa la publicació de la Resolució de l’INE i de la Direcció 
General d’Administració Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als 
Ajuntaments sobre la revisió anual del Padró d’habitants i sobre el procediment 
d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població. 

 
4. Resolució de l’alcalde núm. 5778, de 19 de juny de 2015, per la qual la 

competència en matèria d’estadística, censos i padró d’habitants està atribuïda 
al regidor delegat de Governació, Josep M. Sala Rovira.  

 
Per tot això, proposo al Ple de la Corporació l’adopció del següent  
 
ACORD 
 
Primer. Aprovar la revisió anual del Padró municipal d’habitants de Manresa, amb 

referència a l’1 de gener de 2015, amb tota la documentació que comprèn, i 
formalitzar les actuacions portades a terme durant l’exercici anterior. 

 
El resum numèric de la revisió anual esmentada dóna els resultats següents: 
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Concepte Núm. d’habitants 
POBLACIÓ DE DRET A 1 de gener de  2014 75.695 
ALTES   (de l’1-1-2014 a l'1-1-2015) 4.030 
BAIXES  (de l’1-1-2014 a l’1-1-2015) 4.556 
Altes anteriors a l’1 de gener de 2014 entrades el 2014 26 
Baixes anteriors a l’1 de gener de 2014 entrades el 2014 32 

POBLACIÓ DE DRET A 1 DE GENER DE 2015 
 

75.163 
 
 
Segon. Trametre el resultat numèric d’aquesta revisió anual a l’Institut Nacional 

d’Estadística.” 
 
 
El senyor Josep M. Sala, regidor delegat de Governació, informa que el dictamen 
aprova la revisió anual del Padró municipal d’habitants de Manresa amb referència a 
l’1 de gener de 2015, essent la xifra total de 75.163 habitants. 
 
Explica que la seva evolució ha estat la següent:  
- La població de dret des de l’1 de gener de 2014 era de 75.695 habitants. 
- Les altes des de l’1 de gener de 2014 a l’1 de gener de 2015 han estat de 4.030. 
- Les baixes des de l’1 de gener de 2014 a l’1 de gener de 2015 han estat de 4.556.  
- Les Altes anteriors a l’1 de gener de 2014 entrades el 2014, han estat de 26. 
- Les Baixes anteriors a l’1 de gener de 2014 entrades el 2014, han estat de 32. 
 
Diu que a data d’avui el Padró Municipal d’Habitants està en 75.867 habitants i 
demana el vot favorable al dictamen. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet a votació el dictamen 4.2.2, i 
el Ple l’aprova per unanimitat dels 24 membres presents i, per tant, esdevé acord 
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 

4.2.3 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de representants 
de la corporació en entitats i organismes que requereixen representació 
municipal. 

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Governació, de 2 de desembre 
de 2015, que es transcriu a continuació: 

“Antecedents de fet 
 
El Ple de la Corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 23 de juliol de 2015, va 
aprovar la designació dels representants d’aquesta Corporació en els diferents òrgans 
i organismes que requereixen representació municipal o bé que han d'integrar-se en 
aquests en funció dels respectius càrrecs. 
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Atès que amb data 9 d’octubre de 2015, el senyor Antonio Espinosa Cerrato, regidor 
del Grup Municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía (C’s), va presentar escrit de 
renúncia a l’acta de regidor de l’Ajuntament de Manresa, i que el Ple de la Corporació, 
en sessió del dia 22 d’octubre de 2015, va prendre coneixement de la seva renúncia. 
 
Atès que la Junta Electoral va expedir la credencial acreditativa de la condició de 
regidor a favor del senyor Miguel Cerezo Ballesteros, que pertany a la llista electoral 
Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, el qual va prendre possessió del càrrec en la 
sessió plenària del dia 19 de novembre de 2015. 
 
Atès que el Grup Municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía (C’s), ha presentat 
un escrit en què comunica els seus representants en els diferents organismes en què 
es troben representats. 
 
Atès que el Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha presentat 
un escrit en què comunica la substitució de la senyora Anna Crespo Obiols, vocal 
designada al Consell Escolar Municipal, pel senyor Pol Huguet Estrada.  
 
Fonaments legals 
 
L’article 52.2.b) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, estableix que correspon al 
ple prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals. 
 
L’article 52.2.e) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, estableix que correspon al 
ple crear i regular òrgans complementaris.  
 
Decret 404/1987, de 22 de desembre, regulador de les bases generals d’organització i 
de funcionament dels Consells Escolars Municipals. 
 
En el supòsit que la designació del representant municipal no sigui directe o 
automàtica, d’acord amb la normativa interna de cada ens o entitat en qüestió, i que, 
per tant, sigui necessària una elecció de caràcter intern de l’òrgan competent, aquesta 
designació té el caràcter de proposta. 
 
Per tot això es proposa al ple de la Corporació l’adopció del següent: 
 
ACORD 
 
Primer. Modificar l’acord adoptat pel Ple de la Corporació en sessió que va tenir lloc 

el passat 23 de juliol de 2015, com a conseqüència de la renúncia al càrrec 
de regidor del senyor Antonio Espinosa Cerrato, del Grup Municipal de 
Ciutadans-Partido de la Ciudadanía (C’s), i de la presa de possessió del nou 
regidor senyor Miguel Cerezo Ballesteros i designar els representants 
d’aquest Grup Municipal, en els òrgans i organismes següents: 

 
Organisme Vocal Grup Municipal 

Consell d’Administració 
d’Aigües de Manresa, Sa 

Miguel Cerezo Ballesteros Ciutadans – Partido de la 
Ciudadanía (C’s) 

Consell d’Administració de 
Foment de la Rehabilitació 

Miguel Cerezo Ballesteros Ciutadans – Partido de la 
Ciudadanía (C’s) 
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Urbana de Manresa, SA 

Consell d’Administració 
Manresana d’Equipaments 
Escènics, SL 

Andrés Rojo Hernández Ciutadans – Partido de la 
Ciudadanía (C’s) 

Consell Escolar Municipal Miguel Cerezo Ballesteros Ciutadans – Partido de la 
Ciudadanía (C’s) 

 
 
Segon.  Modificar l’acord adoptat pel Ple de la Corporació en sessió que va tenir lloc 

el passat 23 de juliol de 2015, com a conseqüència de la comunicació del 
Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya per substituir el 
representant designat per a formar part del Consell Escolar Municipal: 

 
 
Organisme Vocal Grup Municipal 

Consell Escolar Municipal Pol Huguet Estrada Esquerra Republicana de 
Catalunya (ERC) 

 

Tercer. Com a conseqüència d’aquestes modificacions la representació en els citats 
organismes quedarà de la forma següent: 

 
CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE LES SOCIETATS MUNICIPALS 

 
Aigües de Manresa, SA. President: 

Valentí Junyent Torras 
 
Vicepresident: 
Josep Ma. Sala Rovira 
 
Vocals: 
Olga Sánchez Ruiz 
Jordi Serracanta Espinalt 
Jaume Torras Oliveras 
Jordi Masdeu Valverde 
Joaquim Garcia Comas 
Miguel Cerezo Ballesteros 
Dídac Escolà Garcia 
 

Foment de la Rehabilitació Urbana de 
Manresa, SA. 

Antoni Llobet Mercadé 
Jordi Serracanta Espinalt 
Josep Ma. Sala Rovira 
Ma. Mercè Rosich Vilaró 
Àngels Santolària Morros 
Gemma Tomàs Vives 
Felip González Martín 
Miguel Cerezo Ballesteros 
Dídac Escolà Garcia 
 

Manresana d’Equipaments Escènics, SL President:  
Valentí Junyent Torras 
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Vocal i Conseller delegat: 
Joan Calmet Piqué 
 
Vocals: 
Josep Ma. Sala Rovira 
Àuria Caus Rovira 
Sílvia Saura Villar 
Mireia Estefanell Medina 
Jordi Garcés Casas 
Joaquim Garcia Comas 
Andrés Rojo Hernández 
Dídac Escola Garcia 
 
Vicesecretari: 
Jeroni Muñoz Soler 

 
 
 
CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL 
 
President: Antoni Llobet Mercadé 

 
Vocals: M. Mercè Rosich Vilaró 
 Àuria Caus Rovira   
 Pol Huguet Estrada 

Jordi Garcés Casas 
Mercè Cardona Junyent 
Miguel Cerezo Ballesteros 
Dídac Escolà Garcia 
 

 
Quart. Comunicar aquest acord a les entitats, institucions i organismes 

corresponents, per al seu coneixement i als efectes oportuns. 
 
Cinquè.   Publicar aquest acord en el  Butlletí Oficial de la Província, en compliment 

del que disposa l'article 60 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
Administracions públiques i el procediment administratiu comú.” 

 
 
El senyor Josep M. Sala, regidor delegat de Governació, informa que el dictamen 
aprova la modificació i designació dels representants en els òrgans i organismes que 
es detallen, degut a la presa de possessió del regidor senyor Miguel Cerezo, del Grup 
Municipal de Ciutadans- Partido de la Ciudadanía. 
 
També es modifica, a proposta del Grup Municipal d’Esquerra Republicana, la senyora 
Anna Crespo pel senyor Pol Huguet al Consell Escolar Municipal. 
 
Es tracta d’actualitzar el cartipàs municipal i demana el vot favorable al dictamen. 
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En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet a votació el dictamen 4.2.3, i 
el Ple l’aprova per unanimitat dels 24 membres presents i, per tant, esdevé acord 
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 

4.2.4 Dictamen sobre aprovació si, escau, de la ratificació del pagament de la 
quota corresponent a l’exercici 2015, a l’Associació Catalana de Municipis 
(ACM) i a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), i donar-se de 
baixa com a membre de la FMC per a l’any 2016. 

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Governació, de 4 de desembre 
de 2015, que es transcriu a continuació: 
 
“Des de les eleccions municipals de 1979, els ajuntaments han jugat un paper 
fonamental en el redreçament nacional i democràtic de Catalunya. D'aleshores ençà, 
l'autoritat política i el reconeixement social dels ens locals ha augmentat d'una manera 
notable. Els ajuntaments, com a administració més pròxima a les necessitats i les 
inquietuds de les persones, han esdevingut sovint els portaveus i alhora els receptors 
principals de les noves aspiracions col·lectives i de les creixents demandes de millors 
serveis públics que han anat sorgint al si de la societat. Aquest paper de lideratge dels 
ajuntaments, però, no s'ha vist prou reconegut, i a aquesta manca de reconeixement 
institucional cal sumar-hi problemes competencials i de finançament que s’han vist 
agreujats amb les modificacions legislatives que ha dut el govern de l’estat, tendents a 
una major recentralització i vulneració del principi d’autonomia local.  
 
Des de gairebé els inicis dels mandats municipals la veu del municipalisme ha tingut 
una estructura organitzativa plural, de forma principal amb l’Associació Catalana de 
Municipis – ACM, a la qual l’Ajuntament de Manresa es va adherir mitjançant acord 
plenari de 17 de juliol de 2006,  i amb la Federació de Municipis de Catalunya – FMC, 
a la qual l’Ajuntament de Manresa s’hi va adherir mitjançant acord plenari de 28 de 
juliol de 1995. 
 
Existeixen moltes experiències reeixides de col·laboració entre ambdues, com per 
exemple el II Congrés del Municipalisme Català, o bé l’articulació dels recursos davant 
el Tribunal Constitucional contra la LRSAL.  
 
En relació a la pertinença a ambdues entitats municipalistes, el Ple de la Corporació, 
en sessió del dia 17 de juliol de 2014, va adoptar l’acord següent:  
 
“Atesa  la priorització de les despeses d’aquest Ajuntament i de la gestió dels recursos 
econòmics. 
 
Atès que tenir dues entitats que treballen pels mateixos objectius no és gaire efectiu a 
efectes del món municipalista. 
Proposem: 
 
1. Instar la FMC i l’ACM que treballin amb l’objectiu de constituir una única entitat 
municipalista. 
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2. A partir de l’exercici 2015, i mentre l’acord anterior no sigui una realitat, l’Ajuntament 
de Manresa només abonarà la quota d’associat a una de les dues entitats. La decisió 
s’haurà de prendre per acord de Ple.” 
 
Atès que, en la línia del primer punt de l’acord citat, per part de l’ACM s’ha posat de 
manifest la voluntat de començar a debatre sobre la unitat del municipalisme català i 
marcar unes fites temporals, amb un horitzó pròxim com pot ser abans de finalitzar el 
2016, per a fer-ho possible.  
 
És per aquesta manifestació de voluntat, que es constitueixi una única entitat 
municipalista, que aquest Ajuntament creu convenient donar-se de baixa de la FMC, 
amb efectes de 31 de desembre de 2015. 
 
No obstant això, durant aquest any 2015, i a l’expectativa del resultat del procés 
d’unificació, l’Ajuntament de Manresa ha continuat sent membre de ple dret d’ambdues 
entitats, amb els drets i obligacions que se’n deriven. 
 
En compliment d’aquestes obligacions, s’ha efectuat el pagament corresponent a l’any 
2015 a l’AMC, per import de 13.619 € i a la FMC, per import de 14.174,93 €.  
 
Per tot això, com a regidor delegat de Governació, en ús de les competències 
atribuïdes per Resolució de l’alcalde núm. 5778, de 19 de juny de 2015, i publicada al 
Butlletí Oficial de la Província  de 3 de juliol de 2015, proposo al Ple de la Corporació, 
l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
Primer. Ratificar el pagament efectuat per aquest Ajuntament com a membre de 
l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i de la Federació de Municipis de Catalunya 
(FMC), corresponent a la quota de l’any 2015. 
 
Segon.  Donar-se de baixa aquest Ajuntament com a membre de la FMC, amb 
efectes de 31 de desembre de 2015, amb reconeixement als beneficis que per als 
interessos municipals hagi pogut representar la integració en aquesta entitat. 
 
Tercer.  Facultar l’alcalde per a la signatura de tota la documentació necessària per a 
l’execució d’aquest acord.” 
 

L’alcalde informa que amb aquest dictamen es dóna compliment a un acord plenari de 
l’any 2014 que, tot i que es fa amb retard, l’acord ja establia la posada en pràctica en 
l’exercici immediatament posterior a la seva adopció, és a dir el 2015. En principi 
aquest 2015 ja s’hauria d’haver satisfet només la quota d’una de les dues entitats 
municipalistes, l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de 
Catalunya.    

Al mateix acord plenari no només s’acordava la decisió de pagar només una quota, 
sinó fer arribar a les dues entitats municipalistes la petició expressa de l’Ajuntament 
per aconseguir que s’unifiquessin per defensar els interessos del conjunt de municipis 
del país. 
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Explica que s’ha rebut resposta de les entitats on es comunica que efectivament hi ha 
la voluntat ferma de treballar en aquesta direcció per tal d’unificar-se, però en resposta 
al segon acord del ple, on es deia que en el cas que no es fes la unificació es pagaria 
la quota de només una entitat, però per donar un marge i a l’expectativa d’aquest 
procés d’unificació es van liquidar les quotes per a aquest any 2015 d’ambdues 
entitats. 

L’acord primer del dictamen que es porta a aprovació del ple, ratifica el pagament 
efectuat a les dues entitats, ja que contradiu un acord plenari anterior.  

Respecte al segon acord es proposa donar-se de baixa com a membre de la 
Federació de Municipis de Catalunya, amb efectes de 31 de desembre de 2015, i 
mantenir-nos a l’Associació Catalana de Municipis ja que, a més del suport que està 
oferint als municipis, també està compromesa especialment amb el procés de creació 
d’un estat català. 

Demana el vot favorable al dictamen. 

 

El senyor Andrés Rojo, president del Grup Municipal de C’s, diu que estan d’acord 
amb la baixa de l’Ajuntament com a membre de la Federació de Municipis de 
Catalunya, però en contra que l’Ajuntament continuï formant part de l’Associació 
Catalana de Municipis, ja que la consideren com una altra paradeta de clientelisme i  
de portes giratòries afins al món convergent, i recorda els casos Matas i Solà. 

Respecte als 13.619 euros que s’han pagat, diu que són uns diners que els manresans 
i manresanes no tindran l’oportunitat d’utilitzar per a d’altres coses realment útils. 

 

El senyor Felip González, president del Grup Municipal del PSC, diu que tot i que 
en el ple del mes de juliol de 2014 el seu grup municipal va votar favorablement  
l’adscripció a una única associació municipalista el 2015, avui no votaran a favor 
d’aquest dictamen. 

Creuen que les coses no s’han fet prou bé, ja que s’han trobat la proposta del 
dictamen de l’equip de govern, o del govern ampliat, sense que els grups municipals 
n’hagin pogut parlar prèviament. 

Respecte el que ha dit el senyor Llobet sobre el factor ideològic en la qüestió de la tria, 
ho veu legítim, però ideològic, i sobre això poc a dir, ja que les majories són les que 
són i a l’Ajuntament de Manresa hi ha la que hi ha. 

Els sembla trist que al President de la Federació de Municipis de Catalunya, l’alcalde 
Xavier Amor, hagi estat el PSC qui li hagi donat la notícia de la possible baixa de 
l’Ajuntament com a membre de la Federació, ja que quan han trucat ho feien amb la 
confiança que el govern municipal n’hauria parlat prèviament.  
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El Grup municipal del PSC ho lamenta, de la mateixa manera que ho faria si l’entitat 
descartada hagués estat l’Associació Catalana de Municipis. Creu que el llegir no ens 
ha de fer perdre l’escriure. 

No posen en dubte la legitimitat del que es farà sinó com es farà, sense previ avís a la 
FMC, i no saben si s’ha avaluat prou bé la decisió d’escollir una o altra entitat, o la raó 
d’estalviar els 13.619 euros. 

Creu que la Federació de Municipis no es mereixia aquest tracte, i que s’ha de tenir en 
compte la història, ja que la Federació es va constituir en aquesta mateixa sala de 
plens el novembre de 1981. Creu que és una Federació potent en la defensa del 
municipalisme des de fa trenta-quatre anys, un municipalisme del qual s’omplen la 
boca molt sovint tots els grups municipals. 

També perquè la Federació de Municipis ha d’estar present en els òrgans de govern 
de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, en què hi està el seu President, i 
l’alcaldessa de Sant Cugat, que és Convergent, ja que pot ser beneficiós i actuar com 
a lobby estatal i potent en defensa del municipalisme, cosa que l’Associació Catalana 
de Municipis òbviament no hi és per motius ideològics. 

Diu que és cert que pot passar que algun dia haurem desconnectat d’Espanya, però 
mentre no passi, cal tenir bons aliats per defensar-se allà on encara es fan lleis que 
encara ens vinculen. 

Aprofita l’ocasió per fer un prec. Diu que donat que la tria ja està feta, creu que s’ha de 
fer els possibles per posar Manresa en el lloc que li pertoca, també a l’Associació 
Catalana de Municipis. 

L’ACM, que un dia va presidir l’alcalde de Manresa senyor Juli Sanclimens, avui la 
presideix l’alcalde de Premià, que té de vicepresidents a l’alcaldessa de Barcelona, al 
seu Ajuntament, la presidenta de la Diputació de Barcelona, les Diputacions de  
Girona, Lleida, Tarragona, el Síndic d’Aran, i els alcaldes i alcaldesses de Valls, 
Palafrugell, Vilanova i la Geltrú, Tàrrega, Os de Balaguer, Sallent, Llagostera i Caldes 
de Montbui. 

I també, i perquè consti en acta, una Associació Catalana de Municipis que té com a 
vocals del seu Comitè Executiu els alcaldes i alcaldesses de Tavèrnoles, La Seu 
d'Urgell, Tortosa, Masquefa, La Garriga, Calella, Sant Carles de la Ràpita, Cunit, 
Igualada, Les Franqueses, Olot, Celrà, Sant Celoni, Vic, Cardona, Figueres, Gironella, 
Besalú, Martorell, Vilablareix, Cambrils, Sant Quintí de Mediona, Ripollet, Molins de 
Rei, Sant Mateu de Bages, Sant Climent de Llobregat i Palol de Revardit, un bonic 
municipi aquest últim del Pla de l’Estany a Girona. 
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El senyor Jordi Garcés, president del Grup Municipal de la CUP, diu que el 
GMCUP s’abstindrà en la votació del dictamen, de la mateixa manera que s’hi haurien 
abstingut si hagués estat la Federació de Municipis de Catalunya.  

Creuen que cal que hi hagi una única associació que agrupi tots els municipis 
interessats a formar-ne part. Remarca que tant l’FMC com l’ACM tenen un component 
partidista, per això s’abstenen en la votació.  

El GMCUP aposta per la creació d’un únic ens que aglutini tots els pobles i ciutats que 
ho desitgin, per donar eines reals per enfortir i promocionar l’autonomia local. 

Recordant la història de l’FMC, diu que no s’ha d’oblidar els sobresous en forma de 
dietes que van rebre alcaldes de diferents colors polítics, com el cas de Manuel Bustos 
del PSC o els famosos setanta rellotges que es van regalar a diversos membres de 
l’FMC. 

 

El senyor Jaume Torras, regidor del Grup Municipal d’ERC, diu que més enllà dels 
casos de corrupció coneguts per tothom, s’ha de valorar la feina dels tècnics de les 
dues entitats, sobretot per als municipis petits. 

Diu que tècnicament les dues associacions fan la seva tasca correctament, i no es 
pren la decisió en base a la tasca realitzada.  

Esquerra sempre ha treballat per la fusió de les dues entitats i per trobar sinergies per 
damunt dels interessos d’un partit i més enllà del sobrecost que suposa pertànyer a 
dues associacions.  

Recorda que tenen els mateixos objectius i que la fusió hauria de ser la despolitització 
definitiva però res ho garanteix i esperen que de cara a l’any 2016 i dintre del procés 
de desconnexió que està fent el país creuen coherent desvincular-se de l’FMC. 

El GMERC votarà a favor del dictamen.      

 

L’alcalde respon al senyor Andrés Rojo que amb aquest dictamen no s’està decidint 
que es gastaran 13.619 euros més sinó que se’n gastaran 14.174 menys.  

Al senyor Felip González li respon que la seva intervenció ha estat un exemple del que 
justifica la manera de com s’ha presentat el dictamen, ja que clarament per ideologia el 
GMPSC hauria optat per fer-ho a la inversa, i no per quedar-nos com estem.  

En aquell acord de ple es va decidir que es faria aquest pas sabent que en el moment 
de fer-lo la votació estaria d’acord amb la correlació de forces d’aquest ple i d’acord 
amb la sensibilitat majoritària. 

Respecte a les formes diu que va quedar clar que seria un acord de ple i no un acord 
de govern, a partir d’un dictamen que presenta l’equip de govern com és habitual. 
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En canvi, abans de ser un acord de ple, que no se sabia si guanyaria o no, sembla 
com si abans que ho aprovés el ple s’hagués de comunicar a la Federació. L’equip de 
govern considera que les formes són que un cop s’ha pres la decisió es comunicarà 
immediatament abans de ser baixa, ja que encara s’està dins l’exercici 2015. 

Ningú no podrà adduir ignorància perquè l’acord de ple del 2014 va arribar a les dues 
entitats i sabien que Manresa s’ho estava plantejant. 

Per acabar i com que s’ha acabat parlant de si una o l’altra, creu que s’està perdent el 
valor que va tenir aprovar aquella proposta en el seu moment i avui culminar-la amb 
l’acord o desacord de cadascú, però hi ha un valor important. 

Diu que moltes vegades ens quedem amb la teoria i ens costa passar a la pràctica. 
Manresa, avui, fa un pas per exigir la unificació, perquè tothom en parla però costa 
molt fer el pas i Manresa l’està fent, està donant una mostra i un exemple clar, que vol 
que hi hagi una única entitat municipalista. Manresa està fent un acte concret per 
demostrar que això va seriosament i no és una declaració d’intencions. 

 

El senyor Felip González, president del Grup Municipal del PSC, diu que si el 
senyor Llobet hagués estat president de la Federació de Municipis segur que ho 
hagués agraït. 

Al senyor Jordi Garcés li diu que pel tema de les dietes finalment no ha sortit imputat 
ningú, i que no qualificarà al senyor Bustos com ell ha fet, i tampoc el defensarà. 

Explica que l’Ajuntament de Badalona ha decidit mantenir-se a les dues entitats 
municipalistes i que ho ha fet amb una fórmula imaginativa, pagar la meitat de la quota 
a cadascuna d’elles. 

Recorda que quan es va adoptar l’acord de Ple no hi havia l’actual president de la 
Federació, sinó que hi havia el senyor Manuel Bustos. 

 

El senyor Andrés Rojo, president del Grup Municipal de C’s, diu que no vol 
tergiversar el dictamen sinó aclarir que des del seu Grup Municipal aplaudeixin que els 
manresans i manresanes tinguin 14.000€ més per gastar i que els agradaria que fossin 
14.000 més a sumar. 

 

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 4.2.4 a votació i el 
Ple l’aprova per 15 vots afirmatius (8 GMCiU i 7 GMERC), 5 vots negatius (3 
GMPSC i 2 GMC’s), i 4 abstencions (3 GMCUP i 1 GMDM) i, per tant, esdevé 
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.  
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4.2.5 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la pròrroga dels convenis 
subscrits entre l’Ajuntament de Manresa i diversos ajuntaments de la 
comarca, pels quals es determina que la societat municipal Aigües de 
Manresa, SA, tingui la consideració de mitjà propi i servei tècnic 
d’aquests municipis. 

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Governació, de 4 de desembre 
de 2015, que es transcriu a continuació: 
 
“Antecedents 
 
1. L’Ajuntament de Manresa gestiona els seus serveis públics d’abastament 

domiciliari d’aigua potable i de clavegueram de manera directa a través d’una 
empresa municipal de capital íntegrament públic participat al 100 % per 
l’Ajuntament de Manresa. 

 
2. La societat Aigües de Manresa, SA, és susceptible de gestionar també els 

serveis d’abastament domiciliari d’aigua potable i de clavegueram d’altres 
municipis diferents del de Manresa. 

 
3. L’art. 1r bis, apartat 2, dels estatuts d’Aigües de Manresa, S.A., estableix que la 

societat tindrà la consideració de mitjà propi dels Ajuntaments i d’altres entitats 
locals, de qualsevol classe que siguin aquestes, que subscriguin amb aquesta 
finalitat un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Manresa. 

 
4. Amb aquesta finalitat, el Ple de la Corporació, en sessió del dia 20 de 

desembre de 2010, va a aprovar el conveni de col·laboració a signar entre 
l’Ajuntament de Manresa i els Ajuntaments de Castellnou de Bages, El Pont de 
Vilomara i Rocafort, Navarcles, l’EMD de Sant Martí de Torroella, Sant Mateu 
de Bages i Sant Joan de Vilatorrada, pel qual es determinava que la societat 
municipal Aigües de Manresa, SA, tingués la consideració de mitjà propi i 
servei tècnic d’aquests municipis. 

 
5. En el mateix sentit, el Ple de la Corporació, en sessió del dia 17 de gener de 

2011, va aprovar el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament de 
Manresa i els Ajuntaments de Sant Fruitós de Bages i Rajadell. 

 
6. En execució dels acords plenaris esmentats, el 25 de gener de 2011 es van 

signar els convenis de col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa i els 
Ajuntaments de  Castellnou de Bages, El Pont de Vilomara i Rocafort, 
Navarcles, l’EMD de Sant Martí de Torroella, Sant Mateu de Bages, Sant Joan 
de Vilatorrada, Sant Fruitós de Bages i Rajadell. 

 
7. El pacte sisè d’aquests convenis estableix que tindran una vigència inicial de 5 

anys, essent prorrogables per períodes d’igual duració mitjançant comunicació 
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expressa i recíproca abans de l’expiració del termini o de les successives 
pròrrogues. 

 
8. Atès que l’Ajuntament de Manresa té la intenció de donar continuïtat a la 

prestació del servei de la societat Municipal Aigües de Manresa, SA, com a 
mitjà propi i servei tècnic dels municipis citats i, per tant, interessa la pròrroga 
dels convenis per un període de cinc anys més. 

  
Consideracions legals.  
 
1.  Article 55 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i 

article 144 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,  pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, segons els quals els ens locals 
han de prestar-se la col·laboració que sigui necessària per a la consecució de les 
seves finalitats. 

 
2. Article 191 del DL 2/2003, citat, segons el qual els ens locals poden establir 

convenis o consorcis sobre serveis locals o assumptes d’interès comú, amb la 
finalitat d’instrumentar fórmules d’assistència i cooperació econòmica, tècnica i 
administrativa. 

 
3. Articles 303 a 311 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 

aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, que regulen els convenis de 
cooperació per a la prestació de serveis o per al desenvolupament de les 
competències legalment atribuïdes, en la satisfacció de les quals tinguin un interès 
comú. 

 
4.  Article 112.2 de la Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya, sobre eficàcia i publicitat dels convenis. 

 
5. L’òrgan competent per aprovar la pròrroga dels convenis subscrits entre 

l’Ajuntament de Manresa i els Ajuntaments de Castellnou de Bages, El Pont de 
Vilomara i Rocafort, Navarcles, l’EMD de Sant Martí de Torroella, Sant Mateu de 
Bages,  Sant Joan de Vilatorrada, Sant Fruitós de Bages i Rajadell, és el Ple de la 
Corporació, acord que haurà de ser adoptat per la majoria absoluta del nombre 
legal del seus membres. 

 
Per tot això, com a regidor delegat de Governació, en ús de les competències 
atribuïdes per Resolució de l’alcalde núm.  5778, de 19 de juny de 2011, i publicada al 
Butlletí Oficial de la Província  de 3 de juliol de 2011,  
 
Resolc 
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Primer. Aprovar la pròrroga per un període de cinc anys, comptats del 26 de gener de 
2016 al 25 de gener de 2021, dels convenis de col·laboració signats el 25 de 
gener de 2011 entre l’Ajuntament de Manresa i els Ajuntaments de:  

- Castellnou de Bages 

- El Pont de Vilomara i Rocafort 

- Navarcles 

- EMD de Sant Martí de Torroella 

- Sant Mateu de Bages 

- Sant Joan de Vilatorrada 

- Sant Fruitós de Bages 

- Rajadell, 

per  tal de donar continuïtat a la prestació del servei de la societat Municipal 
Aigües de Manresa, SA, com a mitjà propi i servei tècnic d’aquests municipis. 

 

Segon. Notificar aquest acord als ajuntaments interessats a l’efecte que, abans de 
l’expiració de la vigència del conveni, comuniquin la seva voluntat de 
prorrogar-lo. 

Tercer. Trametre certificat d’aquest acord a la Direcció General d’Administració Local 
i  publicar-lo al Butlletí Oficial de la Província. 

Quart. Facultar l’alcalde per a la signatura de la documentació que sigui necessària 
per a l’execució d’aquest acord.” 

 

El senyor Josep M. Sala, regidor delegat de Governació, informa que el dictamen 
aprova la pròrroga, per un període de cinc anys més, del conveni signat amb els 
ajuntaments que es relacionen al dictamen, per  tal de donar continuïtat a la prestació 
del servei de la societat Municipal Aigües de Manresa, SA, com a mitjà propi i servei 
tècnic d’aquests municipis. Aquest mateix acord també l’hauran d’adoptar tots aquests 
ajuntaments per tal que es puguin signar els convenis corresponents. 

 

La senyora Gemma Tomàs, regidora del Grup Municipal de la CUP, manifesta que 
aquest és un exemple molt clar que les empreses municipals funcionen i que el fet de 
fer-ho extensiu a altres municipis encara és una prova més fefaent. 

Això reforça els arguments de la CUP i posa en evidència l’argumentació de l’equip de 
govern en contra de les municipalitzacions. 

El GMCUP votarà a favor del dictamen.  
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En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 4.2.5 a votació i el 
Ple l’aprova per 23 vots afirmatius (7 GMCiU, 7 GMERC, 3 GMCUP, 3 GMPSC, 2 
GMC’s i 1 GMDM) i 1 abstenció (1 GMCiU) i, per tant, esdevé acord plenari amb el 
contingut que ha quedat reproduït.  
 
Es fa constar que la Sra. Àuria Caus, del GMCiU, es trobava fora de la sala en el 
moment de la votació.  

 

5. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 

No se’n presenten. 
 

II. CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 

6. Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde i els regidors i 
regidores delegats de l’Alcaldia des de l’anterior donació de compte al ple 
municipal. 

Es posen a disposició dels regidors i regidores les resolucions dictades per l’alcalde -
president i els regidors i regidores delegats, des de l’anterior donació de compte, en 
els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i dels articles 42 i 104 del RD 
2568/86, de 28 de novembre. 
 
 
7. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local amb caràcter  

reservat núm. 53, 54, 56 i 57, que corresponen als dies 10, 17 i 24 de 
novembre i 1 de desembre de 2015; i de l’acta de la Junta de Govern Local 
amb caràcter públic núm. 50, del dia 20 d’octubre de 2015.  

Els regidors i regidores queden assabentats dels acords adoptats per la Junta de 
Govern Local amb caràcter reservat, núm. 53, 54, 56 i 57, que corresponen als dies 
10, 17 i 24 de novembre i 1 de desembre de 2015; i de l’acta de la Junta de Govern 
Local amb caràcter públic núm. 50, del dia 20 d’octubre de 2015, pel repartiment que 
de les actes d’aquestes sessions s’ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els 
termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i els arts. 104 i 113.1.b) del RD 
2568/86, de 28 de novembre. 
 

8. Donar compte d’escrits que justifiquen recepció d’acords adoptats pel Ple 
de l’Ajuntament de Manresa. 

 
 
 



   

                        Acta de la sessió plenària núm. 16 de 17 de desembre de 2015                      76 

Data 
d'entrada Organisme Remitent Acord municipal 

19-11-2015 Generalitat  de 
Catalunya 

Secretaria del 
Govern 

Moció sobre el 75è aniversari de l’assassinat del 
President Lluís Companys Jover. 

19-11-2015 Generalitat  de 
Catalunya 

Secretaria del 
Govern 

Moció de suport a la pobresa energètica. 

19-11-2015 Generalitat  de 
Catalunya 

Secretaria del 
Govern 

Moció de suport al president Artur Mas, 
l’exvicepresidenta Joana Ortega i la Consellera 
Irene Rigau, amb motiu de la seva imputació per 
l’organització del 9N. 

24-11-2015 Generalitat  de 
Catalunya 

Direcció General 
d’Infraestructures de 
Mobilitat Terrestre 

Acord de la Junta de Portaveus de l'Ajuntament de 
Manresa i del Ple municipal sobre la seguretat a les 
nostres carreteres.                       

 

9. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL.LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN 

No se’n presenten. 
 

Un cop tractats tots els assumptes relacionats a l’ordre del dia l’alcalde aixeca la 
sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta en els fulls del paper segellat 
de la Generalitat de Catalunya número ............ i correlatius fins el número.......... 
 
 
El secretari        Vist i plau 
          L’alcalde accidental, 
 


