ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA NÚM. 13 DEL PLE DE LA CORPORACIÓ.

Dia: 3 de desembre de 2008
Hora: 20.00 h
Lloc: Saló de Sessions de la Casa Consistorial de Manresa
ASSISTENTS
Alcalde-president
Il·lm. Sr. Josep Camprubí Duocastella
Tinents d'alcalde
Primer: Sr. Ignasi Perramon Carrió
Segona: Sra.Núria Sensat Borràs
Tercera: Sra.Àngels Mas Pintó
Quart:
Sr. José Luís Irujo Fatuarte
Cinquena:Sra. Aida Guillaumet Cornet
Sisè:
Sr. Joan Vinyes Sabata
Setè:
Sr. Alain Jordà Pempelonne
Regidors i Regidores
Sra.
Sra.
Sr.
Sr.
Sr.
Sra.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sr.
Sra.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

Sònia Díaz Casado
Mar Canet Torra
José Luis Buenache Catalán
Moisès Fargas Santaulària
Alexis Serra Rovira
Imma Torra Bitlloch
Maria Mercè Rosich Vilaró
Josep Maria Sala Rovira
Maria Rosa Riera Montserrat
Miquel Davins Pey
Josep Maria Subirana Casas
Alba Alsina Serra
Xavier Rubio Cano
Xavier Javaloyes Vilalta
Adam Majó Garriga
Albert Pericas Riu

Secretari general
Sr.

José Luis González Leal

Interventor
Sr.

ABSENTS

Sr.

Josep Trullàs Flotats

Domingo Beltran Arnaldos
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El president obre la sessió, en primera convocatòria, a les 20 h 14 min, un cop
comprovat el quòrum d’assistència necessari per a la seva vàlida constitució.
La senyora Mercè Rosich s’incorpora a la sessió quan són les 22 h 30 min.

1.

ÀREA DE GOVERNACIÓ I ECONOMIA

1.1

REGIDORIA DELEGADA D’HISENDA

1.1.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CONCERTACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE
PRÉSTEC PER IMPORT DE 3.738.339 EUROS PER COBRIR PART DEL
ROMANENT DE TRESORERIA NEGATIU DE L’EXERCICI 2007.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Economia, de 28 de
novembre de 2008, que, transcrit, diu el següent:
“L’ajuntament de Manresa va tancar l’exercici del 2007 amb un romanent de tresoreria
negatiu i per un import de 5.110.130,22€.
Vist el que disposen els articles 177 i 193 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de
març, pel que s’aprovà el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en el
sentit que una de les alternatives per a solucionar l’esmenta’t romanent de tresoreria
negatiu, es concertar una operació de crèdit però amb determinades condicions, i que
son:
a) que el seu import no superi el 5% dels recursos per operacions corrents del
pressupost (capítols 1 a 5 d’ingressos = 88.165.258€ menys l’article 36 de les
contribucions especials i que son 13.398.477€, això dona 74.766.781€ qual 5% es
3.738.339€).
b) que la operació quedi cancel·lada abans no es procedeixi a la renovació de la
Corporació que la concerta.
Vistes les ofertes presentades i l’informa d’intervenció de data 28 de Novembre del
2008.
Per tot això, el tinent d’alcalde d’economia, Empresa i Innovació i Universitats, proposa
al Ple de la Corporació municipal l’adopció dels acords següents:
PRIMER.- Concertar una operació de préstec d’un import de 3.738.339€ amb Caixa
d’Estalvis i Pensions de Barcelona, per a cobrir part del romanent de tresoreria negatiu
de l’exercici 2007; i quals característiques en la oferta presentada son les següents:
Import del préstec
Disposició
Període
de
carència
Termini
d’amortització
Periodicitat
d’amortització
Data
final
del
préstec

3.738.339€
Immediata
No n’hi ha
2 anys i mig
Trimestral
14 Juny 2011
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Interès nominal
Comissió d’obertura

Euribor 3 mesos + 0,62, amb un tipus mínim del 3,87%, si
l’Euribor a 3 mesos estigués per sota del 3,25%
0

Aquest preu de la oferta pot variar, no substancialment, en funció de les variacions
sofertes pels mercats financers.
SEGON.- Comunicar a la Direcció General de Política Financera i Assegurances de la
Generalitat de Catalunya, en el termini dels primers deu dies del mes següent al de la
formalització del préstec, i per mitjà dels models CL1, CL2, CL3 i CL4.1; tot això
d’acord amb el que disposen els articles 3 i 4 de l’ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril,
sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals, i de l’informa
d’intervenció de data 28 de Novembre del 2008.
TERCER.- Facultar a l’alcalde per a la signatura dels documents que siguin necessaris
per a la formalització del contracte de préstec esmentat a l’acord primer.”

El senyor Jordà Pempelonne explica que l’operació de préstec és per absorbir el
romanent negatiu de tresoreria que es va generar amb el tancament de l’any 2007, i
l’import de 3.738.339 euros deriva de la fórmula que defineix la llei i que és l’import
màxim que es pot contractar per eixugar el romanent negatiu de tresoreria.
És un préstec que s’ha d’amortitzar en un termini de 2,5 anys, té una amortització
trimestral i l’interès nominal és d’euribor a 3 mesos més 0,62, amb un tipus mínim del
3,87, sempre que l’euribor estigui per sota del 3,25.
L’alcalde sotmet el dictamen a votació, i s’aprova per 13 vots afirmatius (8 GMS, 3
GMERC i 2 GMICV-EUiA) i 10 abstencions (7 GMS, 1 GMPPC, 1 GMCUP i 1 GMPxC)
i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
L’alcalde disposa la lectura conjunta dels dictàmens 1.1.2 i 1.2.1 de l’ordre del dia.
1.1.2

APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL PRESSUPOST GENERAL DE
L’AJUNTAMENT DE MANRESA PER A L’ANY 2009.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, de 26 de novembre de 2008, que,
transcrit, diu el següent:
“Havent-se confeccionat per aquesta Alcaldia Presidència el Pressupost General
d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2009 i les Bases d’execució del mateix i, emès
l’informe preceptiu per part de la Comissió Governació i Economia 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 2009, integrat pel Pressupost d’aquesta Corporació i el de les societats
municipals AIGÜES DE MANRESA, S.A., FOMENT DE LA REHABILITACIÓ URBANA
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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 .................................................................. 30.206.000,00
2.- Impostos indirectes ................................................................. 1.980.000,00
3.- Taxes i altres ingressos......................................................... 19.782.173,00
4.- Transferències corrents......................................................... 28.439.265,00
5.- Ingressos patrimonials................................................................ 732.100,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6.- Alienació d’inversions reals ..................................................... 4.348.947,00
7.- Transferències de capital ........................................................ 4.408.634,00
8.- Actius financers.............................................................................. 6.427,00
9.- Passius financers .................................................................... 7.298.125,00

TOTAL ESTAT D’INGRESSOS ............................................................. 97.201.671,00
ESTAT DE DESPESES

I.- CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL
Grups

Euros

0.- Deute Públic ....................................................................................... 8.538.399,00
1.- Serveis de caràcter general ................................................................ 9.205.121,00
2.- Protecció civil i seguretat ciutadana.................................................... 4.926.461,00
3.- Seguretat, protecció i promoció social .............................................. 17.581.414,00
4.- Producció de béns públics de caràcter social ................................... 40.334.682,00
5.- Producció de béns públics de caràcter econòmic ............................. 12.483.048,00
6.- Regulació econòmica de caràcter general .......................................... 2.752.116,00
7.- Regulació econòmica de sectors productius ..................................... 1.368.719,00
9.- Transferències a Administracions Públiques............................................ 11.711,00
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TOTAL ESTAT DE DESPESES

97.201.671,00

II.- CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
Capítols

Euros

A) OPERACIONS CORRENTS
1.- Despeses de Personal .......................................................... 35.583.154,00
2.- Despeses en béns corrents i serveis ..................................... 22.857.185,00
3.- Despeses financeres............................................................... 3.586.427,00
4.- Transferències corrents........................................................... 7.512.227,00
B) OPERACIONS DE CAPITAL
6.- Inversions reals ..................................................................... 19.946.317,00
7.- Transferències de capital ........................................................ 2.704.862,00
8.- Actius financers.............................................................................. 6.427,00
9.- Passius financers .................................................................... 5.005.072,00

TOTAL ESTAT DE DESPESES ................................................. 97.201.671,00

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

I) PRESSUPOST D’EXPLOTACIÓ
Concepte

Euros

A) DESPESES (DEURE)
Existències ...................................................................................... 602.125,00
Compres netes ............................................................................. 3.874.953,00
Despeses de personal.................................................................. 6.528.763,00
Despeses financeres ....................................................................... 335.460,00
Tributs ............................................................................................. 408.501,00
Treballs i subministraments .......................................................... 9.694.171,00
Amortitzacions.............................................................................. 1.000.000,00
Benefici d’explotació........................................................................ 309.165,00
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TOTAL DEURE .......................................................................... 22.753.138,00

B) INGRESSOS (HAVER)
Existències ...................................................................................... 602.125,00
Vendes netes ............................................................................. 18.148.630,00
Ingressos accessoris a l’explotació.................................................. 732.768,00
Treballs realitzats per l’empresa pel seu immobilitzat ................... 3.269.615,00

TOTAL HAVER .......................................................................... 22.753.138,00

II) PRESSUPOST DE CAPITAL
Concepte ............................................................................................................Euros
A) ESTAT DE DOTACIONS
Immobilitzat material..................................................................... 2.734.115,00
Immobilitzat immaterial.................................................................... 423.000,00
Immobilitzat financer........................................................................ 435.000,00
Retorn de préstecs concedits
a mig i llarg termini .......................................................................... 481.711,00
TOTAL.......................................................................................... 4.073.826,00

B) ESTAT DE RECURSOS
Autofinançament .......................................................................... 1.309.165,00
Finançament aliè .......................................................................... 2.050.000,00
Disposició fons de maniobra............................................................ 714.661,00

TOTAL.......................................................................................... 4.073.826,00

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

Concepte

Euros

A) DESPESES
Despeses de personal..................................................................... 903.282,31
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Compres i serveis exteriors ............................................................. 512.367,69
Despeses Financeres...................................................................... 251.000,00
Transferències corrents...........................................................179.817,00
Inversions................................................................................... 11.593.503,00
Passius Financers ........................................................................... 133.000,00

TOTAL DESPESES.................................................................... 13.572.970,00
B) INGRESSOS
Administració Pública ................................................................... 1.556.964,00
Ingressos Patrimonials ................................................................... .701.500,00
Altres ingressos ........................................................................... 2.254.913,00
Préstec hipotecari......................................................................... 9.059.593,00

TOTAL INGRESSOS.................................................................. 13.572.970,00

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

Euros

A) DESPESES
Despeses de personal..................................................................... 540.808,00
Compres i serveis exteriors .......................................................... 1.632.722,00
Despeses Financeres........................................................................ 60.636,00
Inversions.......................................................................................... 21.000,00

TOTAL DESPESES...................................................................... 2.255.166,00
B) INGRESSOS
Administració Pública ................................................................... 1.030.010,00
Ingressos Patrimonials .................................................................... 140.800,00
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Altres ingressos ........................................................................... 1.084.356,00

TOTAL INGRESSOS.................................................................... 2.255.166,00

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.”
BASES D’EXECUCIO DEL PRESSUPOST

PREAMBUL
El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals de 5 de març de 2004 disposa a l’article 165.1 el
següent:
El Pressupost General contindrà per a cadascun dels pressupostos que s’hi integrin:
a) Els estats de despeses on s’hi inclouran, amb la deguda especificació, els crèdits necessaris
per atendre l’acompliment de les obligacions.
b) Els estats d’ingressos, en els que figuraran les estimacions dels diferents recursos econòmics
a liquidar durant l’exercici.
Així mateix, inclourà les bases d’execució que contindran l’adaptació de les disposicions generals en
matèria pressupostària a l’organització i circumstàncies de la pròpia entitat, així com aquelles altres
necessàries per a la seva gestió encertada, establint tantes prevencions com es considerin oportunes o
convenients per a la millor realització de les despeses i recaptació dels recursos, sense que puguin
modificar allò legislat per a l’administració econòmica ni compondre preceptes d’ordre administratiu que
requereixin legalment procediments i solemnitats específics diferents d’allò previst per al Pressupost.
L’article 9.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril disposa:
Les entitats locals regularan en les bases d’execució del Pressupost, entre altres matèries, el següent:
a) Nivells de vinculació jurídica dels crèdits.
b) Relació expressa i taxativa dels crèdits que es declarin ampliables, amb detall dels recursos
afectats.
c) Regulació de les transferències de crèdits, establint en cada cas, l’òrgan competent per a
autoritzar-les.
d) Tramitació dels expedients d’ampliació i generació de crèdits, així com d’incorporació de
romanents de crèdits.
e) Normes que regulin el procediment d’execució del Pressupost.
f) Desconcentracions o delegacions en matèria d’autorització i disposició de despeses, així com
de reconeixement i liquidació d’obligacions.
g) Documents i requisits que, d’acord amb el tipus de despeses, justifiquin el reconeixement de
l’obligació.
h) Forma en què els perceptors de subvencions hagin d’acreditar el trobar-se al corrent de les
seves obligacions fiscals amb l’entitat i justificar l’aplicació dels fons rebuts.
i) Supòsits en els que puguin acumular-se fases d’execució diverses del pressupost de
despeses en un sol acte administratiu.
j) Normes que regulin l’expedició d’ordres de pagament a justificar i a comptes de caixa fixa.
k) Regulació dels compromisos de despeses plurianuals.

PRINCIPIS GENERALS ESTABLERTS EN EL TITOL PRELIMINAR DE LA LLEI GENERAL
PRESSUPOSTARIA
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L’Hisenda Pública d’aquesta entitat, està constituïda pel conjunt de drets i obligacions de contingut
econòmic la titularitat del qual li correspon.
L’administració de l’Hisenda Pública acomplirà les obligacions econòmiques de l’entitat mitjançant la
gestió i aplicació del seu haver conforme a les disposicions de l’ordenament jurídic.
En la gestió dels drets econòmics de naturalesa pública i en l’acompliment de totes les seves obligacions,
l’Hisenda Pública d’aquest Ajuntament gaudeix de les prerrogatives establertes en les lleis i,
concretament, les dictades per a l’Hisenda Pública de l’Estat.
L’Hisenda Pública queda sotmesa al règim de comptabilitat tant per reflexar tota classe d’operacions i de
resultats de la seva activitat, com per facilitar dades i informació en general que siguin necessaris per al
desenvolupament de les seves funcions.
En aquesta entitat s’exerciran les funcions de control intern pel què fa a la gestió econòmica.
La funció interventora tindrà per finalitat fiscalitzar tots els actes que donin lloc al reconeixement i
liquidació de drets i obligacions o despeses de contingut econòmic.
La fiscalització externa dels comptes i de la gestió econòmica correspon a la Sindicatura de Comptes.
Les autoritats i funcionaris en general que amb els seus actes o omissions i mitjançant intenció, culpa o
negligència perjudiquin l’Hisenda Pública, incorreran en les responsabilitats civil, penal o disciplinària que
procedeixi en cada cas.

BASES D’EXECUCIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE
MANRESA
TÍTOL 1.- NORMES GENERALS I DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS
CAPÍTOL 1.- NORMES GENERALS

ARTICLE 1r.De conformitat amb allò que disposa l’art. 165 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març i l’article 9 del Reial Decret 500/1990 de 20 d’abril,
s’estableixen les següents bases d’execució i desenvolupament del Pressupost d’aquest Ajuntament per a
l’exercici de 2009.

ARTICLE 2n.- ÀMBIT D’APLICACIÓ
1. L’aprovació gestió i liquidació del Pressupost s’haurà de subjectar a allò que disposa el Reial Decret
500/1990 de 20 d’abril, a l’ordre EHA/4041 de 23 de novembre de 2004, pel que s’aprova la Instrucció
del Model Normal de Comptabilitat Local i a aquestes bases d’execució i desenvolupament, que
tindran la mateixa vigència que el Pressupost.
2. Aquestes bases s’aplicaran amb caràcter general a l’execució del Pressupost General de l’Ajuntament
tenint en compte les particularitats que es detallaran.

ARTICLE 3r.- DEL PRESSUPOST GENERAL
El Pressupost General per a l’exercici de 2009, està integrat per:
a) El Pressupost del propi Ajuntament, en el que es conté l’expressió xifrada i sistemàtica de les
obligacions que, com a màxim, pot reconèixer i els drets que es preveuen liquidar durant
l’exercici, essent els seus import els que es detallen a continuació:
ENTITAT
Ajuntament de Manresa

PREVISIÓ DE DESPESES
97.201.671’-€

PREVISIÓ D’INGRESSOS
97.201.671’-€

9

b) Els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats que es detallen:

SOCIETAT

PREVISIÓ DE DESPESES

PREVISIÓ D’INGRESSOS

Aigües de Manresa, SA

26.826.964’-€

26.826.964’-€

Foment de la Rehabilitació
Urbana de Manresa, SA

13.572.970’-€

13.572.970’-€

Manresana d’Equipaments
Escènics, SL

2.255.166’-€

2.255.166’-€

ARTICLE 4t.- ESTRUCTURA PRESSUPOSTARIA
1.- L’estructura del Pressupost General està ajustada a l’Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda de 20
de setembre de 1989.
Els crèdits inclosos a l’estat de despeses s’han classificat amb els següents criteris:
a) Funcional.b) Econòmica.-

Distingint-se: grup de funció, funció, subfunció i programa.
Distingint-se: capítol, article, concepte i subconcepte.

La partida pressupostària queda definida per la conjunció de les classificacions funcional i econòmica i
constitueix la unitat sobre la qual s’efectuarà el registre comptable dels crèdits i les seves modificacions,
així com les operacions d’execució de la despesa.

ARTICLE 5è.- NIVELL DE VINCULACIÓ JURÍDICA DELS CRÈDITS
Els crèdits per a despeses dels diferents pressupostos que integren el general es destinaran
exclusivament a la finalitat específica per a la qual hagin estat autoritzats de conformitat amb els diferents
grups de funció i capítols econòmics aprovats o les modificacions que així mateix s’aprovin.
Els crèdits autoritzats a què es fa referència al paràgraf anterior tenen caràcter limitatiu i vinculant. La
vinculació jurídica dels crèdits esmentats queda fixada, d’acord amb allò que autoritzen els articles 28 i 29
de l’esmentat Reial Decret 500/1990, a nivell de partida pressupostària, amb excepció de les vinculacions
que es detallen a continuació:

Vinculació a nivell de classificació funcional

111.0
111.1
462.0
462.1

Regidories
Alcaldia
Comunicació
Oficina d'Informació i Atenció al Ciutadà
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452.0
452.10
452.11
452.12
452.20
452.21
452.3

Servei d'Esports. Estructura
Esport escolar
Activitats de promoció de l'esport i el lleure
Promoció i formació d'agents esportius
Gestió d'instal·lacions
Manteniment i millora
Piscines Municipals

463.0
463.3
463.5
463.8

Drets de Ciutadania. Estructura
Estudis Socials i Pla d'Inclusió
Programa de promoció de la dona
Programa d'atenció a la infància i a la família

463.1

Participació ciutadana

322.00
322.01
322.10
322.11
322.12
322.13
322.2
322.3
322.4
322.5
322.6
322.7
322.8
322.9
463.2

Serveis d'ocupació. Estructura general
Tallers d'ocupació
Projecte Igloo
Accions ocupacionals per RMI
Projecte Acollim
Programes d'Orientació i Inserció
Escola Taller
Plans d'ocupació i Nous Filons
Programes de formació i garantia social
Programa Laboralia
Projecte Tempus
Projectes Fons UE
Projecte DINAMO
Promoció de l'Economia Social
Cooperació Tercer Món

433.7
442.0
444.0
463.4

Parcs i jardins
Recollida d'escombraries i Neteja viària
Medi ambient i sostenibilitat
Programa de Joventut

463.6
622.0
622.1
622.2
622.3

Programa de la Gent Gran
Promoció sector comercial. Estructura gral.
Fires, mercats i altres esdeveniments
Ordenació, promoció, dinamització sector comercial
Mercat municipal de Puigmercadal
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451.0
451.10
451.11
451.12
451.20
451.21
451.22
451.31
451.32
451.33
453.01
453.02
453.03
463.7
751.0

Servei de Cultura. Estructura
Formació i difusió arts escèniques i música
Formació i difusió arts plàstiques i visuals
Creació i producció artística
Cicle festiu
Fires, festivals i esdeveniments
Promoció de la cultura popular i tradicional
Equipaments culturals de proximitat
Biblioteques i foment de la lectura
Formació i acció sòciocultural
Conservació, rehabilitació i difusió del patrimoni
Museus
Arxiu
Programa d'immigració
Promoció Turística

313.0
313.1
313.20
313.21
313.22
313.23
313.3
313.4
313.5
313.6
422.0
422.1
422.20
422.21
422.3
422.4
422.50
422.51
422.52

Àrea de Serveis a les Persones
Serveis Socials. Estructura
Atenció social bàsica
Ajuts econòmics
Emergències socials i transeünts
Habitatge social
Atenció domiciliària
Centres Oberts
Transport adaptat
Residències
Serveis Educació. Estructura
Planificació educativa
Centres Educació Infantil i Primària
Ensenyament. Educació permanent adults
Menjadors i transports escolars
Dinamització educativa
Escola Arts
Conservatori Professional de Música
Llars Infants

011.2

Préstecs ens del Sector Públic
Préstecs d'altres Instit.Financeres Privades
Operacions de Tresoreria
Suport i extensió universitària
Tecnologies i societat de la informació
Direcció àrea econòmica
Servei d'Intervenció
Servei de Tresoreria i Gestió Tributària
Empresa i Innovació. Estructura general
Foment de l'emprenedoria i creació d'empreses
Suport als sistemes productius locals
Xarxes de cooperació transacionals

011.3
011.4
541.0
541.1
611.0
611.1
611.2
721.0
721.1
721.2
721.3
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721.4

Sistemes d'indicadors de la realitat econòmica

121.0
121.1
121.2
121.3
121.5
122.0
313.7
413.0
413.10
413.11
413.20
413.21
443.01
443.02

Sistemes d'Informació
Recursos Humans
Secretaria
Administració General
Salut Laboral
Serveis de l'Administració General
altres prestacions al personal
Servei de Salut. Estructura
Promoció de la Salut i prevenció de la malaltia
Atenció a les Drogodependències
Salubritat pública
Zoonosis
Administració i gestió dels serveis funeraris
Cementiri

432.0
432.1
432.2
432.3
432.4
432.5

Direcció de l'Àrea de Territori
Servei d'Urbanisme
Planejament urbanístic
Gestió Urbanística
Gerència del Pont Nou
Llicències i protecció de la legalitat

433.1
433.2
433.3
511.2
911.0

Servei de Projectes Urbans
Espais públics
Edificis municipals
Programa d'inversions
Transferències a Administr.Públiques

511.0

Servei de manteniment de la via pública
Manteniment de la via pública
Mobilitat i transport
Edificis municipals
Manteniment d'edificis municipals
Manteniment de monuments
Enlumenat públic

511.1
513.0
121.4
433.4
433.5
433.6
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222.0
222.2
222.3
223.0
431.0

Seguretat
Centres de detenció
Defensa passiva
Prevenció contra incendis
Aportacions a empreses mpals. FORUM

Vinculació a nivell de classificació econòmica
El criteri general és la vinculació a nivell de capítol amb les concrecions següents:
CAPÍTOL 2 - DESPESES EN BÉNS I SERVEIS
ARTICLE 20- vinculació dins de l'article
200, 202, 203, 204, 205 i 206 - d'arrendaments i rentings
ARTICLE 21- vinculació dins de l'article
210, 212, 213, 214 i 215 - Reparacions, manteniment i conservació
CONCEPTE 221- vinculació a nivell de concepte
221 - Subministraments
221.00- Energia elèctrica
221.01- Subministraments
221.02- Subministraments (aliments)
221.03 - Combustibles i carburants
CONCEPTE 222- vinculació a nivell de concepte
222 - Comunicacions
CONCEPTE 223- vinculació a nivell de concepte
223 - Transports
CONCEPTE 224- vinculació a nivell de concepte
224 - Primes d'assegurances
VINCULACIONS PER SUBCONCEPTES
221.04 - Vestuari
227.00 - Neteja i higiene
227.01 - Seguretat
227.02 - Valoracions
227.04 - Custòdia i dipòsit
227.06 - Estudis i treballs tècnics
227.07 - Altres treballs realitzats er altres empreses
227.09 - Concessió retirada de vehicles
ARTICLE 23 - vinculació a nivell d'article
230 - dietes
231 - locomoció
CONCEPTE 220- vinculació a nivell de concepte
Material d'oficina, premsa, revistes i subscripcions, material informàtic
no inventariable entre elles.
CONCEPTE 226- vinculació a nivell de concepte
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226 - Despeses diverses

CAPÍTOLS 3 i 9 - DESPESES FINANCERES I D'AMORTITZACIÓ
Vinculació a nivell de capítol
CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
Vinculació a nivell de capítol a excepció de la 489.20 que es vincula
a nivell de subconcepte
CAPÍTOL 6 – INVERSIONS
VINCULACIONS PER SUBCONCEPTES
600.00 - inversions en terrenys
600.01 - Inversions en terrenys, patrimoni municipal del sòl
600.02 - Llicències i protecció de la legalitat. Enderrocs i altres
601.01 -Honoraris redacció proyectes
601.02 - urbanització espais públics
601.03 - urbanització (...)
(...)
601.17 - urbanització (...)
VINCULACIÓ PER CONCEPTES:
622 - Edificis i altres construccions
623 - Maquin., instal.lacions i utillatge
624 - Material de transport
625 - Mobiliari i estris
626 - Equips per a processos d'informació
VINCULACIÓ PER SUBCONCEPTE
627 - projectes complexos
CONCEPTE 632 - vinculació a nivell de concepte
632 - Edificis i altres construccions
Són despeses destinades a la rehabilitació o reposició, incloses
les reparacions importants, que suposen un increment de capacitat
o rendiment, o allargament de la vida útil del bé.
CAPÍTOL 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
Vinculació a nivell de capítol
EXCEPCIONS ALS CAPÍTOLS 6 I 7
La vinculació serà a nivell de partida en aquelles partides del capítol 6 i 7
que venen finançades amb subvencions finalistes.

CAPÍTOL 2n.- MODIFICACIÓ DE CRÈDITS PRESSUPOSTARIS
ARTICLE 6è.- EXPEDIENTS MITJANÇANT CRÈDIT EXTRAORDINARI I DE SUPLEMENTS
Quan s’hagi de realitzar una despesa que no es pugui demorar fins a l’exercici següent i no existeixi crèdit o el
consignat en el Pressupost de la Corporació sigui insuficient el President de la Corporació ordenarà la
incoació de l’expedient de modificació de crèdits mitjançant la concessió de crèdit extraordinari o de
suplements de crèdit, d’acord el previst en el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
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ARTICLE 7È.- TRANSFERENCIES DE CRÈDIT
Les modificacions de crèdits pressupostaris ocasionades amb motiu d’aprovacions d’autoritzacions de
transferències de crèdits s’ajustaran a allò que disposa el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals i al que a l’efecte es disposa en la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària.
Tot acord de modificacions pressupostàries haurà d’indicar expressament les rúbriques i partides
pressupostàries a què afecta, i la proposta de modificació corresponent haurà d’expressar la incidència
en la consecució dels objectius de pagament respectius i les raons que la justifiquen.
L’òrgan competent per a l’autorització de transferències de crèdit serà el Ple de la Corporació, si bé, de
conformitat al que disposa l’article 179 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i article
40 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, s’estableix que les transferències de crèdit dins la mateixa
subfunció i les referents a crèdits de personal, d’un import màxim per partida pressupostària de
30.000,00'-EUR, seran autoritzades per l’Alcaldia-Presidència, i se’n donarà compte en el primer Ple que
es celebri, sense que siguin necessàries les normes sobre informació, reclamacions, recursos i publicitat a
que fan referència els articles 169, 170 i 171 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i
20 i 22 del Reial Decret 500/1990.
Les modificacions pressupostàries per transferències de crèdits aprovades pel Ple Municipal, seguiran les
normes sobre informació, reclamacions, recursos i publicitat a què es refereixen els articles 169, 170 i 171 del
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Les transferències de crèdits de qualsevol classe estaran subjectes a les limitacions següents.
a) No afectaran als crèdits ampliables ni als extraordinaris concedits durant l’exercici.

b) No podran minorar-se els crèdits que hagin estat incrementats amb suplements o
transferències, excepte quan afectin a crèdits de personal, ni els crèdits incorporats com a
conseqüència de romanents no compromesos procedents de pressupostos tancats.
c) No incrementaran crèdits que com a conseqüència d’altres transferències hagin estat objecte
de minoració, excepte quan afectin a crèdits de personal.
Les anteriors limitacions no afectaran a les transferències de crèdit que es refereixen als programes
d’imprevistos i funcions no classificades, ni seran d’aplicació quan es tracti de crèdits modificats com a
conseqüència de reorganitzacions administratives aprovades pel Ple.

ARTICLE 8È.- GENERACIÓ DE CRÈDITS PER INGRESSOS
1.- Els ingressos de naturalesa no tributària que podran generar crèdit als estats de despeses dels
pressupostos són els derivats de les operacions següents:
a) Aportacions o compromisos ferms d’aportació de persones físiques o jurídiques per finançar
despeses que per la seva naturalesa estiguin compreses en les finalitats o objectius de
l’Ajuntament.
b) Alienació de béns municipals, sempre que s’hagi procedit al reconeixement del dret
c) Prestació de serveis, per a la qual s’hagin liquidat preus públics i altres ingressos no tributaris,
per una quantia superior als ingressos pressupostats.
d) Reembossament de préstecs.
e) Reintegrament de pagaments indeguts, el cobrament del quals podrà reposar crèdit en la
quantia corresponent.
Els crèdits generats amb base a drets reconeguts en ferm però no recaptats no seran executius
fins que es produeixin els ingressos en els casos c), d), i e) de l’apartat anterior.
2.- Per a la tramitació de l’expedient de generació de crèdits per ingressos, els respectius serveis
hauran d’adjuntar informe-petició de la modificació de crèdit i el justificant de l’efectivitat del
cobrament o de la fermesa del compromís.
Els reintegraments de pagaments no precisaran d’inici d’expedient.
3.- L’aprovació dels expedients de generació de crèdits correspon a l’alcalde, previ informe de
l’interventor. Quan a la seva efectivitat, seran executius des de la seva aprovació.
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ARTICLE 9È.- INCORPORACIÓ DE ROMANENTS
Tenen la consideració de romanents de crèdit els saldos dels crèdits definitius no afectats al compliment
d’obligacions reconegudes.
Els crèdits d’aquelles partides pressupostades que formen el Pressupost General, podran ser incorporats
com a romanents de crèdits als pressupostos de l’exercici següent d’aquesta manera:
1.- Els crèdits extraordinaris, els suplements de crèdits i les transferències de crèdits que hagin
estat aprovades en l’últim trimestre de l’exercici.
2.- Els crèdits que cobreixin compromisos o disposicions de despeses aprovades pels òrgans
competents de la Corporació
que a 31 de desembre no hagin estat aprovades per l’ òrgan
competent com a obligació reconeguda i liquidada.
Quan el finançament es produeixi mitjançant el romanent líquid de tresoreria el seu import es farà constar
en el concepte 870.02 del Pressupost d’ingressos.
L’òrgan competent per aprovar la incorporació de romanents de crèdit, sempre que es donin les
condicions previstes en els articles 182 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i 47 i 48
del Reial Decret 500/1990, serà el President de la Corporació, previ informe de l’Interventor.

ARTICLE 10è.- BAIXES DE CRÈDITS PER ANUL.LACIO
Sempre que els crèdits de les diferents partides de despeses dels pressupostos que integren el general,
puguin ser
reduïbles o anul·lables sense pertorbació del servei respectiu al què vagin destinats,
podran donar-se de baixa, amb
l’observança dels requisits següents:
Formació de l’expedient per la Intervenció o iniciativa de l’ alcalde president.
Informe de la Comissió d’ Hisenda.
Informe de l’Interventor.
Aprovació pel Ple de l’ Entitat.
Quan les baixes de crèdit es destinin a finançar suplements o crèdits extraordinaris, formaran part de
l’expedient que es tramiti per a l’aprovació d’aquells, essent la seva tramitació la que s’indica a l’apartat 1
d’aquesta base referent a crèdits extraordinaris i suplements de crèdit.
En el supòsit que les baixes es destinin al finançament de romanents de tresoreria negatius, seran
immediatament executives sense necessitat d’efectuar cap tràmit nou.

ARTICLE 10è bis.- CRÈDITS AMPLIABLES
La quantia de la consignació pressupostària existent a la partida 121.3.224 de l’estat de despeses del
pressupost municipal tindrà`la consideració de crèdit ampliable de conformitat amb allò que preveu
l’article 178 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, en el moment en què la companyia asseguradora corresponent faci efectiu l’ingrés
a la caixa de la corporació de les oportunes indemnitzacions que es derivin dels contractes d’assegurança
subscrits amb càrrec a aquesta partida.
TITOL II.- GESTIÓ PRESSUPOSTARIA I COMPTABLE
CAPITOL I.- NORMES GENERALS

ARTICLE 11è.- ANUALITAT PRESSUPOSTARIA
1.- Amb càrrec als crèdits de l’estat de despeses només es podran contreure obligacions derivades de
despeses realitzades en l’exercici.
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2.- Excepcionalment, s’aplicaran als crèdits del Pressupost vigent, en el moment del seu reconeixement,
les obligacions següents:
a) Les que resultin de la liquidació d’endarreriments a favor del personal, corresponent el
reconeixement de les obligacions esmentades a l’ Alcalde o al President dels organismes autònoms.
b) Les derivades de compromisos de despeses degudament adquirits en exercicis anteriors.
c) Les procedents d’exercicis anteriors, com a conseqüència de la realització d’una despesa no
aprovada amb anterioritat, en quin cas el reconeixement competeix al Ple.

ARTICLE 12è.- FASES EN LA GESTIO DE LA DESPESA
1.- La gestió del pressupost de despeses de l’ Ajuntament i dels seus organismes autònoms es realitzarà
en les fases següents:
a) Autorització de la despesa.
b) Disposició de la despesa.
c) Reconeixement de l’obligació.
d) Ordenació del pagament.
2.- Els documents comptables s’iniciaran en les àrees gestores podent recollir-se informàticament els
actes esmentats, si
bé no es produiran efectes comptables certs en tant que no ho confirmi la
Intervenció.

CAPITOL II.- GESTIO PRESSUPOSTARIA

Article 13è. Autorització de despeses
1. Concepte
L’autorització de la despesa és l’acte mitjançant el qual s’acorda la realització d’una despesa
determinada per una quantia certa o determinada, reservant per a tal finalitat la totalitat o part del
crèdit pressupostari. L’autorització constitueix l’inici del procediment d’execució de la despesa, si bé no
implica relacions amb tercers externs a l’Ajuntament.

2.

Òrgan competent
2.1 És competència de l’alcalde l’autorització de despeses quan el seu import no superi el 10 per cent
dels recursos ordinaris del pressupost municipal ni, en qualsevol cas, els 6.000.000,00'- EUR, incloses
les de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import
acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris
del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.
2.2 És competència del ple l’autorització de despeses, l’import de les quals excedeixi dels límits fixats
en el punt 2.1 d’aquest article, és a dir, quan el seu import superi el 10 per cent dels recursos ordinaris
del pressupost municipal i, en qualsevol cas, els 6.000.000,00'- EUR o bé quan el termini del contracte
sigui superior a 4 anys.

3. Delegacions
Quant a les delegacions, seran d’aplicació aquelles que estiguin vigents en cada moment, que hagin
estat aprovades per resolució de l’alcaldia o per acord plenari.
4. Despeses plurianuals
Quant a les despeses plurianuals, és d’aplicació allò previst a l’article 25 d’aquestes bases.
5. Tramitació
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L’autorització de les despeses requerirà la formació d’un expedient, al qual s’hi haurà d’incorporar el
document comptable A, el model del qual es facilitarà per la Intervenció.

6. Contractes menors
La qualificació d’un contracte com a menor dependrà d’allò prevegi la normativa estatal bàsica en matèria
de contractació de les administracions públiques vigent en cada moment.
El procediment específic al qual se subjectaran aquests contractes menors es desenvoluparà per decret
de l’alcaldia.

ARTICLE 14è.- DISPOSICIÓ DE DESPESES
1.- La disposició és un acte mitjançant el qual s’acorda la realització d’una despesa, autoritzada
prèviament per un import determinat amb exactitud. La disposició o compromís de despesa és un acte
amb rellevància jurídica per a tercers, que vincula a l’Ajuntament a la realització d’una despesa concreta i
determinada tant en la seva quantia com
en les seves condicions d’execució.
2.- Els òrgans competents per a la disposició de despeses seran els mateixos assenyalats a l’article
anterior.
3.- Amb caràcter previ a l’aprovació de disposició, es tramitarà expedient, en el qual figurarà el document
comptable D, el model del qual serà facilitat per la Intervenció.
4.- Quan, al començament de l’expedient de despesa, es conegui la quantia exacta i el nom del perceptor
s’acumularan les fases d’autorització i disposició tramitant-se el document comptable AD.

ARTICLE 15è.- RECONEIXEMENT DE L’OBLIGACIO
1. El reconeixement i liquidació de l’obligació és un acte mitjançant el qual es declara l’existència d’un
crèdit exigible contra l’ Ajuntament, derivat d’una despesa autoritzada i compromesa.
2.

El regidor delegat reconeixerà les obligacions que prèviament hagi autoritzat.

3.

El reconeixement d’obligacions diferents de les referides en el punt anterior és competència de l’
Alcalde, sempre que siguin conseqüència de compromisos de despeses adquirits legalment.

4.

La fase del reconeixement d’obligacions exigeix la tramitació del document comptable O, si bé en
el cas de presentació de factura per a l’adquisició de subministrament o prestació de serveis, les
esmentades factures seran comptabilitzades com a document O.

5.

El Ple de la corporació haurà d’aprovar el reconeixement d’obligacions en els casos següents:
a. Quan el reconeixement d’obligacions sigui conseqüència necessària de l’efectiva
realització d’una despesa en exercicis anteriors, sense que se n’hagi autoritzat el
compromís,
b. Quan les fases d’autorització i compromís requereixin d’una fiscalització prèvia i
preceptiva segons les disposicions legals vigents i aquesta no s’hagi realitzat en el
moment de reconèixer l’obligació.

6.

Per la resta de despeses que no formen part del punt anterior, quan el reconeixement
d’obligacions sigui conseqüència necessària de l’efectiva realització d’una despesa d’exercici
corrent, sense que se n’hagi autoritzat el compromís, i existeixi consignació a la partida,
s’efectuarà una operació ADO. En aquest cas, per part del Cap del Servei s’haurà d’emetre escrit
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explicant les circumstàncies que han fet obviar el tràmit previ d’autorització i disposició (AD) de la
despesa.
7.

Quan per la naturalesa de la despesa siguin simultànies les fases d’autorització, disposició i
reconeixement de l’obligació, podran acumular-se, tramitant-se el document comptable ADO.

8.

Les factures expedides pels contractistes es registraran en l'aplicatiu comptable previst a l’efecte,
havent de contenir, com a mínim les dades següents:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Identificació clara de l’Ajuntament (nom. N.I.F.).
Identificació del contractista.
Número de la factura.
Descripció suficient del subministrament o servei.
Centre gestor que va efectuar l’encàrrec.
Número de l’expedient de la despesa que va ser comunicat en el moment
de l’adjudicació.
vii. Import facturat amb anterioritat en relació a l’esmentada despesa.
viii. Firma del contractista.
9.

Un cop registrades les factures es traslladaran als serveis per a la seva conformitat.

10. Pel què fa a les certificacions d’obra haurà de constar la conformitat per part dels serveis tècnics.

ARTICLE 16è.- DOCUMENTS SUFICIENTS PER AL RECONEIXEMENT DE L’OBLIGACIO
1.- En les despeses del Capítol I s’observen les regles següents:
a) Les retribucions bàsiques i complementàries periòdiques del personal funcionari laboral i
eventual (arts. 11,12,13 i .16) es justificaran mitjançant les nòmines mensuals, en les que
constarà diligència conforme el personal relacionat ....ha prestat efectivament serveis en el
període anterior.
b) Les remuneracions pels conceptes de productivitat i gratificacions necessitaran els decrets de
distribució corresponents dictats per l’ Alcaldia.
Les nòmines tenen la consideració de document O.
c) Les quotes de Seguretat Social queden justificades mitjançant les liquidacions corresponents,
que tindran la consideració de document O.
d) En altres conceptes, la despesa dels quals està destinat a satisfer serveis prestats per un agent
extern, serà precisa la presentació de factura, segons allò que preveu l’article anterior.

2.- En les despeses del capítol II, en bens corrents i serveis, amb caràcter general s’exigirà la presentació
de factura.
Les despeses de dietes i locomoció originaran la tramitació, un cop justificada la despesa, de document
ADO.
3.- En les despeses financeres (capítols III i IX) s’observen les regles següents:
a) Les despeses per interessos i amortització que originin un càrrec directe en compte bancari
s’hauran de justificar amb la conformitat de la Tresoreria i fiscalitzar per la Intervenció, pel què fa al
seu ajustament al quadre financer.

b) De la mateixa manera es procedirà pel què fa a altres despeses financeres, si bé la justificació
serà completa i el document O s’haurà de suportar amb la còpia dels documents formalitzats o la
liquidació d’interessos de demora.
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4.- En les transferències corrents o de capital que l’ Ajuntament hagi de satisfer, es tramitarà document O, que
iniciarà el servei gestor, quan s’acordi la transferència, sempre que el pagament no estigués subjecte a
l’acompliment de determinades condicions. Si el pagament de la transferència estigués condicionat, la
tramitació del document O tindrà lloc quan s’hagin acomplert les condicions fixades.
5.- En les despeses d’inversió, el contractista haurà de presentar factura acompanyada de la certificació
d’obres.
6.- L’adquisició d’accions exigirà per al seu pagament que aquestes o el resguard vàlid, obrin en poder de
la Corporació.

7.- La concessió de préstecs a personal generarà la tramitació del document ADO, instat pel servei de
personal, el suport del qual serà la sol·licitud de l’interessat i la diligència del servei de personal acreditant
que la seva concessió s’ajusta a la normativa.

ARTICLE 17è.- ORDENACIO DEL PAGAMENT
1.- Ordenació del pagament és l’acte mitjançant el qual l’ordenador de pagaments, segons una obligació
reconeguda i liquidada, expedeix l’ordre de pagament corresponent.
2.- L’ordenació de pagament de l’ Ajuntament és competència de l’ Alcalde, si bé podrà delegar d’acord
amb allò establert a la normativa vigent.
3.- L’ordenació de pagaments s’efectuarà de conformitat al pla de disposició de fons de la Tresoreria que
s’estableix pel president, que, en tot cas, haurà de recollir la prioritat de les despeses de personal i de les
obligacions
contretes en exercici anteriors.
4.- Si la naturalesa o urgència del pagament ho requereix, l’ordenació del mateix es pot efectuar
individualment.
5.- L’Ajuntament pagarà les seves obligacions, preferentment, mitjançant transferència bancària, deixant
en segon terme el pagament per xec, en efectiu o per qualsevol altre mitjà o document de pagament. El
pagament telemàtic també serà una opció prioritària per motiu d’eficiència administrativa.

ARTICLE 18è.- AUTORITZACIO I DISPOSICIO
1.- En aquelles despeses que han de ser objecte d’un expedient de contractació, mitjançant procediment
obert, restringit o negociat amb publicitat, es tramitarà al començament de l’expedient document A, per
import igual al cost del projecte o pressupost elaborat pels serveis tècnics.
2.- Conegut l’adjudicatari i l’import exacte de la despesa, es tramitarà el document D.
3.- Successivament i en la mesura en què efectivament tingui lloc la realització de l’obra, prestació del
servei o subministrament, es tramitaran el corresponents documents O.
4.- Pertanyen a aquest grup els que es detallen:
- Realització d’obres d’inversió o de manteniment.
- Adquisició d’immobilitzat.
- Altres, la naturalesa dels quals aconsella la separació entre els actes d’autorització i disposició.

ARTICLE 19è. AUTORITZACIO-DISPOSICIO
1.- Aquelles despeses que responen a compromisos legalment adquirits per la Corporació originaran la
tramitació del document AD per l’import de la despesa imputable a l’exercici.

2.- Pertanyen a aquest grup els que es detallen:
- Despeses plurianuals, per l’import de l’anualitat compromesa.
- Arrendaments.
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- Contractes de tracte successiu (neteja, recollida d’escombraries, manteniment, enllumenat,
etc.).
Interessos de préstecs concertats.
- Quotes d’amortització de préstecs concertats.
- Adquisicions o serveis objecte de contractació directa.
Els documents “O” es tramitaran quan sigui efectiva la realització de l’obra, la prestació del servei o
l’adquisició del
bé contractats, essent suficient la presentació de factures o el càrrec efectuat
en compte bancari.

ARTICLE 20è.- AUTORITZACIO-DISPOSICIO-OBLIGACIO
1.- Les adquisicions de béns concrets, així com altres despeses no subjectes a procés de contractació en
els que l’exigibilitat de l’obligació pugui ser immediata, originaran la tramitació del document ADO.
2.- Pertanyen a aquest grup:
- Adquisició de petit material.
- Dietes.
- Despeses de locomoció.
- Interessos de Demora.
- Altres despeses financeres.
- Anticipaments reintegrables a funcionaris.
- Despeses diverses, d’import inferior a 3.005,06'-EUR, en el què concorrin les característiques
.assenyalades en el punt 1.
3.- Els conceptes que afectin a subministrament originaran la retenció de crèdit a l’inici de l’exercici, per
l’import estimat dels consums, a fi i efecte d’assegurar la reserva corresponent. A la presentació dels rebuts
per consums efectius, es tramitarà document ADO.

ARTICLE 21è.- DESPESES DE PERSONAL
1.- Pel què fa a les despeses del capítol 1, observaran les regles següents:
a) L’aprovació de la plantilla i relació de llocs de treballs pel Ple suposa l’autorització de la despesa
dimanant de les retribucions bàsiques i complementàries. Per l’import de les mateixes, corresponent
als llocs de treballs efectivament ocupats, es podrà expedir a començaments d’exercici document
AD.

b) Les nòmines mensuals acompliran la funció de document O, que s’elevarà a l’ Alcalde o al
gerent dels organismes autònoms, a efectes de l’ordenació del pagament.
c) El nomenament de funcionaris o la contractació de personal laboral, podrà originar la
tramitació de successius documents AD per import igual a les nòmines que es preveu satisfer en
l’exercici.
d) Pel què fa a les quotes per Seguretat Social, al començament de l’exercici es podrà expedir
document AD per import igual a les cotitzacions previstes. Les possibles variacions originaran
documents complementaris o inversos d’aquell.
e) La resta de pagaments del Capítol I, si són obligatoris i coneguts a començament d’any, es
tramitarà el corresponent AD.

Si les despeses fossin variables, en funció de les activitats que porti a terme la Corporació o de les
circumstàncies personals dels perceptors, es gestionaran d’acord amb les normes generals recollides als
articles següents:

ARTICLE 22è.- TRAMITACIO D’APORTACIONS I SUBVENCIONS
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1.- En el cas d’aportacions obligatòries a altres administracions, si l’import és conegut al començament de
l’exercici, es tramitarà document AD.
2.-Si l’import de l’aportació obligatòria no fos conegut, s’instarà la retenció de crèdit per la quantia
estimada.
3.- Les subvencions, el beneficiari de les quals s’assenyali, expressament al Pressupost, originaran la
tramitació de document AD, al començament de l’exercici.
4.- Altres subvencions originaran document AD en el moment del seu atorgament.
5.- La concessió de qualsevol tipus de subvencions requerirà la formació d’expedient segons es disposa
en l’article 32è d’aquestes bases.

ARTICLE 23è.- DESPESES D’INVERSIÓ
1.- L’autorització de despeses de primer establiment i les d’ampliació i millora es condicionen al resultat
previ dels corresponents estudis d’adequació a la legalitat.
2.- A l’expedient s’hi haurà d’incloure, en tot cas, la següent documentació:
a) Projectes, plànols i memòria.
b) Pressupost, que contindrà la totalitat del cost. Si fos precisa l’execució d’obres d’urbanització,
s’avaluarà el cost d’aquestes.
c) Plec de condicions.
d) Constància que s’hagi incoat l’expedient d’imposició de contribucions especial o informe de la
seva improcedència.
e) Amortització, raonant la vida útil estimada.
f) Estimació de les despeses de funcionament i conservació en exercicis futurs, quantitats que
seran informades per la Intervenció quant a la possibilitat de cobertura en els anys successius.
g) Proposta d’aplicació pressupostària.
h) En el cas que l’actuació comporti compromisos d’inversió per a exercicis futurs, haurà de
constar informe favorable d’Intervenció relatiu a l’acompliment d’allò que estableix l’article 25.

3.- Els serveis gestors presentaran un PERT o calendari de realització dels projectes inclosos en el capítol
VI, a excepció de les adquisicions de material inventariable amb expressió de les dades mínimes
següents:
- Dates d’encàrrec i conclusió del projecte.
- Dates d’aprovació del projecte.
- Data d’adjudicació.
- Data d’inici de l’obra.
- Data de la primera certificació.
- Ritme d’execució de la despesa.
- Data d’entrega de l’obra.
4.- Les despeses d’inversió s’hauran de subjectar a allò que disposen les Regles 42 a 50 de l’ordre EHA
/4041/ 2004, de 23 de novembre, pel que s’aprova la instrucció del model Normal de Comptabilitat Local.

ARTICLE 24è.- PROCEDIMENT NEGOCIAT
1. Per a la utilització del procediment negociat caldrà demanar ofertes a les empreses qualificades
per a la realització de l’objecte del contracte, sense que el seu nombre sigui inferior a tres,
sempre que sigui possible.
Es podrà utilitzar el procediment negociat per raó de la quantia d’acord amb els límits que prevegi
la normativa estatal bàsica en matèria de contractació de les administracions públiques vigent en
cada moment.

2. Els límits quantitatius per al procediment negociat a què fa referència el punt anterior només es
podran superar en casos d’emergència o de reconeguda urgència, requerint-se l’informe del
Secretari i l’Interventor en aquest últim cas, i també es podran sobrepassar quan concorri algun
dels altres supòsits en què la Llei permet utilitzar el procediment negociat.
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ARTICLE 25è.- DESPESES PLURIANUALS
L’autorització o realització de despeses de caràcter plurianual es subordinarà al crèdit que per a cada
exercici autoritzin els respectius pressupostos.
Podran adquiriu-se compromisos per despeses que s’hagin d’expendre a exercicis futurs a aquell en que
s’autoritzin, sempre que la seva execució s’inicií en el propi exercici i que demés es trobin en algun
d’aquests supòsits.
a) Inversions i transferències de capital.
b) Els demés contractes i els de subministrament, de consultoria, d’assistència tècnica i
científica, de prestació de serveis, d’execució d’obres, de manteniment i d’arrendament d’equips
no habituals de les entitats locals, sotmesos a les normes del Text refós de la Llei contractes de
les administracions públiques, que no poden ser estipulats o resultin antieconòmics per un any.
c) Arrendament de bens immobles.
d) Càrregues financeres derivades del Deute de l’Ajuntament.
e) Transferències corrents que es deriven de convenis subscrits per les Corporacions Locals
amb altres entitats públiques o privades sense ànim de lucre.
f) Programes i projectes de despeses referents a ocupació i formació finançats pel Fons Social
Europeu.
Les despeses especificades en els apartats a) ,b) i e)podran aplicar-se a un màxim de quatre exercicis.
Les despeses especificades en els apartat a) i e) la despesa que s’imputi a cada un dels exercicis futurs
no podrà excedir de la quantitat que resulti d’aplicar al crèdit corresponent de l’any en que l’operació es va
comprometre, 2006, els següents percentatges:

Art.

Crèdits inicials

174 TRLRHL

X

Límit 2009
0’7X

Límit 2010
0’6X

Límit 2011

Límit 2012

0’5X

0’5X

En casos excepcionals el Ple de la Corporació podrà ampliar el número d’anualitats en els supòsits a), b) i
e), així com elevar el percentatge establert pels supòsits a) i e).

ARTICLE 26è.- PAGAMENTS A JUSTIFICAR I BESTRETES DE CAIXA FIXA
Les ordres de pagament, els documents de les quals, no es puguin acompanyar en el moment de la seva
expedició, tindran el caràcter de pagament a justificar, circumstància que apreciaran en cada cas
l’Ordenador de Pagament i l’Interventor i s’aplicaran als corresponents crèdits pressupostaris.
La competència per a la disposició de despeses que donin lloc a l’expedició d’ordres de pagament a
justificar, serà l’establerta amb caràcter general per a la resta de les despeses.
Els perceptors d’aquestes ordres de pagament quedaran obligats a justificar l’aplicació de les quantitats
percebudes en el termini que es fixi en cada ordre de pagament, no poguent superar en cap cas, el
termini de tres mesos , corresponent a la Intervenció Municipal la recepció, examen i censura dels
justificants i la reclamació d’aquests al seu venciment.
En el decurs del mes següent a la data de l’aportació dels documents justificatius a què es refereixen el
paràgrafs anteriors d’aquesta base, es portarà a terme l’ aprovació per l’ Alcalde del compte que rendeixi
el perceptor.
Per a les atencions de caràcter periòdic o repetitiu, els fons lliurats a justificar podran tenir el caràcter de
bestretes de caixa fixa. Els perceptors d’aquests fons quedaran obligats a justificar l’aplicació de les
quantitats percebudes al llarg de l’exercici pressupostari en el qual es va constituir la bestreta. Abans
d’acabar l’exercici els habilitats de les bestretes de caixa fixa estaran obligats a justificar l’última reposició
de fons i a retornar la part no disposada, procedint-se a la cancel·lació de la bestreta.
Per resolució interna es desenvoluparà el procediment de les bestretes de caixa fixa així com el nombre
que s’atorguen.
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ARTICLE 27è.- OPERACIONS FINANCERES
Als efectes previstos als articles 197 i 198 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en les
competències atribuïdes a l’Alcalde per l’article 24-f) del Reial Decret Legislatiu 781/1986 per al
desenvolupament del Pressupost, queden incloses les corresponents a:
a) Concertar els serveis financers de la tresoreria amb entitats de crèdit i estalvi mitjançant
l’obertura dels següents tipus de comptes:
1.- Comptes operatius d’ingressos i pagaments
2.- Comptes restringits de recaptació.
3.- Comptes restringits de pagament.
4.- Comptes financers de col·locació d’excedents de tresoreria.

b) Autoritzar l’existència de caixes d’efectiu per als fons de les operacions diàries amb les
limitacions que reglamentàriament s’estableixin.
c) Dictar regles especials per a l’ingrés del producte de la recaptació dels recursos que podran
realitzar-se en les caixes d’efectiu o en les entitats de crèdit col·laboradores o a través de mitjans
telemàtics, ja sigui en efectiu, transferències, xec conformat o qualsevol altre mitjà o document de
pagament, siguin o no bancaris, que s’estableixin.
d) Rendibilitzar els excedents temporals de tresoreria mitjançant inversions que reuneixin les
condicions de liquidesa i seguretat.
e) Aprovar la regulació interna dels moviments interns de tresoreria i els traspassos de fons
municipals que es realitzin telemàticament; el funcionament dels pagaments que es realitzin
periòdicament a la Seguretat Social i a la Hisenda de l’Estat; l’atorgament anual de préstecs
per inversions que sol·liciti l’Ajuntament dins del límits legalment establerts i d’altra regulació
específica que impliqui moviments de fons municipals.

ARTICLE 28è.- RETRIBUCIONS DELS MEMBRES DE LA CORPORACIO
Les que acordi el Ple de l’ Ajuntament per a l’exercici de 2009 de conformitat amb la legislació vigent.

ARTICLE 29è.- INDEMNITZACIO A PERSONAL DEPENDENT DE LA CORPORACIO
1.- Els membres electes de la Corporació percebran en concepte de despeses de representació i dietes
per l’assistència a sessions i reunions, les quanties següents:

- Les que acordi el Ple de l’ Ajuntament per a l’exercici de 2009.
2.- Al personal de la Corporació, se li aplicarà allò que disposa el Reial Decret 462/2002, de 24 de maig,
sobre indemnitzacions per raó del servei.

ARTICLE 30è.- GESTIÓ D’INGRESSOS
1.

Tota proposta d’actes de gestió, liquidació o recaptació d’ingressos, qualsevol que sigui la seva
naturalesa o abast, haurà de ser fiscalitzada i comptabilitzada per la Intervenció i aprovada o
coneguda per l’ Alcalde o pel Ple.

2.

S’atribueix a l’ Alcalde la facultat de declarar l’exempció a què es refereix l’article 9.2. del Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

3.

L'acceptació de subvencions concedides es farà de la següent forma:
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Acceptació pel Ple:
a) Quant l'ens que concedeixi la subvenció demani un certificat acreditatiu de l'acceptació de la
subvenció pel Ple de la Corporació.
b) Quant existeixi una normativa específica que exigeixi un acord d'acceptació del Ple de la
Corporació.
Acceptació pel Regidor Delegat d'Economia:
En la resta de supòsits, atesa l'atribució de competències feta per Resolució de l'Alcaldia de 21
de juny de 2007.
4.

Tot acord d'acceptació de subvenció haurà de ser informat prèviament per la Intervenció
municipal.

ARTICLE 31è.- DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS
Per resolució de l’alcalde es regularan les instruccions a seguir en aquest tipus de procediment de
conformitat al previst en la Llei General Tributària i normativa complementària.

ARTICLE 32è.- REGULACIÓ DE L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS

I Disposicions generals
1.- Objecte i finalitat
Aquestes bases generals tenen per objecte la regulació del règim jurídic i del procediment que cal seguir
per a la sol·licitud, concessió, justificació i pagament de subvencions per part de l’Ajuntament de Manresa
dins dels límits establerts en els pressupostos municipals i d’acord amb les previsions de l’Ordenança
general de subvencions d’aquest Ajuntament.
Les subvencions aquí regulades tenen per finalitat millorar la cohesió social del municipi, promovent el
teixit associatiu i afavorint la cooperació entre el sector públic i el privat, així com fomentant les iniciatives
participatives promogudes des de les entitats
L’Ajuntament de Manresa es reserva adjudicar la quantitat total o no de l’import establert a cada base
específica en funció de la valoració de les propostes que es presentin al concurs.
2.- Bases específiques
Amb la temporalitat que s’escaigui s’aprovaran les clàusules particulars que entre altres aspectes podran
complementar aquestes bases en els punts següents:







Definició de l’objecte concret de la subvenció, dins de la finalitat establerta a l’article 1.
Concreció de programes prioritaris en la concessió de les subvencions.
Si s’escau, beneficiari/es amb característiques i consideracions jurídiques diferents a les que
s’estableixen amb caràcter general a l’article 4 de les presents bases.
Si escau, requisits i obligacions específiques que haurà de complir la persona beneficiaria i
documentació complementària de la sol·licitud i d’aquella que n’acrediti el compliment.
Si s’escau, règim de concurrència.
Termini de presentació de les sol·licituds.



Si escau, termini per acreditar el compliment de la finalitat de la subvenció i documentació de
justificació complementària.



Composició nominal de la Comissió Qualificadora.

Aquestes bases específiques seran aprovades per l’òrgan competent per raó de la quantia específica i el
requisit de publicitat es complirà mitjançant la publicació al Butlletí oficial de la Província i al tauler
d’edictes de l’Ajuntament.
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3.- Convocatòria
El procediment ordinari de concessió de subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva,
iniciant-se sempre d’ofici mitjançant convocatòria que contindrà:










Indicació de les bases reguladores i Butlletí Oficial de la Província en que han estat publicades.
Crèdits pressupostaris als que s’imputa la subvenció
Expressió de que la concessió es fa en regim de concurrència competitiva
Requisits per tal de sol·licitar la subvenció i forma d’acreditar-los
Indicació dels òrgans competents per a la instrucció i resolució del procediment
Termini per a la presentació de sol·licituds
Termini de resolució i notificació
Documentació a acompanyar a la sol·licitud
Criteris de valoració de les sol·licituds

L’acte de convocatòria podrà acordar de manera simultània la realització de diversos procediments de
selecció successius al llarg d’un exercici pressupostari per a una mateixa línia de subvenció. En aquestes
convocatòries obertes podrà concretar-se el número de resolucions successives que hauran de recaure i,
per a cadascuna d’elles:




Import màxim a atorgar
Termini màxim de resolució de cada procediment
Termini en el que, per a cadascuna d’elles, podran presentar les sol·licituds

Quan a la finalització d’un període s’hagin concedit les subvencions corresponents i no s’hagi esgotat
l’import màxim a atorgar, es podrà traslladar la quantitat no aplicada a les posterior resolucions que
s’escaiguin.
4.- Característiques de les subvencions
Com a activitat administrativa discrecional i unilateral de l'Ajuntament, les subvencions es subjecten al
següent règim jurídic:










El procediment ordinari de concessió de subvencions es tramitarà en règim de concurrència
competitiva.
Són actes voluntaris i eventuals.
Són lliurement revocables i disminuibles en la seva quantia en qualsevol moment.
No generen cap dret a l'obtenció de subvencions en anys posteriors, i no es poden al·legar com a
precedent.
El seu import no podrà excedir, normalment, el 50% del cost de l'activitat a què s'apliquen si bé, amb
la motivació deguda, les bases específiques podran determinar percentatges de participació
superior. També es podran aplicar percentatges de participació superiors quan la subvenció es
refereixi a l’atorgament de premis en metàl·lic no convocats per l’Ajuntament de Manresa, en aquests
casos, llevat que les bases específiques estableixin el contrari, s’entendrà que el finançament és del
100% del premi subvencionat per l’Ajuntament i només per a la part del projecte que es refereixi a
aquest import, si hi haguessin altres conceptes en el mateix projecte a subvencionar, se’ls aplicarà la
regla general prevista en aquest mateix paràgraf..
No serà exigible augment o revisió de la subvenció.
La seva aplicació serà fiscalitzable en tot moment.
Seran nuls els acords d'atorgament de subvencions que obeeixin a mera liberalitat.

5.- Beneficiaris
Podran sol·licitar subvencions entitats i associacions sense finalitat de lucre, domiciliades en el municipi,
legalment constituïdes i inscrites en el Registre Municipal d’Entitats, així com persones físiques en nom propi o
en representació d’un grup de persones.
II Procediment d’adjudicació de subvencions per concurs
6.- Sol·licituds
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Les sol·licituds per concórrer a les convocatòries d’aquestes bases s’han de formular mitjançant impresos
normalitzats que es facilitaran a les oficines d’Atenció a la ciutadania o es podran baixar de la pàgina “web”
municipal.
El termini de presentació de sol·licituds serà el que estableixin, per a cada cas la convocatòria i en el seu
defecte serà en el termini d’un mes des del dia següent a la darrera publicació al Butlletí Oficial de la
Província.
Les sol·licituds es presentaran al Registre General de l’Ajuntament i/o aquell que determinin les bases
específiques en compliment de les previsions de l’article 38 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
És obligatòria la presentació d’una sol·licitud per a cada programa en què es vulgui concórrer. Així mateix no
serà tinguda en compte qualsevol documentació lliurada que no s’acompanyi de la corresponent sol·licitud (si
no és que s’inclogui per annexar-la en un procediment ja iniciat).
En el cas que, en el moment de la valoració, els tècnics o la Comissió Qualificadora detectessin que de la
sol·licitud es dedueix clarament un error en l’àmbit i/o programa escollit, podran entendre-la referida a
l’àmbit i/o programa al qual s’adeqüi millor segons el projecte presentat.
7.- Documentació a adjuntar
Amb la sol·licitud es lliurarà un projecte o programa específic de l’acte o activitat a realitzar, on constin els
objectius, les activitats o tasques a fer, lloc, calendari d’execució, sistema d’avaluació i pressupost
d’ingressos i despeses, amb detall de totes i cadascuna de les partides previstes (#). Aquest document es
presentarà per duplicat. A més, la sol·licitud es podrà acompanyar de qualsevol documentació que
s’estimi convenient per precisar o completar les dades del projecte.
Juntament amb la sol·licitud s’haurà d’adjuntar obligatòriament la documentació següent (llevat que la
convocatòria n’estableixi uns de diferents):
a) Certificats positius d’Hisenda i Seguretat Social, o bé declaració responsable de la persona
representant en el sentit que l’entitat no es troba obligada a la presentació dels esmentats documents. En
aquest cas s’haurà d’emplenar el model corresponent (#), sempre que es compleixin estrictament els
requisits que el model esmenta.
b) Domiciliació bancària (#) per possibilitar la transferència de fons al beneficiari en el cas que sigui
atorgada la subvenció. Aquest document ha d’anar signat per una persona representant de l’entitat i
diligenciat per l’entitat bancària. (*)
c) Declaració de les subvencions rebudes de l’Ajuntament o d’altres administracions o ens públics l’any
anterior (#).
d) Certificat del secretari/a de l’entitat relatiu a la composició de la junta directiva de l’entitat, fotocòpia
compulsada del DNI del representant (el/la que signa la sol·licitud) i acreditació de la representació (#).
Aquesta acreditació poden ser uns poders notarials, els mateixos estatuts si la donen, etc. Per a més facilitat,
es pot usar un model d’aquest annex en el qual el secretari de l’entitat certifica sobre l’assemblea de la junta
en la qual s’acorda sol·licitar la subvenció i donar poders al representant per fer-ho. (*)
e) Fotocòpia compulsada del NIF de l’entitat. (*)
f) Fotocòpia compulsada dels estatuts inscrits al Registre corresponent, a fi i efecte de comprovar els
objectius de l’entitat i altres requisits. (*)
g) Declaració que disposa dels llibre comptables, registres diligenciats i altres documents degudament auditats
en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable (#).
h) Així mateix, es podrà requerir a l’entitat sol·licitant que presenti la documentació complementària que es
consideri convenient i aquella que, eventualment, puguin determinar les bases específiques.
(*) La documentació obligatòria indicada als apartats b), d) e) i f) que l’entitat ja hagi lliurat en la
convocatòria anterior no s’ha de tornar a presentar, si no és que hagi caducat o hagi sofert modificacions.
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Per tal d’acreditar-ho, s’haurà d’emplenar el document (#) relatiu a la declaració que la documentació ja
lliurada no ha sofert cap modificació.
(#) Els models normalitzats que s’indiquen s’adjuntaran com a annexes a les bases específiques que
s’aprovin.
Si el/la sol·licitant és un grup de persones físiques de fet, sense personalitat jurídica pròpia haurà
d'adjuntar fotocòpia del DNI/NIF de la persona representada del col·lectiu i acta de l'acord de sol·licitud de
la subvenció, en el qual tots/es els/les membres del col·lectiu es facin responsables solidàriament del
compliment de totes les obligacions que es derivin de l'atorgament de la subvenció i designin un/a
representant per a la realització de tots els tràmits necessaris per a la seva sol·licitud i recepció. Aquest/a
representant serà el perceptor/a directe de la subvenció i només ell/a s'obliga davant la corporació com a
mandatari del col·lectiu que representa. L'acta haurà d'estar signada per tots/es els/les membres.
Si el/la sol·licitant és persona física haurà d'adjuntar fotocòpia del seu DNI/NIF.
Pel cas que la documentació fos incorrecta o incompleta es reclamarà a la persona sol·licitant el
compliment o la rectificació necessària en el termini de 10 dies hàbils, i s’advertirà que la no
complimentació s’entendrà com un desestimen i implicarà l’arxiu de la sol·licitud.
8.- Instrucció
Serà òrgan instructor el regidor/a delegat de l’àmbit d’actuació a les que es refereixin les bases
específiques.
Un cop presentades les sol·licituds, l’òrgan instructor les sotmetrà a estudi i informe de la Comissió
Qualificadora corresponent la qual estarà composada per les següents persones:
-

Regidor/a delegat de l’àmbit d’actuació a les que es refereixin les bases específiques.
Cap de l’àrea o servei que correspongui.
Caps de les Seccions o responsables tècnics dels àmbits de l’àrea o servei corresponent, així
com d’altres si així ho determinen les bases específiques.
Responsable de la gestió administrativa de l’àrea o servei, en cas de no disposar-ne qui
determini el Secretari General de la Corporació, qui n’exercirà les funcions de secretari.

Pel cas que les bases específiques no continguin la relació nominal de la composició de la Comissió
qualificadora, un cop determinada aquesta pel president/a de la mateixa, serà comunicada als sol·licitants,
conjuntament amb la resta de previsions de l’article 42.4 segon paràgraf de l’esmentada llei 30/1992, de
26 de novembre.
Tanmateix, l’òrgan instructor podrà sol·licitar tots aquells informes que consideri necessaris.
L’òrgan instructor formularà proposta de resolució provisional, degudament motivada, que s’haurà de
notificar a les persones interessades i es concedirà un termini 10 dies per presentar al·legacions.
Es podrà prescindir del tràmit d’audiència quan no figurin ni siguin tinguts en compte altres fets ni altres
al·legacions i proves que les adduïdes pels interessats. En aquest cas, la proposta de resolució formulada
tindrà el caràcter de definitiva.
En el cas de no presentar al·legacions, o un cop emesa proposta de resolució definitiva si fos necessària, els
beneficiaris disposaran d’un termini de 10 dies per formular-ne l’acceptació d’acord amb el model de
document que puguin establir les bases específiques (#).
9.- Valoració de les sol·licituds
Els criteris per a la valoració de les sol·licituds de les subvencions seran els següents:
a)
b)
c)
d)
e)

L'interès general de l'activitat per a la ciutat.
El dèficit d'activitats anàlogues en el municipi.
El nombre de destinataris a qui va adreçada.
La dificultat d'executar-se sense la subvenció.
La transcendència que tingui l'activitat.
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f)
g)
h)

Utilització de llenguatge no sexista en l’elaboració de tota la documentació administrativa (projecte,
memòria...) i de difusió de les activitats
Utilització de materials mediambientalment sostenibles (paper reciclat, materials reutilitzats...)
Altres criteris específics de l'activitat (que representaran entre el 40% i el 50% del total de puntuació)

Les bases específiques determinaran els punts aplicables a cada criteri de valoració en un barem
específic.
10.- Informe d’intervenció
Amb caràcter previ a l'acord definitiu d'atorgament de subvencions, o bé en el supòsit establert pels
pagaments anticipats, serà preceptiu l'informe del Servei d'Intervenció sobre l'existència de crèdit disponible
suficient, així com la certificació expedida pel Servei de Tresoreria que acrediti que la persona beneficiaria no
és deutor de la hisenda municipal.
11.- Resolució definitiva
La resolució definitiva correspondrà a l'òrgan competent en raó de la quantia global del programa de
subvencions al que es refereixin les bases particulars.
12.- Beques, premis i ajudes en espècie
En el cas de tractar-se de beques i premis, l'Ajuntament es subjectarà - per l'adjudicació - al sistema de
concurs a través de la redacció i aprovació d'unes bases específiques que inclouran, un barem de puntuació,
si s’escau, i designaran una comissió que haurà d'efectuar la corresponent avaluació i proposta d'adjudicació.
Les ajudes individualitzades en matèria de serveis socials queden excloses del que determinen aquestes
bases reguladores.
Tindran la consideració d’ajudes en espècie i quedaran subjectes a la Llei general de subvencions,
Reglament de desenvolupament i ordenança general les entregues de béns, drets o serveis que, havent
estat adquirits amb la finalitat exclusiva de ser lliurats a tercers, compleixin els següents requisits:
-

-

Que l’entrega es faci sense contraprestació directa dels beneficiaris
Que l’entrega estigui subjecte al compliment d’un determinat objectiu, l’execució d’un projecte, la
realització d’una activitat, l’adopció d’un comportament singular, ja desenvolupat o per
desenvolupar, o la concurrència d’una situació, havent el beneficiari de complir les obligacions
materials i formals que s’haguessin establert.
Que el projecte, l’acció, conducta o situació finançada tingui per objecte el foment d’una activitat
d’utilitat pública o interès social o de promoció de la finalitat pública.

13.- Termini de resolució
El termini per a l'atorgament de la subvenció podrà venir fixat a la convocatòria específica i no serà en cap
cas superior a 6 mesos des de la data de la sol·licitud. La manca de resolució dins d'aquest termini
produirà, de forma general, efectes desestimatoris de la sol·licitud.
13.- Avançament i fraccionament de subvencions
Les persones beneficiaries tindran dret a percebre la subvenció atorgada per l'Ajuntament, sense perjudici de
les facultats que aquest té per a fraccionar, avançar o ajornar el pagament, situacions que podran preveure
específicament les bases específiques sempre d’acord amb les bases d’execució del pressupost i previsions
de l’article 20.
En el cas de produir-se una d'aquestes circumstàncies es farà per l'oportuna resolució i es comunicarà a
les persones beneficiaries.
14.- Publicitat de les subvencions concedides
L’Ajuntament de Manresa publicarà al Butlletí Oficial de la Província i al taulell d’anuncis les subvencions
concedies durant el mes següent a cada trimestre natural i s’hi inclouran les atorgades durant aquest
període qualsevol que sigui el procediment de concessió i la forma d’instrumentació, llevat que els imports
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de les mateixes, individualment considerades, siguin inferiors als 3.000 € en quin cas serà suficient amb la
publicació al taulell d’anuncis.
En compliment de la Secció 6a del Capítol III del Títol Preliminar del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol,
amb la periodicitat establerta al paràgraf anterior, es trametrà la informació relativa a les subvencions
atorgades per aquest Ajuntament per a la seva inscripció a la Base de dades nacional de subvencions amb
els mitjans de comunicació i contingut que en els esmentats preceptes es determini.
15.- Quantia de les subvencions
Amb caràcter general, la quantia de la subvenció es fixarà com un import cert

L’òrgan instructor podrà elevar proposta de subvenció per imports inferiors al sol·licitats per les persones
interessades, especificant-se així en la proposta de resolució provisional per tal que es compleixin les
previsions de l’article 27 de la llei 38/2003 relatives a la reformulació de la subvenció, la qual haurà de ser
reconsiderada per la comissió Qualificadora.
Tanmateix, aquest tràmit podrà ser substituït mitjançant la signatura d’un conveni, d’acord amb les
previsions de l’article 22 d’aquestes bases específiques i que, en tot cas, contindrà l’import de la
subvenció efectivament atorgada.
En el cas que, un cop resolta la convocatòria de subvencions i en el transcurs de l'exercici, quedés crèdit
sense aplicació a la partida corresponent, es podrà incrementar l'import concedit a alguna de les sol·licituds i
atendre d'altres que, a causa de les disponibilitats pressupostàries, haguessin quedat sense subvenció,
sempre que aquestes sol·licituds s'hagin presentat en el seu moment a la convocatòria, atenent als criteris,
requisits, procediment i altres extrems d'aquesta normativa, sense que sigui necessària una altra convocatòria
i sempre que amb l'increment de la subvenció no se superi el 50% del cost de l'activitat o el límit establert en
les bases específiques.
16.- Obligacions de les persones beneficiaries
Les persones beneficiaries de les subvencions atorgades hauran de:

a)
b)

c)
d)
e)
f)

g)
h)

i)

j)

Acceptar la subvenció a l’efecte del compliment de les condicions fixades per a la seva aplicació.
Acreditar la realització de l’activitat que fonamenta la concessió de la subvenció i complir, en el seu
cas, els requisits i condicions que determinen la concessió. La subvenció només podrà ser utilitzada
per a la finalitat que ha estat atorgada.
Justificar les despeses fetes partint de l’aplicació de la subvenció rebuda, tal com determina l’article
18.
Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i als controls financers que es considerin necessaris per
part d’aquest Ajuntament.
Facilitar tota la informació requerida pels òrgans de fiscalització de la comptabilitat pública.
Fer constar en els materials de difusió i publicitat la frase “Amb el suport de l’Ajuntament de
Manresa”, d’acord amb la normativa del manual d’imatge corporativa de l’Ajuntament de Manresa. A
tal efecte, l’Ajuntament de Manresa, disposarà a la “web” la informació necessària o donarà un
disquet i/o aplicació informàtica adient per tal d’aplicar-ho de manera fàcil, entenedora i correcta a
aquells que ho sol·licitin.
Col·laborar en el seguiment o demanda d’informació que faci l’Ajuntament de Manresa.
Quan la persona sol·licitant hagi de modificar significativament el projecte, perquè no aconsegueixi el
conjunt del finançament previst o altres raons objectives, s'haurà d'adreçar a l'Ajuntament per
proposar el replantejament del projecte o la seva suspensió, i en aquest darrer cas renunciarà a la
subvenció o bé la reintegrarà, si ja l’ha rebuda.
Comunicar a l’Ajuntament, amb acreditació documental a l’efecte, l’obtenció d’altres subvencions,
ajuts o recursos que financin les activitats subvencionades, amb anterioritat a la finalització del termini
de justificació.
Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits establerts en aquestes bases i a la
normativa d’aplicació.

L’incompliment d’aquestes obligacions podrà comportar l’anul·lació de la subvenció.
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17.- Revisió, anul·lació, responsabilitats i règim de sancions
L’Ajuntament podrà comprovar en qualsevol moment la inversió de la quantitat econòmica atorgada, tenint
en tot moment lliure accés a la comptabilitat de l’entitat que rebi l’ajut, i fer estricte seguiment del projecte
d’actuació o de les activitats objecte de la subvenció.
III Justificació i pagament
18.- Justificació
Amb caràcter general el pagament es realitzarà un cop finalitzada i justificada l’activitat, havent de complir
la persona beneficiaria aquesta obligació en el termini de 30 dies hàbils des de la finalització de la
mateixa, si bé, motivadament, les bases específiques podran preveure situacions diferents d’acord amb el
paràgraf primer de l’article 13 i article 20. Amb caràcter general la justificació haurà de contenir:
a) Memòria detallada de l'activitat concedida.
b) Liquidació econòmica de l'activitat juntament amb factures que justifiquin, com a mínim, el doble de la
subvenció concedida.

Les factures que justifiquin l'import subvencionat hauran de reunir els requisits següents:
- ser originals.
- amb data de l'any en què s'atorgui la subvenció o termini a que es refereixin les bases.
- anar obligatòriament a nom de la persona beneficiaria de la subvenció.
- fer referència a despeses generades per l'activitat objecte de subvenció.
- reunir els requisits tècnics exigits per les lleis i els reglaments que regulen les característiques de les
factures i el seu contingut (número, nom i cognoms de l'expedidor i del destinatari, NIF, descripció de
l'operació i contraprestació total, lloc i data de l'emissió).
Les despeses de personal hauran de reunir els següents requisits:
- Rebuts de nòmina, emplenats d’acord amb la O.M. 27-12-94 (Nom, cognoms i NIF del treballador,
categoria professional, número d’afiliació a la Seguretat Social, antiguitat, conceptes retributius, firma del
treballador, firma i segell de l’empresa, etc.)
- Butlletins acreditatius de cotització a la Seguretat Social (TC1, TC2).
c) Un exemplar de la documentació i propaganda escrita i gràfica relativa a l'activitat subvencionada, que
contingui la llegenda i l'anagrama de l'Ajuntament.
Quan la difusió s'hagi realitzat a través de mitjans audiovisuals s'haurà de fer constar a la memòria de
l'activitat.
Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, el servei responsable requerirà a la persona
beneficiaria per corregir-la o completar-la en el termini improrrogable de 10 dies hàbils.
L'Ajuntament, en els casos que consideri escaient, podrà acudir a sistemes de comprovació externs dels
fons per tal de verificar la correcta aplicació dels mateixos a l'activitat o programa per la qual s'ha concedit
la subvenció.
Llevat que en l’acte d’atorgament o conveni regulador s’estableixi el contrari, quan els beneficiaris de les
subvencions siguin altres administracions, aquestes podran exercir el compliment de la justificació econòmica
de la subvenció amb una certificació emesa pel secretari o interventor de la corporació on s’acrediti que
l’import de la subvenció ha estat destinat íntegrament a l’actuació que en motivà l’atorgament; que la quantia
de la subvenció atorgada per aquest ajuntament, conjuntament amb les altres fonts específiques de
finançament de l’actuació, no en supera el cost total; i que el beneficiari té arxivats i a disposició de
l’Ajuntament de Manresa tots els documents originals justificatius de les obligacions derivades de la
subvenció, així com dels ingressos que en financen l’actuació.
19.- Incompliment
L'incompliment de qualsevol requisit establert en aquestes normes, com també la falta de justificació de
les despeses o la falta de presentació de la documentació acreditativa, comporta la revocació i
reintegrament de la subvenció concedida.
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Donat el cas que la persona beneficiaria no pogués arribar a justificar degudament la totalitat de l'import de la
subvenció atorgada, el servei responsable tramitarà d'ofici la reducció de l'import de la subvenció en la
mateixa proporció que hi hagi entre l'import que cal justificar i l'import que s'ha justificat.
20.- Ordre de pagament
Per a poder expedir l'ordre de pagament de la subvenció és imprescindible que el servei gestor acrediti al
Servei d'Intervenció que s'han complert les condicions exigides en l'acord de concessió.
En virtut del que es determini a les bases específiques i, sempre d’acord amb les bases d'execució del
pressupost, es podrà acordar el pagament avançat quan les condicions anteriorment esmentades, per la
seva pròpia naturalesa, s'hagin de complir amb posterioritat a la percepció de la subvenció.
El Servei d'Intervenció registrarà aquesta situació de fons pendents de justificació per tal d'efectuar el
seguiment i proposar les mesures que siguin procedents.
De forma excepcional, la Comissió de valoració i sense perjudici de les obligacions de justificació, sempre que
l’import de la subvenció no sigui superior a 1.500,00 € i un cop l’entitat beneficiària hagi realitzat l’acceptació,
de conformitat amb les bases de la corresponent convocatòria i l’article 17.3,k) de la LGS, es podrà acordar
pagaments anticipats de fins al 100% de la quantitat subvencionada. Quan l’import de la subvenció sigui
superior a l’esmentat i fins a 3.000,00 €, per a poder realitzar aquest pagament anticipat es requerirà que
l’entitat beneficiària hagi estat subvencionada per l’Ajuntament de Manresa en els darrers dos exercicis i
estigui al corrent de tota justificació.
21.- Fiscalització i control
L'Ajuntament té plenes facultats de fiscalització del compliment dels fins als quals s'aplica la subvenció, en
tot moment i pels procediments que consideri oportuns. Conseqüentment, la persona beneficiaria facilitarà
tot tipus de proves i d'informació a l'Ajuntament quan li fossin sol·licitades.
IV Convenis de col·laboració
22.- Convenis de col·laboració
Les bases específiques podran preveure la subscripció entre l’Ajuntament de Manresa i les entitats
beneficiàries de convenis relatius a l’execució de les subvencions atorgades, recollint aspecte no previstos
a les normes generals reguladores de la subvenció, i com a mínim els següents:

-

-

Objecte de la subvenció i dels seus beneficiaris, d’acord amb l’assignació pressupostària.
Compromisos assolits per ambdues parts.
Crèdit pressupostari al que s’imputa la despesa i quantia de la subvenció, individualitzada, en el
seu cas, per a cada beneficiari si fossin varis.
Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes o recursos
Termini i manera de pagament de la subvenció, possibilitat de pagaments anticipats i
abonaments a compte, així com el règim de garanties que, en el seu cas, hagin d’aportar els
beneficiaris
Termini de justificació
Composició de la comissió de seguiment.
Vigència.

Aquestes bases generals i les bases específiques seran d’aplicació subsidiària en allò que no prevegin els
convenis subscrits.

ARTICLE 33è.- DESPESES D’INVERSIONS
a) No es podrà ordenar cap despesa d’inversions reals, fins que s’hagi aprovat definitivament el projecte tècnic
i es disposi del corresponent crèdit pressupostari. A aquests efectes, es declara expressament que la
contractació o realització d’obres i serveis, que siguin finançats amb Contribucions Especials, subvencions o
préstecs, no podrà acordar-se fins que:
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1r.- Les Contribucions Especials estiguin aprovades definitivament.
2n.- Les subvencions estiguin concedides i acceptades per la Corporació, segons el previst en
l'article anterior.
3r.- El préstec estigui formalitzat.
b) Les despeses derivades dels expedients de contractació que hagin d’anar a càrrec de la partida
511.0.601.02 (Millora diverses urbanitzacions) de l’estat de despeses de pressupost de la Corporació,
estaran subjectes a la limitació consistent en no poder superar l’import de 60.101,21 € per cada expedient
de contractació que es vulgui aprovar. No s’admetrà en cap cas el fraccionament de l’objecte del contracte
amb la finalitat d’evitar superar el límit indicat al paràgraf anterior.
ARTICLE 34è.
Els Pressupostos de capital de les societats municipals “Aigües de Manresa S.A.” i “Foment de la
Rehabilitació Urbana de Manresa, S.A.” i “Manresana d’Equipaments Escènics, SL” integrades en el
Pressupost General, es desenvoluparan conforme a les normes específiques d’aquestes Societats.
CAPITOL III.- COMPTABILITAT I TANCAMENT PRESSUPOSTARI. CONTROL I FISCALITZACIÓ
ARTICLE 35è. COMPTABILITAT I TANCAMENT PRESSUPOSTARI
Abans de tancar l’exercici es realitzaran les operacions previstes en les regles 56 a 72 de l’ordre
EHA/4041/2004, de 23 de novembre, pel que s’aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat
Local.
ARTICLE 36è. CONTROL INTERN
1.

A l’Ajuntament s’exerciran les funcions de control intern en la seva triple accepció de funció
interventora, funció de control financer i funció de control d’eficàcia, segon l’establert a l’article
213 del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març.

2.

La funció interventora o acte fiscalitzador tindrà per objecte fiscalitzar tots els actes de
l’Ajuntament que comportin el reconeixement i la liquidació de drets i obligacions o despeses de
contingut econòmic, els ingressos i pagaments que se’n derivin i la recaptació, inversió i aplicació
en general dels cabdals públics, amb la finalitat que la gestió s’ajusti a les disposicions aplicables
a cada cas.

3.

El control financer té per objecte comprovar el funcionament en l’aspecte econòmic financer dels
serveis de la corporació i de les societats mercantils que en depenen. Aquest control tindrà per
objecte comprovar el compliment de les normes i directrius que siguin d’aplicació i del grau
d’eficàcia i eficiència en la consecució dels objectius previstos. El control financer es farà per
procediments d’auditoria d’acord amb les normes d’auditoria del sector públic.

4.

La Intervenció efectuarà el control intern amb plena independència i autonomia respecte de les
autoritats i entitats la gestió de les quals sigui objecte de control, i podrà sol.licitar tots els
antecedents i documents precisos per a l’acte de control. Així mateix, podrà sol.licitar directament
als diferents serveis de la Corporació els assessoraments jurídics i informes tècnics que consideri
necessaris.

ARTICLE 37è. EXERCICI DE LA FUNCIÓ INTERVENTORA
Normes particulars de fiscalització
1.

No estaran subjectes a fiscalització prèvia les fases d’autorització i disposició les despeses que
corresponguin a material no inventariable, contractes menors o despeses de caràcter periòdic i
demés de tracte successiu, una vegada intervinguda la despesa corresponent a l’acte o
contracte inicial. No obstant això, la fase de reconeixement de l’obligació haurà de ser objecte de
l’oportuna fiscalització (article 219 del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat per reial decret legislatiu 2/2004).
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2.

A partir dels imports corresponents als contractes negociats s’estableix la fiscalització prèvia
limitada, la qual comprovarà els aspectes següents:
a. Si la partida que es proposa té crèdit suficient i si és adequat.
b. Si l’òrgan que proposa la despesa és el correcte.

3.

Per la resta de contractes s’estableix la fiscalització plena prèvia, havent de traslladar l’expedient
de contractació a la Intervenció municipal per al seu informe.

4.

A partir del que disposa l’article 4.2. del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es
regula el Règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional,
els actes els quals no estan subjectes a fiscalització prèvia (punt 1), seran objecte d’un control i
fiscalització amb posterioritat per sistemes de mostreig.

DISPOSICIO ADDICIONAL
Les matèries regulades per les bases anteriors i, en general, totes aquelles que puguin ser objecte seu,
conforme al previst a l’article 9 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, podran ser objecte de modificació
o regulació en els reglaments o normes de caràcter general pel Ple, conforme preveu l’article 10 d’aquest
text legal.
Manresa, 26 de novembre de 2008

1.2

REGIDORA DELEGADA DE GOVERNACIÓ

1.2.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PLANTILLA DE PERSONAL D’AQUEST
AJUNTAMENT PER A L’ANY 2009.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Governació, de 18 de
novembre de 2008, que, transcrit, diu el següent:
“L’article 90 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim local, 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, els articles 126 i 127 del Reial Decret Legislatiu
781/1986 de 18 d'abril, i articles 25, 26 i 28.1 i 54.1 a) del Decret 214/1990 de 30 de juliol
pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, determinen
que les Corporacions Locals aprovaran anualment la Plantilla en la mateixa sessió en
que s'aprovi el Pressupost, la qual comprendrà la relació detallada per cossos, escales,
subescales, classes i categories de les places en que s'integrin els funcionaris, el
personal laboral i l'eventual, agrupades indicant la denominació d'aquestes, el nombre
places que les constitueixen, el nombre de les que es trobin vacants i el grup a que
pertanyin, d'acord amb la titulació exigida per al seu ingrés.
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 d'aquest Ajuntament per a l'any 2009, 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 i subescales.
B) Places de personal eventual.
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C) Places de personal subjecte a la legislació laboral.
2. Publicar íntegrament la Plantilla al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.”

ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS

PLANTILLA DE PERSONAL

A) PLACES A DESENVOLUPAR PER FUNCIONARIS/ES DE CARRERA

DENOMINACIÓ DE LES PLACES

Nombre
total

Nombre
vacants

Places a
extingir

Grup

Sub
grup

1.-

HABILITACIÓ CARÀCTER ESTATAL

1.1

SUBESCALA SECRETARIA
Secretari/a

1

-

-

A

A1

SUBESCALA INTERVENCIÓ/TRESORERIA
Interventor/a
Tresorer/a

1
1

-

-

A
A

A1
A1

1.2

2.-

ESCALA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL

2.1.

SUBESCALA TÈCNICA
Tècnic/a
Tècnic/a administratiu/va

19
2

3
-

2

A
A

A1
A1

SUBESCALA DE GESTIÓ
Tècnic/a de grau mitjà de gestió

5

1

-

A

A2

SUBESCALA ADMINISTRATIVA
Administratiu/va

108

17

-

C

C1

SUBESCALA AUXILIAR
Auxiliar

22

4

5

C

C2

SUBESCALA SUBALTERNA
Subaltern/a

7

1

-

AP

-

3.1.A. CLASSE TÈCNICS/IQUES SUPERIORS
3.1.A.1. Tèc. superior arquitecte/a
3.1.A.2. Tèc. superior enginyer/a
3.1.A.3. Tèc. superior informàtica
3.1.A.4. Tèc. superior psicòleg/òloga
3.1.A.5. Tèc. superior en economia

10
3
5
2
1

3
1
1
1
1

-

A
A
A
A
A

A1
A1
A1
A1
A1

3.1.B. CLASSE TÈCNICS/IQUES DE GRAU MITJÀ
3.1.B.1. Tèc. grau mitjà arquitecte/a tècnic/a

8

2

-

A

A2

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

3.-

ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

3.1.

SUBESCALA TÈCNICA
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3.1.B.2. Tèc. grau mitjà treballador/a social

14

3

-

A

A2

ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS

PLANTILLA DE PERSONAL

A) PLACES A DESENVOLUPAR PER FUNCIONARIS/ES DE CARRERA

Nombre
total

Nombre
vacants

Places a
extingir

Grup

Sub
grup

3.1.B.3. Tèc. grau mitjà enginyer/a tècnic/a
3.1.B.4. Tèc. grau mitjà obra pública

4
2

1
-

-

A
A

A2
A2

3.1.C. CLASSE TÈC. ESPECIALISTES
3.1.C.1. Tèc. especialista delineant

18

1

-

C

C1

3.2.A. CLASSE POLICIA LOCAL
3.2.A.0. Intendent
3.2.A.1. Inspector/a
3.2.A.2. Sotsinspector/a
3.2.A.3. Sergent
3.2.A.4. Caporal
3.2.A.5. Agent

1
1
2
6
11
92

1
1
6

-

A
A
C
C
C
C

A1
A2
C1
C1
C2
C2

3.2.B. CLASSE COMESES ESPECIALS SUPERIORS
3.2.B.1. Tècnic/a superior de Cultura
3.2.B.2. Tècnic/a superior d’Esports
3.2.B.3 Tècnic/a superior d’Educació
3.2.B.4 Tècnic/a superior

3
2
1
18

4

-

A
A
A
A

A1
A1
A1
A1

1
13
-

1
-

A
A
A
A
A
A
A

A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2

3.2.D. CLASSE COM. ESPECIALS TÈCNICS/IQUES ESPECIALISTES
3.2.D.1. Tèc. especialista operador/a de sistemes
1
3.2.D.3. Tèc. especialista de biblioteca
6
3.2.D.4. Tèc. especialista gestió especialitzada
31
3
3.2.D.5. Tèc. especialista inspecció tributària
3
-

-

C
C
C
C

C1
C1
C1
C1

DENOMINACIÓ DE LES PLACES

3.2.

SUBESCALA DE SERVEIS ESPECIALS

3.2.C. CLASSE COMESES ESPECIALS DIPLOMATS/ADES
3.2.C.1. Tèc. grau mitjà circulació
1
3.2.C.2. Tèc. grau mitjà col.laborador Urbanisme
1
3.2.C.3. Tèc. grau mitjà educador/a social
9
3.2.C.4. Tèc. grau mitjà en serveis socials
1
3.2.C.5. Tèc. grau mitjà gestió especialitzada
50
3.2.C.6. Tèc. grau mitjà gestió i inspec. tributària
1
3.2.C.7. Tèc. grau mitjà programador informàtica
1
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ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS
PLANTILLA DE PERSONAL

A) PLACES A DESENVOLUPAR PER FUNCIONARIS/ES DE CARRERA

Nombre
total

DENOMINACIÓ DE LES PLACES

Nombre
vacants

Places a
extingir

Grup

Sub
grup

-

C

C2

3.2.E. CLASSE COMESES ESPECIALS: AUXILIARS TÈCNICS/IQUES
3.2.E.1. Auxiliar tècnic/a
7
2

Manresa, 18 de novembre de 2008
El tinent d’alcalde
regidor delegat de Governació

ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS

PLANTILLA DE PERSONAL

C) PLACES DE PERSONAL LABORAL (DEDICACIÓ COMPLETA)

DENOMINACIÓ

Nombre
total

Nombre
vacants

Vacants
corbertes
temporalment

Grup
Subgrup
assimilat
assimilat
funciona-ris funciona-ris

26
8
2

-

1
1

A
A
A

A1
A1
A1

11

-

-

A

A2

1
1
-

-

C
C
C
C

C1
C1
C1
C1

1.- PERSONAL TÈCNIC SUPERIOR
Professor/a superior Conservatori
Professor/a superior Escola d’Art
Tècnic/a superior

2.- PERSONAL TÈCNIC DE GRAU MITJÀ
Tècnic/a de grau mitjà

3.- PERSONAL TÈCNIC ESPECIALISTA I/O AUXILIAR
Administratiu/iva
Cap d’Obra
Encarregat/ada
Tècnic/a especialista

1
1
14
13
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4.- PERSONAL D’OFICIS
Auxiliar
Auxiliar tècnic/a
Oficial

2
33
31

1
3
2

5
1

C
C
C

C2
C2
C2

Treballador/a familiar
Cuiner/a
Netejador/a
Peó
Subaltern/a

6
6
9
16
3

-

2
-

C
AP
AP
AP
AP

C2
-

Manresa, 18 de novembre de 2008
El tinent d’alcalde
regidor delegat de Governació
ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS
PLANTILLA DE PERSONAL

C) PLACES DE PERSONAL LABORAL(DEDICACIÓ PARCIAL)

DENOMINACIÓ

Nombre
total

Nombre
vacants

Vacants
corbertes
temporalment

Grup
Subgrup
assimilat
assimilat
funciona-ris funciona-ris

18
1
1

4
-

3
-

A
A
A

A1
A1
A1

6

-

-

A

A2

9

-

1

C

C1

2
2

-

1
-

C
C

C2
C2

1.- PERSONAL TÈCNIC SUPERIOR
Professor/a superior Conservatori
Professor/a superior Escola d’Art
Tècnic/a superior

2.- PERSONAL TÈCNIC DE GRAU MITJÀ
Tècnic/a de grau mitjà

3.- PERSONAL TÈCNIC ESPECIALISTA I/O AUXILIAR
Tècnic/a especialista

4.- PERSONAL D’OFICIS
Auxiliar tècnic/a
Treballador/a familiar

Manresa, 18 de novembre de 2008
El tinent d’alcalde
regidor delegat de Governació
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ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS
PLANTILLA DE PERSONAL

B) FUNCIONARIS D’OCUPACIÓ

Places reservades a personal eventual (confiança o assessorament especial)

DENOMINACIÓ DE LES PLACES

Nombre

Cap d’Edicions
Cap de Premsa i Comunicació
Cap de Relacions amb la Ciutadania
Cap de Servei de Cultura, Educació i Esport
Cap de Servei de Drets de Ciutadania
Cap del Gabinet d’Alcaldia
Director de l’Àrea dels Serveis a les Persones
Secretària d’Alcaldia
Tècnic Coordinador del Programa Transversal d’Inclusió Social
Tècnic d’estudis i projectes de l’Àrea de Serveis a les Persones
Tècnica de Premsa i Comunicació

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Manresa, 18 de novembre de 2008
El tinent d’alcalde
regidor delegat de Governació

El senyor Jordà Pempelonne expressa que el que es debatrà en la present sessió no
és un pressupost que desitgi presentar cap regidor d'Hisenda. No ho és perquè és un
pressupost de forta contenció de la despesa. Vol dir, un pressupost inferior, en molts
apartats, al de l'any anterior. Un pressupost, però, que intenta mirar la realitat a la cara.
I aquesta realitat, com ja saben vostès, regidors dels grups de l’oposició, per les reunions
que s’han mantingut recentment en què els hi ha dibuixat el conjunt de l'escenari
econòmic municipal, diu que es disposa de mesnys recursos i que, és probable, fins i tot,
que encara se’n tinguin menys en el futur. O no.
Els canvis tan ràpids que es produeixen en l'evolució de les magnituds econòmiques fa
molt difícil saber com serà l'any que ve.
Recordaran que l'any passat es va aprovar un pressupost comptant un IPC del 2,2%,
amb l'evolució tan descabdellada de l’esmentada magnitud que s'ha produït a posteriori,
amb una punta del 5,3%, més del 150% per sobre de la previsió en el mes de juliol, o
amb la caiguda tan intensa de l'activitat de la construcció a partir dels mesos d'estiu.
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Alguns analistes comencen, fins i tot, a parlar del perill de “estanflació”, un escenari de
preus a la baixa I d’intensa baixa de l'activitat econòmica. Tan de bo no s’arribi a
l’esmentat estat, però és evident que des de l'administració s’ha de combinar prudència,
rigor i austeritat, amb una atenció especial als que passen més dificultats. I, com es veurà
més endavant, no és fàcil.
El senyor Jordà passa a descriure l’escenari econòmic. La situació de la que es parteix és
la d'un dèficit modest l'any 2007 – uns 600.000€ -. Comparativament, quan el 2007 el
pressupost superava els 100M€ i hi havia un romanent de tresoreria negatiu en 5,1M€,
un paràmetre que no indica el dèficit de l'Ajuntament, però que sí que donava, el març
passat, un toc d'atenció sobre l'evolució dels comptes municipals.
L'any 2008 ha vist caure en picat determinades partides d'ingrés i això, junt amb altres
realitats, com un IPC molt per damunt de les previsions, fa preveure un nou dèficit en
acabar l’any 2008, probablement superior al de l'any 2007.
Aquesta situació, per tant, és radicalment diferent de la darrera última dècada. Una
situació en la que es revisava el pressupost de l'any en curs en funció de les previsions
econòmiques, sempre favorables, i, sobre la versió inicial, s’hi afegia les noves
inversions i serveis que proposaven les diferents àrees de l'Ajuntament. Aquest any toca
el procés invers: reduir, en lloc d’afegir. Aquest any, sobre la versió inicial, s’ha hagut de
definir què és el que es reduïa d'allò que s’havia estat fent fins el moment. És més, per la
variació tan ràpida de la situació internacional, hi ha hagut una revisió a la baixa dels
ingressos que s’ha conegut durant el mes d'octubre, i que ens ha vingut a obligar a
intensificar aquest procés i a afegir noves dificultats a l’hora de tancar el pressupost.
Per això, la situació ha passat de ser “què farem de més o què augmentarem aquest
any?” a la nova “què reduïm o què deixarem de fer aquest any?”, fins i tot a la situació
més dràstica, encara, de “què és el que no reduïm?”, perquè tota la resta ha d'anar a la
baixa”.
I és pel canvi de l'entorn que sembla obligat explicar el pressupost, en primer lloc, des del
punt de vista econòmic. És a dir, veure de quina manera la situació, la de l'entorn i la
pròpia, determinen el pressupost d'enguany. De quina manera els marges de què es
disposa per actuar, per decidir, són molt reduïts. I, tanmateix, s’han aprofitat al màxim en
la direcció que s’ha decidit de fer. Després d'aquesta explicació econòmica, passa a fer
una descripció més clàssica del pressupost, explicant els punts més destacats d'allò que
es farà. Per últim, parlarà de les mesures que s’estan prenent, no només econòmiques,
per poder treballar més eficientment i poder millorar el servei al ciutadà, fins i tot, en un
marc de restriccions.
Per explicar la construcció del pressupost es començarà pels ingressos. A continuació,
quan se sàpiga de quins recursos es compta, s’aprofundirà en els raonaments numèrics
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de despesa i inversió. I això portarà, quasi naturalment, a la distribució econòmica dels
grans grups de despesa. I serà a partir d'aquest punt on s’entrarà a les decisions
polítiques de priorització de les despeses.
El pressupost consolidat de l'Ajuntament i les seves empreses és de 134.155.882,00€,
que es detalla de la següent manera:
Ajuntament de Manresa
Aigües de Manresa
Fòrum
Manresana d'Equipaments Escènics
Total

97,201,671
22,955,225
13,572,970
2,255,166
135,985,032

El pressupost consolidat, és a dir, extraient de la suma, les quantitats que són
transferències entre unes i altres entitats, es queda en
134.155.882 euros.
El pressupost de l’Ajuntament és de 97.202 M€, que equival a 4.457 ME menys que l’any
2008. Però, convé separar els ingressos de capital dels ingressos corrents per tenir una
imatge fidel d'allò que passa de veritat amb l'evolució de les despeses del dia a dia. Els
ingressos corrents pràcticament s’han estabilitzat. L’any 2008 eren de 74,767 M€. L’any
2009 són de 74,996 M€. Per tant, un creixement del 0.3%. Estabilització casi total. Pel
que fa als ingressos de capital, l’any 2008, hi havia uns ingressos previstos de 13,494
M€, i l’any 2009 de 16,062 M€. S’ha d’afegir un tercer apartat que és les quotes
d’urbanització i les contribucions especials, que l’any 2008 eren de 13,398 M€ i l’any
2009 són de 6,143 M€.
Per tant, la primera conclusió es que la baixada d’ingressos es deu, íntegrament, a la
baixada d’ingressos de capital, mentre els ingressos corrents queden congelats, al mateix
valor que l'any passat.
I quina és la repercussió de les xifres en el pressupost de despeses?
Pel que fa a les inversions, significa que es mantindrà un alt volum d'inversions:
22.651.179€. Es recorda anys anteriors, 22,9M€ al 2006, en ple apogeu de les obres al
carrer, quan estava aixecat tot Manresa; 16,9M€ al 2007 i 27,8M€ al 2008, dels quals
12M€ corresponien al polígon del Pont Nou).
És interessant mirar d'on provenen els recursos per a les inversions. L’administració
municipal aportava al 2008, 10.5 M€ i el 2009, 11,6 M€, amb un creixement d’1,1 M€.
Altres administracions aportaven 2,9 M€ i l’any 2009 aportaran 4,4 M€, amb un
creixement d’1,5 M€. Pel que fa les quotes d’urbanització i contribucions especials, es
passa de 13,4M€ a 6,1, amb una davallada de 7,2. Queda palès que tot i el decreixement
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de la xifra global, les administracions aporten més recursos que altres anys, mentre que
s’en demanen menys als propietaris privats.
A les xifres esmentades, caldrà afagir-hi, al compte de l'administració, els recursos
extraordinaris que aporti el Govern central de la part dels 8.000M€ que pugui
correspondre a Manresa. Està per veure quina és, però serà de l’ordre de varis milions,
probablement al voltant de 10M€. Amb aquesta última aportació, no inclosa al pressupost
municipal que s’aprova avui, queda refermada l'aposta inversora de les administracions
de l'Estat.
En aquest moment, el senyor Jordà expressa que hi ha dos esmenes in voce. Expressa,
en primer lloc, que el text de la partida 452.21.632 s’ha de modificar en el sentit següent:
on diu “vestidors del Xup”, ha de dir “Projecte executiu vestidors del Xup”.
L’altra esmena correspon a la partida 452.21.627, on, simplement, s’ha de treure
l’expressió “Nou pavelló del Congost”. Es tracta en aquest cas d’un error. En el primer
cas, l’esmena es deu al fet que es vol sol·licitar “els vestidors del Xup” dins del paquet
d’inversions del Govern central i, per tant, no pot constar una partida per fer els vestidors
ja que totes les inversions que se sol·liciten, en el paquet excepcional, al Govern central,
han de ser inversions que no estiguin previstes als pressupostos.
El senyor Sala Rovira demana si es treu la partida esmentada del pressupost. Demana
quin canvi es fa exactament i com es finança.
El senyor Jordà Pempelonne expressa que es fa un canvi de caràcter textual, és a dir,
del comentari. Diu que, si es fos estricte, el pressupost no hauria d’incloure els
comentaris del que hi ha a dins de cada partida i, per tant, no es modificaria en absolut el
pressupost. El canvi és que allà on diu “vestidors del Xup”, que preveia una quantitat per
iniciar les obres del Xup, es trauria, i es dedicaria els diners a fer el projecte executiu, la
qual cosa permet sol·licitar el finançament íntegre per fer els vestidors del Xup. Per tant,
només es tracta d’un canvi de comentari. L’altra esmena es deu a un error. Es vol
transformar el pavelló vell del Congost en un pavelló per fer gimnàstica. Per tant, el
pressupost no queda modificat.
Segueix dient que, abans de l’incís de les esmenes, s’estava enumerant les fonts de
finançament que permetran fer les inversions. S’ha vist que hi havia una forta aposta de
les administracions.
I per què es fa aquest esforç addicional en incrementar l’aportació a les inversions de la
ciutat des de totes les administracions de l'Estat (la central, l'autonòmica, la Diputació i
l'Ajuntament)? La inversió és important per dos motius:1) Per continuar millorant els
equipaments i les infrastructures de la ciutat, per estar millor preparats per la represa
econòmica en el moment de la sortida de la crisi i 2) Perquè la inversió és un
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importantíssim motor de generació de llocs de treball, que l’administració ha d'intentar
posar en joc i així es fa.
Tot seguit, explica, es passen a tractar els ingressos corrents i com influeixen en la
despesa ordinària.
Ja s’ha dit anteriorment que aquesta part dels ingressos té una evolució quasi
perfectament plana i, per tant, es disposa dels mateixos recursos que l'any passat.
Un breu cop d'ull a l'evolució dels diferents capítols d'ingressos corrents revela que les
variacions que s'hi produeixen són força més reduïdes que les que es trobaven en
l'apartat de capital (inversions).
Pel que fa als impostos directes, es passa de 30M€ el 2008 a 30,2 M€ el 2009. Sobre els
impostos indirectes, que es limita a l’ICIO, es passa de 2.820.000€ el 2008 a 1.980.000€
el 2009. Les taxes, una vegada tretes les contribucions, passen de 13.130.000€ a
13.639.000€. I les transferències que es reben d’altres administracions, es passa de
28,229 M€ a 28,439 M€. Per tant, hi ha molt poques variacions. La variació global total és
del 0,1%.

Per tant, amb uns recursos casi idèntics als de l'any anterior, s’han d'absorbir tota una
sèrie de despeses que creixen forçosament (recursos humans, subministraments,
contractes amb clàusules de revisió segons IPC,etc.) i això implica que hi ha d'haver tot
un paquet d'altres despeses que baixin.
Es passa a entrar en el detall dels diferents apartats de la despesa ordinària per veure
quina és la situació. Es poden identificar 3 grans blocs de despeses: El Capítol 1,
corresponent a recursos humans, els capítols 3 i 9, corresponents a despeses de tipus
financer, i els capítols 2 i 4, de despeses i transferències de béns corrents i serveis.
S’observa que les despeses en recursos humans creixen en 2,73 M€, un 8,3%; les
despeses de tipus financer, d’interessos més amortitzacions ho fan en 0,32 M€, un 3,9%,
i ja s’incorpora 1,660.000 € corresponents al préstec que s’acaba d’aprovar en el primer
punt de l’ordre del dia, a més de prop de 300.000 € corresponents als interessos del
préstec que es faci l’any 2009. Aquesta situació, d’augment dels primers dos blocs,
obliga a què el tercer bloc de despeses ha de reduir-se en 2,32 M€ per equilibrar el
pressupost. I això ha estat complicat. Si es considera que també en aquest apartat hi ha
una bona part de la despesa compromesa i amb clàusules de revisió anual (contractes neteja, escombraries, transport, atenció domiciliària, jardineria, i bastants altres) o amb
creixements segurs (subministraments: enllumenat, comunicacions, aigua, gas, etc.).
Per tant, pel que fa a la despesa ordinària, s’ha treballat en les línies de:
1) contenció de la despesa en RRHH:
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1. Creixement zero de la plantilla.
2. Congelació de les incorporacions de persones a les places vacants, excepte
casos excepcionals o imprescindibles i a la policia local.
3. Reduccions en determinats apartats com formació, etc.
4. Reducció de les contingències (hores extres)
5. Congelació dels sous de regidors i personal de confiança així com del
complement dels gerents, donat que els gerents, actualment, són funcionaris.
2) També s’ha treballat en reduccions generalitzades en els capítols 2 i 4, suprimint
despeses no necessàries i a partir d'una millora de l'eficiència de l'organització.
Aquesta reducció no s’ha fet de forma lineal o transversal, s'ha fet definint, però,
unes prioritats clares: la despesa social, l'educació, l’ocupació i la seguretat.
Aquestes partides creixen o es mantenen.
3) Com a criteri per suavitzar les reduccions de despesa ordinària en la majoria
d’àmbits, s'ha intentat compensar a través de les inversions, és a dir, en aquells
àmbits on s’ha reduït més despesa ordinària, hi ha hagut un esforç, sempre que
ha estat possible, en inversions.

Es passa, tot seguit, a explicar què és el que sí que hi ha en el pressupost? És a dir, què
es podrà fer en l’any 2009?
L’aposta per les polítiques socials: El pressupost del 2009 preveu un reforç de les
polítiques socials, que es tradueix en els següents punts:

Pel que fa a Serveis Socials:
- El Servei d’Atenció Domiciliària passa dels 730.000€ del 2008 a 913.000€ el 2009
- Les ajudes individualitzades (313.21.480) passen dels 154.000€ del 2008 als 175.000€
el 2009
- La dotació per a les teleassistències (313.3.22701) que permetrà atendre a 300
persones més (de 58.500€ a 79.300€).
- La dotació per a beques de menjador escolar es manté en els 130.000€, després de
l’important increment que hi va haver l’any 2008.
- S'ampliarà l'Ebasp Ponent per millorar l’atenció als usuaris
- Es consolida el Punt de trobada, que és un servei que no apareixia en el pressupost de
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l’any 2008, que s’ha posat en marxa en el darrer trimestre i que té una dotació de
133.516€ el 2009.

Pel que fa a educació:
L’increment de centres educatius de la ciutat farà que incrementi el pressupost ordinari
d’aquesta àrea d’una manera important. En aquest sentit, el pressupost ordinari
d’Educació passarà dels 6.600.000€ el 2008 als 8.070.000€ al 2009. En particular, el
pressupost ordinari de llars d’infants passarà dels 864.000€ el 2008 a 1.188.000€ el
2009. Aquest partida preveu la incorporació de dues noves llars d'infants a la Mión i
Bufalvent.
També es destina 1.045.000€ a la llar d’infants de la Mion, actualment en procés de
construcció. També inclou una partida de 411.000€ per a la llar d’infants que es
construirà a Bufalvent conjuntament amb l’associació d’empresaris del polígon.
Així mateix, es destinen 229.000€ a la redacció del projecte del nou edifici de l’escola de
La Flama. També en el capítol d’inversions, cal destacar l’aportació de 256.000€ per a
l’execució de reformes en diferents centres educatius de la ciutat.
Pel que fa a Ocupació, Formació i Economia Social (OFES):
El pressupost ascendeix a 4.325.255€, lleugerament inferior al de l’any 2008 – es deu al
fet que s’ha finalitzat el projecte Equal que era compartit amb una sèrie de ciutats -. Del
pressupost destaca l’important augment d’un 11% (325.562 € més que el 2008) dels
programes i polítiques actives d’ocupació:
- Els recursos d’Orientació i Inserció augmenten en 86.563€ (increment del 30%).
- Tallers d’Ocupació i Escoles Tallers augmenten en uns 165.735 € (un 16% més) per
ocupar prop d’un centenar de persones aturades.
- Els Plans d’Ocupació, orientats a 50 persones aturades, també augmenten en 15.170€
més (5’3%).
- El conjunt de les polítiques de Formació Ocupacional (destinades a aturats, joves i
col·lectius amb especials dificultats) també augmenten en 47.859€ més (13’5%) ;
- El dispositiu d’inserció DINAMO pel Nucli Antic es manté, significativament, amb
930.500€.

46

Cal esmentar que en l’apartat de Salut, que preveu una sèrie de partides que es poden
englobar en l’apartat social, també es fa una clara aposta per les actuacions de caràcter
social. Les principals actuacions, que sumen 94.000€, són:
- Projecte Mosaic: reinserció sociolaboral de malalts mentals.................. 45.000€
- Escola de cuidadors: suport a cuidadors de malalts crònics i terminals..14.000€
- Associació contra el càncer: suport a ajudes individualitzades per malalts de
càncer.......................................................................................................12.800€
-Associació de familiars d’Alzheimer: suport a malalts d’Alzheimer........... 5.600€
-Despeses en atenció a les drogodependències..................................... 16.500€

Pel que fa a la seguretat, l'esforç es materialitzarà en:
- Completar la plantilla d'agents.
- Incorporar 2 turismes addicionals. Es passarà de quatre a sis.
- Incorporació a la xarxa Rescat de la Generalitat, la xarxa de telecomunicacions dels
cossos de seguretat i prevenció, que vindrà a millorar substancialment un aspecte, les
telecomunicacions, que té deficiències de fa temps i, a l'hora, millorarà les
comunicacions amb mossos i bombers, així com altres policies locals.
En altres àmbits que no creixen o que es redueixen, cal dir que:
En mobilitat, es participarà en la integració tarifària del transport públic, s’avançarà en la
integració tarifària de tota la comarca. També s’implantaran nous aparcaments
dissuassoris i s’ampliaran els carrils bici.
En l’àmbit de via pública, es continuarà desplegant el pla d'accessibilitat i la millora
d’itineraris escolars.
En jardineria, es disposarà d’un nou contracte que ajudarà a cobrir el major nombre de
metres quadrats de jardins que s’han anat creant a la ciutat en els últims anys.
El senyor Jordà expressa que passa a explicar la part d’inversions, una vegada explicada
la part del pressupost ordinari.
Un altre dels objectius del nou pressupost davant de la crisi és que l’Ajuntament sigui un
motor inversor de la ciutat. La inversió pública és la garantia que la ciutat no atura el seu
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dinamisme econòmic i, també, és la via per continuar desenvolupant els objectius que,
com a ciutat, s’han fixat en el Pla Estratègic Manresa 2015 i en el Pla d’Actuació
Municipal.
El pressupost d’inversions del 2009 planteja l’inici de dues grans operacions
urbanístiques: La vinculada a la prolongació del carrer Rosselló (amb 1,1 milions d’€) i la
corresponent al pla parcial de la Sagrada Família (amb 4,9 milions d’€).
A més, el pressupost manté el compromís de revitalitzar el Nucli Antic amb la
incorporació de noves actuacions vinculades al Pla de Barris (passeig del Riu, plaça del
Carme i la segona anualitat per a la rotonda de Sant Marc); el manteniment de l’aportació
a FORUM, fixat en 1.389.150€ i l’inici de l’actuació a l’entorn del carrer del Balç, que es
preveu gestionar a través, també, de Fòrum.
La construcció de la passera entre els carrers Galceran Andreu i Sant Bartomeu es
realitzarà en el marc del projecte de les Escodines (que desenvolupa l’empresa municipal
FORUM) i que es preveu iniciar a finals del 2009.
El pressupost 2009 també planteja un important partida en matèria de gestió de sòl amb
una inversió de gairebé 4,5 milions d’euros, bona part de la qual es centra en el Nucli
Antic de la ciutat.
Pel que fa als equipaments, els pressupost se centra, sobretot, en el Congost –amb la
reconversió del pavelló vell en gimnàs–, en l’inici de la concreció de l’equipament de la
zona nord i en una accentuada inversió en equipaments educatius.
El compromís amb el patrimoni protegit i la cultura es concentra en l’aportació a la
renovació de la coberta dels Dipòsits vells, al Museu de la cinteria i a la rehabilitació i
consolidació de la Seu.
Pel que fa als equipaments esportius, a banda del Congost, el pressupost preveu
l’aportació a la renovació de les piscines municipals i, també, a la millora del camp de
futbol del Gimnàstic.
Una altra novetat a senyalar és la creació de la partida que gestionaran els Consells de
Districte. La inversió que es decidirà a través dels Consells serà de 100.000€ (25.000€
estaran a disposició de cada consell per decidir en què els inverteixen en el seu territori).
Altres inversions a destacar són: Una inversió al Palau Firal per fer el nou equipament
que acollirà, no només el serveis de Desenvolupament, sinó també el Departament
d’Universitats i Empresa a la Catalunya Central. Es mantenen 100.000€ en semàfors i
senyalització; hi ha 270.000€ de previsió pel trasllat del punt d’informació i atenció a la
dona; 550.000 € per l’inici de l’equipament de la zona nord.
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Segueix dient que, fins el moment, només s’ha parlat dels números, de com es
configuren, de què s’ha inclòs en els apartats de despesa i inversió, és a dir, la que es
refereix a dotar amb menys diners determinades partides amb més diners d’altres. Cal fer
la següent part de la feina: la millora de la gestió, a nivell global i individual, dels recursos
de què es disposa. La idea és que no n’hi ha prou amb retallar les partides, sinó que
després s’ha de ser capaç de fer tot allò que es vol fer amb els recursos de què es
disposa. En aquest sentit, ja s’ha començat a actuar durant el 2008:
• S’ha congelat la incorporació de nou personal.
• S’ha “tancat” l'exercici 2008 amb data 31 d'octubre per tal de reduir les despeses
del 2008.
I en el nou pressupost 2009:
● Es continua amb la plantilla congelada i, per tant, les baixes que es produeixin
s'hauran de cobrir amb personal existent.
• També s’han iniciat els treballs per posar en marxa actuacions per a l'estalvi
energètic, el de paper, l’optimització de les impressores (estalvi de toners,
repartició d’impressores a doble cara i de les de color,etc.), l’optimització de les
trameses postals, és a dir, la reducció de trameses, o un pla d'agrupació de
dependències municipals en l’òptica de la reducció de les despeses
(subministraments, neteges, lloguers, persones,etc.)
• Els treballs que es duen a terme en silenci des de fa anys, tant pel que fa a la
millora de la gestió dels processos, com a la millora dels sistemes d'informació,
aportaran l’any 2009 una fita important amb la nova Oficina d’Atenció al Ciutadà
(OAC). Una oficina integrada en la que els ciutadans seran atesos
presencialment, per tots els serveis, a través d'una sola persona o,
alternativament, a través d'internet, en que hi podran trobar la seva “carpeta del
ciutadà” personal. Això serà un salt en la comunicació i en la prestació de serveis
entre ciutadania i ajuntament. Aquesta nova oficina estalviarà temps i recursos.
• Es continuarà amb la bona gestió del deute que ha ajudat a rebaixar les
despeses financeres durant l’any 2008.
Però s’ha de fer molt més. Un pressupost reduït com l'actual implica el desenvolupament
d'una sèrie d'accions per poder-lo complir. Per tant, s’ha de treballar més per millorar
l’eficiència i l’eficàcia de l’organització. Accions que s’han de posar en marxa són:
• Optimitzar l’organització.
• Pel que fa a les compres:
• agrupar-les més (sumar les comandes de diferents àmbits en una sola
comanda),
• ampliar més el ventall dels ofertants per cada concurs,
• ajustar l'import de cada compra,
• gastar menys (fer menys compres/comandes),
• incrementar el pes dels criteris econòmics en les decisions, restringint, si
cal, altres requeriments (qualitat, disseny,etc.) per tal d'obtenir allò
necessari, però prescindint de l’aspecte superflu a l'hora de triar la millor
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•

•
•
•

•

opció en qualsevol compra, des de les més petites, fins als contractes o
les concessions més importants
Desenvolupar les estratègies d'estalvi (energia, paper, consumibles, etc.) que
facin consumir menys, i que ja s’han començat a dissenyar i a aplicar en algun
cas.
Desenvolupar el pla per agrupar dependències, que ja s’està definint.
Incrementar la rigorositat en la gestió de contractes, concessions i projectes,
posant l’accent en els aspectes econòmics
Incrementar la col·laboració amb altres agents locals per tal de no fer, de manera
innecessària, allò que pot fer algun altre agent local. Amb això es racionalitzarà
els esforços, a l'hora que es reforcen els agents locals. Així es comença a fer, per
exemple, en l’àmbit de la innovació, l’emprenedoria I la promoció econòmica per
tal d’arribar a un organisme conjunt amb el Consell Comarcal.
I, per últim, un aspecte que toca als regidors, s’haurà d’agafar l’hàbit de dir més
sovint que “no” i a explicar els motius de les decisions.

En qualsevol cas, serà benvinguda qualsevol proposta que es vulgui fer en línia de
millora de l’eficiència. És a dir, de “fer més amb menys”.
Com a conclusió, el senyor Jordà explica que si hagués de resumir el pressupost en 3
idees, serien:
● Apostar per la despesa social i per pal·liar les dificultats d'aquelles manresanes i
manresans que ho poden passar més malament.
● Apostar per la inversió pública, vista, a la vegada, com a motor de present i de
futur.
● I per forçar a una millora clara de l'eficiència de l'administració local en la seva
prestació de serveis al ciutadà.
Pels tres motius esmentats i per les especials condicions en les que s’està immers, es
considera que el pressupost que avui es porta al Ple Municipal és mereixedor d'un suport,
encara que sigui crític, per part de l’oposició. I és amb aquest convenciment que demana
el vot favorable.
L’alcalde dóna la paraula al senyor Irujo.
El senyor Irujo Fatuarte explica que el dictamen per a l’aprovació de la plantilla per a
l’any 2009 preveu una aprovació d’un nombre de places de la plantilla que es concreta
amb el nombre total de 694 places, distribuïdes tal com figuren a l’annex del dictamen,
amb places de funcionaris, places de personal subjecte a la legislació laboral i places
de personal eventual. Per cada categoria / classe de les places esmentades hi consta
el nom i cognom de les persones que ocupen, exceptuant aquelles que consten com a
vacants.
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De les 694 places esmentades, 666 estan cobertes, és a dir, el 95,97% de les places
que figuren en el dictamen estan cobertes, i 28 estan vacants, que representa el
4,03%.
El percentatge de funcionaris laborals a la plantilla del dictamen és de 467 funcionaris,
el 67,29% del total de la plantilla; 404 funcionaris amb plaça en propietat, 43 interins i
20 vacants. Hi ha 216 laborals, que representa el 31,12% de la plantilla. Amb caràcter
indefinit 194 laborals, temporals 15 i 7 vacants. I 11 eventuals, que representa el
1,59% del total, de les quals 10 estan cobertes i hi ha una vacant.
Expressa que per primer cop en molts anys, potser, per primer cop en la història
contemporània de l’ajuntament de Manresa, la plantilla, a través del present dictamen,
no incrementarà les seves places, és a dir, no es creen noves places. No es podria
parlar de congelació de les places, sinó d’un decrement de les places. Per primer cop
en la història recent, l’any 2009 el nombre de places de la plantilla, que serà de 694,
decreixerà amb un 0,43% respecte l’any 2008, que van ser 697 places. Això és el
resultat de que les places durant el 2008, la creació d’alguna plaça s’ha vist
compensada amb escreix, en aquelles places que s’han posat en promoció interna i
que, per tant, en aquests moments, es poden suprimir, perquè el funcionari que les
ocupava passa a ocupar una plaça de nova ocupació durant l’any 2008. Per tant, el
decrement serà de 3 places. Això significa que, no només s’està fent l’esforç de
congelar la plantilla, sinó que s’està buscant tots els mecanismes per optimitzar-la i,
concretament, per optimitzar els recursos humans.
Segueix dient que una informació que no apareix en el dictamen és les places que
durant el 2008 s’han cobert mitjançant recol.locacions de personal que estava ocupant
una altra plaça. Concretament, han estat 7 les recol.locacions que s’han produït,
traslladant funcionaris o empleats municipals que ocupaven una plaça determinada a
llocs on hi ha hagut necessitat, per diferents motius. Així mateix, està en marxa un pla
per a l’any 2009, per optimitzar els recursos, és a dir, traslladar personal des dels llocs
on es pot prescindir del personal per anar a cobrir les necessitats que cada moment
depari.
S’acaba, doncs, de donar l’explicació del dictamen de la plantilla de personal. Això no
obstant, també s’està tractant el pressupost municipal, i el capitol 1, de personal, és
una part molt important del pressupost. En aquest sentit, s’ha fet un esforç important
en reducció de despesa, no estrictament en referència al capítol 1 – és a dir,
retribucions -, sinó despeses que de forma genèrica formen part del capítol 1, és a dir,
les partides específiques que defineixen alguns conceptes, com són: les gratificacions
per serveis extraordinaris, totes les partides referides a contingències, és a dir, les
substitucions de personal per les diferents eventualitats que poden afectar al personal,
com jubilacions parcials, baixes per malaltia, permisos maternals i altres situacions; i
també en les despeses del capítol que corresponen a despeses vinculades a personal,
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com poden ser dietes i locomoció. L’import total de reducció en la comparativa 2008 –
2009 referents als conceptes que s’acaben de citar, serà de 423.000 euros. Si es
suma les places que hi havia consignades el 2008, a les quals s’ha retirat la
consignació perquè no es pensen cobrir, pujarà a un estalvi comparatiu 2008 – 2009
de 584.000 euros.
El capítol augmenta, malgrat l’esforç de contenció, congelant plantilla i els conceptes
que s’han esmentat. I augmenta perquè l’Ajuntament té uns compromisos que s’han
de complir, que són:
-

L’increment retributiu per tot el personal que es deriva de l’aplicació del que
serà la pròrroga de l’actual conveni, per tant, el mateix increment retributiu que
es venia aplicant anys enrere.

-

L’avançament de la nova valoració en curs pels nivells E i D que el Ple va
aprovar en el mes de març, i que es va aprovar per unanimitat.

-

La diferència del 34% del complement específic, per la Llei General de
Pressupostos de l’Estat, que obliga totes les administracions públiques a fer
efectiu en les dues pagues extraordinàries, el 34% que resta per arribar fins el
100% del complement específic.

-

Les partides compromeses per gratificacions de personal que compleix els 25
anys de servei o el personal que es jubila o aquell personal que suma triennis
en l’any vinent.

-

Les recurrències de les places de les plantilles creades el 2008, que estaven
consignades, no durant tot l’any, sinó en diverses dates, però que l’any 2009
s’han de consignar a data 1 de gener de 2009.

Aquesta llista de conceptes fa que l’increment global del capítol 1 sigui del 8,29%, i per
tant, el capítol 1 pujarà a 35.583.154 euros. No només comprèn les retribucions, sinó
que incorpora tots els altres capítols, com són la seguretat social i les prestacions
socials. S’acaba de donar doncs l’explicació del capítol 1.
Derivat del dictamen que s’està explicant, cal dir que la ràtio de personal per cada
1.000 habitants a Manresa és la següent:
-

Els empleats municipals, sense comptar els organismes autònoms, que en el
cas de l’Ajuntament es tracta de tres empreses municipals, hi ha una ràtio de 9
empleats municipals per cada 1.000 habitants.
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-

Si es compta els empleats municipals més el personal que presta el seu servei
en les empreses municipals, la ràtio puja a 11 empleats per cada 1.000
habitants.
En les publicacions de la Diputació de Barcelona, un organisme supramunicipal i, per
tant d’absoluta fiabilitat quant a les dades que proporciona, s’està a una mitjana molt
assumible i molt racional. Hi ha ajuntaments que tenen ràtios de 18 empleats per cada
1.000 habitants, 12, 15, 13, 17, 14, etc. Es fa referència a Sant Boi de Llobregat,
Sitges, Vilafranca del Penedès, Igualada, Mataró, Terrassa, Molins de Rei, Martorell,
Sant Cugat del Vallès, el Prat de Llobregat, etc. Es vol significar que surt una ràtio per
cada 1.000 habitants ajustada, i dóna una mínima garantia que no s’està excedint la
ràtio. Tot i així, davant l’escenari econòmic que ha descrit el regidor d’Hisenda,
l’Ajuntament es planteja:
-

-

Un pla d’optimització de recursos humans, consistent, no en la congelació de la
plantilla, sinó en la recol.locació de personal excedent d’algunes àrees per
cobrir les àrees on hi hagi més demanda o volum de feina.
La creació de nous serveis a partir dels serveis ja existents. En aquest punt es
vol remarcar que durant el segon trimestre del 2009 l’Ajuntament posarà en
marxa una oficina d’atenció al ciutadà amb increment zero de personal, una
oficina d’atenció al ciutadà que donarà un servei integral, ràpid i àgil. És un
exemple de creació de nous serveis optimitzant els recursos humans existents,
alliberant, fins i tot, recursos humans. Quan toqui explicar-ho ja es donarà
detalls de les persones que actualment fan atenció al públic, de les persones
que faran la nova atenció al ciutadà i dels excedents que es crearan per
aconseguir una millor optimització.

L’alcalde dóna la paraula al senyor Pericas
El senyor Pericas Riu diu que no té res a comentar.
El senyor Majó Garriga expressa que farà una valoració política dels pressupostos, el
que no farà és una auditoria. Explica que els pressupostos presentats són el que fa
molts anys que es diu des de la CUP. Són els pressupostos de la manca de previsió. A
l’Ajuntament de Manresa, de la mateixa manera que en molts d’altres del país i per
això no serveixen les comparatives que fa el senyor Irujo, s’ha cregut que les vaques
grasses durarien sempre, que el boom immobiliari seria per sempre i, a més a més és
una cosa estupenda i que no s’acabaria mai. I no només s’ha acabat, com era evident
que s’acabaria, sinó que s’ha acabat de cop i ha agafat a l’equip de Govern sense cap
mena de previsió. De fet, la prova que no estava previst és que el 2009 s’incrementa la
despesa de personal perquè el 2008 s’ha contractat més gent, alegrament. No calia fer
això que ara es diu que es farà, és a dir, optimitzar els recursos humans, augmentar la
rigorositat. Fins el moment no calia. Com que hi havia diners, quan hi havia problemes
es contractava més gent. Diu que no li sembla malament que es contracti gent, sempre
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i quan sigui sostenible en el temps. I com que els compromisos que l’Ajuntament agafa
amb els treballadors s’ha de mantenir, passa que hi ha una plantilla
sobredimensionada, que no fa la feina bé perquè no està ben organitzada i perquè el
rigor de què ara es parla, fa deu anys que no es practica, i no és tan fàcil, de cop,
exigir rigor i optimitzar els recursos humans, quan es porta tants anys de no fer-ho.
S’acaba de descriure, doncs, el panorama de gairebé 15 anys, que com deia la CUP
en un díptic que va editar l’any 2005, “han estat 10 anys malaguanyats”. 10 o 15 anys
preciosos, que la ciutat hauria pogut fer un fantàstic salt endavant i que no l’ha fet.
Així mateix, l’Ajuntament, tal com ha dit el senyor Irujo, és presoner dels seus
compromisos, i durant els anys en què hi havia diners, si algú en demanava se li
donaven, i si una administració o un determinat servei gastava més del que era
raonable, com que hi havia diners es deixava fer. Es podrien posar exemples, però
com que no es podrien justificar prou bé, es prefereix no fer-ho, però tothom en té
bastants al cap, perquè en privat així es confirma. Què passa? Doncs que quan es
donen diners una vegada i l’any següent també, i successivament, després, de cop
tancar l’aixeta no és tan senzill. Llavors, en el pressupost hi ha una pila de
subvencions, algunes nominals, d’altres, simplement recursos que es destinen a
determinats serveis, que són excessius i que s’haurien de retallar, però que l’equip de
Govern no té ni la valentia ni les condicions per fer-ho. Per tant, són uns pressupostos
presoners d’una dinàmica de compromisos que s’ha fet amb excessiva alegria i amb
excessiva manca de rigor.
També es parla de prioritats. Es diu que s’haurà de retallar a tot arreu. És evident que
si hi ha menys diners, s’ha de retallar. Excepte a serveis socials. Diu que en aquest
sentit el GMCUP hi està plenament d’acord. Si alguna cosa es necessitarà
malauradament són serveis socials; També en ocupació. En aquest àmbit el GMCUP
té algunes temences i alguns dubtes. És evident que s’incrementarà l’atur i que
l’Ajuntament ha de prendre accions per ajudar a la gent a trobar a feina, però es
considera que tot el servei d’ocupació de l’Ajuntament s’ha de reformular. Hi ha massa
cursos que són més una guarderia per aturats, que no pas un mitjà de veritable
inserció laboral. Diu que no és la sessió plenària en què s’ha de parlar d’ocupació,
però, dirigint-se al regidor Rubio, expressa que en el tema de l’ocupació, el GMCUP
serà molt proactiu. Es considera que cal un replantejament en profunditat del servei
d’ocupació.
Sobre la policia local, també es diu que no es pot retallar la partida, que se’ls hi ha de
donar més diners. Diu que és un clam, una opinió àmpliament compartida de la ciutat,
que la policia local de Manresa no fa la feina que hauria de fer i que no és prou
efectiva i que no gestiona la feina que ha de fer tal com hauria de fer i que el servei no
està a l’alçada del que els ciutadans esperen. En aquest sentit, es considera que es
replantegi, de base, quina ha de ser la policia local que la ciutat necessita, quins
serveis ha de fer. Si ja hi ha els mossos d’esquadra, cal que la policia es passegi amb
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pistola per la ciutat i faci feines de seguretat ciutadana? Potser s’hauria de limitar a
feines de proximitat i de gestió del trànsit, que suficient feina genera. En tot cas, anar
abocant diners a una policia local que el que li convé és una reformulació en
profunditat, no es considera l’opció correcta.
També cal dir que es considera greu que es retallin o congelin certes partides. Per
exemple, parcs i jardins o neteja. Són partides que pràcticament es congelen . tenint
en compte que la ciutat creix, si es congelen vol dir que el servei, poc o molt
empitjorarà. Com que es considera que l’estat de manteniment de la via pública és
molt deficient, es considera molt greu la congelació o disminució de les partides. A
més, la via pública, els parcs i jardins no són una qüestió accessòria o una qüestió
pràcticament tècnica, sinó que afecta directament a les condicions de vida dels
ciutadans i a més a més és allò que sobretot esperen els ciutadans de l’Ajuntament i
que, a més a més, té un efecte directe sobre els sectors socialment més precaris.
Aquell que té una casa a la platja i que se’n va de vacances a donar la volta al món, si
el parc del barri no està gaire bé, potser li és igual, però aquell que no té diners per
marxar, i que a més a més viu en un pis petit, segurament li millorarà molt la condició
de vida si el seu carrer està en condicions, si les places estan en condicions, si els
parcs i jardins estan en condicions. Per tant, al GMCUP li preocupa molt la congelació,
que a la pràctica és una retallada, de les partides de parcs i jardins, de neteja i en
certa manera de via pública.
Per finalitzar la intervenció, expressa unes consideracions de tipus general. Sovint,
quan es parla de les condicions en què es troben els ajuntaments, hi ha una cantarella,
que és freqüent, que és aquella que diu que els ajuntaments s’han de fer càrrec
d’algunes funcions que no li pertoquen, però que els ciutadans li exigeixen. Diu que
ara exigiria que s’identifiquin les tasques que l’ajuntament ha de fer però
correspondrien a una altra entitat. Que s’identifiquin i que s’identifiqui l’administració
que hauria de fer la tasca i no la fa, encara que sigui del mateix partit que el del regidor
en qüestió. És a dir, si és cert, tal com es diu, que els ajuntaments han acabat fent de
calaix de sastre i ocupant-se de coses que no li correspondrien, però que
l’administracio que ho hauria de fer, no ho fa o no ho fa prou bé, s’ha de denunciar o
demanar més partides per fer aquelles funcions i un canvi en l’organigrama legal que
permeti fer la funcio amb la partida corresponent, o denunciar-ho i exigir a
l’administració corresponent que ho faci. Però l’esmentat argurment, no pot ser que
s’hagi d’admetre eternament. Que l’ajuntament s’hagi de fer càrrec d’unes funcions
que no li pertoquen però que la gent demana. És una anomalia, i les anomalies
valdran per un temps, però no eternament. I s’hi ha de posar remei i s’ha de denunciar
a qui no està complint amb les seves obligacions.
Pels arguments exposats, el GMCUP votarà desfavorablement els pressupostos.
També votarà que no per la qüestió que es va tractar també en el ple de les
ordenances. Es considera que els ajuntaments estan mal finançats, que Catalanya té
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un dèficit fiscal amb l’Estat espanyol que és una vergonya i que no és raonable que
s’hagi de suportar. Però com que els responsables polítics de què la situació sigui tal
qual és són del mateix partit que l’alcalde de Manresa, no es considera raonable que el
GMCUP doni suport a uns pressupostos que parteixen d’una falla estructural que són
responsabilitat del mateix partit que el que presenta els pressupostos. Cadascú ha
d’assumir les seves responsabilitats polítiques, i si el GMS governa, el pressupost se’l
poden quedar, ja que el partit Socialista és el responsable dels problemes de fons que
té plantejats l’Ajuntament, com tants del país. I en el context descrit, els 8.000.000
euros que regalarà el sr. Zapatero com si fos el Pare Noel, a correcuita, als projectes
que es presentin d’un dia per l’altre, doncs, sembla que des d’un punt de vista formal,
gairebé una burla i, més quan encara no està solucionat el problema de finançament
de la Generalitat de Catalunya. Es considera moral i políticament inadmissible. Una
cosa diferent és que s’haurà de demanar que en donin una mica.
Per acabar, expressa que l’any 2009, el GMCUP serà molt rigorós en el moment de
controlar despeses, que no corresponen en una època de crisis, com per exemple, una
excessiva alegria en el moment de convidar a menjar, a sopars, a dinars, a coffee
breaks, a reunions i a convidats varis. Es considera que no és la tasca d’un
ajuntament, mai en cap cas, però en un moment de crisi i d’ajustos pressupostaris, no
només no s’ha de fer, sinó que a més a més es dóna un missatge absolutament nefast
a la ciutadania. Mentres es retallen serveis, la gent veu com els polítics actuen en les
trobades vàries. I això és desastrós. El GMCUP també serà molt curós en les
despeses de propaganda. En aquest sentit, un exemple del que considera el GMCUP
de com no s’han de fer les coses. No pot ser, que amb l’excusa d’un projecte que en
principi està bé, que és el projecte estratègic Manresa 2015, i amb recursos del servei
d’ocupació de Catalunya, es pagui una revista que és pura propaganda pre-electoral.
De la manera descrita, no és com s’han de gestionar els recursos públics, encara que
siguin recursos que vénen de fora. Són recursos públics igualment. I l’Ajuntament té
l’obligació de gastar-los correctament, encara que no siguin recursos que emanin
directament dels pressupostos municipals.
El senyor Javaloyes Vilalta explica que el senyor Jordà ha comentat que el
pressupost presentat era un pressupost difícil i que, a més a més, s’havia basat en la
prudència i el rigor. Diu que celebra que, després de molts anys de govern de la ciutat
de Manresa, l’equip de Govern es doni compte que fer un pressupost és difícil, i que,
després de tants anys es faci amb prudència i amb rigor. Segueix dient que no
comparteix ni en fons ni forma els termes de prudència i rigor.
Diu que es presenta un pressupost que fa front a un procés d’inversió bastant elevat.
Tot i així, es presenta com a inversió actuacions que s’haurien de considerar de
manteniment. Es consideren, doncs, com a inversions, actuacions que no tenen
l’element dinamitzador, que és inherent al concepte d’inversió.
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Es considera que la inversió real és d’11.940.000 euros, que representa el 52% del
pressupost d’inversions que s’ha presentat. Correspondria als nous espais del carrer
Rosselló i Sagrada Família, les millores de carrers en general, millores
d’urbanitzacions que es completen, l’edifici de les Bases, la renovació del vell Congost,
la part de cementiri, la segona anualitat de la llar d’infants del Puigberenguer, l’edifici
de la dona, i l’edifici de l’Ajuntament. Aquests són els projectes d’inversió i els que
generen la dinamització pertinent.
Com es paguen les inversions? 7.298.000 euros, és a dir, un 32,22%, serà a través
d’un crèdit nou. I, a través de contribucions especials i quotes d’urbanitzacions es
finançaran 6.143.000 euros, que representa el 27%. És a dir, que un 59% del
finançament procedeix de fonts externes.
Sobre els ingressos, s’observa que en el capítol 1 es manté el mateix nivell d’ingressos
en l’impost de vehicles. En aquest sentit, s’hauria de tenir en compte la crisi i la
disminució d’altes de vehicles.
Quant a l’ICIO, han xifrat el descens de l’activitat de la construcció en un 30% respecte
l’any 2008, quan les previsions són del 60%. Es considera que hi haurà un diferencial
d’ingressos d’1.100.000 euros. Diu que en l’actual exercici, s’han complert les
previsions, no per la generació de nova activitat, sinó per la gestió correcta de les
llicències, quan sempre hi havia un retard en l’entrega de les llicències.
En el capítol 7 es parla de les subvencions a l’equipament de les Bases i al Congost,
que signifiquen 1.350.000 euros. Es fa l’observació que en d’altres ocasions de
projectes finançats via subvencions, aquestes mai han arribat en el mateix exercici.
Es considera que són necessàries unes previsions d’ingressos més realistes, més
rigoroses i més prudents.
Es comparteix que una de les prioritats que s’ha de tenir és fer costat als ciutadans,
que es trobaran amb moltes més dificultats. En aquest sentit, recorda que el senyor
Jordà, en la Comissió informativa de Governació i Economia, va dir que el pressupost
tenia una connotació clarament d’esquerres i era perquè potenciava els serveis
socials, a la gent gran, als discapacitats, a la gent necessitada, etc. Es deia que això
es podia constatar en els números del pressupost. Diu que passa a fer un repàs dels
números: En promoció social i de l’ocupació, l’any 2008 es van destinar 4.525.000
euros, l’any 2009 es destinen 4.344.000 euros. És a dir, un descens de 181.000 euros.
En tallers d’ocupació, l’any 2008 es van destinar 667.000 contra 847.000 l’any 2009.
Expressa que s’ha augmentat 181.000 euros. S’observa que aquest augment es deu a
la contractació de més personal. No ets qüestiona si és un salt qualitatiu o no. En el
cas del programa Igloo es passa de 702.000 euros a 541.000 euros, és a dir, un
descens de 354.000 euros. En el cas del programa Acollim, es passa de 566.000
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euros a 414.000 euros, un descens de 152.000 euros. Pel que fa a l’escola taller, es
passa de 348.000 a 363.000 euros. Un augment de 15.000 euros. En formació i
garantia social, es passa de 267.000 euros a 262.000, un descens de 5.000 euros. En
el cas del programa Tempus, es passa de 87.000 euros a 145.000, un augment de
58.000 euros. Pel que fa als projectes de fons europeus, es passa de 380.000 euros a
112.000 euros, un descens de 268.000 euros. En el cas del programa Dinamo, es
passa de 927.000 euros a 916.000 euros. Un descens de 9.000 euros. En el cas dels
plans d’ocupació i nous filons, es passa de 497.000 a 510.000 euros, és a dir, un
augment de 13.000 euros. I en promoció econòmica, social, viver d’empreses es passa
de 85.000 a 92.000 euros, un augment de 7.000 euros.
Es considera que el programa Igloo i els projectes de fons europeus són els que més
afectats s’han vist.
Davant les dades assenyalades és difícil creure que es potencia la promoció social i
l’ocupació. Un exemple és el cas de promoció econòmica, el viver d’empreses, només
s’augmenta 7.000 euros la partida, que no representa ni el 10%. Es destina 92.000
euros en el viver d’empreses. El Grup Municipal del PPC durant molts anys ha
reclamat la instauració del viver d’empreses. I actualment es nota més que mai per
què serveixen els vivers d’empreses, per la creació i dinamització de la creació de llocs
de treball directes – i que no es deuen a subvencions -, generats a través de l’esforç i
el sacrifici personal i a través d’un projecte empresarial. A aquesta activitat
l’Ajuntament hi destina 92.000 euros.
En l’apartat de serveis socials, s’ha fet referència a atenció domiciliària, que es
passava de 730.000 euros a 914.000 euros. Un fort increment. Però aquest increment
es deu a la revisió de preus dels anys 2007 i 2008 i 2009. És a dir, pel que fa al xec
servei i l’atenció domiciliària hi ha un increment zero. Aquestes són les xifres reals en
l’àmbit de l’atenció domiciliària. És a dir, que les prestacions són les mateixes de l’any
anterior. No més.
En el cas dels centres oberts, es passa de 347.000 a 333.000. Un descens de 14.000
euros. En residències, es passa de 688.000 a 628.000. Un descens de 60.000 euros.
Pel que fa a transport adaptat, es passa de 189.000 euros a 196.000 euros. Un
increment de 7.000 euros. Aquest increment també es deu a la revisió de preus, no
perquè augmentin l’oferta de serveis i de possibilitats a gent que necessita del
transport adaptat, sinó perquè s’està obligat a fer revisió de preus. En el cas de
l’atenció a la drogodependència, la quantitat destinada és la mateixa. I quan es parla
d’ajuts econòmics, hi havia un augment d’un 4,5%, que són 14.410 euros. En el cas
d’ajuts per aliments i beques per menjadors la dotació és la mateixa que l’any anterior.
Recorda que el regidor Jordà ha dit que l’esforç en ajuts per menjador va ser molt
important en l’exercici anterior. El senyor Javaloyes considera que l’esforç no va servir
per fer front a la demanda i a les necessitats de molts pares. En el cas de les ajudes
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individualitzades, s’augmenta 20.410 euros, però en farmàcies i altres es baixa 3.500
euros. Diu que l’augment total ha estat del 4,5%, és a dir, 14.500 euros. No es diu que
no s’hagi fet un augment, però actualment caldria posar l’accent en les polítiques
d’atenció a les persones. Sense tenir en compte les consideracions polítiques
d’esquerres o dretes.
En el cas del programa de la gent gran, el pressupost de l’any 2008 era de 161.000
euros i en el 2009 és de 105.000 euros. Hi ha un descens de 56.000 euros. Recorda
que més d’un 20% de la població de Manresa és superior als 65 anys. No s’hauria de
reduir aquesta partida. Com a mínim s’hauria de mantenir.
I en el cas de salubritat pública, esmenta que es passa de 64.000 euros a 70.000
euros. Però l’increment també es deu a la revisió de preus, no perquè es facin més
serveis en aquest àmbit.
En el cas del manteniment de la via pública, es passa d’1.709.000 a 1.247.000 euros.
Un descens de 462.000 euros. En aquest àmbits pertanyen actuacions referents a les
voreres – que és un tema de mobilitat i que es baixa 52.000 en inversió de renovació i
de reparació -.
En el cas dels serveis protocol·laris – propaganda -, allò que el regidor Jordà diu que
vol controlar fermament, es passa 867.000 euros a 697.000, però es continua gastant
697.000 euros.
Es tracta d’un pressupost que no és gaire prudent ni gaire rigorós. L’accent no es posa
en aquelles qüestions que afecten més directament als ciutadans.
En un altre ordre de coses, expressa que el valor total de préstecs a l’inici de l’any
2008 era de 78 M€. El 2009 serà de 89 M€. Un increment d’un 15%. 7.300.000 són per
les noves inversions que es presenten, i 3.738.000 euros és el dèficit de l’any 2007.
Però realment és per tapar només una part del dèficit de l’any 2007. El cert és que el
dèficit era de 5.110.000 euros de l’any 2007. Diu que fins el moment, de prudència i de
rigor, poca. Diu que un bon administrador hauria estalviat en el període d’abundància.
Diu que en la situació actual, per una empresa seria una situació de fallida i en el cas
de les famílies, una ruïna. Diu que la situació actual és una ruïna. L’Ajuntament està
lligat de mans i peus perquè l’endeutament no permet programar adequadament les
necessitats de la ciutat. I es continuarà igual sempre que es continuï amb la mateixa
classe de pressupostos. Es presenta un pressupost regressiu, intervencionista i que
genera pobresa, que no crea riquesa i que no optimitza ni recursos ni la plantilla.
En l’informe de l’interventor es diu que: “Si bé cal assenyalar que no es dóna
compliment, cada un dels pressupostos que s’integra en el pressupost general no
presenten dèficit inicial, d’acord amb el previst en l’apartat quart de l’article 165 del RD
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2/2004 ja esmentat. Si bé cal assenyalar que no es dóna compliment al previst en el
RDL del 2/2007, de 28 de desembre, que aprova el Text Refós de la Llei General
d’Estabilitat Pressupostària, i el RD 1467/2007, de 2 de novembre, pel que s’aprova el
reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’estabilitat
pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals. I no s’ha complert el previst
en l’article 193.3 del RDL de les Hisendes locals, en el sentit de què una vegada
concertada l’operació de crèdit per import de 3.738.339 euros, queda per eixugar
1.371.791,22 euros de l’import total de la liquidació del pressupost de l’exercici 2007
amb romanent de tresoreria líquid negatiu”. Segueix dient, que en l’apartat de l’informe
que parla de les previsions de despesa i inversions de les societats – Aigües de
Manresa, Fòrum i Manresana d’Equipaments Escènics – es diu: “Cal assenyalar que
l’import previst com a aportació a la societat Fòrum per a despesa corrent figura com a
aportació per part de l’Ajuntament 650.000 euros”. Si bé l’import figura com a ingrés en
el pressupost de la societat esmentada és de 692.414 euros. Seria convenient que els
imports fossin iguals”.
Pel que fa al tema de personal, celebra que finalment es vulgui dur a terme
l’optimització dels recursos humans. Observa que això s’hauria d’haver fet fa molts
anys enrere. El qüestiona el fet que hi hagués personal sense fer res. Demana què
feia aquest personal sobrant. És que ara que no es pot augmentar la plantilla s’ha de
fer treballar al personal? Diu que no ho entén. Segons paraules del regidor Irujo;
“Recol.locar el personal excedent en els departaments que faci falta”. Què feia fins ara
aquesta gent?.
Es considera que l’optimització de la plantilla podria anar més enllà que la recol.locació
de personal i la congelació dels conceptes salarials complementaris. Es considera que
la informació aportada i les solucions plantejades no solucionen el problema d’atenció
als serveis que requereixen els ciutadans.
Acaba la seva intervenció dient que actualment feia falta un pressupost que generés
dinamització al territori, per crear riquesa. No a través de subvencions. Comenta que
en el debat de les ordenances fiscals el GMPPC es va oferir, atenent els moments
difícils que venien, a consensuar temes. Es considera que en vistes a les situacions
que es generaran l’any 2009, convenia haver generat un pressupost consensuat i no hi
ha hagut la voluntat per part de l’equip de Govern per demanar l’opinió dels altres
grups municipals. S’hauria pogut aprovar un pressupost per unanimitat. Convenia, en
un moment de crisi, aprovar un pressupost unitari. L’equip de Govern ha volgut anar a
la seva. Expressa que, en conseqüència, tampoc es demani corresponsabilitat en la
gestió econòmica. Quant al tema de personal, diu que el GMPPC s’abstindrà fins que
es vegi quines mesures es portaran a terme per optimitzar els recursos humans de
l’Ajuntament per oferir un millor servei a la ciutadania.
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La senyora Sensat Borràs expressa que és un d’aquells dies que és més estimulant
ser de l’oposició. Diu que en les dues intervencions precedents no s’han plantejat
alternatives, més enllà de discutir l’acord o desacord amb els decrements o increments
de les partides. No s’ha escoltat una opció diferent a la plantejada per l’equip de
Govern.
L’Ajuntament, en un moment de crisi, no es pot limitar a retallar les partides i quedarse únicament amb els compromisos pre-existents. La ciutadania no espera que
únicament es faci una política d’estalvi. La ciutadania espera que hi hagi un debat i
que es plantegin alternatives i opcions.
L’esforç que ha fet l’equip de Govern en l’àmbit dels serveis socials és mantenir els
serveis, quan en totes les altres àrees s’ha retallat, d’una manera més o menys
ostensible, però no per sota del 15%, i això no passa a Serveis socials. I no hi ha cap
dubte que si fan falta recursos a serveis socials, hi seran. Equivocar-se en el
pressupost de serveis socials serà trist per la ciutat, ja que voldrà dir que hi ha més
problemes socials dels previstos.
El pressupost que es presenta és valent, en el sentit que continua volent visualitzar
totes i cadascuna de les polítiques que fins el moment s’han dut a terme. Polítiques
enteses com a projecte. No el conjunt de les seves accions. És obvi que no poden ser
les mateixes. Hauran de ser menys. Hi ha menys diners. Per tant, caldrà treballar més
coordinadament per tal que el que d’una banda costi, ho garanteixi una altra. Les crisi
són reptes i són oportunitats. Es vol continuar visualitzant allò que per l’equip de
Govern és prioritari: persones, serveis i equipaments.
Sobre els equipaments hi ha escepticisme. S’ha d’esperar als fets. És l’argument més
factible.
En el cas de les inversions hi ha hagut un exercici de relativa prudència, però s’ha
d’aprofitar l’oportunitat que el Govern central – tot i estar d’acord amb les reflexions
que s’han fet – ha donat. S’han d’agafar els diners i optimitzar-los per tal que permetin
donar coherència a aquelles inversions que pel mandat actual s’entenen que són
estratègiques i crucials.
El pressupost, al tenir retallades, obligarà al diàleg. Molt més que en altres moments. I
segurament el diàleg hi ha de ser sempre, però els escenaris són els escenaris. I ara
hi ha un escenari diferent, en el qual s’ha d’aprendre a jugar. El diàleg haurà de ser
més intens amb l’oposició, però també amb la ciutadania en general. El pressupost
continua fent un esforç molt alt econòmicament, però tot i així té retallades importants i
s’hauran de gestionar. No és un pressupost fàcil, però al mateix temps es considera
que és un pressupost valent. Davant la crisi, s’hauria pogut prendre la decisió de
retallar moltes partides o posar grans títols a les coses. En canvi, s’ha intentat
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mantenir una línea. Potser caldrà rectificar. Tot i així, el pressupost s’ha d’entendre
com un element que ha de ser dinàmic. Potser s’haurà de modificar el pressupost.
Això no obstant, es considera que el pressupost que es presenta estableix les bases
per intentar continuar desenvolupant el projecte amb el que es va iniciar el mandat.
Quan des del GMCUP es fa una crítica, que no es diu que sigui una crítica fàcil, però
sí còmoda – ja que estar a l’oposició sempre és diferent que governar -, en la famosa
expressió del “decenni perdut”, es considera que tan fàcils no són les coses. I quan
s’engega el discurs de “i a partir d’ara es fiscalitzarà molt intensament...” o quan es diu
“que tots els àpats que es fan són per divertir-se” es considera que pot conduir a uns
extrems sense límits. Una cosa és discutir sobre el projecte de pressupost i la
distribució de les partides, però d’altres debats sobrepassen el debat dels
pressupostos. Per exemple, quan el GMPPC diu que de les manifestacions del senyor
Irujo es desprèn que el personal no treballava, es considera que no es poden fer
aquestes interpretacions. El que es volia dir és que els procediments de treball poden
canviar. El discurs no anava en cap moment en la direcció de dir que hi ha empleats
públics que no treballen. Segurament n’hi ha alguna, però això passa a tot arreu.
El pressupost que es presenta és discutible i cal fiscalitzar-lo. Un pressupost que està
fet en una conjuntura diferent a la que es voldria. Que quan es ve d’un escenari
còmode s’agafen unes pràctiques, algunes bones i d’altres de les quals una crisi ajuda
a desprendre-se’n. Però al mateix temps es presenta un pressupost valent i arriscat
socialment i políticament perquè intenta apostar amb intensitat pel programa de govern
que es va definir a l’inici de mandat. Es considera que en un moment de crisi no s’ha
de dir a la ciutat que l’Ajuntament renuncia. L’Ajuntament no vol renunciar ni a ser
motor econòmic, ni a continuar generant il·lusions ni expectatives. S’han de continuar
generant. I tampoc es vol renunciar a continuar generant complicitats amb la ciutat. Es
considera que s’ha presentat un pressupost raonable, políticament defensable i
executable.
El senyor Perramon Carrió manifesta que el pressupost de l’any 2009, tal com s’ha
explicat, obeeix a una nova situació, i després d’una fase expansiva, francament llarga,
s’entra en una situació complexa, incerta, una situació que necessita contenció, que
necessita ajustament i en alguns aspectes, fins i tot, reducció.
El pressupost que es presenta es considera que permet garantir que es donin els
serveis bàsics estructurals de la ciutat. Es fa referència al transport públic, de la
recollida de residus, de la neteja, del manteniment en general de la ciutat – tant la via
pública, carrers i jardineria, com els edificis municipals -. En aquest darrer aspecte,
s’ha fet un comentari dient que hi havia una congelació d’algunes partides de
manteniment de via pública, de jardineria o de neteja. Es vol explicar que dins l’any
2009 es té la previsió de què hi hagi un nou contracte de servei de neteja i recollida de
residus, que permeti, amb els mateixos recursos o amb menys, optimitzar les
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prestacions que s’ofereixen actualment. Aquesta és l’explicació de la dotació
d’aquestes partides en el pressupost. En el mateix sentit, si bé hi ha hagut algunes
disminucions en partides de manteniment en l’àmbit de via pública, sí que ve
compensat per unes inversions que permetran realitzar una part de les activitats que,
en altres moments, potser estaven en l’àmbit del manteniment.
El pressupost que es presenta permet reforçar les polítiques socials i de suport a les
famílies i a les persones i, sobretot, en l’àmbit dels serveis socials, com s’ha explicat,
en l’àmbit dels ajuts individualitzats o de les telealarmes com elements més destacats,
i de l’educació perquè hi ha noves places de llars d’infants i, per tant, es reforça un
servei fonamental dels ciutadans. Segurament, s’haurà de veure en el transcurs de
l’any, si l’aportació, sobretot d’ajuts individualitzats, és suficient o no. El pressupost és
viu i d’estalvis que es facin de partides, o bé d’altres possibilitats, es veurà si
s’augmenta les partides esmentades. Però, el conjunt d’ajuts socials a nivell de l’Estat i
de Catalunya haurà de ser reforçat probablement al llarg de l’exercici, ja sigui, potser,
modificant alguns temes de prestacions d’atur, ja sigui a través del reforçament de les
Pirmi o ja sigui a través del suport de xarxes socials que permetin afrontar la situació
de moltes persones que no tinguin el suport o la xarxa familiar suficient per tirar
endavant.
El pressupost, en l’aspecte de manteniment de partides o, en algun cas, amb algunes
reduccions, permet garantir un conjunt de polítiques de cohesió social i d’igualtat a
través de programes d’habitatge, amb els ajuts d’habitatge de l’oficina d’habitatge de
Fòrum, a través dels serveis d’Ocupació, de Salut, d’Immigració, de Cultura, d’Igualtat
de gènere, de Joventut, de Gent gran i de l’Esport, i també, a part de garantir les
polítiques esmentades, cal dir que hi ha un bon nivell d’inversió. Un bon nivell
d’inversió tenint en compte que el pressupost serà reforçat d’una manera molt
important a través de l’aportació de l’Estat, que properament s’haurà de discutir com
se signa. I la inversió programada permet seguir el procés de transformació de la ciutat
i permet crear llocs de treball o mantenir llocs de treball amb empreses que seran qui
faran les inversions. Es vol destacar les següents inversions:
-

L’aposta per seguir la renovació del nucli antic, a través de Fòrum i a través de
la mateixa inversió municipal.
L’aposta per crear nous serveis, com la concepcio de les llars d’infants.
L’aposta per equipaments, com equipaments esportius o l’equipament
polivalent del sector nord.
L’aposta per crear nous espais per l’activitat econòmica, tot i que no consta tant
expressament, serà el 2009 quan s’executarà l’organització del polígon del
Pont Nou, que és la base per tenir una futura implantació d’activitat econòmica
a la ciutat. Poser no es produirà immediatament degut a la situació general,
però sí que és bo tenir el suport esmentat, és a dir, un sòl per activitats
industrials i de valor afegit que permeti la implantació d’empreses a la ciutat.
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-

Hi ha també algunes propostes de desenvolupament residencial, de preparar
futurs desenvolupaments residencials, que permeten reequipar barris, com la
Sagrada Família, i es considera que és positiu pensar en el futur.

L’escenari pel 2009, efectivament, és incert, però el pressupost és viu i el pressupost
s’ha de gestionar i s’ha d’optimitzar al llarg del temps. És cert que en temps de
bonança, en temps expansius, pot ser que no es vetlli tant ni a les famílies ni a les
empreses ni al mateix Ajuntament, per ajustar tant la despesa com s’haurà de fer en el
futur més immediat i com s’està fent ja en l’actualitat. Es portarà al llarg del temps una
feina constant de racionalitzar l’estructura, els processos i serà un tipus de feina que
permet millorar en processos, canviant-los, estudiant millor el que es fa i com es podria
millorar, i això és el que permet alliberar algunes persones que permeten reforçar
altres àmbits que són absolutament prioritaris.
Algunes afirmacions que s’han fet. Per exemple, que s’han desaprofitat els 10 o 12
últims anys de bonança. Es discrepa de tal afirmació. Es considera que hi ha hagut
una gran transformació de la ciutat. Sempre hi pot haver algun aspecte en què es pot
posar l’accent en un altre tema, però es considera que es coincidiria en bona part de
les actuacions que s’han realitzat i, de fet, es va coincidir en el Pla Estratègic que
convenia per la ciutat, però s’entén que hi ha aspectes o inversions que segurament
alguns grups municipals haurien fet de manera diferent. Però negar la gran
transformació que ha tingut Manresa en positiu, en molts aspectes, es considera que
seria una autèntica equivocació que salta a la vista.
Una altra afirmació que s’ha fet, que és dir que hi ha treballadors de l’Ajuntament que
no fan res, es considera que també és una afirmació sense fonament. Segurament que
es pot optimitzar el funcionament de l’Ajuntament i l’activitat de cada persona, però el
personal de l’Ajuntament treballa i en general és eficient i es va per millorar l’eficiència.
Una altra qüestió que es volia comentar és que s’ha dit que l’equip de Govern ha fet
una revista que explica coses que encara no s’han fet i està fent propaganda. Es
considera que es presenta un escenari dur i difícil i que s’han d’afrontar els problemes
més immediats, però també s’ha de tenir ben present quin és el futur que es vol per la
ciutat. I s’ha de dibuixar els escenaris que són els que s’ha acordat amb consens en el
Pla Estratègic, i s’ha de veure quins són els projectes per tenir un horitzó, per tenir un
escenari futur de la ciutat, per veure quins són els objectius i com s’hi hauria
d’avançar.
Afrontar els problemes més immediats i al mateix temps dibuixar i tenir clar l’escenari
futur i que sigui compartit pels ciutadans és positiu i, justament, més encara, en temps
de dificultats o crisi.
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Finalment, demana a les entitats i als ciutadans que sàpiguen entendre la situació més
complexa del pressupost municipal, que sàpiguen entendre que hi haurà menys
recursos per segons quins programes, que hi haurà menys recursos per donar suport
a alguns programes d’entitats i d’altres de l’Ajuntament i es vol transmetre que s’ha
procurat reduir en aquells temes que es consideraven menys imprescindibles, però
que caldrà la comprensió per part de la ciutadania.
El pressupost que es presenta no és intervencionista – és el conjunt dels 25 regidors
qui decideixen i és l’Ajuntament qui té la sobirania per decidir on van orientats els
diners -. Tampoc no és regressiu. S’han exposat suficients arguments pels quals hi ha
un conjunt de polítiques socials que estan garantides i des d’ERC es considera que és
el millor pressupost possible per l’Ajuntament.
El senyor Serra Rovira explica que, abans d’iniciar la intervenció, es voldria
expressar el descontent del GMCiU pel que fa a la tramitació de la informació que
prové de l’equip de Govern. Si fa quatre dies es discutia en el ple la falta de temps per
tal que l’oposició pogués fer la seva tasca, això sí, complint amb els terminis legals per
part de l’equip de Govern, en el present moment s’ha de denunciar tot un procés breu,
però ple d’incerteses, incoherències i canvis de partides i, fins i tot, enigmes de fins a
última hora que no s’han pogut resoldre. Al GMCiU li agradaria no haver de recordar a
cada moment el tipus de mancances esmentat, però si és necessari, es farà.
En el present ple extraordinari, que té la importància cabdal de marcar les línies
polítiques dels propers dos anys i, en base a la importància citada, és necessari que
s’estableixi una tramitació d’informació correcte i amb temps suficient. No es vol des
del GMCiU negar la bona voluntat per part del regidor Jordà, però és evident que la
bona voluntat i una mala tramitació, el resultat és el que és.
La primera reunió per parlar de pressupostos amb l’oposició es va realitzar el dimarts
18 de novembre i, a banda d’asseure’s i explicar quatre detalls genèrics, la reunió no
va servir per res més. El divendres 21 de novembre arriben els primers papers,
encara, però, faltava molta informació. Però bé, ja era un pas per poder començar els
primers treballs. Passat el temps, gran part de la informació que s’havia subministrat,
no serveix, i en cal una de nova, que és entregada el dijous 27 i que, finalment, la
informació completa es fa arribar en la passada Comissió Informativa d’Hisenda.
El fet que l’equip de Govern el conformin tres partits i, per tant, tinguin molts problemes
de cohesió per posar-se d’acord a l’hora de posar-se d’acord per poder definir el
pressupost, no ho han de pagar els altres grups municipals. I quan es disposa de la
informació, i es pregunten coses tant bàsiques com demanar l’increment percentual
del salari de la plantilla, es contesta que en aquell moment no se sap. Realment
preocupant.
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L’any 2007 es constatava la finalització d’un cicle econòmic de creixement llarg. Durant
més d’una dècada, Manresa ha gaudit d’una etapa de creixement econòmic com mai
s’havia vist. Després de la crisi dels inicis dels ’90, passats els Jocs Olímpics, la ciutat
ha tingut la possibilitat de fer una transformació necessària per esdevenir una ciutat
moderna, eficient, fàcil de viure-hi i de treballar-hi. Però no ha estat de la manera
descrita. Manresa ha crescut. És cert. I en el període citat la ciutat ha evolucionat.
Però també s’estarà d’acord en què s’ha perdut molt temps. S’han perdut anys
meravellosos, i en el present la situació s’ha invertit. La capacitat de maniobra de la
qual disposen els ajuntaments és cada vegada més limitada, com ho són els ingressos
que provenen de l’activitat econòmica de la ciutat. Demana que es faci un exercici
d’imaginació. Demana als regidors que s’imaginin que la ciutat és un tren de vapor,
dels que funcionaven amb carbó. Durant els darrers 12 anys el tren a Manresa ha
tingut a disposició el bo i el millor dels carbons i, mentre els vagons anaven plens de
manresans que oferien les ganes i l’entusiasme per fer créixer la ciutat, la locomotora,
que és qui ha de tibar el conjunt dels manresans, qui havia de liderar la transformació,
no ha tingut l’embranzida que hagués calgut. No sabia posar prou bé els quilos i quilos
de carbó per tal que hi hagués una bona combustió. I per això, s’ha vist com d’altres
trens han adelantat a Manresa i els manresans han hagut de veure que, malgrat les
seves ganes d’agafar un bon ritme, qui els havia d’empènyer no ho feia amb la
suficient vitalitat. El fet descrit no treu que el tren ha anat avançant, però ho ha fet
d’una forma molt insuficient. I actualment ha arribat i s’ha constatat la crisi. Hi ha
menys carbó i el que hi ha és de menys qualitat. Si quan es tenien les eines no es va
saber agafar una bona velocitat, un bon trajecte, en l’actualitat, i tenint en compte la
situació i el pressupost que es presenta, es considera que s’anirà a pitjor. I si, a més a
més, es recorda que en la locomotora hi ha tres conductors, que cadascú vol conduir a
la seva manera, és evident que el plantejament encara es fa més difícil.
S’ha explicat el context econòmic. És un context que afecta, en més o menys grau, a
tots els sectors de l’economia. A la comarca del Bages, els índex d’atur són
preocupants i, a la preocupació de Pirelli, Magneti Marelli, empreses que són de la
comarca, se li suma un degoteig de pèrdues de llocs de treball en moltes empreses del
camp de la construcció i de l’automoció, però que també s’està contagiant en d’altres
sectors productius. La crisi també arriba al comerç. El comerç pateix una davallada del
consum i unes mancances importants en el moment de demanar crèdit. L’escenari
descrit obliga, tal i com es deia en el seu moment en el ple d’ordenances fiscals, a la
prudència. Per això, es demana a l’equip de Govern un exercici de realisme pel
pressupost 2009. De no fer-ho, qui en pot acabar pagant les conseqüències és la
ciutat i els seus ciutadans en els propers anys.
Els pressupostos que es porten a aprovació, des del punt de vista del GMCiU són
irreals i denoten el cansament de l’actual equip de Govern. Es percep clarament un
temor a l’hora de gestionar la nau en un moment que és complicat. La manca
continuada de lideratge, la fractura que es percep entre els partits que conformen
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l’actual equip de Govern, es trasllada en tota l’acció política on allò que és d’un preval
per sobre l’interès general. Si en les èpoques de bonança econòmica, del carbó de
qualitat, no s’ha sabut agafar el ritme més convenient, el GMCiU es pregunta què
passarà.
Els pressupostos amaguen un futur preocupant pels interessos de la ciutat. Són irreals
i l’equip de govern ho sap molt bé. Són uns pressupostos inflats. Són els
“pressupostos Smaks”, aquell blat de moro inflat i ensucrat.
Segueix dient que en les anteriors intervencions dels senyors Jordà i Irujo s’ha fet una
defensa extremadament a la defensiva. Segurament saben, diu el senyor Serra, molt
temps sense fer els deures.
Passa tot seguit a entrar en matèria. Primer parlarà dels ingressos. L’equip de Govern
ha pressupostat un conjunt d’ingressos molt per sobre d’allò que la prudència i el
coneixement de la realitat actual aconsella i que també aconsella l’estudi tècnic que
s’adjunta en el pressupost. Diu que hi ha partides que estan inflades per tal de quadrar
el pressupost. De la suma de les partides se n’extreu una diferència de 5.597.000
euros, que suposa el 5,7% del pressupost d’ingressos. I és una realitat sobre la que
cal reflexionar-hi i, a més reflexionar-hi respecte les mateixes partides. Es situen uns
increments inflats per sobre del projecte tècnic. La part urbana de l’IBI se situa en
850.000 euros. Pel que fa a l’IVTM se situa en 440.000 euros, La taxa d’escombraries
de 200.000 euros o, per exemple, les multes de circulació, de 625.000 euros. I no
només s’ha decidit inflar la previsió d’impostos i altres taxes locals molt per sobre del
què realment se sap que s’ingressarà, sinó que també s’ha fet una previsió molt a
l’alça de les transferències de l’Estat i de la Generalitat, d’1,6 M€ i 1,15M€ i,
evidentment, només es fa referència al pressupost, i no de la subvenció extraordinària
del govern de l’Estat.
Diu que sobta la previsió d’algunes partides que fan referència a les multes de
circulació. Concretament, la partida 391.00 referents a multes de circulació, que té una
dotació de 625.000 euros. No és la primera vegada que es tracta la qüestió i es respon
que la partida s’incrementa perquè cada vegada hi ha una millor gestió. Però s’entén
que la gestió ja deu ser prou bona i en tot cas es pregunta si es preveu que els
manresans siguin més incívics o si hi haurà un increment de la plantilla de la policia
local, o si senzillament és necessària una millor capacitat organitzativa de la plantilla
de la policia local per tal de complir allò que se suposa que és complir les ordenances
aprovades en el ple.
Elaborar els pressupostos és un exercici de previsió, és pressuposar. Però se sap
també que es disposarà de menys ingressos en moltes de les partides, que sumat a
unes despeses reals que seran molt per sobre de les previsions pressupostàries,
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aboquen a un tancament de l’exercici amb un dèficit elevat. En aquest punt, es
demana a l’equip de govern de quina manera es finançarà el dèficit.
Expressa que l’equip de Govern compensa la pèrdua dels diversos impostos locals,
taxes, etc., amb l’increment de partides provinents de la Generalitat o la Diputació.
Però, fins a quin punt es pot constatar que les esmentades partides són certes i
segures? També es preveu la venda de patrimoni i solars per valor de 4.2M€, un
281,3% més. Es pregunta de quins solars s’està parlant.
L’equip de Govern va preveure un increment percentual en el ple de pressupostos del
4,9%, que fa referència a l’IPC del mes d’agost. Actualment, l’escenari preveu que
l’IPC es tancarà per sota del 2,4. Una dada que pot afectar positivament el consum de
les famílies, l’equip de Govern ha aplicat una pujada generalitzada, que és en
l’actualitat un 2,5% superior a l’augment vigent. I la diferència s’incrementarà a finals
d’any, ja que l’IPC és probable que estigui al 2%. Sí es compleixen les previsions, les
ordenances fiscals s’hauran incrementat en més d’un 3% respecte l’IPC real de finals
d’any. Dit amb paraules més planeres, que l’equip de Govern carrega als ciutadans la
seva mala gestió en els exercicis anteriors.
Passa, tot seguit, a tractar les despeses. Hi ha un conjunt global de 694 treballadors,
dels quals 467 són funcionaris, 216 personal laboral i 11 eventuals. El conjunt del
capítol 1 del pressupost suposa una despesa de 35M€, un 8,3% més que l’any
anterior. Significa pràcticament la meitat del pressupost, sense tenir en compte les
inversions. A la Comissió del passat dia 28 es va preguntar l’increment que s’aplicaria
al personal de cara al 2009. Es va contestar que no se sabia. Es torna a preguntar. Diu
que ja s’ha explicat de què es tracta l’increment del 8,3, però no se saben les
quantitats aplicades als conceptes que ha explicat el senyor Irujo. Per tant, es demana
al senyor Irujo que expliqui el detall quantitatiu de l’increment del 8,3% de les
despeses de la plantilla.
Un altre punt on hi ha hagut un increment força elevat és en l’àmbit dels càrrecs de
confiança. En aquest apartat les xifres parlen per elles mateixes. S’ha incrementat en
el transcurs d’un mandat, de 5 a 11 els càrrecs de confiança i assessorament, que en
termes salarials es passa de 240.000 a més de 600.000 euros. Es va decidir
augmentar la despesa en el concepte esmentat, i qui ho està pagant és el conjunt de
ciutadans. És a dir, que els increments de mandat a mandat, a la ciutat li surten molt
cars. Per això, en el darrer ple i, tenint en compte que en el ple de juliol s’havia aprovat
la congelació dels sous dels regidors, es demanava que es congelessin els sous dels
càrrecs de confiança. El senyor Jordà va respondre, a la pregunta que es va fer de si
es congelarien, que no ho sabia. És evident que sí que ho sabia. En tot cas, no ho va
voler dir. Finalment, es mostra que es congelen els sous dels càrrecs de confiança,
però no treu recordar el perjudici que li suposa a la ciutat la suma de tres grups politics
a l’Ajuntament. En definitiva, el tripartit surt car als ciutadans.
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La previsió de les despeses corrents està per sota les despeses reals. Cal assenyalar
que les úniques despeses que experimenten creixement són les de cost de personal i
el retorn de préstecs. En altres paraules, podria passar que les despeses reals acabin
sent molt superiors a les despeses previstes, de manera que l’Ajuntament podria
acabar havent de guardar algunes factures al calaix per carregar-les en el pressupost
del 2010, cosa especialment preocupant. En el sentit expressat, cal destacar que
l’equip de Govern parla molt de reducció de despeses, però en canvi augmenten les
despese de personal en un 8% i el retorn de préstecs en 13%. L’equip de govern ha
aplicat una política en els darrers anys d’engreixar l’Ajuntament sense ordre ni control.
Quan l’Ajuntament hauria de ser un model d’eficiència i de bona gestió. S’està lluny del
model d’eficiència i bona gestió. Segueix dient que l’equip de Govern va tard i
malament. Així mateix, s’han pressupostat algunes retallades importants. Però una
cosa és pressupostar i l’altre és la realitat. Tant de bo que moltes de les despeses que
es plantegen siguin realistes, però es considera que l’equip de govern no serà capaç
d’aplicar les previsions pressupostàries.
Si es tenen en compte els ingressos inflats i es creuen les despeses previstes, es pot
produir un dèficit aproximat de 5,5M€. Si no es creuen les despeses previstes, el dèficit
pot ser encara molt més superior.
Si s’entra al detall de les partides de despeses, algunes partides criden l’atenció. Per
exemple que el projecte Acollim es redueixi uns 200.000 euros; que la partida que fa
referència a manteniment i conservació de voreres es redueix en 52.000 euros; que la
partida 511.1.210 referent a la compra de material per millora de manteniment de
carrers es redueix 350.0000 euros.
Manresa és una ciutat on hi ha hagut poca voluntat política en la darrera dècada per
un bon manteniment del mobiliari públic. Manresa té una assignatura pendent en
l’aspecte citat. Té voreres malmeses, asfaltatges deficients, amb forats. No es vol dir
que no s’hagi fet res, però en el conjunt global, la percepció és que Manresa no ha fet
els deures en l’àmbit descrit. Per això, no s’entén perquè es redueixen despeses en el
citat apartat. Sembla que en la Manresa dels petits detalls de CiU, l’equip de Govern
no hi cregui.
Una de les partides que també ha sobtat és la partida de missatgeria i
correspondència. La partida passa de 561.036 euros l’any 2008 a 417.543 euros l’any
2009. És un exercici de racionalització. Però no s’entén perquè l’exercici de
racionalització no s’ha fet en els darrers anys. No calia que hi hagués una crisi per fer
exercicis d’eficiència, modernització i optimització dels recursos. Per tant, es considera
que és un exercici continuat de mala gestió en els darrers 12 o 13 anys.
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Un altre punt que es vol fer notar és el que fa referència a la partida del Pla
d’accessibilitat. S’ha explicat que era una de les partides que es mantenien. Diu que
no es pot estar gaire content únicament mantenint la partida, quan Manresa té una
situació, en l’àmbit de l’accessibilitat, preocupant, comparativament amb moltes altres
ciutats del país. I es diu en el dia internacional dels discapacitats. Aquesta població no
estarà gaire contenta en el fet que només es pugui mantenir la partida.
En referència al transport urbà, es pregunta en quina previsió es basa la reducció de
l’aportació municipal pel tema de la concessió. Què fa pensar que hi hagi un descens
de l’aportació de la concessió del bus urbà, si és per reducció de costos, per increment
d’ingressos, per una previsió de què augmentaran molt el número de passatgers i, per
tant, els ingressos, etc.
Sobre l’apartat de les inversions, l’equip de govern ha explicat que, malgrat la crisi
econòmica, es manté un bon nivell d’inversions i es passa de 27 M€ a 22,6 M€. Però
cal tenir en compte alguns dels elements que no s’han comentat. En el moment de
finançar part de les inversions es realitzen ventes de terrenys per valors de més de 4
M€. Es voldria saber de quins terrenys es tracta i quina és la seva valoració. A la
vegada, es preveu invertir en terrenys per valor de 4,4M€. Es voldria saber també la
valoració i de quins terrenys es tracta. Per tant, les inversions reals per l’any 2009 no
pugen a 22,6M€, sinó de18,6 M€, ja que l’existència de 4 M€ de compra i venda limiten
el pressupost d’inversions a 18,6M€. Per tant, les inversions seran un 33% inferior a
l’any 2008.
Es felicita tímidament a l’equip de Govern per la previsió de la partida de millora
d’urbanitzacions destinada a les regidories de districte. 100.000 euros no és una gran
xifra. Però és un inici. El GMCiU felicita a l’equip de Govern, de forma tímida, perquè
es comença una etapa real de corresponsabilitat en la gestió d’una petita part del
pressupost. El GMCiU va plantejar una sèrie de supòsits irrenunciables a l’hora de
reglamentar els nous consells de districte, i un dels supòsits era precisament la
corresponsabilitat pressupostària i la cogestió.
Explica que el GMCiU ha trobat a faltar partides d’inversió que inicialment constaven
en el projecte de pressupost. Per exemple, la intervenció al sector Barreres.
Pel que fa al tema de l’endeutament, el préstec de 3,739.000 euros és part del
finançament del dèficit de tresoreria del 2007. Però els 3M€ no cobreixen els 5M€ que
és el dèficit de tresoreria del 2007. O es redueix despesa o es crea superàvit pel 2009.
És una de les qüestions que no s’ha sabut trobar en el pressupost i es voldria saber
quina serà la política en aquest apartat. Per tant, la resta de dèficit que queda pel
2010, legalment, es vol saber en quina data s’ha de decidir la fórmula de finançament i
si és abans del 31 de desembre, com es realitzarà.
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Es constata, un any més, que l’endeutament assoleix una línia de creixement, amb
l’agravant i la diferència que el pressupost que es presenta és de decreixement, no
expansionista. La situació d’endeutament del 2009 serà de creixement positiu.
Pel que fa a l’afectació dels interessos més la devolució del principal per cada un dels
ciutadans de Manresa, serà de 112 euros per l’any 2009, i calculant-ho pel 2010
passarà a ser de 142 euros, però sí es té en compte el supòsit del dèficit, resulta un
cost per habitant de 186 euros. Així mateix, a nivell d’endeutament, a partir de l’1 de
gener de 2009, cada ciutadà de Manresa tindrà un deute de 959 euros, una xifra que
es pot incrementar en base al nou crèdit de 7M€, a la xifra de 1.055 euros.
Es porta a aprovació un pressupost que, des del punt de vista del GMCiU, té els
ingressos inflats, el nivell de despesa retallat per sobre la realitat, o sigui que la
despesa real serà més alta a la despesa prevista, i per tant és un pressupost fictici,
irreal, fantasiós.
Acaba la seva intervenció donant la conformitat del GMCiU als pressupostos plantejats
per les empreses municipals, a la vegada que s’expressa el reconeixement als gestors
de les citades empreses.
Diu que el tren de vapor continua endavant, però la societat civil manresana i el
conjunt de l’oposició política demana a l’equip de Govern que s’esforcin, que aprofitin
tant bé com pugui el poc carbó de què es disposa i que és de menys qualitat, perquè
no es pot continuar veient com d’altres trens passen al davant. Es pot fer molt millor.
S’ha de fer molt millor. I l’equip de Govern és l’encarregat de continuar tibant el tren,
però la gent que està als vagons reclamen que tibin de veritat.
El senyor Jordà Pempelonne demana, abans de començar la intervenció, a què
corresponia la xifra que ha citat el senyor Serra quan ha parlat de 186 euros per
habitant.
El senyor Serra Rovira explica que es feia referència als interessos més la devolució
del principal per cada habitant.
El senyor Jordà Pempelonne explica que passa a respondre les diferents preguntes i
comentaris que s’han fet en les diferents intervencions. Diu que el representant del
GMCUP ha acusat a l’equip de govern de falta de valentia. Es considera que el
pressupost que es presenta és un pressupost valent. És una acció valenta reduir les
despeses. També és una acció valenta perquè les reduccions no s’apliquen a
personal i no es poden aplicar a despeses financeres, per tant, s’apliquen als àmbits
més sensibles que afecta a la despesa ordinària que es fa a tots els àmbits de la
ciutat. La reducció ha estat d’un 7,1%. Es considera una reducció notable. Que
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s’hauria de fer més? És probable. Però com a primer exercici en el que es produeix
una reducció, la valentia no es pot negar.
Quant a les propostes que ha fet, no n’ha fet gaires, però sí que ha dit que li semblava
que calia incrementar les partides de via pública i parcs i jardins. Es podria estar
d’acord en aquesta posició en un context en el que hi hagués recursos, però si s’han
de reduir recursos, d’algun lloc s’han de treure. També s’ha explicat que no es tracta
de triar tres o quatre apartats en els quals fer la reducció i els demés continuar igual,
sinó que és el contrari. S’hauria de retallar de tot arreu i privilegiar alguns apartats
perquè puguin créixer una mica. En el cas de via pública i parcs i jardins, la reducció
és del 3,42% concretament.
Sobre l’expressió “10 anys desaprofitats”, expressa que potser no serveix d’argument
totes les transformacions que ha patit la ciutat, o en tot cas, que s’hauria fet en el cas
de no haver fet res del que s’ha fet? Sembla que no s’hagi fet res. Es fa difícil imaginar
què es podria haver fet, que no inclogui alguna de les coses que s’han fet. S’han fet
tantes coses que probablement el GMCUP hauria fet alguna cosa diferent, però dubta
que hagués deixat de fer les coses que s’han fet, i se n’han fet moltíssimes.
Quan diu que no voten perquè tenim un alcalde del PSC també és una mica curiós,
però diu que a Manresa ens toca rebre, a demanar i a obtenir recursos de Brussel.les,
de Madrid, de Barcelona per partida doble, Generalitat i Diputació, i tants com es
pugui, i aquest govern és el que està fent i farà sens dubte.
Si de vegades s’obtenen recursos per coses que no considera prioritàries, que també
és legítim, no per això els rebutjaran.
En resposta al senyor Javaloyes Vilalta, que considera que és un nivell d’inversió
elevada, que s’ha retallat poc, respecte al que són inversions o no, sobre això no es
pot discutir, el que és una inversió està definit i el que no ho és també està definit. Dit
d’una altra manera, les mateixes inversions que estan comptabilitzades aquest any
eren també inversions l’any passat i ho seran l’any que ve. Per tant les inversions que
són de manteniment, canviar una caldera d’una escola també és una inversió, això
també estava comptabilitzat l’any passat. Per tant, la comparació és absolutament
vàlida.
Pel que fa al tema dels solars que està previst alienar, hi ha previst un solar del carrer
Sant Llàtzer, del carrer de la Canal, un solar de la zona industrial dels Comtals, del
carrer Bernat Oller, del Parc Tecnològic i del carrer Rosselló. Tot això són propietats
municipals, una altra cosa és la valoració, perquè en molts casos això no es fa una
compra-venda sinó que es fan permutes.
L’aportació a empreses o entitats també pot ser inversió. Hi ha aportacions que són
subvencions, però hi ha aportacions que són inversions, és a dir, quan s’aporta al Club
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Natació Manresa diners per a la piscina és una inversió, el que passa és que es paga
a través d’un intermediari, igual que el Museu de la Tècnica, la plaça que hi ha al
damunt del museu, que és una obra que ha fet Aigües de Manresa i que l’Ajuntament li
ha d’anar reemborsant any a any.
Quan es diu que les inversions s’arrosseguen diversos anys, i la inversió que es va
aprovar en el seu dia es continua veient, és cert, però les que es posen en el
pressupost d’aquest any són noves i no hi eren, per tant són noves inversions que es
faran d’ara endavant, excepte en aquells casos, que també consta en el pressupost,
en què es menciona que és segona anualitat. Per tant, aquesta informació també
queda clara.
Respecte als ingressos respondrà després perquè és un tema que també ha tret el
GMCiU.
També s’ha fet referència a una sèrie de punts que en aquest pressupost es reduïen,
efectivament, la majoria de coses es redueix i ja ha dit les que no es redueixen i
algunes en què es fa algun tipus d’activitat especial, però es podrien repassar totes i
són moltes, és la realitat.
Pel que fa a l’afirmació, irònica, que l’equip de govern es gasta 697.000€ en brioixos
no és exactament igual. Dintre d’aquests 697.000€ hi ha la partida d’Atencions
protocol·làries, que l’any passat estava en 127.000€ i aquest any està en 80.000, amb
una reducció del 37%, hi ha una partida de Publicitat i propaganda, també d’alcaldia,
que estava en 100.000€ i passa a 60.000, amb una reducció del 40%. Una altra que es
diu Promoció d’imatge de ciutat, això són transferències a diferents entitats, entre
elles, el Bàsquet Manresa, que passa de 287.000 a 256.000€, una reducció més
modesta, i també hi ha Despeses diverses, que és una partida amb la qual es paga
l’Apuntador, qualsevol avís que es fa al carrer, retolacions d’avisos d’obres, tots els
anuncis que es fan als mitjans de comunicació, etc, i aquesta passa de 200.000 a
160.000 amb una reducció del 20%. Per tant, amb aquest apartat que per a l’oposició
sol ser sensible, també hi ha reduccions notables.
Respecte al mal anomenat: dèficit d’aquests 5,1 M€, això no és el dèficit de l’any 2007,
i ha de quedar clar i ho repeteix, el dèficit de l’any 2007, la diferència entre els
ingressos i les despeses va ser de 600.000 €.
Respecte al Fons estatal extraordinari, del qual s’han rebut notícies els darrers dies,
vol que quedi clar que amb això no es pot tapar res, aquest fons s’atorgarà per a una
sèrie de projectes que se sol·licitaran, per a unes obres concretes, i serà d’utilització
únicament per a aquests projectes.
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Quan es diu que una família estigui en situació de ruïna familiar, li sembla una mica
fort, segur que coneix moltes famílies que amb uns ingressos de 50.000€, per dir
alguna cosa, tinguin un deute de 150.000€, que podria ser la hipoteca d’un pis
normalet, per tant aquestes famílies estan endeutades pel triple dels ingressos que
tenen en un any, és l’exemple que s’ha posat, i l’equip de govern està molt lluny
d’aquesta situació, i òbviament no és una família i l’economia de l’ajuntament va
diferent, però quan s’utilitzen termes com aquest, de dir que s’està en ruïna, cal posar
els punts sobre les is i dir que això és fals rotundament. En qualsevol cas
l’endeutament serà a 31 de desembre de 2008, de 172,9 M€, i es preveuen uns
ingressos de 97,2M€, per tant, l’endeutament serà clarament inferior als ingressos d’un
any.
Respecte a l’aportació a FORUM, de 650 o 692, efectivament serà de 650.000€, aquí
hi ha hagut un malentès, aquesta és la xifra que es va dir a FÒRUM que es
transmetria, i pel que sigui, amb els comptes que va aprovar el Consell d’administració,
surten aquests 692.000, però FORUM ja corregirà el pressupost.
Pel que fa a la proposta de consensuar temes pressupostaris, oferiment que agraeix,
la situació és difícil, és ràpidament canviant, hi havia una versió des de fa mesos, que
s’ha vist modificada a mitjans d’octubre, a la baixa dels ingressos de forma notable, i
per tant les dinàmiques pròpies de tot aquest moviment no permet introduir un procés
com aquest, que seria desitjable intentar consensuar temes i que potser en el futur es
podrà fer, però aquest any ha estat impossible.
En resposta al senyor Serra Rovira, que es queixava dels tràmits i processos, li respon
el mateix de l’altre dia, s’intenta fer el millor possible, però s’arriba a fer les coses quan
s’hi arriba.
Quan es refereix als anys posteriors als Jocs, que no s’han aprofitat, li respon que els
Jocs van ser el 1992 i aquest tripartit va entrar el 1995, i la situació amb la qual va
trobar l’Ajuntament no va ser especialment boiant, per tant, deixarà el comentari aquí.
Quant als trens que s’han avançat li demana quin tren s’ha avançat, ja que si una
ciutat ha evolucionat durant aquests anys de bonança, si una ciutat ha reviscut i ha
destacat a Catalunya i està agafant un paper nou a Catalunya, aquesta és Manresa
sense cap dubte, això creu que és difícil de rebatre.
Quant a ingressos s’ha parlat d’alguns que segons el GMCiU s’han inflat. Els que
baixen no s’han mencionat, però també val la pena citar-los perquè no només n’hi ha
que creixen sinó que també n’hi ha que baixen. Amb els que baixen, tant les
plusvàlues com els ICIO, baixen notablement, en el primer baixa 915.000€ i en el de
l’ICIO baixa 840.000€. És cert que el Sr. Javaloyes encara volia que baixés més el de
l’ICIO, que li semblava que no s’hi arribaria, no se sap.
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Pel que fa a l’IBI, que creix un 4,5% respecte el 2008, per tant, l’augment que es va
aplicar de les taxes, a més a més s’hi ha de comptar uns ingressos addicionals, quan
es va començar a fer la revisió cadastral el cadastre va bloquejar la base de dades, és
a dir, a partir de la tardor del 2006 no s’ha incorporat ni una sola propietat al cadastre,
cap actualització, tot això és una quantitat notable de noves propietats que s’han
d’incorporar algunes d’elles que hauran de pagar diversos anys de rebuts i, per tant,
això està valorat en uns 900.000€ aproximadament. Amb això explica aquest
increment.
Pel que fa al tema de les multes sempre serà una discussió, és evident que s’ha de
millorar la gestió, però no tant de la policia local posant multes sinó la gestió interna
que és conjunta, de la Secció administrativa de policia local i de la Gestió tributària de
Serveis Financers. Efectivament, és una gestió difícil perquè s’ha de buscar, s’ha de
notificar i no és gens fàcil, però s’ha de millorar i es té la voluntat de fer-ho.
Quant als solars, es considera que s’ha donat l’explicació dels solars concrets dels
solars amb els que es compte. Tot i així, el tema dels solars no hauria de preocupar
massa perquè el que s’ingressa per aquest concepte s’ha d’aplicar amb el mateix
concepte. No es poden vendre solars per fe qualsevol altra inversió.
Sobre la referència a un IPC inferior al 2% i al fet que l’Ajuntament fa una mala gestió
per carregar als ciutadans una aplicació superior, el senyor Jordà pregunta si la gestió
de l’any anterior va ser bona tenint en compte que es va aplicar un IPC del 2,2%, quan
l’IPC global de l’any en curs estava per sobre del 4%. S’hauria de definir què és una
bona i una mala gestió. En aquell cas ja es va dir que ningú deia res del tema de l’IPC.
Efectivament, només hi ha manifestacions per part de l’oposició sobre el tema de l’IPC
quan es considera que les coses els hi poden anar a favor.
Expressa que no ha acabat d’entendre el comentari de les retallades irreals que hi ha
a les despeses. Diu que no té coneixement de tenir-ne cap. Les retallades que s’han
fet són de les que fan mal perquè s’haurà de fer menys. No s’ha retallat despeses, per
exemple, de la llum o del gas o de l’aigua. Diu que podria ser una possible sortida
perquè retallant una mica les partides esmentades són moltíssims diners.
Pel que fa al tema de correspondència i missatgeria, explica que hi ha un estudi fet i,
efectivament, es prescindirà de molts enviaments. Per una banda, menys publicitat,
díptics, etc., i per altra banda, perquè s’optimitzaran processos interns i processos
d’informació al ciutadà.
Sobre el bus urbà, es redueix la partida també justificadament. Durant els darrers anys
es va aprovar un nou pla de millores que anava acompanyat d’un increment progressiu
de les tarifes. El que passa és que el pla de millores esmentat s’ha acabat. No hi haurà
noves millores el 2009 perquè ja s’han fet totes les millores previstes. Per tant, durant
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els darrers anys hi havia uns costos afegits per incorporar les millores esmentades. Si
s’ha de posar un autobús més, s’ha de pagar. A partir de l’any 2009, no hi haurà noves
millores i, per tant, el servei que s’ofereix en l’actualitat és el que s’oferirà l’any 2009.
Els ingressos aniran integrament per finançar el servei i, per tant, es fa menys
despesa.
Sobre la plaça Montserrat, cal dir que s’ha tret de la llista.
Pel que fa al tema dels 3,7M€, el dèficit de l’any 2007 va ser de 600.000 euros i el
romanent de tresoreria que va ser negatiu amb 5,1 M€. Aquest romanent es calcula
segons el que estableix, la qual obliga a incorporar en el càlcul determinats
compromisos de despesa, però no deixa incorporar els ingressos que hi ha per les
mateixes despeses. Per tant, no és un dèficit real. Sí que es pot considerar un criteri
de prudència. Si es té un dèficit de 600.000 euros però el romanent negatiu de
tresoreria és de 5,1 M€ vol dir que es té algun problema que s’ha de tenir en compte.
La informació sobre el romanent es va tenir el març del 2008. Per tant, es pot dir que
l’esmentada xifra de 3,7M€ no és un dèficit real i que si es comptessin els ingressos
associats a les despeses, probablement la quantitat hauria estat de 600.000€. Ara bé,
què diu la llei en el supòsit que es presenta? La llei diu que hi ha tres formes d’absorbir
el dèficit: Reduint les despeses de l’any en curs, reduint les despeses de l’any següent
o contractant un crèdit que cobreixi l’import i el crèdit té unes condicions molt
clarament definides. En concret, que s’ha d’amortitzar dins del mandat. Es fa, doncs, el
préstec de 3,7M€, dels quals, 1,7M€ ja estan recollits en el pressupost del 2009 – que
no és un dèficit, sinó que és un criteri comptable -. La llei no preveu cap sanció. La llei
diu que s’ha de fer i no sanciona en cap cas, i sembla lògic que no es faci, quan
efectivament la llei obliga a cobrir un romanent de tresoreria que en realitat no és un
dèficit i que probablement es recuperarà ràpidament. Dels 5,1 M€, més de 4 milions
han estat ja ingressats perquè eren contribucions especials. L’equip de Govern té dues
alternatives: L’any vinent retallar 1,4 M€ per dedicar-los a tapar el romanent, que és un
criteri comptable – no un dèficit real – o es podrien dedicar a altres coses, a serveis pel
ciutadà. Davant les alternatives, l’equip de Govern ha decidit que no retalla 1,4M€ més
de les seves despeses i que el que farà serà no cobrir l’import esmentat.
El senyor Irujo Fatuarte explica que quan ha presentat el dictamen ha explicat
suficientment les dades sobre la plantilla, les seves impressions i les de l’equip de
Govern sobre la plantilla i les dades sobre el capítol 1. Les dades de la realitat són
tossudes, però per primer any hi ha un decrement del 0,43% de la plantilla. Insisteix en
què s’està començant en un pla d’optimització dels recursos humans. S’ha posat un
exemple de l’any 2008 en què s’han cobert 7 places mitjançant recol.locació de
persones, que equival aproximadament a 180.000 euros d’estalvi. Es farà, doncs, un
pla per optimitzar els recursos humans. Diu que no ha dit que el personal no estigui
fent res, diu que ho ha dit el senyor Javaloyes. El personal de l’Ajuntament és un
personal que treballa. Quan s’ha empleat la paraula “excedent” no s’ha volgut dir que
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no hi hagi gent que no fa res, sinó que en el futur s’haurà de tenir en compte les
càrregues de treball que suporta el personal de determinades àrees per reforçar
aquelles que suporten més càrregues de treball o en el cas que surtin noves
necessitats o hi hagi places que quedin vacants, no es cobreixin mitjançant més oferta
pública, sinó per mitjà de la mobilitat interna. I això és el que demana l’oposició: Una
millor eficiència i una millor gestió. Per tant, s’està d’acord amb el que es demana, i
precisament és el que s’ha fet en l’any 2008 i es farà amb més intensitat en el 2009.
Recorda que el missatge que s’ha donat, en anys anteriors, en el Saló de Plens ha
estat contradictori. Alguna persona, per exemple el senyor Majó, quedaria exempt de
l’esmentada afirmació perquè no hi era en els anys anteriors en els debats de la
plantilla. Diu que quantes vegades al defensar el dictamen de plantilla, l’oposició ha
expressat que no s’augmentaven determinades places en determinades àrees o
serveis. Diu que no està fent una acusació. Diu que és un tema difícil. Insisteix en
l’informe de la Diputació i en el fet que fer afirmacions sense dades que les fonamentin
és gratuït i, si més no, és dèbil. No aporta res al debat. La ràtio de l’Ajuntament de
Manresa sobre empleats municipals per cada 1.000 habitants està en la mitjana de
municipis grans de Catalunya i, fins i tot, hi ha molts municipis que tenen més
empleats. És una dada objectiva. Si al senyor Majó no li serveix no serà perquè no
sigui comparativa. És comparativa i indica i tranquil·litza respecte al fet que no s’està
per sobre de la mitjana, per tant, no hi ha una desviació. Evidentment, s’ha d’optimitzar
recursos, però a priori, no s’està per sobre de la mitjana.
En un altre ordre de coses, l’increment de la despesa de la plantilla serà del 8,29%,
però curiosament el capítol 1 continua movent-se, com en els anys anteriors, entre el
45 i el 50% del pressupost ordinari. Una organització que tingui el capítol 1 per sota del
40% segurament està infradotada, sobretot, si és una organització pública multiserveis
com és un ajuntament. Per sobre del 50% s’han de fer ajustos de personal. Adverteix
que en les administracions públiques de caràcter assistencial el capítol arriba a
representar el 55 i el 60%. Un ajuntament és una organització que ofereix multiserveis,
no només té treballadors de tipus mecànic – manual o personal administratiu d’oficina,
sinó que es dóna una diversitat de serveis i això té una dificultat afegida sobre les
empreses que treballen un únic producte.
En referència a la intervenció del senyor Serra, diu que no està gens a la defensiva,
sinó amb tota la valentia del món. Recorda que l’equip de Govern, el mes de setembre,
va comunicar al personal que el pre-acord, mai acord – l’Ajuntament no ha incomplert
cap compromís signat -, és a dir, de les converses, en un exercici de govern i de
responsabilitat i eficiència i bona gestió, es va plantejar al personal que davant de la
situació econòmica no pertocava aplicar els esmentats acords. S’informa que la
proposta feta per l’equip de Govern ha estat acceptada. Per tant, amb orgull i valentia,
l’equip de Govern ha reconduït una situació. I no és una acusació. A l’equip de govern
li hauria agradat rebre més suport que no pas les expressions de “no deixar participar
al personal”, exercicis de demagògia. En el seu moment, l’equip de Govern hauria
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agraït el suport de l’oposició. Es demana un exercici de responsabilitat, sobretot, quan
es coneix de què s’està parlant.
Acaba la seva intervenció dient que el 8,29% de l’augment de la partida de personal es
deu a l’increment retributiu derivat de la pròrroga del conveni – conveni que es va
aprovar fa 4 anys i que va ser aprovat per unanimitat del ple – i l’avançament de la
valoració dels llocs de treball, aprovada en el mes de març per unanimitat, expliquen el
7,1% del 8,9%. La resta es deu al fet que la Llei de pressupostos generals de l’Estat
diu que s’haurà de pagar el 100% del complement específic de les pagues extres, les
quantitats per triennis o gratificacions per jubilacions i les recurrències de les places
que es van crear el 2008 no consignades.
Expressa que li agradaria que li expliquessin, si està sobredimensionada la plantilla,
quins llocs de treball sobren. S’estudiaran conjuntament. Que es presentin els plans
que tenen els grups municipals respecte com es pot millorar la gestió. Està obert. Si es
consideren propostes raonables i l’equip de Govern ho considera així, s’aplicaran.
Però han de ser plans, no paraules buides i estèrils.
Una última qüestió fa referència a la intervenció del senyor Majó. Es considera que no
és una burla el fet que el Govern central hagi aprovat en Consell de ministres un
decret pel qual Manresa rebrà 12,2M€ per fer inversions. No és una burla ni pel GMS
ni per els ciutadans que li donen suport, ni per la majoria d’ajuntaments del país. Es
concedeix la discutibilitat de la mesura quant a la quantitat, el procediment, el temps,
etc. Però parlar de burla per una acció que la ciutat rebrà 12,2M€ no es pot entendre.
Parlar de burla és un exemple de prepotència i de sectarisme. 12,2M€ és una quantitat
molt apreciable i que beneficiarà a la ciutat.
L’alcalde dóna la paraula al senyor Pericas.
El senyor Pericas Riu diu que no ha de fer cap comentari
L’alcalde diu que suposa que fa un aprenentatge del ple i de temes de pressupost.
S’espera que en d’altres ocasions es tingui l’oportunitat d’intervenir.
El senyor Majó Garriga explica que no ha dit que l’Ajuntament no hagués fet res amb
12 anys. El que s’ha dit és que han estat 12 anys malaguanyats. Es vol significar que
els reptes profunds, els problemes endèmics que estaven plantejats fa 12 anys en
relació a la mobilitat, a l’entorn natural i agrícola, a determinats equipaments com
escoles, a redissenyar un model d’activitat econòmica perquè la crisi industrial ja
existia i persisteix, etc. Una sèrie de reptes que es poden consultar a les
hemeroteques, al Regio7 o al Pou de la Gallina . Els problemes que hi havia plantejats
com a ciutat, problemes estructurals plantejats a començaments dels ’90 encara
persisteixen i si una ciutat en un període de temps de molta bonança econòmica no és
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capaç d’aprofitar el període per solucionar problemes estructurals, segur que no ho
farà en èpoques de vaques magres.
Diu que no sap per què la senyora Sensat ha tret el tema de la Festa major, però
expressa que no hi ha cap altra activitat a la ciutat que estigui oberta a tothom,
gratuïta, en que participin tantes persones i en què l’Ajuntament hi posi
proporcionalment tants pocs diners. Tant de bo l’exemple de la Festa major, de
compromís ciutadà, de voluntarisme i d’autogestió s’estengués a molts d’altres àmbits
de la ciutat.
Sobre el tema de la revista a què ha fet referència el senyor Perramon, es considera
que una revista sobre el Pla estratègic el que hauria de fer és identificar problemes
estratègics, de fons, i plantejar solucions. A la revista hi ha, ras i curt, fotografies
d’obres fetes o que s’estan fent - és a dir, no projectes de futur – i fotos de nens. Si no
és propaganda i propaganda barroera i de mal gust, que expliquin què és.
Pel que fa a la comparativa de la gestió del personal entre ajuntaments es considera
que la mala gestió del personal segurament és un problema que s’estén a d’altres
municipis. I segurament a molts municipis governa el Partit Socialista. No és que
Manresa sigui normal, sinó que el problema s’estén a molts d’altres municipis.
Sobre la referència del senyor Irujo al tema de la “burla”, explica que fa uns mesos es
va aprovar una moció en la que es demanava un millor finançament pels municipis, un
millor finançament estructural, és a dir, fix, per cada any, que s’hi pugui comptar, que
sigui regular i pautat. No una partida extraordinària. Tots els partits han reclamat
moltes vegades que el finançament dels municipis es millori i això no s’ha fet. En
comptes d’arreglar el sistema de finançament s’ha fet aquest finançament
extraordinari. L’expressió “burla” s’havia de posar en el context descrit.
El senyor Javaloyes Vilalta recorda que l’equip de Govern ha manifestat que des de
l’oposició no s’ha plantejat cap alternativa. Pregunta quina alternativa es pot plantejar
amb els 15 dies de què s’ha disposat per estudiar el pressupost.
A part de la falta de temps de què s’ha disposat, també ha faltat voluntat de diàleg. Diu
que en altres ocasions s’ha obtingut el consens. En són exemples el PIRNA, la FUB, el
parc tecnològic. Són exemples de suport de l’oposició a l’equip de Govern. Fins i tot,
es va disposar del suport de l’oposició en el cas de la reestructuració sanitària a la
ciutat de Manresa, en que els socis de govern no van donar el suport. Quan convé el
consens, el busquen. Quan no convé, no és possible.
Sobre la valentia del pressupost, es considera que no n’hi ha prou. És un pressupost
regressiu i intervencionista perquè no busca les potencialitats de la inversió a la ciutat,
que puguin parar, fins i tot, la davallada de Pirelli, que són més de mil llocs de treball a
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la comarca. Es necessita un pressupost que lideri el creixement econòmic de la
comarca. Manresa és un pol d’atracció a la Catalunya central. Això no s’ha fet. El
pressupost presentat genera pobresa, no dinamitza cap classe d’inversió ni de
creixement, ni genera confiança. I si la ciutat s’ha transformat en els darrers 10 anys
ha estat possible per la complicitat, no només d’un equip de Govern, sinó d’una
oposició que s’ha ficat a treballar per poder desenvolupar els creixements urbanístics,
perquè hi ha hagut la complicitat amb la societat civil. I malgrat el creixement i les
moltes coses que s’han fet, Manresa no és una ciutat model de Catalunya. No és un
model d’exemple a Catalunya.
Sobre la referència del senyor Irujo als “excedents” diu que s’ha interpretat el significat
normal. Només s’ha traduït el vocable a l’expressió vulgar. Mai s’ha pensat que els
treballadors no facin la seva feina.
Pel que fa a les dimensions de la plantilla, es demana que el creixement es
correspongui a les necessitats de la ciutat.
Expressa que si no es va disposar del suport de l’oposició el mes de setembre potser
va ser perquè no es va demanar, ni van convidar a l’oposició. Tampoc feia falta
convocar a tots els treballadors per expressar que la situació econòmica estava molt
malament i no es tractés el tema del pre-acord.
En referència al deute de l’Ajuntament, és de 89M€, amb un pressupost d’ingressos de
97M€. S’ha de tenir en compte que les inversions són les úniques partides alliberades.
La resta de partides està compromesa. L’Ajuntament està des del vessant empresarial,
a la ruïna.
L’alcalde dóna la paraula al senyor Serra.
El senyor Serra Rovira explica que no es pot argumentar des de l’equip de Govern
que es fa el que es pot i, després, exigir a l’oposició que es facin propostes. Es
considera que no es poden fer propostes en cinc dies, quan l’equip de Govern disposa
de molts mesos per desenvolupar el pressupost.
Sobre els ingressos, reitera el fet que la previsió d’ingressos és més elevada del que
realment s’ingressarà. Sobre el tema de les despeses, en l’informe econòmic-financer
es diu: En el capítol 1, “les consignacions són suficients per atendre la plantilla prevista
durant tot l’any”; en el capítol 2, “ les consignacions semblen suficients, sobretot per
atendre despeses provinents de contractes i altres compromisos periòdics així com les
provinents de subministraments, comunicacions i altres funcionaments en general”. És
diferent afirmar que “són suficients” a que “semblen suficients. En altres paraules,
l’informe no garanteix que hi hagi els recursos suficients per suportar les despeses
reals.
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Quant a la valentia del pressupost i la satisfacció per l’època de bonança de la darrera
època, es considera que s’han transformat coses, però no tantes respecte d’altres
ciutats i municipis. El senyor Jordà demanava quines ciutats i municipis. Doncs, per
exemple, Reus, Terrassa, Vic, Sant Cugat, Tarragona, Girona, Lleida, Mataró són
ciutats que ja no tenen una sèrie de problemes que sí que té Manresa. Són ciutats que
en el seu moment van fer una planificació i una previsió per tal de no tenir problemes
que sí que té Manresa. Manresa va tard i en molts casos malament. En són exemples
els serveis i equipaments. Per exemple, es va tard en els serveis a les empreses. Diu
que li fa vergonya l’estat dels serveis a l’empresa i d’atenció als autònoms. Es va tard
en projectar el parc fluvial del Cardener. En segons quins municipis pels quals hi passa
el riu, es pot observar el grau de desenvolupament. Es va tard en el Pla
d’equipaments, que no està aprovat encara. Es va tard en equipaments esportius. Es
va tard en la nova definició del Congost. Es va tard i malament amb la Renfe i amb la
mobilitat i amb l’aparcament de la Reforma.
Diu que a Manresa es va tard en molts casos i s’acaba copiant. Un exemple seria el
model d’organització interna de l’Ajuntament. Se sap que el GMCiU hi està en contra.
Com s’hauria fet? Diu que ja ho explicarà quan ho hagi de fer en el seu moment.
En referència al senyor Jordà, diu que és cert que, malgrat la crisi econòmica, s’han de
plantejar projectes de futur. Demana quins projectes grans de futur hi ha sobre la taula,
des de la nova època en què hi ha d’alcalde el senyor Camprubí.
Pel que fa a la intervenció del senyor Irujo, en què es demana més suport a l’oposició,
el senyor Serra expressa que quan es tenen les decisions preses, no hi ha suport que
valgui. No es pot demanar més suport quan l’equip de Govern no comparteix amb
l’oposició cap tipus de decisió, i fa molt temps que no es comparteixen decisions.
Sobre el 8,3% de la plantilla, es demana si es pot saber el desglòs de les partides i
com es quantifiquen.
L’alcalde dóna la paraula al senyor Jordà.
El senyor Jordà Pempelonne diu, en referència al senyor Majó, que hi ha una
confusió. Els 8.000M€ que provenen del Govern central per tots els municipis
espanyols no tenen res a veure amb el finançament dels municipis. No és una
resposta a la pressió dels municipis de millor finançament, que és un tema que queda
pendent. Són una mesura excepcional per una situació excepcional, en què per
incentivar la inversió s’utilitza les administracions locals, les quals poden fer projectes
locals, que l’Estat no pot fer.
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Així mateix, es fa constar als senyors Javaloyes i Serra que no se’ls hi ha demanat que
fessin una proposta alternativa de pressupost. Altres anys sí que s’havia demanat. En
el present cas, no, perquè es considera que era difícil fer una proposta. Les
explicacions que s’han donat des de l’equip de Govern no s’han limitat a expressar
unes quantitats, sinó que en bona part s’ha invertit temps en explicar com es farien les
coses, que hi havia uns plans de treball, que els recursos humans s’han de gestionar
per optimitzar, s’ha explicat de quines maneres s’està fent, s’ha explicat les reduccions
de determinades partides que semblaven irreals i efectivament s’han reduït perquè hi
ha un treball a darrera i s’ha vist que és possible reduir determinades partides. Per
tant, es considera que era molt difícil fer una alternativa pressupostària des de fora,
sense poder incidir en la maquinària.
Sobre l’expressió de “pressupost intervencionista”, es considera que en l’actualitat
tothom demana molta intervenció de l’administració. Si l’equip de Govern és
intervencionista no es considera que sigui una cosa negativa.
Pel que fa a l’expressió: “La societat s’ha transformat amb la intervenció de l’oposició o
de la societat civil”. Això no s’ha discutit mai i sempre s’ha fet saber d’aquesta manera.
Sobre el fet que d’altres ciutats han passat per davant de Manresa, s’han citat una
sèrie de ciutats que són bastants més grans que Manresa i que tampoc es coneixen
els canvis que han efectuat. S’hauria de precisar per cada una de les ciutats en què
han destacat tant. Potser algun dia se n’hauria de parlar més a fons.
S’ha comentat que en l’àmbit de suport a l’empresa l’Ajuntament està molt endarrerit.
Diu que Manresa ha estat líder en fer un pla d’innovació local, que després s’ha repetit
a altres ciutats. En són fruit el Centre d’aplicacions TIC, el centre de Microsoft i també
va ser el revulsiu perquè el PTB tirés endavant un parc tecnològic.
Quant als projectes que s’han definit des de l’alcalde Camprubí, diu que la pregunta té
una mica de trampa, ja que l’equip de Govern va definir el Pla estratègic el 2006. Per
tant, va ser el 2006 quan es van definir els grans projectes de futur. I l’alcalde
Camprubí era una de les tres persones que liderava el Pla.
L’alcalde passa a fer algunes consideracions. Diu que li sap greu que es digui que
Manresa no és cap model per Catalunya. Li sap greu, que més enllà d’estar a l’equip
de govern o a l’oposició, que els regidors de l’equip de Manresa tinguin la sensació
que s’ha expressat. Massa sovint són els de fora els que valoren la ciutat i massa
sovint són els mateixos manresans els que veuen totes les mancances de la ciutat i es
valora més el de fora.
Alguns exemples dels projectes de gran abast des de l’època de l’alcalde Camprubí,
amb un cert orgull, i més enllà de coliderar el Pla estratègic, es pot dir el Centre
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Microsoft, el nou projecte del Congost, el nou projecte del Palau Firal, el nou complex
de les Bases.
Li sap greu quan es diu que no es troba complicitat. El dia 2 de desembre hi havia una
jornada de la Manresa 2015, i dels regidors de l’oposició només hi havia una persona.
Per tant, una jornada que implica tots els regidors, està malament dir que no es lidera,
que no es comparteix i que no es fan complicitats, però ahir faltava mig consistori, sap
greu dir-ho i potser va ser més greu no poder-hi participar.
S’han dit també altres coses que probablement no s’han respost, com deia el Sr. Rubio
a la Comissió corresponent ja es donarà la informació perquè el tema de l’ocupació és
molt dinàmic i cada any hi ha programes i projectes diferents que s’han d’atendre en
les diferents convocatòries.
Avui s’ha parlat de pressupost i es pot veure com una qüestió de números, d’euros o
d’equilibri econòmic, i sobretot de compliment normatiu. En una època en què
l’economia general, no només la local, està en crisi, en què la situació financera també
està en crisi de confiança i els models econòmics han arribat al col·lapse, no sap on
porta aprofundir massa sobre aquests termes perquè són els que han portat allà on
s’està, però els ajuntaments han de quadrar els pressupostos i són les regles de joc
que s’han de complir i fruit de la situació financera que tenen els ajuntaments, no és la
més agradable, perquè s’estan fent aquells elements que no pertocaria, s’han de
canviar regles de joc i models en el sistema econòmic. Quan a les aportacions de
l’estat a l’Ajuntament de Manresa l’any que ve se li escatimen 2M€ i encara no estarà
resolta la Llei d’Hisendes locals, però també cal dir que el president Zapatero ha
promès que hi hauria flexibilitat amb la Llei d’Estabilitat pressupostària, hi haurà
flexibilitat amb l’augment de l’endeutament i permetrà que els ajuntaments, amb
aquestes condicions precàries, ho puguin resoldre millor.
L’Ajuntament no és una empresa privada que pretén obtenir guanys, el senyor
Javaloyes deia que si fos una empresa privada estaria en fallida, però si fos una
empresa privada es podrien comptabilitzar els actius i s’estaria en una altra situació,
per tant, no és comparable.
Com a administració pública que el que pretén és el bé col·lectiu i uns serveis públics
al màxim nivell, amb els recursos econòmics disponibles, i cada any s’ha dit a l’hora
dels pressupostos, governar és prioritzar amb els recursos econòmics de què es
disposa i de vegades no hi ha acord amb el que cal prioritzar, per això són posicions
polítiques diferents. Reitera que aquí es pressuposa, es fan previsions tècniques i
econòmiques, es poden equivocar, però fins ara les han anat encertant, però el
dinamisme econòmic del proper any serà el que fixarà els resultats, però malgrat que
els resultats puguin ser dolents no es pot paralitzar el creixement i l’activitat de la
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ciutat. Si l’ajuntament paralitza tota l’activitat, paralitza també tota l’activitat de la ciutat,
i s’envia a l’atur molts més treballadors i al tancament de moltes més empreses.
Cal continuar apostant amb les possibilitats de què es disposa, per aquest creixement i
activitat econòmica, es podrà discutir el ritme i les prioritats, però l’ajuntament en
aquest moment en certa part està fent d’amortidor de la crisi, i si hi ha menys
ingressos s’hauran de suportar, si cal, generant dèficit com s’ha fet altres vegades,
com en altres èpoques per altres circumstàncies també se’n va generar i la ciutat es va
poder recuperar.
Aquesta és la proposta que es porta a aprovació, és cert que no hi ha hagut prou
temps per treballar-la, també és cert que s’han fet propostes sobre la taula sobre si
s’arriba tard o no, però aquesta és la proposta que es posa a consideració del
consistori.
L’alcalde sotmet el dictamen 1.1.2 de l’ordre del dia a votació amb la incorporació de
les dues esmenes orals que són les següents:
1.

El text de la partida 452.21.632 s’ha de modificar en el sentit següent: On diu
“Vestidors del Xup”, ha de dir: “Projecte executiu vestidors del Xup”.

2.

L’altra esmena correspon a la partida 452.21.627, on s’ha de treure l’expressió
“Nou pavelló Congost”.”

Amb la incorporació de les dues esmenes, el dictamen s’aprova per 13 vots afirmatius
(8 GMS, 3 GMERC i 2 GMICV-EUiA) i 11 vots negatius (8 GMCiU, 1 GMPPC, 1
GMCUP i 1 GMPxC) i, per tant esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat
reproduït.
L’alcalde sotmet el dictamen 1.2.1 de l’ordre del dia a votació, i s’aprova per 13 vots
afirmatius (8 GMS, 3 GMERC i 2 GMICV-EUiA) i 1 vot negatiu (GMCUP) i 10
abstencions (8 GMCiU, 1 GMPPC i 1 GMPxC) i, per tant esdevé acord plenari amb el
contingut que ha quedat reproduït.
Un cop tractats tots els assumptes inclosos a l’ordre del dia, l’alcalde aixeca la sessió,
quan són les 00 h 17 min del dia 4 de desembre, la qual cosa, com a secretari general,
certifico, i s’estén aquesta acta en els fulls del paper segellat de la Generalitat de
Catalunya número ................ i correlativament fins el ................
El secretari general,

Vist i plau
L’alcalde
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