Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, l'1 de desembre
del 2004. Es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit es relacionen, per
celebrar la sessió número 12 del Ple de la Corporació, amb caràcter extraordinari, en
primera convocatòria.
ASSISTENTS
Alcalde-president
Il.lm. Sr. Jordi Valls i Riera
Tinents d'alcalde
Primer:
Segon:
Tercera:
Quarta:
Cinquè:
Sisena:
Setè:

Sr.
Sr.
Sra.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.

Josep Camprubí i Duocastella
Ramon Fontdevila i Subirana
Maria Àngels Mas i Pintó
Núria Sensat i Borràs
José Luís Irujo i Fatuarte
Aida Guillaumet i Cornet
Ignasi Perramon i Carrió

Regidors i Regidores
Sra.
Sra.
Sr.
Sra.
Sra.
Sr.
Sr.
Sr.
Sra.
Sr.
Sr.
Sra.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

Montserrat Mestres i Angla
Anna Torres i García
Alain Jordà i Pempelonne
Rosa Argelaguet i Isanta
Montserrat Selga i Brunet
Josep Lluís Gozalbo i Fuertes
Xavier Rubio i Cano
Josep Vives i Portell
Imma Torra i Bitlloch
Miguel Angel Martínez i Conde
Josep Becerra i Finestras
Maria Rosa Riera i Montserrat
Gregori García i Lladó
Alexis Serra i Rovira
Josep Maria Sala i Rovira
Xavier Javaloyes i Vilalta

Secretari general accidental
Sr.

Lluís Granero i Vilarasau

Interventor
Sr.

Josep Trullàs i Flotats

ABSENTS
Sra. Carina Rius i Díaz

La senyora Riera i Monserrat s'incorpora a la sessió durant el coneixement del punt
1.1.4 de l'Ordre del dia.
El president obre la sessió a les 12 hores i 10 minuts, i, un cop comprovat el quòrum
d’assistència necessari per a la seva vàlida constitució, es passa tot seguit a tractar els
assumptes compresos a l’ordre del dia que s’especifica a continuació, llevat dels
inclosos en els punts 1.1.2 i 1.1.3, que retira de la sessió en aquest moment.
1.

ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS

1.1

ALCALDIA PRESIDÈNCIA

1.1.1 MODIFICAR EL PUNT 10 DEL DICTAMEN APROVAT PEL PLE EN SESSIÓ
DEL DIA 27 DE JUNY DE 2003, EN EL SENTIT DE NOMENAR UN
REPRESENTANT MUNICIPAL AL COMITÈ DE DIRECCIÓ DEL PROJECTE
MOSAIC.
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, del 23 de novembre del 2004, que,
transcrit, diu el següent:
"Atès que el Ple de la Corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 27 de juny de 2003,
va adoptar, entre altres, l’acord de constituir els Grups Municipals, el nombre, àmbit
material i integració de les comissions municipals, el règim de sessions dels òrgans
decisoris col.legiats i la designació dels representants municipals que han d’integrar-se
en diferents fundacions, entitats, empreses, mancomunitat i altres òrgans.
Atès que en l’apartat 10 del dictamen es nomenaven els representants municipals als
diferents organismes i entitats en que aquest té representació.
Atès que en data 2 de novembre del corrent es va crear el Comitè de Direcció del
Projecte Mosaic, programa específic dins la Fundació Germà Tomàs Canet de la qual
dependrà jurídicament.
Atès que en data 23 de novembre del corrent ha tingut entrada en aquest Ajuntament,
ofici de la Fundació Germà Tomàs Canet, en el que sol.licita la designació d’una
persona per formar part del nou Comitè de Direcció del Projecte Mosaic.
Atès l’article 62 i concordants 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; article 12.2 de
la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i
del Procediment Administratiu Comú i legislació concordant.
Aquesta Alcaldia-Presidència, proposa al ple de la Corporació, l’adopció dels
següents:
ACORDS
Primer. MODIFICAR el punt 10 del dictamen aprovat pel Ple de la Corporació en
sessió que va tenir lloc el dia 27 de juny de 2003, que acordava la constitució
dels grups municipals, nombre, àmbit material i integració de les comissions
municipals, el règim de sessions dels òrgans decisoris col.legiats i la
designació dels representants municipals que han d’integrar-se en diferents
fundacions, entitats, empreses, mancomunitats i altres òrgans, en el sentit
d’incloure els representants següents:
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COMITÈ DE DIRECCIÓ DEL PROJECTE MOSAIC
Sr. Josep Lluís Irujo i Fatuarte
Segon. NOTIFICAR aquest dictamen a les persones afectades, als efectes de la seva
acceptació.
Tercer. PUBLICAR aquest dictamen en el Butlletí Oficial de la Província, en
compliment i als efectes d'allò disposat a l’article 44.2 del ROF, en
concordança amb l'article 13.3 de la llei 30/92, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu comú."
El senyor Irujo i Fatuarte diu que es tracta de modificar el dictamen d'assignació de
representants municipals, en el sentit d'incorporar un nou representant en el Projecte
Mosaic., que és ell mateix.
Explica que aquest projecte finalment adopta una figura jurídica, ja que es constitueix
com a entitat amb personalitat jurídica, sota l'emparament d'una fundació que té l'Orde
hospitalària de Sant Joan de Déu, que és la Fundació Tomàs Canet.
Diu que el projecte Mosaic serà un projecte d'aquesta Fundació, que actuarà a
Manresa en l'àmbit de la reinserció social i laboral de malalts mentals i
drogodependents, que l'Ajuntament de Manresa formarà part del Comitè de direcció
d'aquest projecte i, per tant, amb aquest dictamen es proposa nomenar un
representant d'aquest Ajuntament.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 15 vots afirmatius (9 GMS, 2 GMICV-EA i 4
GMERC) i 8 abstencions (6 GMCiU, 1 GMPPC i 1 corresponent al senyor Sala Rovira,
per absència de la Sala en el moment de la votació, d’acord amb el que disposa
l’article 100 del R.D. 2568/86, de 28 de novembre.
Per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
1.1.2 PRÈVIA RATIFICACIÓ DE LA SEVA INCLUSIÓ A L'ORDRE DEL DIA (ART.
83 DEL ROF): APROVAR LA MINUTA DE CONVENI DE COL.LABORACIÓ
ENTRE L'AJUNTAMENT DE MANRESA I LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE
BARCELONA PER AL FINANÇAMENT D'UNA PART DE LES DESPESES
ADDICIONALS DE L'ACTUACIÓ DEL CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I
RECURSOS DEL PARC TECNOLÒGIC I UNIVERSITARI DE MANRESA.
Tal com consta al començament de l'acta, aquest assumpte ha quedat retirat de la
sessió.
1.1.3 PRÈVIA RATIFICACIÓ DE LA SEVA INCLUSIÓ A L'ORDRE DEL DIA (ART.
83 DEL ROF): APROVAR LA MINUTA DE CONVENI DE COL.LABORACIÓ
ENTRE L'AJUNTAMENT DE MANRESA I LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE CATALUNYA PER AL FINANÇAMENT D'UNA PART DE LES DESPESES
ADDICIONALS DE L'ACTUACIÓ DEL CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I
RECURSOS DEL PARC TECNOLÒGIC I UNIVERSITARI DE MANRESA.
Tal com consta al començament de l'acta, aquest assumpte ha quedat retirat de la
sessió.
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1.1.4 PRÈVIA RATIFICACIÓ DE LA SEVA INCLUSIÓ A L'ORDRE DEL DIA (ART.
83 DEL ROF): AUTORITZAR LA MODALITAT DE DESPESA PLURIANUAL
PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE POLÍTIQUES ACTIVES
D'OCUPACIÓ "TEMPUS - PERSONES GRANS I MAINADA", COFINANÇAT
PEL FONS SOCIAL EUROPEU.
En aquest moment s'incorpora a la sessió la senyora Riera i Monserrat.
L’alcalde sotmet a votació la prèvia ratificació de la inclusió d’aquest assumpte a
l’ordre del dia per raons d’urgència, de conformitat amb l’article 83 del ROF, la qual
s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents.
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, del 25 de novembre del 2004, que,
transcrit, diu el següent:
"L’Ajuntament de Manresa està desenvolupant el projecte d’ocupació 'TEMPUS.
Persones grans i mainada', subvencionat pel Fons Social Europeu (FSE), subvenció
global, aprovat per la Direcció General d’Administració Local del Ministeri
d’Administracions Públiques, en virtut de Resolució de data 29 de gener de 2003.
El pressupost total del projecte és de 307.616,90 €, i la subvenció atorgada és de
138.427,61 €, equivalent al 45 % del pressupost. La seva execució és preveu realitzar
entre els exercicis 2004 i 2005, amb la distribució següent:
Exercici 2004
Exercici 2005

139.070,40 €
168.546,50 €

Atès que, de conformitat amb les Bases reguladores de la Subvenció global del Fons
Social Europeu, per a sol·licitar el lliurament de la subvenció es necessari acreditar
l’existència al pressupost municipal de crèdit adequat i suficient per atendre l’import
total del projecte, diferenciant l’aportació nacional i que aquesta aportació no rep
cofinançament per part de cap altre fons comunitari.
Atès que l’article 155 de la llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
Hisendes Locals, l’Ajuntament està facultat per adquirir compromisos de despesa de
caràcter plurianual, sempre que la seva execució s’inicií dins del mateix exercici, i amb
subjecció a les condicions i requisits que s’estableixen a l’esmentat article.
Vist l’informe de gestió emès en data 25 de novembre de 2004 pel Cap del Servei de
Desenvolupament .
Com a Alcalde- President de la Corporació Municipal, proposo l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer. Autoritzar la modalitat de despesa plurianual per a l’execució del projecte de
polítiques actives d’ocupació 'TEMPUS—Persones grans i mainada', cofinançat pel
Fons Social Europeu—Subvenció global, amb un pressupost total elegible de
307.616,90 €, d’acord amb la següent distribució plurianual:
EXERCICI
2004
2005

Pressupost total elegible
139.070,40
168.546,50

Aportació Ajuntament
76.488,72
92.700,57

Aportació FSE
62.581,68
75.845,93
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TOTAL

307.616,90

169.189,29

138.427,61

Segon. Manifestar que el pressupost total elegible de l’esmentat Projecte no rep cap
altre tipus de cofinançament procedent de la Unió Europea o d’altres Organismes i
Administracions Públiques."
El senyor Rubio i Cano explica que el dictamen fa referència al projecte 'TEMPUS—
Persones grans i mainada', que desenvolupa l'Ajuntament de Manresa des de l'any
2000 i que en aquesta ocasió ho fa des del mes de març del 2004 al novembre del
2005.
Diu que anteriorment, mitjançant les bases reguladores de la subvenció global del
Fons social europeu, no calia sotmetre aquesta aprovació al Ple, sinó que era suficient
amb una certificació de l'alcaldia, però que d'acord amb les noves bases de la
convocatòria és necessari l'aprovació per aquest òrgan corporatiu.
Espera que aquest acord tingui el suport de tots els membres del Ple i comenta que si
aquesta sessió plenària no hagués estat tan extensa com es preveu hauria valgut la
pena explicar de manera més concreta el projecte, perquè és interessant, ja que a
través d'ell s'intenta formar dones per atendre gent gran i, a partir d'aquest any, també
mainada.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents i, per
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
1.1.5

APROVAR INICIALMENT EL PRESSUPOST GENERAL DE L’AJUNTAMENT
DE MANRESA PER A L’EXERCICI DE 2005, INTEGRAT PEL PRESSUPOST
D’AQUESTA CORPORACIÓ I EL DE LES SOCIETATS MUNICIPALS AIGÜES
DE MANRESA, S.A. I FOMENT DE LA REHABILITACIÓ URBANA DE
MANRESA, S.A., I APROVACIÓ DE LES BASES D’EXECUCIÓ DEL
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT.

El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, del 24 de novembre del 2004, que,
transcrit, diu el següent:
"Havent-se confeccionat per aquesta Alcaldia Presidència el Pressupost general
d’aquest Ajuntament per a l’exercici de 2005 i les Bases d’execució del mateix , i emès
l’informe preceptiu per part de la Comissió d’Hisenda i 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, per el que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals i 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 de 2005, integrat pel Pressupost d’aquesta Corporació i el de les societats
municipals AIGÜES DE MANRESA, S.A. i FOMENT DE LA REHABILITACIÓ URBANA
DE MANRESA, S.A., així com les Bases d’execució del mateix, el resum dels quals és
el següent:
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PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT
ESTAT D’INGRESSOS
Capítols

Euros

A) OPERACIONS CORRENTS
1. Impostos directes
2. Impostos indirectes
3. Taxes i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials

.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................

22.710.000,00
3.760.000,00
34.505.299,00
17.336.306,00
557.500,00

.......................................
.......................................
.......................................
.......................................

2.067.200,00
4.617.748,00
6.172,00
13.719.924,00

....................................

99.280.149,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6. Alienació d’inversions reals
7. Transferències de capital
8. Actius financers
9. Passius financers
TOTAL ESTAT D’INGRESSOS

ESTAT DE DESPESES
I. CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL
Grups

Euros

1. Serveis de caràcter general .......................................
2. Protecció civil i seguretat ciutadana ..........................
3. Seguretat, protecció i promoció social .......................
4. Producció de béns públics de caràcter social ............
5. Producció de béns públics de caràcter econòmic ......
6. Regulació econòmica de caràcter general .................
7. Regulació econòmica de sectors productius ..............
9. Transferències a Administracions Públiques .............
0. Deute Públic ...............................................................

8.244.273,00
3.429.059,00
11.171.102,00
35.180.603,00
32.202.485,00
2.251.941,00
623.131,00
10.500,00
6.167.055,00

TOTAL ESTAT DE DESPESES

99.280.149,00

II. CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
Capítols

Euros

A) OPERACIONS CORRENTS
1. Despeses de Personal
2. Despeses en béns corrents i serveis
3. Despeses financeres
4. Transferències corrents

..........................
..........................
..........................
..........................

24.041.618,00
17.843.000,00
1.621.891,00
5.187.110,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL
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6. Inversions reals
7. Transferències de capital
8. Actius financers
9. Passius financers

..........................
..........................
..........................
..........................

TOTAL ESTAT DE DESPESES

42.638.381,00
3.301.075,00
6.172,00
4.640.902,00
99.280.149,00

PRESSUPOST DE LA SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL
AIGÜES DE MANRESA, S.A.
I) PRESSUPOST D’EXPLOTACIÓ
Concepte

Euros

A) DESPESES (DEURE)
Existències
Compres netes
Despeses de personal
Despeses financeres
Tributs
Treballs i subministraments
Amortitzacions
Benefici d’explotació

..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................

TOTAL DEURE

602.125,00
2.347.552,00
4.833.384,00
120.956,00
198.990,00
3.858.465,00
765.000,00
409.000,00
13.135.472,00

B) INGRESSOS (HAVER)
Existències
..........................
Vendes netes
..........................
Ingressos accessoris a l’explotació
..........................
Treballs realitzats per l’empresa pel seu immobilitzat ....
TOTAL HAVER
II) PRESSUPOST DE CAPITAL
Concepte

602.125,00
10.848.722,00
284.625,00
1.400.000,00
13.135.472,00

Euros

A) ESTAT DE DOTACIONS
Immobilitzat material
..........................
Immobilitzat immaterial
..........................
Immobilitzat financer
..........................
Retorn de préstecs concedits a mig i llarg termini ..........

1.467.000,00
54.000,00
350.000,00
339.823,00

TOTAL

2.210.823,00

B) ESTAT DE RECURSOS
Autofinanciació
..........................
Financiació aliena
..........................
Disposició Fons de maniobra any anterior .....................

1.174.000,00
553.862,00
482.961,00

TOTAL

2.210.823,00
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PRESSUPOST DE LA SOCIETAT ANÒNIMA MUNICIPAL FOMENT DE LA
REHABILITACIÓ URBANA DE MANRESA, S.A.
Concepte

Euros

A) DESPESES
Despeses de personal
Compres i serveis exteriors
Despeses Financeres
Transferències corrents
Inversions
Passius Financers

..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................

TOTAL DESPESES

352.000,00
165.610,00
3.600,00
90.000,00
5.686.795,00
5.500,00
6.303.505,00

B) INGRESSOS
Administració Pública
Ingressos Patrimonials
Altres ingressos
Préstec hipotecari

..........................
..........................
..........................
..........................

TOTAL INGRESSOS

899.000,00
190.210,00
157.500,00
5.056.795,00
6.303.505,00

SEGON. De conformitat amb allò que disposa l’article 169 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març i 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.
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c) Regulació de les transferències de crèdits, establint en cada cas, l’òrgan competent per a autoritzarles.
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
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 I.

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 2005.
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 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.
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Article 3r.

DEL PRESSUPOST GENERAL

El Pressupost General per a l’exercici de 2005, 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

PREVISIÓ DE DESPESES

Ajuntament de Manresa

99.280.149,00 EUR

PREVISIÓ D’INGRESSOS
99.280.149,00 EUR

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

PREVISIÓ DE DESPESES

Aigües de Manresa, S.A.
Foment de la Rehabilitació Urbana de
Manresa, S.A.
Article 4t.

PREVISIÓ D’INGRESSOS

15.346.295,00 EUR

15.346.295,00 EUR

6.303.505,00 EUR

6.303.505,00 EUR

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. Distingint-se: grup de funció, funció, subfunció i programa.
b) Econòmica. 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.
CAPÍTOL 2

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.
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
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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
15.025,30'-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

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.
c) Prestació de serveis.
d) Reembossament de préstecs.
e) Reintegrament de pagaments indeguts.
La generació de crèdits derivats de les operacions a què es refereixen els apartats a), b), c) i d) del
paràgraf anterior exigiran la tramitació d’expedient que haurà de contenir.
1. Certificació de l’interventor d’haver-se ingressat o de l’existència del compromís d’ingressar el recurs
en concret: aportació, subvenció o reembossament de préstecs. La certificació haurà d’efectuar-se
tenint a la vista el document original del què es derivi el compromís o l’obligació en ferm d’ingrés per la
persona física o jurídica en particular.
2. Informe en el què es deixi constància de l’existència o correlació entre l’ingrés i el crèdit generat:
Els crèdits generats amb base a drets reconeguts en ferm però no recaptats no seran executius fins que
es produeixin els ingressos.
La determinació concreta dels conceptes del Pressupost d’ingressos on s’hagi produït un ingrés o
compromís d’ingrés no previst en el pressupost inicial o que excedeixi de la seva previsió inicial i la
quantia de l’ingrés o compromís.
La fixació de les partides pressupostàries de despesa i el crèdit generat com a conseqüència dels
ingressos afectats.
L’aprovació de l’expedient s’atribueix a l’alcalde president de l’entitat previ informe de l’Interventor.
La generació de crèdits per reintegrament de pagaments s’ha de correspondre amb aquells en els quals el
reconeixement de l’obligació i l’ordre de pagament s’efectuïn en el mateix exercici en què es produeixi el
reintegrament. No s’exigeix altre requisit per generar un crèdit en la partida de despeses on es va produir
el pagament indegut, que l’ingrés efectiu del reintegrament.
Article 9è.

INCORPORACIÓ DE ROMANENTS

Tenen la consideració de romanents de crèdit els saldos dels crèdits definitius no afectats al compliment
d’obligacions reconegudes.
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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.
TÍTOL II.

DE LES DESPESES

CAPITOL 1. 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.
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)
b)
c)
d)

Autorització de la despesa.
Disposició de la despesa.
Reconeixement de l’obligació.
Ordenació del pagament.
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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.
Capítol 2.

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.
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.
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
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
En virtut del que disposen els articles 56 i concordants del Text refós de la Llei de contractes de les
administracions públiques, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny , en relació amb
l’article 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, tindran la consideració de
contractes menors els que s’indiquen a continuació:
1) Contractes d’obres fins a 30.050,61'-EUR, inclòs l’IVA
2) Contractes de subministraments fins a 12.020,24'- EUR, inclòs l’IVA.
3) Contractes de consultoria i assistència i de serveis fins a 12.020,24'- EUR, inclòs l’IVA.
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.
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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. Quan el reconeixement de les obligacions sigui conseqüència necessària de la realització efectiva
d’una despesa, sense que hi hagués autorització o compromís, la seva aprovació correspondrà al Ple
de la Corporació.
5. 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.
6. 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.
7. Les factures expedides pels contractistes es presentaran en el Registre General de l’Ajuntament,
havent de contenir, com a mínim les dades següents:
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.
Import facturat amb anterioritat en relació a l’esmentada despesa.
Firma del contractista.
8. Rebudes les factures en el Registre, es traslladaran a l’oficina gestora de compres als efectes de la
seva tramitació i, en el seu cas, proposta de pagament.
9. 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:
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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.

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 concurs o
subhasta, 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. Succesivament 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.
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—
—
—
—
—

Arrendaments.
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

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.
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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)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Projectes, plànols i memòria.
Pressupost, que contindrà la totalitat del cost. Si fos precisa l’execució d’obres d’urbanització,
s’avaluarà el cost d’aquestes.
Plec de condicions.
Constància que s’hagi incoat l’expedient d’imposició de contribucions especial o informe de la
seva improcedència.
Amortització, raonant la vida útil estimada.
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.
Proposta d’aplicació pressupostària.
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.

Article 24è. PROCEDIMENT NEGOCIAT
1. Els límits quantitatius del procediment negociat són:
Tipus de contracte

Límit

— Obres (ja siguin ordinàries o d’inversió) ........... Pressupost inferior a 60.101,21'- EUR
— Serveis públics ................................................. Despeses de primer establiment inferiors a
30.050,61'-EUR i termini inferior a cinc anys
— Subministraments ............................................. Pressupost inferior a 30.050,61'-EUR, límit que
s'eleva
a
48.080,97'EUR
per
als
subministraments de fabricació i a 60.101,21'- EUR
per
als
subministraments
de
productes
consumibles, peribles o de fàcil deteriorament.
— Consultoria i assistència i de serveis ............... Pressupost inferior a 30.050,61'-EUR.

Les referències a aquests imports s’entenen fetes amb l’IVA inclòs
Aquests límits quedaran modificats automàticament si es modifiquessin per al conjunt de les
administracions públiques.
2. Les quantitats anteriors 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.
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.
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Podran adquirir-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, 2005, els següents
percentatges:
Art.
174 TRLRHL

Crèdits inicials

Límit 2006

Límit 2007

Límit 2008

Límit 2009

X

0’7X

0’6X

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).
Capítol 4.

PAGAMENTS A JUSTIFICAR I BESTRETES DE CAIXA FIXA

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 podent 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.
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:
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a) Concertar els serveis financers de la tresoreria amb entitats de crèdit i estalvi mitjançant l’obertura dels
següents tipus de comptes:
1.
2.
3.
4.

Comptes operatius d’ingressos i pagaments
Comptes restringits de recaptació.
Comptes restringits de pagament.
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 realitzarse 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 2005 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 2005.

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:
1)

Acceptació pel Ple
a) Quant la subvenció concedida superi el límit previst en l'article 21.1.F) de la Llei 7/1985 de 2
d'abril, reguladora de les bases del règim local (10% dels recursos ordinaris del Pressupost).
b) Quant l'ens que concedeixi la subvenció demani un certificat acreditatiu de l'acceptació de la
subvenció pel Ple de la Corporació.
c) Quant existeixi una normativa específica que exigeixi un acord d'acceptació del Ple de la
Corporació.

2)

Acceptació pel Regidor Delegat d'Hisenda, atesa l'atribució de competències feta per Decret de
l'Alcaldia de 20 de juliol de 1999:

Resta de supòsits
De conformitat amb l'article 4.1.e) de l'RD 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el règim
jurídic dels funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, tot acord d'acceptació de
subvenció haurà de ser informat prèviament per la Intervenció municipal.
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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 específiques 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 clàusula
particular en funció de la valoració de les propostes que es presentin al concurs.
2. Clàusules particulars
Amb la temporalitat que s’escaigui s’aprovaran les clàusules particulars que, per a cada convocatòria,
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, beneficiaris 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 el beneficiari 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.

—

Els crèdits màxims que es destinen per a cada un dels programes, a càrrec de les partides
pressupostàries corresponents.

—

Barem específic de criteris de valoració per atorgar-les.

—

Composició nominal de la Comissió Qualificadora.

Aquestes clàusules particulars 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.
3. 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.
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—
—

—
—
—

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 clàusules particulars podran determinar percentatges de
participació superior.
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.

4. 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

5. Sol·licituds
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 als Ciutadans o es podran baixar de la pàgina “web”
municipal.
El termini de presentació de sol·licituds serà el que estableixin, per a cada cas, les clàusules particulars 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 clàusules
particulars 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.
6. 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:
a) Certificats positius d’Hisenda i Seguretat Social, o bé declaració responsable del 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 un 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 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. (*)
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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) Memòria d’activitats de l’any anterior per duplicat.
h) Declaració que disposa dels llibre comptables, registres diligenciats i altres documents degudament
auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable (#).
i)

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 clàusules particulars.

(*) 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.
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 clàusules particulars 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 del representant 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 al 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.
7. Instrucció
Serà òrgan instructor el regidor delegat de l’àmbit d’actuació a les que es refereixin les clàusules
particulars.
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 delegat de l’àmbit d’actuació a les que es refereixin les clàusules particulars
— 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 clàusules particulars.
— 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 clàusules particulars no continguin la relació nominal de la composició de la Comissió
qualificadora, un cop determinada aquesta pel president 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 als interessats 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.
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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 clàusules particulars (#).
8. Valoració de les sol·licituds
Els criteris per a la valoració de les sol·licituds de les subvencions seran els següents:
A) L'INTERÈS GENERAL DE L'ACTIVITAT PER A LA CIUTAT.
b) El dèficit d'activitats anàlogues en el municipi.
c) El nombre de destinataris a qui va adreçada.
d) La dificultat d'executar-se sense la subvenció.
e) La transcendència que tingui l'activitat.
f) Altres criteris específics de l'activitat (màx. 40% del total).
Les clàusules particulars determinaran els punts aplicables a cada criteri de valoració en un barem
específic.
9. Informe d’intervenció
Amb caràcter previ a l'acord definitiu d'atorgament de subvencions, 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 el beneficiari no és deutor de la hisenda municipal.
10. 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.
11. Beques i premis
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 clàusules particulars 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.
12. 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 3 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
Els beneficiaris 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 clàusules particulars 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 als
beneficiaris.
14. Publicitat de les subvencions concedides
L’Ajuntament de Manresa publicarà les subvencions concedies al Butlletí Oficial de la Província, així com
al taulell d’anuncis de la corporació, llevat que els imports de les mateixes, individualment considerades,
siguin inferiors als 3.000 € en quin cas serà suficient amb la publicació al taulell d’anuncis.
15. Quantia de les subvencions
L’òrgan instructor podrà elevar proposta de subvenció per imports inferiors al sol·licitats pels interessats,
especificant-se així en la proposta de resolució provisional per tal que es compleixin les previsions de
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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 clàusules particulars.
16. Obligacions dels beneficiaris
Els beneficiaris de les subvencions atorgades hauran de:
a) Acceptar la subvenció a l’efecte del compliment de les condicions fixades per a la seva aplicació.
b) 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.
c) Justificar les despeses fetes partint de l’aplicació de la subvenció rebuda, tal com determina l’article
18.
d) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i als controls financers que es considerin necessaris per
part d’aquest Ajuntament.
e) Facilitar tota la informació requerida pels òrgans de fiscalització de la comptabilitat pública.
f) 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.
g) Col·laborar en el seguiment o demanda d’informació que faci l’Ajuntament de Manresa.
h) Quan el 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.
i)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.
j)

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.
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
el beneficiari aquesta obligació en el termini de 30 dies hàbils des de la finalització de la mateixa, si bé,
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motivadament, les clàusules particulars podran preveure situacions diferents d’acord amb el paràgraf
primer de l’article 13 i article 20. 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 del beneficiari 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.
d) Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, el servei responsable requerirà el
beneficiari per corregir-la o completar-la en el termini improrrogable de 10 dies hàbils.
e) 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.
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.
Donat el cas que el beneficiari 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 clàusules particulars 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.
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, el beneficiari facilitarà tot tipus
de proves i d'informació a l'Ajuntament quan li fossin sol·licitades.
IV Convenis de col·laboració
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22. Convenis de col·laboració
Les clàusules particulars 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:
—
—
—
—

Objectius que es pretenen.
Compromisos assolits per ambdues parts.
Composició de la comissió de seguiment.
Vigència.

Aquestes bases generals i les clàusules particulars 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:
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) No es podrà procedir a la contractació o realització de despeses corresponents a plans ocupacionals,
si no s’ha ingressat en la Tresoreria municipal, les subvencions que les financien, llevat que en la
contractació corresponent es condicioni la percepció pels interessats de l’import de dites despeses a la
prèvia recepció dels fons que les financien, salvat disposició legal que ho impedeixi.
L’Interventor farà constar aquests extrems en el certificat a expedir com a requisit previ a l’inici de
l’expedient de contractació.
c) 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.” integrades en el Pressupost General, es desenvoluparan
conforme a les normes específiques d’aquestes Societats.
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.

El senyor Perramon i Carrió explica el Pressupost de la societat municipal Fòrum, SA,
comentant, primerament, que presenta, a diferència de l'exercici anterior, una xifra
d'inversió i de despesa corrent força més elevada.
Així, informa que es produeix un augment del 85 per 100 en la inversió i d'un increment
del 33 per 100 en la despesa corrent.
Diu que en conjunt el Pressupost és de 6.300.000 euros, més de 5,5 dels quals són
d'inversió.
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Explica que una part important d'aquests diners es destinaran a despeses de construcció
d'edificis; a despeses de promoció, com són ara els enderrocs, el cost del projecte i els
impostos; i a les funcions de preparació de sòl, habitatge i rehabilitació.
Diu que la despesa corrent augmenta perquè la societat municipal Fòrum, SA, per fer
front a aquest conjunt d'inversions i a l'increment de la seva activitat ha hagut de reforçar
la seva Plantilla de personal, tant pel que fa als llocs de treball tècnics com als
administratius.
Manifesta que aquest reforç li permet ara estar en condicions de fer front no només a
l'important projecte del sector Barreres, que començarà a principis de l'any que ve, i al
qual es destinarà la major part del Pressupost d'inversions, sinó també a les obres del
sector de la Via de Sant Ignasi i del carrer Montserrat, és a dir, al Pla especial del camí de
la Cova, que es procurarà que comencin a finals del 2005, i que significaran un revulsiu
molt important en la zona de les Escodines.
Així mateix, comenta que durant l'any 2005 es realitzarà l'actuació de la Casa Vidal, que
consistirà en una combinació de renovació, ja que s'enderrocarà un edifici del carrer del
Camp d'Urgell; i de rehabilitació, ja que s'utilitzarà una part de la Casa Vidal, que està en
bones condicions per ser rehabilitada, per construir-hi habitatges de lloguer i locals.
Recorda als presents que l'operació més important del sector Barreres inclourà tota una
colla d'elements claus per a la revitalització del nucli antic, que són la construcció de 88
habitatges, la major part dels quals són protegits; més de 220 places d'aparcament; i
locals comercials, que també donaran vida al sector.
Comenta, així mateix, que durant l'any que ve l'Oficina local d'habitatge i rehabilitació
replantejarà en part el seu funcionament, d'acord amb la nova política d'habitatge de la
Generalitat de Catalunya, que s'aprovarà properament. Diu que això permetrà dedicar
més esforç a l'aflorament dels pisos de la ciutat que en aquests moments estan
desocupats, a través de l'oferiment de garanties als propietaris i intentant que aquests
habitatges s'ofereixin a preus de règim protegit, a fi de resoldre les necessitats que té la
societat en aquest aspecte.
Diu, per tant, que la societat municipal Fòrum, SA no és només l'agència municipal de
rehabilitació, sinó també l'executora de les polítiques d'habitatge municipals.
Comenta que aquesta societat està gestionant—i ho continuarà fent durant l'any que
ve—uns 130 arrendaments en habitatges i uns quants més en locals, i que en el futur
podrà disposar i aplicar els diners dels convenis que s'han signat cada any entre l'Estat,
la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Manresa, perquè els ajuts al sector privat i a
la rehabilitació siguin més grans i permetin aportar un percentatge més elevat a les obres
de rehabilitació.
Opina que el conjunt d'actuacions que es plantegen en aquest Pressupost permeten
realitzar un nou impuls o un impuls més gran a la revitalització del nucli antic, i diu que,
per tant, deixant de banda la part del cost de finançament que es cobreix amb crèdit,
l'aportació municipal es reforça quant a les despeses d'estructura, arribant fins als
253.000 euros, i es manté i s'augmenta una mica quant a les inversions, amb el
compromís de superar els 600.000 euros, situant-se en 630.000 euros.
Manifesta que l'Ajuntament té l'objectiu d'avançar en aquests temes, no només a través
de la societat municipal Fòrum, SA, sinó mitjançant altres intervencions que s'explicaran, i
demana el vot afirmatiu dels membres presents al Pressupost que es presenta en
aquesta sessió.
El senyor Camprubí i Duocastella presenta el Pressupost de l'Ajuntament de Manresa,
que integra el d'aquesta Corporació i els de les societat municipals d'Aigües de Manresa,
SA i de Fòrum, SA, que ha explicat el senyor Perramon.
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Diu que els Pressupostos inclouen les despeses corrents, les inversions i les fonts
d'ingressos, i que es disposa d'un Pressupost consolidat per a l'exercici del 2005 de
118.044.424 euros.
Comenta que el Pressupost és l'instrument econòmic que serveix per assolir determinats
objectius i, en aquest cas, la plasmació o l'execució dels acords del pacte de govern i dels
compromisos contrets en el procés de participació ciutadana i en l'elaboració del PAM
2004-2007.
Diu, però, que a part d'aquestes premisses òbvies (el pacte de govern i el PAM), aquest
Pressupost té altres característiques, com són ara, que fruit de procediments
pressupostaris, s'arrosseguen projectes d'inversió iniciats en exercicis anteriors, sigui
perquè es van fer previsions d'anualitat o bé perquè també preveien plurianualitats.
Continua citant, com a característiques del Pressupost, que es tracta d'un projecte
ambiciós, però també necessari per a la transformació de la ciutat, i que força la política
municipal, de manera que posa al límit les possibilitats financeres de la pròpia gestió i de
la gestió econòmica, i diu que si ho fa és perquè existeixen unes oportunitats que creu
que no es poden deixar passar, com són l'augment de l'atractivitat de la ciutat, pel que fa
a l'aspecte residencial, a l'industrial, al fet conegut de l'augment de la població, la
implicació del sector privat en la transformació de la ciutat, la bona dinàmica del sector de
la construcció, la maduresa dels projectes i la concertació i la implicació en projectes
concertats amb diferents sectors econòmics de la ciutat.
Creu que són oportunitats del moment, les quals, malgrat que sigui cert que plantegen
dubtes i alguna incertesa, no s'han de deixar passar, sinó que cal saber-les aprofitar.
Entrant en l'exposició detallada del Pressupost de la Corporació, diu que ha dividit
l'explicació en tres àmbits: el referent al servei a les persones, el de l'obra pública i el
corresponent a l'administració i el seu finançament, que conflueixen tots ells a assolir la
millor qualitat de vida per als ciutadans i les ciutadanes, a través de la prestació de
serveis públics i de la realització d'inversions que promoguin la transformació i el progrés
de la ciutat.
Quant al servei a les persones, informa que s'augmenta la dotació econòmica, i, per tant,
es disposarà de més recursos per a les persones que més ho necessiten. Així, diu que
les partides pressupostàries corresponents a serveis socials s'incrementen en 288.000
euros, que es destinaran concretament a l'increment del programa d'atenció a domicili,
cosa que significarà l'augment de la cobertura i de la qualitat d'aquest servei, amb més
hores efectives, prestades tant de forma directa com a través dels convenis signats amb
centres d'atenció primària i salut.
Continua informant que s'augmentarà amb quaranta aparells més el servei de telealarma,
amb els quals s'arribarà a 150 unitats i que s'incrementaran els recursos que es destinen
al programa "xec servei", que permetrà passar d'oferir 75 xecs a 100 xecs per usuari. Diu
que també s'augmentarà la subvenció d'aquests xecs, de manera que passarà de 3,60 a
3,90 euros.
Manifesta que en l'àmbit educatiu, es planteja donar resposta als reptes que té la ciutat,
com són ara la posada en marxa del projecte educatiu de la ciutat, i l'inici del
cofinançament amb la Generalitat de Catalunya, de la rehabilitació estructural de l'escola
Renaixença, on també s'ubicarà un servei d'informació i atenció a les famílies, per al qual
es preveu per a aquest any una inversió inicial de 150.000 euros per part de l'Ajuntament.
Comenta, així mateix, que s'urbanitzarà l'entorn i els accessos d'una nova escola a la
ciutat, i que s'aplicarà un augment significatiu de les partides referents a petites inversions
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a les escoles, donant compliment així al compromís adquirit a través del PAM consistent
en destinar-hi 180.000 euros anyals.
Exposa també que s'augmenta l'aportació municipal als menjadors escolars, inicialment
per a les escoles públiques de primària, però que es pretén poder arribar als nens amb
necessitats que estan en escoles concertades.
Informa que es destinaran més recursos per donar suport a projectes pedagògics en
l'àmbit de l'educació formal i no formal, que potenciïn una escola pública i oberta, i una
ciutat educadora més cívica i solidària, amb l'objectiu—ja comentat altres vegades—de
garantir una educació permanent al llarg de la vida.
Comenta, quant a l'àmbit universitari, que es podrà acabar la nova biblioteca del Campus,
amb les aportacions de la Universitat Autònoma, de la Universitat Politècnica de
Catalunya, i també es podrà fer la darrera aportació municipal per al finançament de
l'edifici de la Fundació Universitària del Bages.
Diu que, en coordinació amb diferents àrees, s'ha previst un pressupost especial per
desenvolupar un programa i una campanya de promoció del civisme, per poder fer
accions encaminades a la sensibilització per a la millora de la convivència ciutadana.
Informa que es destinen 120.000 euros a aquest concepte.
Destaca que s'ampliarà la Plantilla de la Policia Local amb deu agents més, ja que es
considera que és necessari fer-ho a causa dels nous creixements de la ciutat.
Manifesta, però, que la seguretat ciutadana no es reforça només amb aquesta mesura,
sinó que també s'iniciarà la renovació de la xarxa de comunicacions, que permet tenir
integrades a l'edifici de La Florinda les comunicacions de la Policia Local amb Protecció
Civil, els Bombers, el servei d'emergències i les Associacions de Defensa Forestal, entre
d'altres.
Diu també que s'ampliarà la dotació del parc de vehicles i de la grua municipal.
Comenta que hi haurà més serveis culturals per a les persones, per als quals es
destinarà una inversió contundent de 4.000.000 d'euros, per avançar significativament en
l'objectiu d'acabar el teatre Kursaal, que és un projecte de ciutat, respecte el qual en el
darrer Ple es van aprovar les plurianualitats, per garantir l'execució de l'obra durant els
propers dos anys.
Explica que es renovarà el conveni de col.laboració institucional, per a quatre anys més,
per continuar la rehabilitació de la Basílica de la Seu, que es dota amb 75.200 euros; que
es destinaran dotacions econòmiques per a l'ampliació del Casal de Viladordis; i que
s'ampliaran les millores al teatre Conservatori i al Claustre de l'antic col.legi de Sant
Ignasi, amb un import de 175.000 euros.
Així mateix, informa que s'incrementaran els recursos per a festes, per atendre les
mancances d'edicions anteriors; i que s'augmentarà la Plantilla de personal per a la
gestió directa de festes i programes.
Manifesta també que mereixen una atenció especial les partides destinades a
subvencions, per donar suport a les activitats i esdeveniments que organitzen les entitats,
d'acord amb la nova normativa que s'ha aprovat al respecte, que introdueix principis de
transparència i concurrència.
En relació amb els serveis i la promoció de l'esport, assenyala la millora de les
instal.lacions esportives de la zona del Congost, amb la incorporació de dos nous
conserges, que podran atendre millor altres equipaments esportius, com són ara els de la
barriada Mion o la Balconada.
Diu que es reforcen les partides de manteniment de les instal.lacions, amb un 18 per 100
més i que s'augmenta el servei de neteja i la dotació d'equipament esportiu.
Comenta, quant a la inversió, que s'acabarà la renovació dels vestidors de l'estadi
d'atletisme, es remodelaran els de l'estadi de futbol; s'atendran necessitats d'altres camps
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de futbol, com són ara el de Sant Pau, la Mion, les Cots i La Balconada; i es realitzaran
millores en determinades pistes de petanca, sobretot al Tossal del Coro.
Diu que es preveu també la millora de l'espai de lleure del Pujolet i l'ampliació de l'espai
de serveis del Parc de l'Agulla, en conveni amb la societat municipal Aigües de Manresa,
SA.
Subratlla la consolidació dels programes d'esport per a tothom, així com l'augment de
programes com el d'atletisme escolar; diu que es mantenen els ajuts al bàsquet de
primera línia així com la utilització d'aquest com a element de promoció exterior de la
ciutat.
Finalment, comenta que s'amplia la dotació pressupostària per a la inversió en les
piscines municipals, que s'arrossega de la partida corresponent del Pressupost del 2004,
respecte a la qual comenta que es confirma la subvenció concedida per la Diputació de
Barcelona, per poder-la executar.
Informa, al respecte, que en la propera sessió plenària es proposarà l'aprovació del nou
plec de clàusules per a la concessió d'aquest servei.
Recorda també sobre aquest tema que el Pressupost de les piscines municipals supera
el 7.000.000 d'euros.
Quant a la promoció econòmica, cita la consolidació de les ajudes a la implantació del
comerç del nucli antic; l'elaboració d'un pla estratègic de la indústria tèxtil, d'acord amb
els sectors econòmics i socials; l'ampliació de recursos per a les millores al Palau Firal; la
dotació d'una partida pressupostària per l'inici de l'adequació del carrer del Balç, com a
espai d'atractivitat turística de la ciutat, en el marc tant de la rehabilitació del nucli antic,
com del desenvolupament del Pla estratègic del turisme a Manresa; l'inici d'activitats
ludicoturístiques en el marc del parc patrimonial de la Sèquia, sigui en el seu centre de
visitants del Parc de l'Agulla, o bé en les activitats mediambientals a Can Font, d'acord
amb la societat Aigües de Manresa, SA i la Junta de la Sèquia; la creació d'un centre
d'aplicacions TIC, d'acord amb el Consell Tecnològic de Manresa; el desenvolupament
d'un programa de suport als emprenedors, de forma telemàtica, que és una iniciativa que
es treballarà conjuntament amb la UOC (Universitat Oberta de Catalunya) i que comptarà
amb el finançament de la Unió Europea; i finalment, la consolidació de recursos humans,
per configurar el desenvolupament dels programes i serveis de promoció econòmica.
Respecte a les polítiques d'ocupació, explica que, un any més, s'amplien els recursos
propis per al desenvolupament de programes d'ocupació, però que el que es fa més
evident és la captació de recursos externs, que s'obtenen per executar-los.
Informa, en aquest sentit, que 2 dels 3 milions d'euros, que és l'import total del pressupost
d'ocupació, s'obtenen de l'exterior.
Comenta també que hi haurà més plans i més tallers d'ocupació, cosa que suposarà que
hi hagi més oportunitats per als col.lectius amb més dificultats per accedir al mercat de
treball, amb una formació i un salari.
Diu també que hi haurà un nou programa amb finançament europeu anomenat "Igualem",
dedicat a combatre la desigualtat femenina d'accés al treball.
Informa, així mateix, de dues noves propostes: el programa "Acollim", destinat a millorar
l'estabilitat social d'ocupabilitat dels usuaris en atur; i el programa "Igloo", de formació
ocupacional en termes de rehabilitació d'habitatges, susceptibles de ser llogats pels
mateixos.
Manifesta que, finalment, pel que fa als serveis a les persones, es consolida
pressupostàriament l'àrea de Drets de Ciutadania, cosa que permet, per una banda, la
millora dels equipaments de què disposa, situats al carrer de Jaume I, on es disposarà de
més espai per a l'atenció a les entitats; i, per una altra banda, reforçar els recursos
humans, pel que fa al personal administratiu.
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Continua explicant que es realitzaran millores en el Casal de Joves la Kampana i en
l'aïllament acústic i que es reforçarà el personal per a la dinamització.
Comenta que s'ampliaran l'horari i les activitats del PIAD (Punt d'Informació i Atenció a la
Dona), així com els equipaments i el servei de consergeria del Centre Flors Sirera.
Informa que es consolida un pressupost de 30.000 euros, per elaborar un estudi global
del coneixement, ús i valoració dels serveis i equipaments públics de la ciutat; que es
manté l'1 per 100 dels recursos propis destinats a les polítiques de solidaritat; que es
renovaran els serveis d'informació juvenil, donant prioritat a la seva descentralització; que
s'amplien les activitats de promoció i dinamització del programa de la dona, a través de
projectes com són ara "Dones en acció" i "Dones emprenedores"; que es dotarà el
programa de la gent gran amb un tècnic i un pressupost específic, per donar suport a les
iniciatives socials de la gent gran i per a la gent gran; que el programa d'Immigració i
ciutadania, a més de donar informació i orientació sobre els tràmits legals, a partir dels
convenis acordats amb tres entitats, desenvoluparà activitats de sensibilització i
dinamització associativa dels col.lectius dels nouvinguts.
Comenta també que la participació ciutadana es referma consolidant el treball comunitari
en els diversos barris de la ciutat, a través del món veïnal i amb recursos econòmics
adients propis i també els obtinguts d'altres Administracions.
Diu que es dotaran amb pressupost propi els nous òrgans de participació, com són ara
els Consells territorials i el Consell de ciutat, i que es crearà un servei permanent
d'assessorament per a les entitats.
Quant a l'obra pública per a les persones, diu que cal esmentar la via pública, la
renovació urbana i els nous àmbits de creixement, i comenta que el pressupost en aquest
aspecte aposta per millorar el manteniment dels espais públics i pels serveis a la via
pública, cosa que s'evidencia clarament en el Pressupost i que es concreta en les
partides referents al reforç del paviment; en l'augment de la partida de senyalització
horitzontal, que passa de 100.000 a 160.000 euros; en les de senyalització vertical; en les
corresponents al manteniment de les voreres, que passen de 80.000 a 130.000 euros; en
les referents a noves semaforitzacions, concretament de l'avinguda de les Bases de
Manresa; en la partida de renovació de l'enllumenat, que s'amplia de 230.000 a 300.000
euros, per portar a terme la renovació a la carretera de Vic i la de Cardona—a part del
conveni acordat amb la societat FECSA (Forces Elèctriques de Catalunya), amb 30.000
euros, que es destinaran a la retirada dels cables elèctric aeris—; en la partida
corresponent a parcs i jardins, respecte a la qual es passarà d'un pressupost de 592.000
a un de 708.000 euros, cosa que permet renovar els bancs i millorar els parcs infantils i
crear-ne de nous. Comenta també que d'aquest mateix aspecte de via pública, també es
preveu la renovació parcial del parc d'autobusos urbans.
Destaca, pel seu import, la concessió del servei de neteja viària i la gestió dels residus,
amb una dotació de 6.200.000 euros, que manté la mateixa dotació econòmica que tenia
fins ara, però que, per al proper exercici econòmic deixarà de prestar el servei de
recollida en els polígons industrials, tal com s'ha anat explicant, i d'acord amb les
associacions empresarials que hi són ubicades.
Esmenta, així mateix, la dotació de gairebé 4 milions d'euros, per a les obres dels
col.lectors generals del clavegueram, del carrer de Sant Joan d'En Coll, que té un
pressupost plurianual de 3 anys i que darrerament ja se n'ha contractat l'obra.
Respecte a la renovació urbana, destaca la dotació pressupostària corresponent a la
segona anualitat de la plaça Major; l'ampliació de l'abast d'actuació entorn a la plaça
Valldaura, que relliga amb l'operació d'habitatges, impulsada per la societat municipal
Fòrum, SA, coneguda per "Quatre cantons", i que pretén afrontar, a més, les
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urbanitzacions dels carrers Camp d'Urgell, un tram de la vorera de la Muralla de Sant
Francesc, i part dels carrers de Barreres, de la Mel i de Magraner. Diu que es tracta d'un
conjunt d'actuacions que mostra, de manera efectiva, la renovació en un sector del nucli
antic.
Informa també que encara dins del nucli antic, i concretament en el sector de les
Escodines, el Pressupost preveu l'inici de la remodelació de la plaça de Sant Ignasi, així
com l'inici dels procediments per renovar els carrers Escodines i Sant Bartomeu, i el tram
final del carrer de Viladordis.
Diu que totes aquestes operacions estan vinculades a una subvenció concedida pels
Fons FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament Regional), per un import de 590.000
euros.
Informa també que es realitzarà una vorera al carrer de Sant Joan, que permetrà el lligam
per als vianants entre aquest carrer i la carretera de Vic; que s'urbanitzaran el carrer
d'Enric Morera i el de Bertran de Castellbell, aquest últim a través del traspàs de
finançament del Pressupost del 2004, i respecte el qual en una anterior sessió plenària es
van aprovar les contribucions especials.
Comenta que es fixa una consignació de 300.000 euros per a les millores urbanes, que
es concreten en cada un dels barris.
Encara dins de l'apartat d'obra pública, fa referència als nous àmbits de desenvolupament
i creixement de la ciutat, que incorporen la dotació pressupostària complementària del
2004, per tant ja estaven previstes inicialment en el present exercici, però que ara es
concreten en el nou Pressupost i se n'amplia l'abast. Així, esmenta el Pla Parcial
Concòrdia i la urbanització de l'avinguda Universitària, de Joncadella i de Concòrdia, amb
un pressupost de gairebé 6 milions d'euros, 1,5 del quals ja es va preveure en l'anualitat
del Pressupost 2004. També esmenta el Pla Parcial del Tossal dels Cigalons i la
urbanització dels carrers Bernat Oller, Joan Vilanova, Comtessa Ermessenda i Prudenci
Comellas, amb un pressupost de 4,5 milions d'euros, 500.000 dels quals ja es van
preveure en el pressupost del 2004.
Informa que el Pressupost també inclou el Polígon dels Dolors, amb un pressupost de
12,5 milions d'euros, que és un projecte iniciat ja fa mesos i que ara el projecte inicialment
aprovat i prèviament a resoldre les al.legacions, permetrà finalment urbanitzar una àrea
industrial de 45 hectàrees.
Destaca també els 2.400.000 euros, que es destinaran a la política de sòl, que són
necessaris per a les noves actuacions públiques, sigui en matèria d'habitatge o de sòl
urbà.
Finalment, diu que les inversions en habitatge en el nucli antic, desenvolupades per la
societat municipal Fòrum, SA, que s'han explicat, també s'inclouen en el Pressupost, amb
una aportació de 630.000 euros de capital i una ampliació de la dotació, del 25 per 100
de les despeses corrents, passant de 190.000 a 250.000 euros.
Quant a l'administració i els serveis generals, informa que es consignen 600.000 euros,
que es destinaran a adequar i millorar l'accessibilitat de la Casa Consistorial, cosa que
afectarà a la planta baixa i a l'ascensor; 800.000 euros més per adequar altres edificis
municipals; i 200.000 euros per millorar les mesures relatives a la salut laboral.
Comenta que en cada Servei de l'Ajuntament s'ampliarà la dotació de personal, fins a un
màxim total de 25 noves persones en el conjunt de l'Ajuntament.
Així mateix, diu que es dota el Pressupost de recursos suficients per fer front a la part del
crèdit que cal retornar—que correspon al capital més els interessos—més una previsió
d'interessos de cara als nous crèdits a obtenir per finançar les inversions a realitzar
durant l'any.
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Sense haver explicat de manera detallada les partides del Pressupost i havent destacat
els conceptes que creu més significatius, afirma que aquest pressupost respon als
compromisos del govern, expressat en el PAM (Pla d'Actuació Municipal) i que aposten
clarament per oferir més serveis i més obra pública per a les persones, que són els
ciutadans i ciutadanes de Manresa.
Fent una explicació numèrica del Pressupost, informa que el Pressupost ordinari, és a dir,
el corresponent a les despeses corrents, referents al personal, contractes,
subministraments i interessos, és de 53.340.693 euros, per tant, 5.776.998 euros més
que el de l'exercici anterior.
Exposa, així mateix, que l'apartat de les inversions és de 45.939.456 euros, que és
gairebé el doble del que es va pressupostar per a l'exercici del 2004.
Puntualitza que alguns projectes ja estaven parcialment inclosos en el Pressupost de
l'exercici del 2004 i que per la serva complexitat o el seu procediment s'han hagut
d'incorporar en el del 2005.
Diu, doncs, que el Pressupost suma en el seu conjunt 99.280.149 euros.
A continuació, fent referència als ingressos que tindrà aquesta Corporació per fer front a
les despeses que ha explicat, manifesta que el Pressupost és elevat, però factible des de
la perspectiva dels ingressos.
Concreta que els impostos directes i les taxes vénen determinats per les Ordenances
Fiscals aprovades i per la previsió d'increment dels padrons, com a conseqüència de
l'augment del nombre d'habitatges o de vehicles.
Informa que en aquest capítol es recapten gairebé 32 milions d'euros.
Pel que fa als impostos indirectes, explica respecte a l'ICIO (Impost sobre Construccions,
Instal.lacions i Obres) que ve determinat per l'increment del tipus aplicable—que ha sigut
d'un punt—però sobretot per la bona dinàmica del sector de la construcció.
Explica que les contribucions especials i les quotes d'urbanització, tenen un import de
24.703.000 euros, que suposa el 25 per 100 del Pressupost, que aporta el sector privat,
com a conseqüència de l'augment del valor de les seves finques.
Concreta que gairebé 2 milions d'euros provenen de contribucions especials i que els
22.803.000 euros de quotes d'urbanització del Polígon dels Dolors i dels plans parcials
Concòrdia i Tossal dels Cigalons.
Afirma, doncs, que el sector privat té un paper important en la transformació de la ciutat.
Diu que les transferències de l'Estat es mantenen en el mateix nivell de cada any, i
comenta que l'actual sistema de finançament és el principal problema de les
Administracions locals.
Destaca la major obtenció de recursos externs, fins a 3.200.000 euros més, 1.200.000
dels quals es preveu aplicar a les polítiques actives d'ocupació; 590.000 euros provindran
dels fons FEDER; i 1.400.000 euros es destinaran a l'ampliació de la subvenció del fons
de cohesió per a les obres dels col.lectors.
Finalment, informa que també es preveu un crèdit de fins a un màxim de 13.719.924
euros, la quantia, les condicions i la tramitació del qual es fixarà en el seu dia.
Fa notar que aquesta quantitat és el doble que la del Pressupost anterior i manifesta que
és necessària per tirar endavant el procés de transformació de la ciutat.
Seguidament, en relació amb el Pressupost de la societat municipal Aigües de Manresa,
SA, diu que es va aprovar pel Consell d'Administració i explica que el compte d'explotació
és de 13.035.472 euros, i que el Pressupost d'inversions arriba fins a 2.210.823 euros.
Diu, respecte al Pressupost d'inversions, que es considera necessari concertar un
préstec de fins a 553.000 euros i que la resta es finançaran amb recursos propis.
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Explica que el Pressupost d'inversions inclou una dotació de 705.000 euros per al
projecte "Aigua excel.lent", una de 231.000 euros per als elements de transport, útils i
maquinària; una de 360.500 euros per a diversos treballs en el Parc de l'Agulla; una de
130.000 euros per al centre de l'aigua en la Masia de Can Font; i una de 300.000 euros
per a projectes en diferents municipis de les rodalies.
Acaba la seva exposició demanant el vot afirmatiu dels membres presents al dictamen.
La senyora Sensat i Borràs manifesta que el Pressupost per a l'exercici del 2005 que es
proposa aprovar és el reflex de la voluntat d'un pacte de govern, signat al juliol de l'any
2003. Diu també que és un Pressupost agosarat pel seu volum econòmic, però que
aquest fet mostra les necessitats que té la ciutat, que provenen en part del procés de
transformació urbana que s'està produint a la ciutat i que també es viu en altres ciutats de
Catalunya, que consisteix sobretot en l'increment del nombre d'habitatges.
Manifesta, però que hi ha una altra part molt important del creixement de la ciutat i
d'aquesta transformació que respon a una intenció política i sobretot a tot el que fa
referència a la intervenció pública i municipal en el barri antic de Manresa, que es porta a
terme des de la societat municipal Fòrum, SA, que ha explicat el regidor senyor
Perramon.
Diu que és evident que tots aquests elements conjuntament, els volguts i els que no ho
són, els controlats i que no ho estan tant, però que són lògics i inevitables, configuren el
Pressupost que avui es proposa aprovar.
Diu que, tenint en compte que ja ha transcorregut la meitat de la legislatura, el
Pressupost no podia ser diferent del que es presenta avui si l'equip de govern vol assolir
els reptes urbanístics, socials, de cohesió i de transformació de la ciutat que s'ha
plantejat.
Afirma que ara és el moment d'entomar un Pressupost ampli, perquè l'equip de govern
disposa d'una part de la legislatura que li ha de permetre aconseguir els seus objectius,
que són, per davant de tot, polítics.
Diu que el Pressupost conté també una part de diners provinent del sector privat, ja que
un Pressupost municipal és el resum de la capacitat econòmica d'una ciutat, a partir dels
recursos propis i dels recursos externs que provenen d'altres Administracions, i, dins dels
propis, s'inclou la capacitat de la mateixa Administració i, alhora, els impostos que els
ciutadans i ciutadanes del municipi aporten.
Diu que això forma part d'una lògica necessària i indispensable en societats
democràtiques, i manifesta que des de la lògica dels drets i deures, no es pot tenir un
estat del benestar sòlid i potent, amb garanties de cohesió si no es garanteix també que
l'Administració disposarà dels recursos econòmics necessaris per donar resposta a les
necessitats i per oferir els serveis consensuats políticament i també des de la ciutadania,
tal com ha quedat recollit, en el cas de Manresa, en el PAM, al qual ha de donar resposta
aquest Pressupost per davant de tot. Afegeix que cal que sigui efectiu el compromís
assumit per l'equip de govern en la sessió del Consell de ciutat celebrada al març
d'aquest mateix any.
Manifesta que cal anar desenvolupant totes les accions que conté el PAM i que el
Pressupost és aquesta intenció concretada en diners.
Diu, doncs, que els diners privats hi són i que tant de bo n'hi haguessin més.
Creu que també és important recordar el context de la ciutat de Manresa, que és el
mateix que el de moltes altres ciutat, pel que fa al seu ofegament financer, que provoca
que, malgrat que el Pressupost que avui es presenta és assumible—ja que en cas
contrari no es proposaria—l'equip de govern hagi de ser molt conscient que haurà d'estar
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molt al damunt, perquè haurà de demostrar una bona capacitat de gestió, cosa que és
assumible però no senzilla.
Afirma que els municipis no disposen de gaires recursos ni mecanismes per donar
resposta a les seves necessitats, i que els recursos que arriben de l'Estat queden molt
lluny del que seria desitjable i òptim, i que, per tant, comença a ser urgent fer una
redefinició del model de finançament.
Diu també que la ciutat de Manresa, com molts altres municipis de Catalunya, amb la
retirada de l'IAE (Impost sobre Activitats Econòmiques) ha patit una reducció de diners
molt important, que no està rebent de cap altra forma.
Manifesta que les conseqüències d'aquesta mesura no les pateix només l'Ajuntament,
sinó també els ciutadans i les ciutadanes.
També afirma que la capacitat impositiva dels ajuntaments, en molts casos, no és
progressiva, en el sentit que no els permet en tots els casos poder diferenciar que el qui
més té és qui més ha de pagar, a fi de poder desenvolupar polítiques progressives i
d'alliberament d'impostos per als col.lectius que es troben en situacions més precàries.
Diu que aquest és un repte important i que, per tant, cal que les Administracions que
tenen competències en aquest aspecte vagin millorant, a fi d'evitar que la situació dels
municipis sigui cada vegada més complexa, oimés en una situació com la de Manresa,
on s'està produint un creixement de la població, que obliga a l'Ajuntament a mantenir els
serveis, a augmentar-ne alguns i a fer bones previsions perquè la ciutat no es quedi
enrere.
Un cop exposat aquest marc general, fa referència a alguns aspectes concrets del
Pressupost per a l'exercici 2005, referents a l'àrea de Drets de Ciutadania, no només des
d'una perspectiva econòmica, sinó també des del punt de vista dels instruments de què
es disposa per gestionar aquest Pressupost, perquè quan es parla del Pressupost cal
referir-se als diners i a la despesa que de forma directa l'Ajuntament pensa fer respecte a
determinats col.lectius, accions i polítiques, però també cal tenir en compte que els diners
no ho expliquen tot si no s'analitzen els mitjans de què es dota l'Administració per intentar
gestionar, cada vegada millor, des del punt de vista de la transparència, l'eficàcia i la
participació, els recursos públics destinats a les polítiques socials.
Explica que el 25 per 100 del Pressupost total de l'àrea esmentada es destinarà a
personal; l'11 per 100, a equipaments i el seu manteniment, pel que fa al consum, la
neteja i la seva millora; i el 24 per 100, a la realització de polítiques socials que
s'aplicaran directament des de l'àrea de Drets de Ciutadania, tenint en compte que el 40
per 100 dels recursos públics que es destinen a polítiques socials es gestionen
conjuntament entre l'Ajuntament i les entitats i col.lectius de la ciutat.
Creu, doncs, que és una aposta molt important, on no només es produeix una
descentralització de l'àrea citada, sinó també de les polítiques públiques i socials, cosa
que forma part dels compromisos polítics del PAM, i que constitueix, per tant, una
intenció d'acostar cada vegada més el que fa l'Administració, amb qui ho fa i com ho fa.
Fa notar que alguns aspecte del Pressupost d'inversions tenen un contingut polític molt
important per a l'àrea de Drets de Ciutadania, però una consignació econòmica no tan
rellevant.
Explica que l'equip de govern es va comprometre amb els representants dels músics de
la ciutat a estudiar els espais de què disposa Manresa per a la celebració de concerts, i
que, en conseqüència, l'àrea de Drets de Ciutadania i, en concret, la regidoria de
Joventut, han vetllat perquè es faci aquest estudi durant aquest any, a fi de conèixer les
possibilitats econòmiques que té aquesta ciutat per disposar dels equipaments
necessaris per a un col·lectiu molt important de la ciutat, com ho és la gent jove.
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Aclareix que aquests equipaments no s'han d'entendre només com a un espai de
consum, ja que de tots és sabut que a Manresa hi ha una tradició important d'organitzar
activitats d'aquest tipus i, per tant, cal donar resposta a aquesta dinàmica.
Diu, doncs, que aquest repte s'introdueix en el Pressupost, juntament amb els aspectes
relacionats amb la regidoria de Participació i de necessitats dels barris, sobre les
actuacions, que tenen un petit cost econòmic, però que són importants en les polítiques
de quotidianitat i de millorar els aspectes relacionats amb l'entorn de les persones.
Informa també, respecte a les polítiques de participació ciutadana, que l'Ajuntament està
aportant 150.000 euros anuals al moviment veïnal, a fi que es destini a polítiques socials
en el territori, i comenta que a més de consensuar l'import dels programes comunitaris,
aquesta Administració treballa conjuntament i coordinadament, tant des de l'àmbit tècnic
com polític, amb el moviment veïnal en aquest tema.
Diu que tant aquest aspecte com els programes de la Gent gran, de la Dona, de Joventut
i d'Immigració es podran desenvolupar a través de la comissió de programes
transversals, que va aprovar aquest Ple al juliol d'aquest any, i que està formada pels
representants de l'estructura tècnica de l'Ajuntament.
Explica que aquesta comissió tècnica ja té l'encàrrec de començar a treballar en la
definició dels criteris que s'aplicaran durant els propers anys en la política d'habitatge
públic a la ciutat de Manresa, a través de la societat municipal Fòrum, SA.
Diu, per tant, que al mateix temps que es treballa en la construcció de l'habitatge també
és defineixen aquests criteris, que han de determinar quins són els col.lectius i les
persones que han de tenir prioritat per accedir-hi.
Insisteix, doncs, en la idea que la gestió d'un pressupost no consisteix només en situar un
volum econòmic determinat, sinó en definir les eines de què es dota l'Administració per
desenvolupar els seus objectius polítics i socials.
En la mateixa línia que ha explicat el regidor senyor Camprubí, informa que, dins de la
partida de Drets de Ciutadania és dóna especial importància a l'elaboració d'estudi,
perquè es considera que és difícil treballar sobre la realitat si no se'n té un coneixement
acurat.
En aquest sentit, explica que l'Ajuntament s'ha marcat l'objectiu i el repte de saber fins a
quin punt coneixen i com valoren els ciutadans i les ciutadanes els serveis públics que els
ofereix aquesta Administració.
Diu que aquest estudi no es farà només durant aquest any, sinó que es pretén realitzar-lo
cada dos anys, per poder comparar els resultats i definir els aspecte dels serveis públics
que cal anar millorant, tant pel que fa a la quantitat com a la qualitat.
Creu que és important establir els mitjans necessaris, no només per fer coses noves, sinó
per conèixer la valoració que fa la ciutadania o la percepció que té respecte l'eficàcia, el
sentit i la viabilitat del que ofereix l'Ajuntament.
Manifesta que el Pressupost que es proposa aprovar és ambiciós i contundent pel que fa
a les xifres, però, creu que si s'analitza amb una mica de detall—i en aquest pas els
diferents grups municipals tenen la voluntat de parlar-ne per definir les concrecions que
calgui—es veurà que aquest Pressupost no s'ha deixat emportar per la temptació de les
grans xifres, deixant de banda el dia a dia, sinó que ha intentat reforçar les possibilitats
reals del municipi i la seva actual capacitat econòmica, enfortint les partides
pressupostàries i les línies d'actuació que tenen un efecte directe sobre la vida diària dels
ciutadans i ciutadanes de Manresa.
Diu que, per això, són molt importants les partides que ha citat el regidor senyor
Camprubí, referents a la via pública, com també ho són els treballs que s'estan fent en
aquest moment en relació amb la mobilitat, per donar resposta a les situacions
quotidianes que es produiran quan s'executin les obres públiques que es preveu realitzar.
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Diu que tots els elements necessaris per donar aquesta resposta estan inclosos en el
Pressupost, i que, malgrat que segurament caldrà anar millorant i modificant alguns
aspectes, aquest Pressupost és realista i assumible, sobretot pel que fa a aquesta
concreció del dia a dia.
Finalment, destaca la importància de la nova política de subvencions de l'Ajuntament, no
només per l'augment dels recursos econòmics que es produeix, que permetrà a
l'Ajuntament continuar pactant, concertant i treballant conjuntament amb les entitats i
col.lectius de la ciutat sobre diferents àmbits, sinó també per l'agilitat amb què es pretén
començar a treballar sobre les actuacions, les activitats i amb els col.lectius que són vitals
per al funcionament quotidià de la ciutat.
Acaba dient que, per totes les raons que ha exposat, el GMICV-EA considera que el
Pressupost, malgrat que és millorable, respon als objectius principals que té el govern
municipal, en un doble sentit: per una banda, els que ha elaborat internament l'equip de
govern i que es tradueixen en el pacte de govern que van signar els grups municipals que
el composen; i, per una altra banda, els compromisos que té l'equip de govern amb els
ciutadans i ciutadanes a través del PAM.
Així mateix, diu que el Pressupost dóna les eines econòmiques i els instruments polítics i
tècnics necessaris perquè l'equip de govern pugui donar resposta als compromisos que
ha contret amb els ciutadans i ciutadanes de Manresa.
El senyor Fontdevila i Subirana diu que ja fa dies que s'està reexplicant el Pressupost a
diversos col.lectius de la ciutat, a la premsa i al ple de l'Ajuntament, que hauria de ser el
lloc més important on s'ha de fer.
Explica també que aquest matí s'han reunit els tècnics de l'àrea dels Serveis a les
Persones, si més no, perquè vagin destil·lant les intuïcions que s'han anat produint durant
els darrers dies en el sentit de cap on va el Pressupost de la Corporació per a l'exercici
2005.
Diu que a mesura que s'han anat concretant els diferents aspectes durant la reunió, ha
anat tenint la sensació que aquest Pressupost serà tècnicament ben rebut dins de
l'Ajuntament i probablement també a la ciutat.
Aclareix que ho diu com a una qüestió prèvia al que explicarà més endavant, però també
per matisar que quan ha sentit la presentació del Pressupost que ha fet el regidor delegat
d'Hisenda, senyor Camprubí, ha tingut la sensació que es pot donar de vegades—i no
pretén afirmar que això passi en aquest Saló de Sessions—consistent en que s'està
redactant una carta als Reis i preguntar-se si l'Ajuntament serà capaç de fer tot el que
diu. Opina que aquesta pregunta quedarà avui pendent de resposta.
Diu que aquest Pressupost és ampli, cosa que significa que és ambiciós, i també un punt
atrevit, però, com a síntesi inicial, afirma que és un Pressupost encarat a gestionar molts
dels reptes que s'havia proposat l'equip de govern per a aquest mandat, i que la gestió
dels projectes i de les obres, no és neutra, sinó que té al darrera un programa polític.
Manifesta que el Pressupost que es presenta avui és el resultat del pacte polític acordat a
l'estiu del 2003, condicionat per una sèrie de debats ciutadans previs, vinculats a
l'elaboració del PAM, a les diverses comissions que treballen en aquest Ajuntament i, fins
i tot, al treball intern que es fa contínuament de reescriure el Pressupost, ja que els
aspectes que no s'han pogut incloure per a l'exercici del 2005, ja estan sobre la taula per
estudiar si es podran incorporar al 2006, i d'altres, ja s'arrosseguen del Pressupost del
2004. Diu que el Pressupost és una eina viva—cosa que es demostra amb la situació
divertida que es produeix de vegades quan alguns regidors confonen els diferents
exercicis econòmics en les seves explicacions—i la concreció del llistat de propostes, de
requeriments i d'inversions que la ciutat s'ha plantejat com a necessaris.
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Comenta que, pel seu caràcter viu, el Pressupost té moments àlgids i d'altres més suaus,
i que el del 2005 és important per la conjuntura que viu la ciutat. Diu que al final d'aquest
període de debats s'han encarregat prou obres com perquè el 46 per 100 dels més de 99
milions d'euros és destinin a inversions. Afirma que aquest és un senyal de maduresa,
que fa pensar que es tracta d'un Pressupost ambiciós, al darrere del qual hi ha molts
estudis i molts projectes, i l'Ajuntament està en disposició de licitar moltes obres.
Pel que fa als programes de treball, diu que els equips que tenen les diferents àrees de
l'Ajuntament han estat treballant un encàrrec polític, que es va tornar a endegar a l'estiu
del 2003, cosa que ha provocat que en aquest moment aquesta Administració es trobi
davant de l'any de major creixement del Pressupost pel que fa a l'àmbit dels programes.
Diu que en aquest punt l'Ajuntament pretén fer un pas més enllà.
Manifesta que el Pressupost per a l'exercici del 2005 té una càrrega d'atreviment, perquè
posa molt amunt la capacitat d'endeutament d'aquest Ajuntament i també perquè posa a
prova la capacitat de la ciutat. Creu que cal ser modest en aquest sentit, ja la meitat del
Pressupost correspon a inversions, amb un import important de 46.000.000 d'euros,
24.000.000 dels quals provindran dels ciutadans, com a contribuents de les noves obres
de transformació de la ciutat. Considera que aquest és un símptoma de la capacitat
col.lectiva i de la coincidència que s'ha aconseguit respecte al projecte de transformació
de la ciutat. Creu que també cal fer un agraïment previ pel gran esforç que s'està a punt
de fer, cosa que no és mèrit d'algunes persones, sinó que respon a la voluntat col.lectiva
de fer un pas endavant. Diu que l'atreviment també rau en la capacitat de gestió d'aquest
Pressupost.
Manifesta que la sessió plenària d'avui és un moment molt important de l'any, però
demana als grups municipals de l'oposició que ajudin a l'equip de govern a vetllar per la
gestió d'aquest Pressupost. Diu que avui es pot dubtar o no de la versemblança de la
llista, però que haurà de ser al llarg de l'any que s'haurà de veure si són capaços de
posar-se a prova i d'exigir tot el que tècnicament suposa aconseguir els objectius
marcats, que són els més ambiciosos que s'han posat mai sobre la taula.
Manifesta que les inversions estan adreçades als ciutadans i les ciutadanes de
Manresa—cosa que pot semblar còmica, ja que pot conduir a preguntar-se a qui podrien
anar adreçades—però insisteix en l'afirmació perquè una part d'elles es dedicaran a la
transformació urbana de carrers i vials, i a la creació de sòl industrial. Diu que tot això és
necessari, però explica que si remarca que el Pressupost està adreçat a les persones és
perquè en aquest moment encara hi bateguen unes grans inversions i unes grans
apostes de ciutat que van dirigides a equipaments d'ús i servei directe dels ciutadans.
Puntualitza que ho diu des de l'actitud de satisfacció que les grans inversions que
s'inclouen en el Pressupost i que comporten molts milions d'euros, acostumen a
sustentar-se en un pacte tàcit políticament molt ampli.
Així, cita la darrera aportació aquest any d'un milió d'euros per a la Fundació Universitària
del Bages, les que es faran per a les obres del Teatre Kursaal i de la Piscina Municipal, i
el 2,7 per 100 que es destinarà al barri antic, al darrera de les quals hi batega sovint una
comunió que va molt més enllà de l'equip de govern, cosa que personalment agraeix.
Comenta que també es produeix un creixement del Pressupost pel que fa a la Plantilla de
personal, com no podia ser d'una altra manera. Diu que en aquest punt es poden produir
disparitats, per part dels grups municipals de l'oposició, però valora positivament el fet
que aquest any els Serveis a les Persones—on fa deu anys que ell hi és—finalment farà
el pas de créixer en aquest aspecte i de consolidar una estructura que personalment
endevina com a molt possibilista, en el sentit que serà capaç de desenvolupar moltes de
les coses que s'ha proposat, o de treballar transversalment amb altres programes que
s'investigaran en el futur a l'Ajuntament.
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Diu que els Serveis a les Persones hi estan predisposats i, per això, obtindran aquest any
un creixement important dels recursos humans. En concret, diu que l'increment serà de
vuit persones, del total de vint-i-quatre que s'ha explicat abans, tenint en compte que deu
d'elles corresponen a nous agents de la Policia Local. Creu, doncs, que en conjunt s'està
fent un gran esforç en inversions, en programes i en recursos humans.
Manifesta que els membres presents podrien arribar a coincidir respecte a la idea que
s'està dibuixant una ciutat amb uns bons serveis, uns bons espais públics, una bona
oferta educativa i sanitària, unes bones instal.lacions i un conjunt d'equipaments de
primera generació, que ja és hora que existeixin després de vint-i-cinc anys d'ajuntaments
democràtics.
Diu que tot això és necessari per viure amb un bon nivell de qualitat i que l'estat del
benestar es configura amb aquests serveis i equipaments, però també, en tant que
aquesta ciutat, decididament i en el moment polític i històric que viu, es configura com a
voluntat de liderar tot un territori. En el mateix sentit, diu que la Catalunya Central que
aquest Ajuntament desitja ajudar a dibuixar també passa per una ciutat que està creixent,
no només demogràficament—aspecte sobre el qual es pot fer un debat en un altre
moment respecte al punt fins on es vol arribar, si és possible definir-lo—sinó també des
del punt de vista de la resposta que es dóna a través dels nous serveis que es creen per
atendre aquest increment demogràfic.
Diu que aquestes són algunes de les garanties que s'han definit i que si el GMERC
volgués destacar alguns aspectes, al marge de la millora de les inversions a les que ha
fet referència anteriorment, també podria citar-ne alguns que estan vinculats als pactes
polítics que mantenen els grups municipals, com són ara l'assistència a les persones amb
més necessitats, a través de l'assistència domiciliària, la dirigida a la infància i
l'adolescència en situació de risc, el servei de telealarmes, i el "Xec servei".
Informa que aquest any se superaran els 800.000 euros en aquests conceptes, diu que
l'objectiu és arribar al milió d'euros i manifesta que intueix que es podrà assolir aquest
objectiu durant aquest mandat.
Explica que s'inclou en el Pressupost la millora del manteniment de la ciutat, pel que fa al
paviment, a la senyalització, als carrers i la via pública, en general, a les voreres, a la
jardineria, al mobiliari i a la renovació de l'enllumenat. Diu que tot això està bé i que el
GMERC destaca altres aspectes que també són simptomàtics. En aquest sentit, diu que
després de deu anys, personalment ha de manifestar la seva satisfacció perquè finalment
es resoldrà el problema d'accessibilitat de l'edifici de la Casa Consistorial, que s'havia
hagut de posposar massa vegades en anteriors pressupostos.
Recorda, al respecte, que a l'any 1995 es va establir un total de 500.000.000 de pessetes
en inversions i que ara es parla de 46.000.000 d'euros. Diu, doncs, que s'ha produït un
salt espectacular i que, per tant, no tindria sentit que ara no es recollissin alguns dels
aspectes exposats.
Comenta també l'aposta decidida que es fa en el Pressupost per a la revitalització del
barri antic, i recorda al respecte la gran inversió que farà la societat municipal Fòrum, SA,
que està donant un pas ambiciós en aquest tema, que, malgrat que pot tenir riscos en la
gestió, té l'avantatge que estimula altres propostes.
Diu que voldria veure com en el barri antic, paral.lelament amb la tasca de dinamització
que desenvolupa l'Administració pública, hi hagués el sector privat treballant per
aconseguir que entrin en funcionament els dos aparcaments previstos.
Quant als nous equipaments de la ciutat, comenta que no només són les Piscines
municipals i el Teatre Kursaal, sinó també la nova biblioteca universitària de l'edifici de
l'antic Escorxador, la preparació de sòl i els accessos per a l'escola del sector de La
Parada, l'aprovació del projecte dels nous Jutjats, i la remodelació a fons que es pugui fer

39

de l'antic institut Lluís de Peguera i de l'escola Renaixença—que enguany celebra 70
anys.
Diu que tot això, juntament amb els nous creixements de la ciutat, fa pensar que la feina
rigorosa, reglamentada i seguida dóna resultats. Aclareix que ho diu per recuperar la
figura inicial dels ciutadans, ja que hi ha una part que correspon al programa municipal, i
una altra que consisteix en el fet que durant els darrers anys a poc a poc s'ha incrementat
la capacitat contributiva de tots els ciutadans, els quals, en la seva opinió, haurien de
merèixer sempre el major respecte als membres corporatius, ja que els manresans i les
manresanes pagaran el gruix d'aquest nou escenari de la ciutat. Afegeix que, malgrat que
s'estan aconseguint majors col.laboracions i que arribin més recursos de l'exterior, en
alguns aspectes encara són escassos.
Manifesta que l'increment fiscals dels darrers anys ha anat de costat a una política
d'equilibri entre els ingressos i les despeses, però que hi ha unes grans inversions que
s'hi noten, com no podia ser d'una altra manera.
Demana als grups municipals de l'oposició que continuïn acompanyant l'equip de govern
en les decisions de futur i que, una vegada més, en aquest Saló de Sessions s'invoqui la
necessitat d'evitar que els municipis continuïn gestionant menys de l'11 o el 12 per 100
dels Pressupostos generals de l'Estat—encara que es digui que a Manresa arribarà el 17
per 100 de les aportacions—ja que el gruix s'ha de continuar gestionant des d'aquí i cal
esperar que en el futur es rebran més recursos per afrontar també aquests reptes, que
sovint són respostes de primera necessitat.
Manifesta que els ajuntaments són el primer punt de referència de l'Administració pública
a la que es dirigeixen els ciutadans.
Per acabar la seva intervenció explica que aquest any es produeix la novetat de la nova
llei sobre subvencions, fet que implicarà que àmbits com el de Drets de Ciutadania i
Serveis a les Persones hagin de preveure els recursos necessaris per complir-la.
Diu que Manresa és una ciutat de tradició associativa i que l'Ajuntament acostuma a
treballar corresponsablement amb les entitats, pràctica que segurament es va iniciar l'any
1979 i que aquest any passarà per un moment de novetat com a conseqüència de la
nova normativa que ha esmentat.
Informa que les bases reguladores es concretaran el 20 de desembre i manifesta que
amb aquest instrument es fa un pas en la transferència, l'exigència i el model de gestió
d'aquesta coparticipació. Diu que aquest aspecte comportarà durant aquest any interès i
esforç per a aquest Ajuntament i que l'equip de govern té ganes de revisar i repensar els
encerts o els beneficis i els inconvenients d'aquesta nova normativa.
Demana, un cop més, l'acompanyament dels grups municipals durant el Pressupost del
2005, perquè se n'haurà de fer forçosament una revisió de cara al 2006.
Afirma que aquest Pressupost necessita una correcta gestió, que els ciutadans
endevinen com a estratègica, però també des d'una postura d'exigència, per això, l'equip
de govern demana als grups municipals i a la resta de ciutadans que, quan es faci la
revisió del PAM, l'ajudin a ser rigorós en la gestió d'aquest exercici—que és, com ja s'ha
dit, ambiciós i arriscat—a través del Consell de Ciutat i dels diversos partits i
organitzacions ciutadanes, a fi que després d'aquest Pressupost del 2005 encara hi hagi
ganes i energies per continuar fent el del 2006, que per força haurà de ser de continuïtat,
de reforma i, si és possible, també de millora del que ara l'equip de govern proposa
aprovar.
El senyor Javaloyes i Vilalta manifesta que el debat del Pressupost municipal és un
dels més interessants i importants que es pot realitzar en un Saló de plens i que, malgrat
que n'hi poden haver d'altres que provoquin polèmica i discussió, aquest és el més
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interessant per a la ciutadania, ja que a través del Pressupost municipal coneix les
polítiques que desenvoluparà l'equip de govern.
Diu que el Pressupost que presenta avui l'equip de govern, d'entrada, dóna la impressió
de ser ambiciós, pel seu import, i que també el satisfà, malgrat que formi part d'un grup
municipal de l'oposició, perquè, per primera vegada des que hi ha l'actual equip de
govern a l'Ajuntament—que ja és veterà en aquesta Administració—es presenta un
Pressupost que sembla ser agosarat.
Manifesta també que aquest Pressupost fa pensar que potser la ciutat sortirà del cul de
sac al que ha estat sotmès durant la darrera dècada.
Diu també que el Pressupost, afirma que és una carta de navegació, respecte al que es
pretén fer durant els dotze mesos de l'exercici econòmic i, per això, el seu import, malgrat
que sigui molt important i interessant, ha de ser una dada objectiva, freda i que ha de ser
tinguda en compte des de l'equidistància.
Afegeix que el Pressupost és una eina política de l'equip de govern, que ha de mostrar
cap on va la ciutat, què es pretén, quins són els objectius fixats i què obtindrà la ciutat.
Diu que existeixen molts camins que condueixen a l'assoliment dels objectius i que és
evident que s'han de fer parades en aquest camí, que serien els canvis de partides que
s'aproven durant l'exercici, per intentar obtenir el resultat final de la carta de navegació a
la que s'ha referit.
Manifesta, però, que la carta de navegació és el present immediat, per tant, en la seva
opinió, no serveix com a element demostratiu del compliment dels objectius del PAM
2004-2007, perquè el 2007 queda encara molt lluny per als ciutadans de Manresa, ja que
encara som al 2004 i s'està parlant del 2005.
Diu que aquest present immediat s'ha de traduir en més serveis, més equipaments, més
qualitat de vida, més convivència, més civisme, més seguretat, altres aspecte que es
podrien afegir; i ha de conduir al futur immediat, en el sentit de preveure com estarà la
ciutat d'aquí a dotze mesos, per tant, no a llarg ni a mig termini.
Afegeix que la transformació del present immediat al futur immediat ha de representar el
futur a mitjà termini d'aquesta ciutat, per tant, el transcurs dels mesos i el fet d'anar
cremant etapes del Pressupost van conduint a un futur a mitjà, per al qual es va definint
el punt on es vol que estigui situada Manresa, els desitjos i els somnis de la ciutat, les
il·lusions que la mouen a voler tenir aquest futur immediat traslladat a la realitat.
Diu que es tracta, en definitiva, d'arribar a un trajecte final, que el GMPPC veu des d'un
punt de vista que creu que l'equip de govern no té massa clar. S'alegra que els portaveus
dels grups municipals que formen l'equip de govern hagin donat un missatge de cohesió
respecte el Pressupost durant aquest debat, però diu que prèviament a aquestes
intervencions els mateixos grups municipals han fet altres declaracions públiques, en les
quals es manifestava el descontent per la manca de pressupost social i pels costos dels
equipaments i del seu manteniment. Continua explicant que alguns declaraven que calia
continuar les inversions que es preveuen amb aquest Pressupost per al futur i, en canvi,
d'altres manifestaven que calia ser coherents i aquest tipus d'inversions que es presenten
enguany difícilment es podran continuar portant a terme en pressupostos posteriors.
Diu que aquestes declaracions no el sorprenen personalment, perquè ja n'està
acostumat, però confonen als ciutadans, els quals no entenen com és possible que algú
que està governant estigui descontent alhora. Manifesta que és evident que s'han
d'expressar clarament les sensibilitats i que és legítim que aflorin les sensibilitats dels
diferents grups municipals de l'equip de govern, però els demana que facin l'exercici
d'explicar-se millor davant la ciutadania, perquè, si no, és molt difícil que se'ls entengui.
Entrant ja en el detall del Pressupost, diu que es destinen al capítol d'inversions
45.939.456 euros, que divideix en els cinc apartats següents: el d'urbanitzacions, relatiu
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als projectes de carrers i a urbanitzacions en general, entre les quals es troben la del
sector dels Dolors i Concòrdia, entre d'altres, i que té un import de 28.300.000 euros; la
part destinada a l'edifici de la casa Consistorial, de 600.000 euros; la relativa al Teatre
Kursaal, de 4.000.000 d'euros; i la de les Piscines Municipals, d'1.255.000 euros. Diu que
la suma d'aquests imports és de 34.200.000 euros, i, per tant, queda una resta del
Capítol d'Inversions d'11.500.000 euros, aproximadament. Fa notar, al respecte, que a
les urbanitzacions dels sectors Concòrdia, Dolors i Tossal dels Cigalons es destinen
gairebé 23.000.000 d'euros del total de 28.000.000, per tant, en queden 5,5 per al altres
temes d'aquests projectes de carrers, que configuren la xarxa de ciutat.
Diu que en el Capítol d'Inversions del Pressupost de l'exercici del 2004, també es
preveien els projectes de la Casa Consistorial, del Teatre Kursaal, i de les Piscines
municipals, malgrat que amb imports diferents, i que sumats els seus imports, només
quedaven 9,5 milions euros en el Capítol. Manifesta que, tenint en compte que aquest
any en queden 11,5, l'esforç suplementari que dedica l'equip de govern respecte al
Pressupost d'Inversions per al 2005 és de 2.000.000 d'euros, del total de 100.000.000.
Continua dient que si es té en compte que el Pressupost anterior era de 70.000.000
d'euros i el d'aquest any és de 100.000.000 i, per tant, s'ha incrementat en un 30 per 100,
no hi ha coherència entre aquest percentatge i l'increment de la partida que es destina a
inversions, de 2.000.000 d'euros.
Es pregunta—com ja s'ha fet anteriorment—si l'equip de govern serà capaç de tirar
endavant aquest Pressupost, i manifesta que l'experiència en aquest aspecte és
important, i, per tant, malgrat que no es pot preveure quina serà la rendibilitat futura, la
del passat serveix de referència.
En aquest sentit, comenta que en el darrer any, dels 23.000.000 d'euros del Pressupost
d'Inversions, 13 no es van executar. Reconeix que l'equip de govern ha tingut la
gentilesa—per primera vegada en deu anys—de fer referència al fet que hi ha moltes
partides pressupostàries del Capítol d'Inversions que s'han arrossegat aquest any.
Suposa que aquesta actitud deu ser conseqüència de la insistència amb què s'ha dit a
l'equip de govern que havia de ser així, que l'ha conduït a reconèixer aquest element
diferenciador tan important.
Insisteix, doncs, en que 13 del 23 milions d'euros de l'any passat no s'han executat, cosa
que suposa una forquilla entre el 55 i el 60 per 100, i es pregunta novament si l'equip de
govern serà capaç de tirar-ho endavant, tenint en compte que si s'analitzen les xifres
d'incompliment de l'exercici del 2003 es veu que no són massa diferents.
Diu que cada any es torna a comentar aquest tema i manifesta que personalment li
doldria molt que el 50 o el 60 per 100 es quedés pendent d'executar, ja que això
significaria que s'està improvisant i que manca una correcta coordinació de l'equip de
govern; i que això, a més, passés paral.lelament a la important inversió del sector privat
de més del 25 per 100 del Pressupost global.
Fa notar també que el 54 per 100 dels 46 milions d'euros d'inversions corresponen a
quotes d'urbanització, cosa que confirma que és el sector privat qui aporta aquesta part.
Així mateix, diu que el 30 per 100, aproximadament, prové de l'endeutament de
l'Ajuntament, a través de la contractació de crèdits financers.
Crida l'atenció, per altra banda, respecte a dos elements: primerament, els Recursos
Ordinaris, als quals es destina escassament el dos per cent dels ingressos i la resta es
deriva a endeutament, contribucions especials, quotes d'urbanització o subvencions
provinents de l'exterior; segonament, les subvencions que concedeixen la Generalitat de
Catalunya i la Diputació de Barcelona, que en els darrers anys han sigut d'entre el 2,5 i el
3 per 100—independentment de l'import i del volum total d'inversions—i que aquest any
no arriben a l'1 per 100.
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Es pregunta com s'explica que hagi disminuït tant l'import de les subvencions d'aquelles
administracions respecte a l'anterior govern autonòmic, tenint en compte que l'actual
govern de la Generalitat de Catalunya està format pels mateixos partits polítics que
l'Ajuntament de Manresa.
Manifesta que si s'estudien aquestes partides, amb els seus imports i percentatges—que
no serveixen de gaire, perquè, com a carta de navegació, el que interessa és la part que
s'executa al final de l'exercici—s'observa que entre les societats municipals Fòrum, SA i
Aigües de Manresa, SA el Pressupost és de 120.000.000 d'euros, que és una xifra molt
important.
Tenint en compte que no es poden votar separadament els tres Pressupostos, manifesta
que al GMPPC la societat municipal Aigües de Manresa, SA li dóna credibilitat, perquè
ha portat sempre una gestió correcta i ha fet sempre processos d'inversions molt
satisfactoris per a la ciutat. En aquest sentit, diu que és molt satisfactòria la relació que
existeix entre el servei que presta aquesta empresa i el que paguen els ciutadans.
Quant a la societat municipal Fòrum, SA, manifesta que fa un salt qualitatiu important,
però creu que cal anar amb compte amb la manera d'invertir en aquesta societat, no
només des del punt de vista de la rendibilitat econòmica, sinó també social.
No dubta que s'incrementi el pressupost de serveis socials o d'educació, però creu que
durant els darrers deu anys l'equip de govern ha tingut una manca de previsió quan ha
tancat una escola tenint en compte que ara se'n necessita una altra.
Respecte a la creació de deu noves places d'agents de la Policia Local, creu que és cert
que es tracta d'una aposta important per a la seguretat de la ciutat, però manifesta que
l'equip de govern sap que aquest agents no entraran en servei fins el 2006.
Per tant, li demana que sigui clar en el moment d'explicar a la ciutadania que es
convoquen aquestes places, però que fins al 2006 difícilment seran operatives.
Opina també que deu places d'agents és una xifra que està molt per sota del que és
desitjable per al nombre d'habitants de Manresa i que l'idoni seria un total de cent vint
places, com ja s'ha dit en altres ocasions.
Quant a les inversions en l'àmbit de Cultura, entre les quals hi ha els 4 milions per a les
obres del Kursaal, i, en concret pel que fa al cost del manteniment d'aquest tipus
d'instal.lacions durant els anys posteriors a la seva posada en funcionament, que alguna
vegada s'havia qüestionat, es pregunta si algú dubtava que el Casino era necessari,
malgrat el gran cost que ha tingut i que encara pot tenir.
Diu que els beneficis que s'obtenen un cop feta la inversió d'equipament reverteix en el
bé de la ciutadania que desitja obtenir aquests serveis.
Manifesta que en aquest tema el GMPPC sempre farà costat a l'equip de govern, però,
malgrat això, davant la insistència que es fa respecte al gran increment que s'aplica en
l'àmbit de Drets de Ciutadania, el seu grup municipal reconeix que es fa un salt qualitatiu,
però veu mancances en alguns aspectes de serveis socials, que podrien estar vinculats a
l'àmbit de Drets de Ciutadania amb una relació transversal. Es refereix, en concret a les
matèries relacionades amb la gent gran, amb la immigració i amb la dona.
Diu que el GMPPC no creu que la dotació pressupostària que s'estableix per als àmbits
de Drets de Ciutadania i Serveis Socials doni una sortida satisfactòria a les necessitats
reals dels ciutadans de Manresa.
Quant a l'àmbit de Promoció Econòmica, diu que l'equip de govern ha posat l'èmfasi en la
consideració pressupostària sobre l'adopció de mesures per a la implantació de comerç
en el nucli antic, cosa que li sembla bé, ja que aquesta iniciativa és conseqüència de
propostes plantejades pel GMPPC a aquest Ple, però creu que això ara ja no serveix com
a element de promoció econòmica, tenint en compte que s'està fent referència a l'inici de
les obres de l'aparcament de la Reforma com si fos un element secundari.
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És conscient que l'equip de govern dirà que això no és cert, perquè sempre ha considerat
aquest tema com a prioritari, però el cert és que el pàrquing de la Reforma està encallat
des de fa tres anys, tenint en compte que hauria d'haver estat operatiu des de llavors, no
per entrar en funcionament, però sí amb les formalitzacions de les obres acabades, i, en
canvi, ara tot just s'està parlant de l'inici de les obres.
Diu que està molt bé que es concedeixin ajuts per a l'obertura de comerços al barri antic,
però li agradaria que l'equip de govern informés sobre què és i com està el famós
aparcament de la Reforma, que és una necessitat real del comerç i de la promoció
econòmica de la ciutat.
Sobre Urbanisme, Via pública, Parcs i Jardins i Neteja viària, manifesta que són aspectes
que formen part d'un capítol important, fins al punt que la neteja continua essent la gran
assignatura pendent de l'equip de govern.
Diu que, malgrat que es destinin 6 milions d'euros a aquest concepte, s'hi continua
destinant el mateix import per tenir una ciutat bruta, per tant, l'equip de govern no fa un
esforç suplementari per aconseguir una bona neteja viària.
Comenta que no es refereix als contenidors ni als grans camions molt moderns que es
destinen a aquest ús, sinó a la neteja dels carrers de la ciutat. Diu que, a més de realitzar
campanyes de civisme, cal que es disposi de personal que escombri el carrer amb
escombres i pales, cosa a la que l'equip de govern continua sense donar cap
importància.
Diu que, malgrat que l'equip de govern va manifestar temps enrere que no calia disposar
d'un pla de manteniment, ara existeix la figura d'encarregat per elaborar i tirar endavant
un pla de manteniment, i es destinen 130.000 euros al manteniment de les voreres, ja
que s'ha aplicat un increment de 50.000 euros en la partida corresponent a aquest
concepte.
Manifesta que el GMPPC està satisfet que s'hagi vist la necessitat d'elaborar el pla de
manteniment, però creu que la dotació econòmica que es destina a aquesta finalitat no és
suficient.
Diu que quan es parla de polítiques per a les persones, al marge de les de caire social,
s'està fent referència a les persones que surten al carrer i, per tant, que viuen i trepitgen
la ciutat, que es traslladen a peu o que utilitzen el transport públic, i, per tant, que
necessiten l'accessibilitat dels serveis. Per això, els 130.000 euros que es destinen a la
reparació de les voreres, encara que sigui una xifra important, és clarament insuficient.
Manifesta que si l'equip de govern ha elaborat un mínim pla de manteniment, hauria de
saber que amb aquests diners només es poden reparar cinc-cents metres lineals de
vorera.
Afirma que una ciutat accessible per als vianants i una qualitat de vida de l'entorn dels
ciutadans significa que les persones es puguin moure per la ciutat amb tranquil.litat i bona
accessibilitat. No es refereix només a les persones minusvàlides, sinó a totes les
persones.
Comenta que s'està destinant el triple de recursos econòmics en elements de
senyalització de la via pública que en manteniment de les voreres, i diu que, malgrat que
la senyalització és important perquè els vianants puguin travessar els carrers, si es
desconeix quins recorreguts es volen prioritzar, es pregunta on es gastaran aquests
diners o com es malgastaran.
Diu que l'important és saber a quins sectors de la ciutat es vol donar qualitat de vida en
aquest aspecte, en el sentit de si es vol restringir aquesta mesura al centre de la ciutat o
bé es vol estendre als barris que no formen part del Passeig i rodalies.
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Pregunta si es desitja donar aquesta qualitat de vida als vianants del barri de la Sagrada
Família i de la barriada Mion, a fi que els vingui de gust sortir a passejar. Diu que això és
fer polítiques per a les persones.
Recorda que al mes de juliol de l'any passat el ple de l'Ajuntament va aprovar portar a
terme el projecte d'urbanització del carrer de Barceloneta durant el primer semestre
d'aquest any, i demana que s'informi al respecte, ja que no l'ha vist reflectit en el
Pressupost.
Es pregunta si l'equip de govern serà capaç de tirar endavant el Pressupost de 45
milions d'euros d'inversió, tenint en compte que no ha estat capaç de solucionar un
carrer tan curt com aquest.
Diu que, malgrat que en principi cal confiar en la capacitat de tothom, la credibilitat
està per sobre i la que ha demostrat l'equip de govern durant els deu anys que fa que
governa a l'Ajuntament, provoca una manca de confiança respecte a la seva capacitat
de tirar endavant el Pressupost.
Manifesta també que les necessitats que ha plantejat l'equip de govern són mot etèries,
molt adequades al seu camp i molt allunyades de la ciutadania.
Diu que Manresa té sort del sector privat, sense el qual encara estaria situada més en el
"cul de sac" del que ho està ara.
Explica que fa uns dies va sentir un comentari en el sentit que no es podia exigir més a
l'equip de govern, tenint en compte la situació en què es va trobar la ciutat després del
mandat del govern de Convergència i Unió a l'Ajuntament.
Opina que aquest comentari podria tenir sentit si s'hagués fet a l'any 1998, però es va fer
fa un mes i mig, per part d'un gran intel·lectual, i creu que no està bé que després de deu
anys de govern encara es responsabilitzi a l'anterior govern municipal de l'actual situació
de Manresa.
Diu que aquest fet demostra quina percepció té l'equip de govern de les necessitats de la
ciutat, el qual només mira les seves necessitats, sense tenir en compte que està
governant una ciutat de setanta mil habitants.
Lamenta la desconfiança que ha demostrat l'equip de govern any rere any i anuncia que
el GMPPC no podrà donar suport a la proposta de Pressupost per a l'exercici del 2005
que es presenta avui.
El senyor Vives i Portell comença la seva intervenció exposant dues qüestions prèvies
a l'anàlisi del Pressupost. En primer lloc, es disculpa, en nom del GMCiU per l'absència
dels seus representants a la darrera sessió extraordinària de la Comissió Informativa
d'Hisenda, que justifica per la convocatòria precipitada que es va fer de la sessió i per no
haver pogut encaixar aquesta assistència amb les seves obligacions professionals.
Demana, doncs, a l'equip de govern i especialment al regidor delegat d'Hisenda, senyor
Camprubí, que accepti les seves disculpes.
En segon lloc, demana una mica de tolerància a l'equip de govern respecte a l'anàlisi que
farà d'algunes de les expressions de l'equip de govern, que poden ser interpretades com
a inadequades per alguns tècnics versats en la matèria que s'està tractant. Espera que,
més enllà del llenguatge, quedi clar el contingut de fons de la postura del GMCiU en
relació amb el Pressupost.
Tal com va fer l'any passat en aquest mateix Saló de Sessions, agraeix al senyor
Camprubí les explicacions ponderades que ha fet, les quals ajuden a clarificar bastant no
només les xifres del Pressupost, sinó també la intencionalitat política o la voluntat de
l'equip de govern que hi ha al darrere.
Comenta que el GMCiU sempre ha defensat i alhora s'ha queixat del fet que l'equip de
govern no ha sigut prou agosarat per liderar com calia una ciutat com Manresa. Diu que
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massa sovint ha tingut la impressió que ha mancat coratge i decisió per emprendre les
iniciatives indispensables en tots els àmbits de la realitat col.lectiva, per fer un salt
qualitatiu i convertir Manresa en una ciutat que, com d'altres de característiques
semblants a Catalunya, aconseguís els estàndards de qualitat propis d'una societat del
segle XXI.
Recorda que quan el GMCiU ha exposat aquest tipus de pronunciaments se li ha dit que
no sabia apreciar les transformacions que s'estaven produint a la ciutat o bé que no tenia
en compte de quina realitat s'estava partint.
Diu que, més enllà de les valoracions subjectives que es puguin fer de tot plegat, el cert
és que el Pressupost dóna la raó al GMCiU, ja que l'increment del 39,28 per 100 sobre el
seu import total, passant dels 71 milions d'euros de fa un any als 99 milions d'euros per al
2005 deixen ben clar, d'entrada, que l'equip de govern és el primer en reconèixer
explícitament que calia donar una empenta vigorosa a la ciutat, que enfilés, d'una
vegada, el camí cap a la transformació, que ha sigut tan reclamada.
Manifesta, però que, malgrat que aquesta dada podria conduir directament a l'optimisme,
si se n'analitzen minuciosament els detalls s'observa que en aquest cas i amb una
adaptació lliure del principi aristotèlic, l'essència no s'avé ben bé amb l'existència.
Ho argumenta dient que algunes magnituds del Pressupost, un cop superat
l'enlluernament inicial, per la xifra mateixa, possiblement emmascaren una manca de
capacitat de gestió. Diu que per l'afany de la recuperació de terrenys i del temps perdut
es força la situació gairebé fins a un nivell irresponsable, cosa que pot conduir a que es
produeixen problemes greus de gestió tant a curt termini com més endavant.
Afirma també que la desproporció que existeix entre l'aportació de l'Administració i dels
ciutadans, amb aquest "cop de gas" és molt desfavorable per als afectats.
Diu, al respecte, que l'agosarament també es mesura en termes de ritme i de cadència i
que si no es controla adequadament, en termes econòmics, pot esdevenir desmesura,
cosa que pot produir problemes importants.
Sense cap intenció de trivialitzar, afirma que després d'haver fet un primer cop d'ull al
Pressupost, que és segurament el document més important que es discuteix durant l'any
a l'Ajuntament, el GMCiU es va preguntar si l'any 2005 acabaria essent el de la fi del
món. Diu que el desideràtum que s'hi planteja el podia fer arribar a la conclusió que ni la
gent de l'any 1000 ni la del 2000 havien tingut uns paràmetres tan clars com els que
s'exposen en aquest document, per arribar a aquesta conclusió.
Continua explicant que, un cop passat l'ensurt inicial, va recuperar la visió més terrenal
de l'assumpte i va entrellucar que al 2007 tornaran a celebrar-se eleccions municipals i,
per tant, tot el que no s'endegui immediatament, difícilment estarà a punt per lluir-ho en el
moment més adequat.
No ho critica, perquè això no és nou i n'ha vist de tots colors.
A continuació, entra en el detall del Pressupost i diu que no té la intenció de reiterar els
arguments que ja va exposar el GMCiU en la sessió plenària en la que es van debatre i
aprovar les Ordenances Fiscals, sobre l'IPC que s'aplica, en el sentit de si ha de ser
l'interanual d'un mes o d'un altre, ni tampoc sobre la taxa del clavegueram i el seu
cobrament indegut. Manifesta, però que cal tornar a posar sobre la taula l'increment de
l'IBI, que torna a situar-se per damunt de l'IPC i que esdevé encara més greu si es té en
compte el fort increment que ja ha tingut en els darrers exercicis.
Continua dient que si a aquest factor s'afegeix el fet que afecta absolutament a tots els
ciutadans, en qualitat de propietaris o d'arrendataris, considera que l'aplicació sistemàtica
d'aquest increment constant afecta molt negativament les economies familiars dels
manresans i no es tradueixen en un retorn proporcional a l'esforç que han de fer per fer-hi
front.
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En relació amb el comentari que ha fet la regidora senyora Sensat anteriorment, diu que
és cert que l'Ajuntament, en l'exercici de les seves competències, pot aplicar una política
fiscal determinada que ve condicionada per la mateixa naturalesa dels tributs.
Diu que, en conseqüència, establir que pagui més qui més té, aplicant així una política
fiscal que afavoreixi les rendes més baixes, tenint en compte les figures impositives que
té l'Ajuntament, és francament complicat, perquè aquestes figures no ho permeten, ja que
no s'estableixen en funció de la rendes, sinó que es tenen en compte altres paràmetres.
Afirma que, precisament perquè l'Ajuntament coneix aquesta realitat, hauria de ser molt
més curós a l'hora d'aplicar una política fiscal determinada, si realment li preocupa, des
del punt de vista social, l'aplicació d'un Pressupost determinat.
Manifesta que l'ICIO també és un element que el GMCiU observa amb preocupació, tant
per l'augment com per l'aplicació que se'n fa, atesa la magnitud resultant.
Diu que parteix de la base que l'increment per unitat és d'un 36,70 per 100 i que el
GMCiU ja va explicar en el seu moment que pensava que aquest increment era del tot
antagònic amb la voluntat expressada per l'equip de govern i òbviament compartida pel
seu grup de l'oposició, en el sentit de buscar instruments que ajudin, si més no, a intentar
controlar o a refredar l'increment del preu de l'habitatge a la ciutat de Manresa.
Comenta que, malgrat això, s'estableix un increment de l'ICIO molt important i, al final, tot
i que es poden discutir les xifres segons com es facin els càlculs, tindrà una incidència
sobre l'augment del preu dels habitatges a la ciutat de Manresa.
Crida l'atenció també respecte al fet que la previsió d'ingressos per a aquest concepte
consta en el Pressupost amb un increment respecte a l'any passat d'un 111,24 per 100,
cosa que el fa concloure que no calia, en cap cas, encarir tant la taxa per unitat. En
aquest sentit, diu que si es preveu que el sector de la construcció continuï evolucionant
en uns paràmetres determinats, i això fa que l'Ajuntament pugui ingressar més diners per
aquest concepte i arribar a la xifra de 111,24 per 100 en la xifra global d'increment del
que es recapta en concepte d'aplicació del tribut, potser es podria haver aplicat un
augment més moderat sobre la taxa per unitat.
Es pregunta si l'Ajuntament no es refia excessivament dels ingressos que pensa obtenir
per una taxa que pot tenir una fluctuació molt important i, per tant, es desconeix si es
reproduirà periòdicament. En la seva opinió, aquest exercici és perillós.
Quant a les despeses, comenta primerament que en la classificació funcional del
Pressupost s'observa que en el Capítol I, titulat, genèricament Serveis de caràcter
general, s'hi reflecteix únicament 1.584.887 euros, que suposa el 23,80 per 100.
Demana que es detallin les partides més interessants, per justificar aquest increment.
Així mateix, respecte al Capítol I, diu que des de la perspectiva de l'anàlisi i en funció de
la classificació econòmica del Pressupost, observa que es produeix un increment
important de les despeses que es dediquen a les retribucions del personal eventual, amb
un import del 21,51 per 100—suposa que es tracta del personal adscrit al Gabinet
d'Alcaldia—; un 43,63 per 100 en les corresponents al personal laboral; i un 29,07 per
100 en la resta de personal.
Diu que això té com a conseqüència directa un increment d'un 46,37 per 100 sobre les
despeses socials dels funcionaris.
Manifesta que aquestes xifres mereixen una explicació complementària de l'equip de
govern.
Comenta també que si no ha interpretat malament els informes, s'està parlant, a banda
de les promocions internes que es fan, de trenta nous funcionaris i de dos nous
contractats laborals; per tant, hi ha trenta-dues persones noves treballant a l'Ajuntament
de Manresa.
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Pregunta al respecte quin és el cost real d'empresa d'aquestes trenta-dues noves places
per a tot un any sencer, ja que el cost que consta en el Pressupost es preveu en
proporció als mesos que cada un d'aquests nous treballadors estarà a l'Ajuntament en el
decurs de l'exercici del 2005, segon quina sigui la data de la seva incorporació. Suposa
que s'ha fet el càlcul d'acord amb aquesta data, que no serà la d'1 de gener.
Així mateix, pregunta quina part de l'11,50 per 100 de l'increment total expressat en
aquest Capítol correspon a aquestes noves places; i quina és la part corresponent a la
negociació del Conveni, que supera l'increment previst a la Llei de Pressupostos de
l'Estat.
Reconeix que són preguntes complexes i que potser és complicat respondre-les en
aquesta sessió, però demana que es contestin les que sigui possible.
En relació amb el Capítol II, i, en concret, al concepte número 226, corresponent a
Despeses diverses, diu que es produeix un increment de 816.437 euros, que suposa un
41,35 per 100. Creu que s'hauria de justificar un augment tan considerable com aquest.
Comenta també que li agradaria saber el detall de la partida número 451.4.226, referent a
Altres programes culturals, i pregunta a què es destinaran els 30.000 euros d'aportació
de la Diputació de Barcelona, que figuren.
Així mateix, demana una explicació sobre els increments de la partida 541.1.226, referent
a Tecnologia i societat de la informació, que passa de 51.600 euros de l'any passat a
110.600 euros per al 2005, tenint en compte que aquest any la partida s'ha reduït a
45.850 euros, per tant, no s'ha executat totalment.
Quant a la partida número 721.0.226, dedicada a Desenvolupament empresarial, diu que
passa de 87.000 euros a 163.275 euros.
Demana un aclariment sobre algunes partides adscrites a l'Alcaldia, com ara la número
111.0.226.02, sobre Publicitat i propaganda, campanya de civisme, amb una dotació de
120.000 euros. Pregunta si aquest import correspon al preu de la campanya o també
inclou la publicitat i la propaganda.
Quant a la partida número 111.0.226.01, sobre Atencions protocol·làries i representació,
Pla estratègic, que està dotada amb 60.000 euros, manifesta que entén la segona part,
corresponent al Pla estratègic.
Respecte a la partida número 111.0.489, d'Altres transferències, dotada amb 112.400
euros, diu que no s'especifica aquest import. Recorda, al respecte, que l'any passat hi
havia una partida de 150.000 euros, que estava destinada, entre altres coses, a
Patronímiques del personal, les quals, aquest any han quedat desglossades i, en canvi,
es crea aquesta nova partida. Pregunta a què es destinarà.
Sobre el Capítol III, subratlla l'increment del 22,03 per 100 corresponent als interessos
dels préstecs subscrits, que, en xifres absolutes, té un import de 275.241 euros, i diu que
quan parli de l'endeutament en farà referència.
Quant al Capítol IV, manifesta que està absolutament d'acord amb l'increment del 28,96
per 100 sobre l'aportació que fa l'Ajuntament de Manresa a la societat municipal Fòrum,
SA. Diu, de passada, que el GMCiU està d'acord amb el pressupost d'aquesta societat i
també de la d'Aigües de Manresa, SA. Com que no és possible votar separadament els
Pressupostos d'aquestes societats i el de l'Ajuntament de Manresa, demana que consti
en acta la intenció del GMCiU de votar-los afirmativament.
Manifesta també que l'increment de la subvenció que l'Ajuntament atorga a la societat
municipal Fòrum, SA està del tot justificada, tant pel funcionament d'aquesta societat, que
és modèlic en molts aspectes, com pel fet que respon a una necessitat molt important de
la ciutat.
Comenta, a continuació, que dins del concepte 462 s'inclou la partida número 322.7.462,
dotada amb 117.665 euros, corresponent al projecte Igualem eix diagonal. Demana que
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s'expliqui aquest projecte, perquè es tracta d'una aportació important, i quin paper hi
desenvolupa l'Ajuntament.
Sobre la partida número 513.2.470, que es dedica al transport públic, i que està dotada
amb 833.000 euros, diu que el seu grup municipal està a favor que l'Ajuntament
subvencioni una part important del cost d'aquest servei, per tant, no discutirà el concepte
i, fins i tot, podria arribar a no discutir l'import, perquè és el resultat del conveni o de la
concessió. Creu, però, que cal fer, una vegada més, una reflexió sobre el transport urbà
de Manresa i les seves mancances. En aquest sentit, diu que, malgrat que l'Ajuntament
paga tants diners en concepte de subvenció per a aquest servei, el transport no arriba o
ho fa de manera precària a alguns punts de la ciutat. Així mateix, algunes persones no
poden utilitzar aquest servei per anar a treballar, perquè els recorreguts són molt llargs.
Per això, considera que en aquest tema cal posar molt interès, i fer un seguiment molt
estricte i un plantejament molt clar sobre com actuar-hi, ja que val la pena treure el màxim
rendiment de la subvenció que s'atorga per a aquest servei.
Diu que no pretén fer demagògia sobre aquest tema i és conscient de la dificultat que
comporta, però cal tenir en compte que aquest servei costa molts diners i, per tant, se li
ha de posar un nou accent.
Seguidament, fa referència a les tres partides pressupostàries següents: la número
463.1.489, que està dotada amb un import de 41.630 euros; la denominada Plans de
dinamització, de 9.500 euros; i una darrera, de 155.030 euros, que es divideix en dues:
una de 106.000 euros, per a la Federació d'Associacions de Veïns, i una altra de 49.030
euros per a l'Associació de Veïns de les Escodines. Demana que s'expliqui a què fan
referència, ja que les aportacions econòmiques són importants.
A continuació, comenta el Capítol VI, corresponent a les Inversions. Diu que la primera
vegada que es veu l'import d'aquest Capítol, que és de 42.638.381 euros, sorprèn,
sobretot tenint en compte que aquest import suposa un increment del 97,69 per 100, en
relació amb la xifra de fa un any, que era de 21.568.647 euros. Comenta que la sensació
és la mateixa que quan es contempla un quadre hiperealista, ja que, a mesura que ens hi
acostem, anem veient les pinzellades, algunes de les quals ja fa anys que hi són.
Fent una referència més concreta al contingut d'aquest Capítol, diu que el projecte de
remodelació de la plaça Major constava en el Pressupost del 2003 amb un import de
720.000 euros; en el del 2004, amb un import de 319.572 euros; i en el del 2005, amb un
import de 564.671 euros.
En el mateix sentit, diu que per a la plaça Valldaura, es van preveure per a l'exercici del
2003, 225.000 euros; per al 2004, 225.000 euros; i per al 2005, 359.700 euros. Pregunta
si existeix el projecte i si està aprovat, i, si no existeix, pregunta en què es basa
l'Ajuntament per aprovar una xifra com aquesta.
Quant al Polígon dels Dolors, diu que en el Pressupost del 2004 es preveien 9.015.182
euros i que en el del 2005 se'n preveuen 12,5 milions. Pregunta al respecte si es pot
certificar, fil per randa, en què es basa aquest augment tant important en 365 dies. És
conscient que el preus s'incrementen en un any, però no en 3,5 milions d'euros. Suposa
que s'hi fan més coses i que potser s'inclouran aspectes que podrien haver quedat
pendents de l'any passat, però creu que val la pena que s'expliqui.
Respecte al Pla Concòrdia, diu que en el Pressupost del 2004 es van consignar per a
aquest concepte 1.489.489 euros i en el del 2005, 5.673.146 euros. Fa notar que en
aquest cas, es defineix com a primera Fase, cosa que el fa suposar que l'any passat no
es va executar pràcticament res d'aquest projecte.
Quant al Tossal dels Cigalons, diu que en el Pressupost del 2004 es van preveure
525.875 euros i en el del 2005, 4.253.744 euros. Sense la intenció de ser simplista, ja
que creu que al darrere hi ha una explicació més profunda i detallada.
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Com a síntesi, comenta que dels 21.568.647 d'euros pressupostats per a inversions per
al 2004, l'equip de govern n'ha deixat sense executar 12.189.128, i que per a l'exercici del
2005 passen a pressupostar-se amb 23.760.179 d'euros.
Insisteix en que entén que s'ha produït un increment dels preus, que evidentment no és
imputable a un augment d'aquestes característiques, i suposa que es pretén tirar
endavant més fases en una sola vegada, per recuperar el temps perdut, en el sentit que
el que no s'ha fet es realitzarà ara, corregit i augmentat.
Reitera que no s'ha executat ni el 50 per 100 dels recursos pressupostats l'any passat,
recorda que abans s'ha fet referència a la capacitat, la credibilitat i la confiança, i diu que,
davant de la realitat del 2004, que encara no s'ha acabat, però que difícilment es podrà
superar amb molt d'èxit—tenint en compte que només falten trenta dies per acabar
l'any—des del punt de vista de l'execució del que resta pendent, amb tant terreny com
s'ha perdut; és difícil fer creure que ara hi haurà capacitat per gestionar 42.638.381
d'euros, que és quasi més de quatre vegades i mitja més del que s'ha gestionat durant
aquest exercici.
Creu que és un bon desig i un bon propòsit de millorar, però cal tenir en compte la
realitat, que el GMCiU veu, si més no, força complicada, malgrat que no impossible.
Manifesta que, dit això, la segona part del problema és la manera en què es finança el
Pressupost d'Inversions. Comenta que només s'hi destinen 786.720 euros dels seus
Recursos ordinaris, que suposa l'1,84 per 100 del total.
Diu que de la resta que queda fins als 42 milions d'euros, 24.703.664 euros, que és el
57,94 per 100, els aporten els manresans afectats; 11.365.958 euros, que és el 26,66 per
100, es gestionen a través de crèdits, per uns anys i una carència determinats; i una
darrera part prové de Fons europeus. Diu que la Generalitat de Catalunya hi aporta el
0,97 per 100 de la inversió, que correspon a un import de 447.777 euros, repartits en
243.427 euros per al Kursaal i la plaça Major, i 204.350 euros per al projecte de les
Piscines municipals.
Encara dins de l'apartat de les inversions, tenint en compte la intenció que manifesta
explícitament l'equip de govern de desenvolupar tants projectes a la ciutat, li pregunta si
s'ha plantejat l'elaboració d'un Pla estratègic perquè el funcionament de Manresa no se'n
ressenti encara més, quant a la circulació i als serveis.
Diu que si són capaços de tirar endavant tot això—i hi inclou també el GMCiU, el qual
ajudarà a l'equip de govern en aquesta tasca, en la mesura del possible, ja que hi ha
qüestions molt importants que s'han de tirar endavant—i d'executar-ho tot alhora, creu
que es produirà un col·lapse més important del que ja es dóna a la ciutat de vegades, per
diversos motius. Per això, considera que val la pena estar molt previnguts.
Ja fora del Capítol d'Inversions, i des del punt de vista de l'anàlisi per Classificació
Funcional, planteja un parell de dubtes, el primer dels quals fa referència al Programa
322.6, anomenat Altres programes (sense especificar), que té una dotació de 595.194
euros, que representa un increment del 60,03 per 100; el segon es refereix al Programa
452.5, anomenat Festes, que té un increment del 144,28 per 100, respecte el quals, dels
166.000 euros del 2004 es passa a 405.500 euros per al 2005, cosa que suposa 239.500
euros d'augment.
Comenta que aquest programa es desglossa en dues partides: una anomenada
Despeses diverses, que té una dotació de 226.000 euros; i una altra anomenada
genèricament Altres, amb una dotació de 174.000 euros. Diu que no ha trobat cap
especificació en el Pressupost sobre aquests 400.000 euros i que caldria explicar.
A continuació, fa referència al Capítol de l'endeutament, que és un aspecte que creu que
ha d'amoïnar molt, perquè, tal com està plantejat pot hipotecar molt el futur, fins i tot,
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potser reduint el marge de maniobra i, en conseqüència, la capacitat d'endeutament de
l'Ajuntament.
Fent una referència històrica respecte a aquesta qüestió per situar els membres presents
en el centre del problema, recorda que l'any 2003, a 31 de desembre, el deute de
l'Ajuntament de Manresa estava fixat en 43.678.215 euros, i que a 31 de desembre del
2004, aquest deute va passar a ser de 46.495.716 euros. Així mateix, diu que aquest any
l'Ajuntament pretén subscriure operacions de crèdit per valor de 13.719.924 euros, que
s'afegeixen als 6.752.999 que ja s'havien demanat l'any passat, i que suposen un
increment del 96,93 per 100.
Diu que això significa que, comptant les amortitzacions que es faran durant el proper
exercici, el deute d'aquest Ajuntament, d'acord amb les dades de què es disposa a través
del Pressupost, a 31 de desembre del 2005, serà de 55.574.738 euros, cosa que implica
que l'endeutament s'haurà incrementat en aquell moment en 12.000.000 d'euros en dos
anys, que és el 27,5 per 100.
Comenta que les operacions previstes són a llarg termini i a interès variable i, per tant,
pregunta si s'ha fet una projecció de futur en relació amb la generació de recursos, per
mantenir la inversió realitzada i fer-ne de noves, en el cas, més que probable, que es
produeixi un augment en els tipus d'interès.
Sense cap intenció de fer demagògia i entenent que es pretén créixer en quantitat i en
qualitat, cal que l'Ajuntament utilitzi els instruments que li dóna el sistema financer,
sempre que no s'arrisqui més del compte, comenta que per una població estimada de
70.000 habitants, cada persona que viu a Manresa, amb independència de la seva edat,
gènere o condició, tindrà un endeutament de 794 euros, cosa que li suposarà pagar l'any
que ve una quota de 89,5 euros per persona.
Deixa aquestes dades sobre la taula perquè tots hi puguin reflexionar, cosa que és
necessària, per evitar perdre's en les grans magnituds. Afegeix que l'anàlisi de les dades
de manera individualitzada pot contribuir a entendre-les millor i veure la seva incidència
en la vida personal de cadascú.
No pretén dir amb això que l'Ajuntament de Manresa estigui passant un rebut de 89,5
euros a tots els manresans, ja que això no seria cert, però sí ho és que aquest cost,
malgrat que estigui inclòs en un gran paquet, l'estan assumint indirectament de manera
individual els manresans.
Diu que la preocupació del GMCiU no és gratuïta i que el reconforta pensar que una
persona independent i força més docta en aquest aspecte que ell, que és l'interventor de
l'Ajuntament, manifesti en el seu informe sobre el Pressupost que, segons com es tanqui
la liquidació de l'exercici 2004, es pot donar la circumstància que l'Ajuntament no tingui
legalment la capacitat financera per a la xifra prevista en el Pressupost del 2005, i, per
tant, hagi de rebaixar-la i renunciar a alguns dels projectes. Creu que cal tenir en compte
el que es diu en aquest informe.
Manifesta que, un cop feta aquesta síntesi del Pressupost, el GMCiU podria optar per
votar-lo negativament, però no ho farà, sinó que s'abstindrà, perquè s'introdueixen
algunes qüestions que considera importants. En aquest sentit, recorda que el GMCiU ja
va anunciar que no faria una oposició destralera i que no acusaria l'equip de govern
d'endeutar-se i de fer-ho tot de pressa perquè arriben les eleccions.
Comenta que en aquest Pressupost es produeix un increment en les partides de
manteniment de la ciutat, en les voreres i en els parcs i jardins, cosa que ha estat un petit
cavall de batalla per a l'equip de govern. S'alegra molt que hi hagi una sensibilitat
renovada en l'equip de govern, perquè això es tradueixi en inversió en manteniment de la
ciutat. Diu que, malgrat que es pugui discutir el nombre de metres lineals de voreres o la
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seva amplada, o el nombre de fanals que es canvien, el cert és que es produeix un
increment en aquesta partida, fet que demostra que hi ha més sensibilitat al respecte.
Afegeix que el GMCiU hi ha contribuït modestament des de l'oposició.
Diu que hi ha una aposta pel nucli antic de la ciutat i recorda que el GMCiU sempre ha
manifestat que, si es volia obtenir una ciutat equilibrada, sobretot en un escenari de
creixement futur, calia revitalitzar el nucli antic, ja que, en cas contrari, es podria
fragmentar la ciutat, quedant, per una banda, la ciutat nova, diferent i moderna; i per
l'altra, la ciutat vella, decadent i amb molts problemes, no només estructurals, sinó també
socials. Creu, per tant, que es tracta d'una aposta important.
Defineix també com a cavall de batalla de l'equip de govern d'aquesta legislatura la
seguretat laboral, l'accessibilitat, la millora del centres de treball de l'Ajuntament de
Manresa. En aquest sentit, diu que s'ha creat una partida pressupostària important
dedicada a la Casa Consistorial, destinada a instal.lar un ascensor, que fa molts anys que
tothom reclama. Diu que aquestes coses són importants.
Diu que també hi ha una obra amb la que el GMCiU ha atabalat a la regidora senyora
Àngels Mas durant bastant temps, que és la dels col.lectors. Pregunta com està aquest
tema i demana informació sobre la tanca que no està bé i el possible perill que
representa.
Manifesta que aquest tema ha ocupat bona part de les sessions de les comissions
informatives i del Ple Corporatiu i es tira endavant.
Considera que alguns d'aquests temes són importants, a banda d'altres que també ho
són, i que, més enllà de la crítica i dels dubtes raonables que pugui tenir sobre la
capacitat de gestió de l'equip de govern o del seu nivell d'endeutament, que situa en un
grau de risc excessiu la gestió d'aquest Ajuntament, creu que hi ha valors positius, sobre
els quals el GMCiU no pot manifestar-se en contra.
Com a reflexió final, diu que el GMCiU entén que en un equip de govern que està format
per tres grups polítics, cada un d'ells pugui expressar-se lliurement sobre un tema tan
important com el Pressupost municipal. Admet que qualsevol regidor del Consistori és
lliure d'expressar el que consideri més convenient en una sessió plenària en relació amb
els temes que es tracten i, per tant, no ho discutirà mai. Creu, però, que de vegades es
poden donar situacions incoherents. En aquest sentit, manifesta que el regidor d'Hisenda,
senyor Camprubí, explica molt bé el Pressupost, que, a més, se'l fa seu i que tot l'equip
de govern participa del que diu el regidor, del contingut de l'expedient i de les decisions
que s'adopten. Diu que aquesta situació també es produeix en altres governs, com ara el
de la Generalitat de Catalunya, dins del qual, el senyor Castells explica el Pressupost
d'aquella Administració.
Creu, doncs, que aquesta és una bona fórmula, però, considera que si els diferents grups
municipals que composen l'equip de govern expressen matisos diferents respecte al
Pressupost, cal que no només ho facin fora d'aquest àmbit. En aquest sentit, recorda que
el senyor Fontdevila ha dit abans que el lloc on s'han d'expressar els membres
corporatius és en les sessions plenàries, malgrat que acostumin a fer-ho sobretot fora
d'aquest àmbit. Diu que aquesta és una pràctica de tots els membres corporatius i admet
que ell també ho fa.
Diu que, per tant, aprofitant que l'equip de govern opta per un altra manera de plantejar
aquesta situació, que és tan legítima com la del GMCiU, val la pena que si hi ha diferents
matisacions es plantegin en una sessió plenària. Aclareix que no és una invitació a la
clivella ni a la rebel·lió interna, sinó a la coherència.
Entén que l'equip de govern no vulgui traslladar el seu debat intern a la ciutadania, com
també entén que en la resolució o en el document final hi hagi renúncies, acceptacions i
avantatges, no només des del punt de vista de les diferents ideologies polítiques, sinó
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també de les àrees que cadascú defensa. Creu, però, que si finalment l'opció que es pren
és que en un moment determinat i abans de la celebració de la sessió plenària algunes
persones o grups municipals manifesten públicament alguna dissensió o matisació, seria
bo que en la discussió del document que s'aprova també es plantegessin aquestes
qüestions, no com a element de batalla ni de trencament, sinó de coherència respecte a
les posicions que s'han adoptat des del moment en què es presenta el document fins a la
seva aprovació.
El senyor Camprubí i Duocastella valora el to d'aquest debat però observa que de
vegades la discussió es perd en les xifres. Diu que cal tenir en compte que malgrat que
els càlculs són exactes, el resultat final dependrà de la manera en què s'apliquin els
percentatges.
Manifesta que voldria que el senyor Javaloyes no tingués una visió tan grisa de la ciutat,
cosa que ha posat de manifest quan ha dit que Manresa era un "cul de sac". No
comparteix aquesta opinió i creu que han de partir de les pròpies conviccions. Ho diu
perquè aquesta afirmació del representant del GMPPC ha constituït gairebé la primera
salutació en la seva intervenció, un cop manifestada la seva satisfacció per un projecte
de Pressupost tan ambiciós i agosarat, fins a acabar aquesta reflexió afirmant que potser
Manresa sortirà d'aquest "cul de sac" gràcies a aquest Pressupost.
Així mateix i en resposta a una altra de les afirmacions del senyor Javaloyes, diu que
l'equip de govern té molt clar el que pretén, tal com s'ha explicitat a banda del PAM: la
qualitat de vida dels seus ciutadans i que la ciutat creixi socialment i econòmicament.
Per si es planteja algun dubte respecte a aquest objectiu o visió de futur de la ciutat,
remarca que l'equip de govern es planteja per a l'any que ve iniciar un procés anomenat
Pla estratègic de la ciutat.
Diu que la partida corresponent a aquest concepte els ha d'ajudar a definir aquesta visió
de ciutat, que no ha de ser només de l'equip de govern, sinó de tota la ciutat.
Sobre la cohesió de l'equip de govern, es pregunta si els grups de l'oposició estan més
acostumats a posicions més monolítiques. Diu que a l'Ajuntament de Manresa hi ha un
govern de coalició i, per tant, davant d'un projecte de Pressupost es produeix un debat
entre els diferents grups municipals i regidors, amb el que es pretén, per una banda,
donar resposta al pacte de govern, i, per una altra, a les polítiques socials.
Diu que és evident que hi ha aspectes que encara s'han de discutir dins de l'equip de
govern, referents a alguns dels equipaments de la ciutat que s'han de posar en marxa en
els propers anys.
Manifesta que no ha entès el comentari del senyor Javaloyes, en el sentit que l'esforç
suplementari de l'equip de govern només és de 2,5 milions d'euros, ja que si fos així, es
pregunta com s'explica l'endeutament de 13 milions d'euros. Diu que potser de vegades
es calculen conceptes diferents i això porta a confusió.
Creu que és evident, com s'ha exposat diverses vegades durant aquest debat, que
l'endeutament augmenta en 13 milions d'euros, i diu que aquest és l'esforç que es fa.
Respecte a les subvencions, explica que gairebé sempre es plantegen per mandat i que
possiblement en el primer Pressupost del mandat, com que no estan totalment
acordades, no apareguin amb el seu import total. Diu, però, que en aquest Pressupost es
concreten les subvencions que s'aniran rebent, tant si provenen del PUOSC (Pla Únic
d'Obres i Serveis de Catalunya), com de la xarxa de la Diputació de Barcelona, dels Fons
FEDER o dels Fons de Cohesió.
Diu que l'aplicació de percentatges pot portar a confusió, perquè els 590.000 euros dels
Fons FEDER, posat en el Pressupost del 2004 suposen un percentatge diferent que si es
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posen en el Pressupost del 2005, i que cal tenir clar que l'import és de 590.000 euros per
al barri antic.
Aclareix, respecte a la Policia Local, que hi haurà deu nous efectius i adverteix que és
probable que transcorri un any des que s'obre la convocatòria, s'imparteix la formació i
comencen amb la prestació del servei. Creu, però, que algun any ha de ser el primer en
posar en marxa la nova dotació d'agents, malgrat que es trigui un any a tenir-los
efectivament, i comenta que l'increment de la Plantilla amb aquests nous policies és del
12 per 100.
Respecte a l'afirmació del senyor Javaloyes en el sentit que l'aparcament de la Reforma
està encallat des de fa tres anys, ignora com ha comptat aquests anys, ja que la
concessió ja es va fer, l'empresa va presentar el projecte al mes de juny o juliol, i ara
l'Ajuntament està analitzant si aquest projecte s'adequa a les condicions de la concessió.
Manifesta que el projecte és important, perquè no només hi ha en joc un aparcament i la
manera en què s'organitzarà, sinó també la manera en què es tractarà l'espai públic de la
plaça, que no pot ser només asfaltada i que, per tant, cal estudiar la resposta que se li
dóna, i com serà la façana.
Amb l'ànim de tranquil·litzar el senyor Javaloyes, l'informa que al final d'aquest mes o al
mes que ve el projecte estarà aprovat.
Sobre les voreres, informa que hi haurà una nova concessió pel nou import, amb la qual
l'Ajuntament espera augmentar la qualitat d'aquest espais. Comenta que el fet que hi hagi
una concessió només per a les voreres segurament permetrà que se'n pugui fer un
seguiment més acurat.
Diu que té la sensació que s'està posant en dubte la capacitat de gestió de l'equip de
govern, sobretot en relació amb els temes d'inversió.
Manifesta que, malgrat que es pugui parlar sobre si s'han executat nou del vint-i-tres, el
fet curiós és que si de l'apartat d'Inversions del Pressupost del 2005, que és de més de
45 milions d'euros, en el mes de gener se'n desencallen 12,5, corresponents al Polígon
dels Dolors, segurament es dirà a l'equip de govern que ha accelerat molt la resolució
d'aquest sector.
Diu, per tant, que tots els projectes tenen un procés de maduració i que alguns d'ells són
molt complexes. Cita, d'entre ells, el dels Dolors, que l'equip de govern preveia adjudicar
abans d'acabar l'any i que si ho hagués pogut fer, ja no constaria en el Pressupost del
2005. Explica que s'han formulat al.legacions que cal resoldre, cosa que porta com a
conseqüència que els terminis s'allarguin i que no es puguin atendre els projectes com es
desitjaria.
Recorda que el projecte dels Dolors es va aprovar per resolució de l'alcalde al mes
d'agost, i que aquesta resolució es va ratificar al mes de novembre pel ple de la
Corporació.
Opina, doncs, que no es pot afirmar que no s'ha gestionat aquest projecte i es pregunta
què s'entén per gestionar, el dia que acaben les obres o bé el dia que comencen?, i si no
es tenen en compte els tràmits que es fan.
Diu que la mateixa situació es dóna amb el projecte del Tossal dels Cigalons, respecte el
qual hi ha hagut dificultats en el projecte de reparcel.lació, que s'ha retardat. Explica que
hi va haver un canvi en el sistema de gestió de compensació i de cooperació, cosa que
ha retardat el procés.
Així mateix, cita el projecte parcial Concòrdia respecte el qual ja s'ha aprovar el projecte
inicial.
Manifesta que si només es parla de la gestió en aquests termes es produirà confusió en
les xifres, i recorda als presents que el préstec de l'any passat va ser de 6.966.925 euros
dels quals han quedat sense executar 600.000 euros. Diu, per tant, que s'han executat
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gairebé tots els recursos que va aportar l'Ajuntament, i pregunta si això és una mala
gestió.
Manifesta que el crèdit s'ha executat i que els 600.000 euros que no s'han executat s'han
traslladat al Pressupost següent i es destinen a altres projectes.
Pregunta en quins termes s'afirma que l'equip de govern no és capaç de gestionar i
explica que en el Pressupost del 2004 es preveien 2.672.000 euros de subvencions i que
s'ha superat aquest import. En concret, informa que 1.600.000 euros s'han destinat a
col.lectors; 900.000 euros a les Piscines municipals, provinents de la Diputació de
Barcelona; 900.000 euros a les obres del Teatre Kursaal, també de la Diputació de
Barcelona; 590.000 euros provenen dels Fons FEDER; i 300.000 euros del PUOSC. Diu
que això dóna un total de gairebé 4.300.000 euros, que s'han aconseguit de subvencions.
Torna a preguntar si això és mala gestió.
Sense fer referència a les xifres ni fer cap valoració econòmica, comenta que 17 dels 26
projectes d'inversió que hi havia s'han iniciat, i que respecte a 3 dels 17 projectes
continua la plurianualitat aprovada.
Comenta també que el projecte de la plaça Major no es trasllada d'un any a l'altre, sinó
que es va aprovar la plurianualitat del 2004, que està consignada, i per al 2005 es tornarà
a posar una altra plurianualitat. Diu que el projecte està en marxa i que les obres no han
començat perquè han de transcórrer els terminis necessaris. Puntualitza que en el
projecte de la plaça Major el dia 10 acaba el termini perquè es presentin els constructors.
Diu que el mateix passa amb les obres dels col.lectors, respecte a les quals en el
Pressupost del 2004 hi ha una plurianualitat, i en els del 2005 i 2006 se'n preveu una
altra.
Afegeix encara l'exemple de les obres del Kursaal, en el mateix sentit.
Insisteix, doncs, en explicar que 17 dels 26 projectes estan en procés i alguns d'ells estan
en obres. Diu també que 9 estan pendents de començar les obres, però que 6 d'ells ja
preveien una anualitat en el 2004, com ara en el del Bertran de Castellbell, sobre el qual
s'ha aprovat l'expedient de contribucions especials. Comenta que el mateix passa amb el
del Concòrdia, el de l'avinguda Universitària, el de l'avinguda de Joncadella, el del Pla
parcial dels Cigalons i el de les Piscines.
Diu, doncs, que en aquests sis projectes ja s'ha iniciat el procés i ja se'n preveia una
anualitat en el Pressupost del 2004. En aquest sentit, diu que si es consulta el Pressupost
de l'any passat es veurà que s'especifica el 10, el 15 o el 25 per 100 per a aquests
projectes i en el Pressupost del 2005 s'inclou la part no prevista en l'anterior exercici.
Explica, així mateix, que alguns projectes es reformulen, com és ara el de la plaça
Valldaura, respecte el qual s'ha preferit ampliar l'abast de l'obra, a fi que relligui tota
l'operació del carrer Barreres i els "Quatre cantons"; per tant, malgrat que aquesta obra fa
referència a diversos expedients diferents, ja que una cosa és la plaça Valldaura, una
altra és el carrer del Camp d'Urgell, el carrer Barreres, el carrer de la Mel i la vorera de la
Muralla de Sant Francesc, es va considerar que calia plantejar-lo i donar-hi resposta
conjuntament.
Comenta també que algunes vegades es dóna el cas que un cop elaborat el projecte, no
agrada o es considera massa car i es demana que es refaci, i això evidentment fa que es
retardi.
Manifesta que hi ha diferents maneres d'analitzar la gestió i que, malgrat que es pot
parlar de grans xifres i de més del 50 per 100 que no s'ha executat, suggereix que es miri
el nombre de projectes que no s'han tirat endavant del total de 110 partides d'Inversions.
Diu que dues no s'han executat i que la resta estan en un moment del procés que es
podria discutir si s'han executat o no.
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En relació amb els ciutadans afectats als quals s'ha fet referència durant el debat, diu que
ignora si s'està dient que els ciutadans estan afectats perquè l'Ajuntament els obliga a
pagar o bé si ho estan urbanísticament, i opina que no hi ha ciutadans afectats, sinó que,
com a conseqüència de les remodelacions i de les noves obres d'urbanització, alguns
ciutadans trauran un altre tipus de rendiment i, per tant, cal buscar una redistribució
equilibrada entre els beneficis i les càrregues.
Insisteix, doncs, en la idea que no es pot parlar de ciutadans afectats, sinó de persones
que obtindran un major rendiment de les seves finques, i manifesta que en el cas dels
plans parcials, si el sector privat treu un major rendiment també està obligat a assumir les
càrregues que això comporti.
Es pregunta si algú pretén que aquests ciutadans no paguin el que els pertoca.
Explica el cas concret del pla parcial de la Fàbrica Nova, respecte el qual, mitjançant el
sistema de compensació, els propietaris privats urbanitzen tota la part interna. Es
pregunta si en aquest cas també es dirà que l'Ajuntament els obliga a pagar i que estan
afectats. Personalment, creu que no té res a veure una cosa amb l'altra.
Sobre la pressió fiscal i l'increment de l'IBI, a la que s'ha fet referència durant el debat,
explica que aquest increment està dat i beneït i que està clar que una cosa és el 3,3 per
100 que preveu l'increment del coeficient; l'altra és la regularització de la base, per situarnos al 2006 en el 96; i l'altra és l'increment vegetatiu dels nous pisos. Diu que és evident
que això genera més ingressos, però que no significa que s'estigui produint una major
pressió fiscal, ja que la pressió fiscal és la que es va aprovar en el seu dia.
Quant a l'ICIO, comenta que s'aplica un increment de més del 30 per 100, amb el que se
situa Manresa en els mateixos coeficients que la resta de ciutats catalanes. Explica
també que l'augment de la recaptació és fruit de la posada en funcionament dels nous
plans de desenvolupament, que generaran nous ingressos, per tant, no és una quantitat
a l'atzar. Diu també que això és vàlid per al 2005 i que ja es veurà si també ho és per al
2006. Manifesta que cal ser acurats en aquest tema, perquè són impostos indirectes,
cosa que no significa que es consolidi aquesta quantitat, al contrari de l'IBI.
Diu que l'ICIO s'haurà d'anar revisant contínuament, en funció de l'evolució de la
construcció.
En relació amb les partides pressupostàries comenta que aquest any és difícil comparar
la número 226 i la 489 respecte a l'any passat, perquè fruit de la nova reglamentació de
les subvencions, hi ha algunes coses que no es poden incloure amb el mateix concepte.
Diu, però, que això no impedeix que s'expliqui cada concepte de la partida número 226.
Sobre la partida número 721.0.226, referent al desenvolupament empresarial, a la que
s'ha referit el senyor Vives, que passa de 87.000 euros a 163.275 euros, diu que això és
conseqüència de l'atorgament d'un programa europeu per crear un viver virtual de suport
als emprenedors.
Diu que el mateix passa amb algunes de les partides de la posició 322.6, sobre Altres
programes d'ocupació, com és ara l'anomenat Igualem, de l'Eix Diagonal, que preveuen
nous recursos europeus i, per tant, s'han d'integrar en aquesta partida.
Sobre la campanya de civisme que es preveu realitzar amb els 120.000 que s'han
pressupostat, diu que abans d'endegar-la se'n parlarà, perquè afecta a diferents serveis.
Explica que s'ha previst desenvolupar un pla estratègic de circulació i serveis, i reconeix
que l'equip de govern és conscient del moviment que suposarà la seva posada en
funcionament per a la ciutat. Diu que no coneix el pla amb detall, però que segurament en
la propera sessió de la Comissió informativa dels Serveis del Territori es podran explicar
les mesures que es preveu aplicar per resoldre la situació.
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En relació amb el Capítol I, de personal, manifesta que certament augmenta el nombre
de places en 29 de noves, ja que la resta responen a consolidacions de places ja
existents. Diu que 10 d'aquestes places corresponen a agents de la Policia Local.
Manifesta que ja trobarà la manera d'explicar l'import d'1.583.000 euros, als quals s'ha fet
referència anteriorment, ja que en aquest moment és molt complex explicar-ho perquè hi
ha moltes altres partides, i reconeix que es manté igual que l'any passat el pes de les
despeses de personal sobre el total de les Despeses corrents, malgrat que
percentualment hagi disminuït sensiblement.
Respecte a l'afirmació del senyor Vives en el sentit que l'equip de govern només aporta
786.720 euros dels Recursos ordinaris per a les Inversions, diu que no és cert, perquè
aquest any s'aporten aproximadament 180.000 euros més que l'any passat, ja que a
l'exercici del 2004 l'import va ser de 716.000 euros i per al del 2005 se'n preveuen
898.000. Pregunta també al representant del GMCiU si l'amortització de capital no s'ha
de considerar com a recurs propi per a les inversions, ja que sembla que només s'hi
aportin aquests diners per a les inversions; afirma que l'amortització també és recurs
propi.
Reconeix que s'augmentarà l'endeutament, però diu que cal tenir en compte que també
s'incrementen els ingressos.
Afegeix, sobre l'endeutament, que sempre acaba essent un percentatge o una ràtio entre
els ingressos reconeguts i el deute viu, i informa que en aquest moment la ràtio de
l'Ajuntament és del 95 per 100.
Diu que en el moment de plantejar el crèdit, s'haurà de veure, fruit de la liquidació—tal
com diu l'interventor en el seu informe—com està.
Comenta que de la lectura d'aquest informe no entén que l'interventor digui que no es pot
fer, sinó que abans de concertar el préstec cal veure com es tanca l'any. Diu, per tant,
que en funció de la manera en què es tanqui l'any, s'obtindrà un estalvi o un altre i es
veurà quin és el marge de maniobra de què disposa l'Ajuntament.
Afegeix que el tipus de crèdit que s'haurà de concertar dependrà de la complexitat que
existeixi en aquell moment.
Diu que si l'equip de govern ho planteja és perquè, d'acord amb les xifres de què disposa,
preveu que no tindrà massa dificultats per concertar aquest préstec.
Afegeix que, en qualsevol cas, l'endeutament d'aquest moment és del 94,57 per 100 i el
límit legal és del 110 per 100.
La senyora Sensat i Borràs manifesta la seva satisfacció pel fet que els dos grups
municipals de l'oposició estiguin tan preocupats i atents per l'«estat de salut» de l'equip
de govern. Diu que, malgrat que no és infermera ni metgessa, pot afirmar que aquest
«estat de salut» és bo i il·lusionant, i que, per això—dit ja com a representant del GMICVEA—li sembla que ho fa de la millora manera possible, tenint en compte que aquest
debat és sobre el Pressupost municipal i no sobre el Teatre Kursaal.
Diu que en la mesura en què el vot del seu grup municipal respecte el Pressupost és
afirmatiu, considera que ha de situar en el seu discurs els elements que han de tenir més
pes o rellevància per al GMICV-EA i que, sense entrar en els aspectes que formen part
del debat intern de l'equip de govern, hi ha alguns aspectes que creu que ha de
transmetre a la ciutadania, perquè considera que el seu grup municipal ha d'explicar el
que opina. Per això, no té cap inconvenient en reiterar el que ja s'ha dit, tantes vegades
com calgui.
Manifesta que no és desconegut per a ningú que, quan es va celebrar l'Audiència pública
sobre el tema del Kursaal, el GMICV—que en aquell moment encara no formava
coalició—no va votar afirmativament, i diu que és ara, en el debat pressupostari que es
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posa sobre la taula la necessitat de dur a terme una plurianualitat i una forta inversió
econòmica per acabar l'obra.
Diu que per al GMICV-EA generen una inflexió les reflexions que s'han exposat durant
aquest debat sobre l'endeutament i el seu increment, en el sentit que l'operació del
Kursaal no s'ha d'entendre com a una obra, ja que és un projecte per als exercicis 2005,
2006 i 2007, sinó com a un compromís de govern del que el GMICV-EA era conscient
quan va entrar a formar part de l'equip de govern.
Creu necessari, però, no deixar de banda el comprimís del govern municipal de treballar
en la recerca de possibles mecanismes dins del règim legal financer dels ajuntaments
que permeti a aquesta Administració alliberar-se del tema del Kursaal—tasca en la que
haurà de participar l'interventor—, ja que cal garantir que es podrà continuar donant
resposta als serveis i polítiques que ja s'estan oferint en aquest moment així com les
noves que apareguin com a conseqüència del creixement de la ciutat.
Diu que l'operació del Kursaal no pot impedir que l'Ajuntament continuï prestant els
serveis necessaris i creant-ne de nous.
Manifesta que aquest és el discurs del GMICV-EA, que ja va fer públic i que, en principi,
considerava que no tenia sentit reiterar en aquesta sessió plenària, en primer lloc, perquè
s'està discutint el Pressupost municipal i no el Teatre Kursaal; i, en segon lloc, perquè és
important que en l'aprovació del Pressupost municipal, en la mesura que el GMICV-EA el
vota afirmativament, com a govern municipal, tingui la capacitat de demostrar, per sobre
de tot, quins són els aspectes que l'ajuden a sumar i quins poden dificultar o retardar el
procés d'acord.
Insisteix, doncs, en afirmar que la «salut» del pacte de govern és bona i que espera que
ho continuï essent.
Es refereix, a continuació, de manera més concreta, a alguns dels aspectes que s'han
exposat durant el debat.
Comença amb l'al·lusió que ha fet el senyor Javaloyes als aspectes socials i diu que la
comissió dels programes transversals garanteix una coordinació més òptima entre els
espais que coordinen, implementen i desenvolupen serveis i prestacions individuals i
col.lectives, que són variats, ja que poden fer referència a l'àmbit de les dones, de la
immigració i de la gent gran, entre d'altres, i les regidories que lideren directament
polítiques per a aquests col.lectius.
Diu que actualment hi ha una situació i un espai de debat polític i, sobretot, tècnic que
permetrà afinar molt més bé i evitar que es produeixin determinades situacions, i que es
tracta, per tant, d'una bona eina.
Sobre les partides de manteniment, respecte a les quals s'ha dit que eren insuficients, diu
que segur que ho són, però que encara que l'Ajuntament disposés dels recursos
econòmics suficients aquest any per donar resposta a totes les mancances de
manteniment, no les podria cobrir totes en un any.
Per això, creu que no n'hi ha prou amb l'increment dels recursos, sinó que també cal tenir
clar quines són les obres o actuacions a les que cal donar prioritat, quines s'han de fer
esperar i quines no s'han de tirar endavant.
Diu que l'Ajuntament afina cada vegada més els instruments, i explica que des de fa
aproximadament dos mesos treballa coordinadament els aspectes de via pública,
urbanisme, medi ambient, habitatge i participació ciutadana, i realitza visites als barris de
la ciutat, dins del pla de millora, a fi de recollir les peticions dels veïns sobre les
mancances dels barris, algunes de les quals inclou en la seva programació d'actuacions,
d'altres les descarta i d'altres les deixa pendents de la realització d'una discussió global
amb tots els barris.
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Manifesta que aquesta eina és útil per amortitzar recursos gestionar-los millor, malgrat
que siguin escassos.
Responent al senyor Vives, manifesta que, malgrat que totes les reflexions són vàlides,
algunes són demagògiques. En aquest sentit, davant les reflexions referents a l'efecte
que tenen els impostos sobre l'habitatge, es pregunta si es pot afirmar que disminuint
l'ICIO en un 2 per 100 l'habitatge també ho farà en un 20 per 100; i que si es deixa aquest
impost tal com està, l'any que ve a Manresa l'habitatge no s'incrementarà gens.
Personalment, creu que no es pot afirmar.
Diu que, malauradament, és cert que els empresaris carreguen el que han de pagar de
més sobre el preu dels habitatges, però es pregunta si tenint en compte les competències
que té l'Ajuntament i la normativa a la que està sotmès pot fer realment una política activa
per incidir en el preu de l'habitatge privat, de forma contundent.
Afegeix que no es pot deixar de banda tampoc que aquest Ajuntament i els nou-cents
restants de Catalunya esperen des de fa més d'un any i mig que s'aprovi una llei que
defineixi el que són els pisos buits, cosa que permetrà la creació d'una nova taxa
destinada a evitar que els propietaris no ofereixin al mercat els seus pisos o els utilitzin
per especular.
Diu que el govern va anunciar abans de les eleccions que elaboraria aquesta llei, però
encara no ho ha fet.
Reconeix que tot és millorable en aquest tema, però opina que les afirmacions que es fan
en el sentit que els increments que s'apliquen sobre un concepte tindran una repercussió
immediata sobre un altre són gratuïtes i massa senzilles, entre altres raons, perquè quan
els preus disminueixen no ho fa el cost de l'habitatge. Posa, com a exemple, que quan el
preu del subministrament elèctric baixa, ella no paga menys, per tant, aquestes
correlacions no són sempre exactes.
Quant a la referència que ha fet el senyor Vives sobre les consignacions de 106.000
euros per a la Federació d'Associacions de Veïns i de 49.030 euros per a l'Associació de
Veïns de les Escodines, explica que, tenint en compte que la nova llei sobre subvencions
permet fer excepcions, ja sigui pels continguts o per les quantitats, l'Ajuntament per
l'aposta que ha fet pel Pla comunitari, el principal objectiu del qual és la dinamització del
moviment veïnal, ha optat per fer aquestes consignacions directes. Diu que no ha volgut
posar aquests recursos a concurs públic de subvenció per evitar que alguna empresa
s'interessi per gestionar les polítiques en els barris.
Manifesta que l'Ajuntament vol donar prioritat a aquestes polítiques com a instrument
revitalitzador dels barris i que les desenvoluparà conjuntament amb el moviment veïnal.
Diu que els imports s'han reproduït del conveni signat entre l'Ajuntament, la Generalitat
de Catalunya, la Federació d'Associacions de veïns i l'Associació de veïns de les
Escodines. Afegeix que aquesta és la quantitat màxima que aquesta Administració pot
destinar a plans comunitaris, cosa que no significa que finalment es mantingui aquest
import, ja que pot variar en funció de les negociacions que es duran a terme.
El senyor Fontdevila i Subirana agraeix les paraules que s'han manifestat durant el
debat, sobretot durant la primera part de les intervencions tant del GMPPC com del
GMCiU, i diu que, fins i tot, cal honorar l'abstenció que ha anunciat aquest últim grup
municipal, que considera que està bé si es valora en termes d'obertura.
Entén que els grups municipals de l'oposició manifestin temors, però opina que el ball de
xifres que han exposat està basat, en certa manera, en el «conte de la vella», cosa que
no els rebatrà, perquè ja ho ha fet el regidor delegat d'Hisenda, amb dades més
concretes.
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Diu que la intervenció del senyor Javaloyes li ha recordat una frase dels caixers
automàtics que diu «els rendiments passats no garanteixen els rendiments futurs». Aplica
aquesta frase al Pressupost municipal en el sentit que pot ser que la periodicitat que
havia programat l'equip de govern respecte a les inversions, especialment durant el
darrer any, no hagi donat el resultat previst, per una qüestió de mesos en alguns casos,
ja que si s'hagués contret l'obra ja s'hauria contret també la despesa.
Insisteix, per tant, en afirmar que els rendiments passats no garanteixen els futurs, en el
sentit que probablement s'incrementarà o es guanyarà rapidesa. Diu que està convençut
que la capacitat d'executar el programa d'inversions de l'any 2005 serà més que notable.
Manifesta que segurament la propera tardor o el proper desembre es dirà que el que es
va afirmar no s'ha acomplert, i diu que ja es veurà en aquell moment si s'ha assolit el 60,
el 70 o el 80 per 100 del que s'havia previst.
Valora molt que s'hagi entrar en l'anàlisi de les xifres. Creu que és un bon símptoma que
es faci aquest treball i diu que s'haurien de plantejar més sovint interpel.lacions sobre els
aspectes als que es destina els diners.
A continuació, respecte a l'apartat de Cultura, fa dos comentaris, en primer lloc, perquè
responen a la idea que ja ha vaticinat sobre la nova llei de subvencions; i, en segon lloc,
perquè voldria desfer la idea que s'han posat 140.000 euros per fer més festes.
Aclareix que l'apartat de festes ha crescut molt perquè hi ha un error i perquè es pretén
eliminar diners de la partida de subvencions i posar-los com a despesa directa.
Diu que per a la gestió de les festes hi haurà l'associació Manresa de festa, com a
element de participació ciutadana, però no hi haurà transferència de diners, ja que
aquests diners són a les partides número 226. Fa notar que la partida número 226 de
festes és solemne i molt alta i que la número 489 també és solemne, perquè encara hi ha
uns diners que no haurien d'haver marxar de la número 489 de la general de Cultura, en
concret, de la número 4514489, en la que es trobaran a faltar.
Ho diu perquè abans que hagi passat un trimestre es traspassaran més de 100.000 euros
d'un lloc a l'altre.
Comenta que l'explicació d'això és que l'Ajuntament està preparant per a la sessió
plenària del 20 de desembre l'aprovació de les bases de les subvencions, que s'haurien
d'haver dotat en el Pressupost. Diu que s'aprova un Pressupost que ja conté les
dotacions econòmiques del que posteriorment establiran les bases, i que ja es veurà,
com ha dit el regidor senyor Camprubí, els diners de les partides número 489, que fins
ara sovint corresponien a transferències a entitats i que en molts casos passaran a ser
despeses directes. Comenta que això significarà una disminució de la partida número
489 i un augment de la número 226, i que d'acord amb el resultat de l'experiència
d'aquest any s'haurà d'acabar d'ajustar.
Respecte a la partida número 4514226 diu que s'ha passat dels 170.000 euros de l'any
passat als 214.000 d'enguany. Comenta també els 30.000 euros de la Diputació de
Barcelona—import que no ha variat des de fa sis anys—com a aportació a la Fira
d'espectacles d'arrel tradicional, que l'Ajuntament destinarà a aquesta finalitat.
Sobre el comentari del GMCiU, relatiu a que s'està tensionant la capacitat d'inversió de la
ciutat, cosa que provoca que cada manresà degui més de 700 euros i que li suposarà
pagar l'any que ve 89,5 euros, manifesta que l'Ajuntament ha arribat aquí perquè
legalment podia fer-ho i perquè creu que ha coincidit en el punt d'ambició de la ciutat,
cosa de la que s'alegra.
Diu que des de fa deu anys insisteix en la necessitat que el municipalisme sigui viscut no
des de la desconfiança, sinó que calen més recursos. En aquest sentit, diu que la
necessitat que té Catalunya d'un concert econòmic també passa per això.
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Recorda que l'any que Manresa va guanyar un partit de bàsquet contra el Vitòria va venir
la regidora d'Esports i Cultura de l'Ajuntament d'aquella ciutat i li va explicar que la ciutat
tenia vuit centres cívics i que, malauradament, dos d'ells encara no tenien piscina. Diu
que aquell comentari el va sorprendre, ja que en ciutats com Vitòria, gràcies al concert
econòmic, el municipalisme té realment una capacitat d'inversió que permetia fer al
voltant dels 700.000 milions de pessetes, ponderades al nombre d'habitants de Manresa.
Manifesta que el nou concert econòmic que reivindica Esquerra Republicana de
Catalunya passa directament a esdevenir un millor finançament per als municipis, i que
en una situació financera diferent de l'actual, els 89,5 euros per any d'interessos als que
s'ha fet referència anteriorment, malgrat que suposin un pes important com a despesa,
s'haurien de poder assumir folgadament, com ho fan altres ciutats.
Com a última reflexió, comenta que finalment els grups municipals de l'oposició han
aconseguit que la senyora Sensat parli del Teatre Kursaal, i diu que, malgrat que existeix
el temor que aquell projecte afecti les inversions que cal fer en l'àmbit social, és bo que
en una sessió plenària es demostri que les inversions agosarades que es faran en el
Teatre Kursaal no alteraran la política social, ni la pactada ni la realitzada fins ara. Creu,
per tant, que paral.lelament a l'exposició dels temors, és bo que es pugui continuar, de
manera col.lectiva, en aquestes decisions, que signifiquen que, més enllà de la discussió
política que s'ha de fer entre grups, a partir del mes de gener es vetllarà més per
l'execució d'aquests grans programes urbanístics o d'equipaments, que el que resultarà a
l'hora d'acabar aquesta sessió plenària, com un pòsit relativament lleuger, perquè intueix
més coincidències que divergències.
El senyor Javaloyes i Vilalta pren novament la paraula i es disculpa per la seva
absència a la darrera sessió de la Comissió Informativa d'Hisenda.
A continuació, aclareix que no afirma que Manresa és un «cul de sac», sinó que la
impressió que dóna la proposta de Pressupost és que la ciutat surt d'aquest «cul de sac»,
el sentit que hi ha il.lusió i desig de ser fort per tirar endavant, en un esperit de superació.
Comenta, però que, veient els criteris de la gestió s'adona que aquest esperit de
superació, de vegades, es pot veure estroncat.
Diu també que el regidor delegat d'Hisenda, senyor Camprubí ha hagut d'excusar-se i
donar explicacions de diverses maneres durant el seu torn de rèplica en aquesta sessió,
punt per punt, sobre la gestió de l'equip de govern.
Manifesta, doncs, que si no existís cap element de gestió ineficaç segurament el regidor
no hauria hagut d'invertir tant de temps en donar explicacions.
Diu que la causa per la qual els grups de l'oposició plantegen que hi ha aspectes del
Pressupost que no s'han tirat endavant és que algunes partides pressupostàries no s'han
executat. Manifesta que no es tracta d'entrar en el detall de les partides pressupostàries,
com ha fet el senyor Camprubí amb la número 110, ja que el seu grup municipal entén
que algunes partides no es puguin executar, perquè el projecte no ha agradat i s'ha de
reformular, o per altres causes, sinó que n'hi ha algunes que no s'executen en el 55 o el
60 per 100.
Manifesta que no li mereixeria cap desconfiança respecte a la gestió de l'equip de govern
que quedessin sense executar el 30 per 100 dels projectes, ja que això seria normal,
però que cal tenir en compte que aquest percentatge és de més del 50 per 100 i que no
és la primera vegada que es produeix aquest fet.
Insisteix en opinar que el fet que el senyor Camprubí ha hagut de donar tantes
explicacions demostra que el GMPPC no està tan equivocat en les seves intuïcions.

61

Creu que cal ser clar en les explicacions i posa com a exemple la dotació dels deu nous
agents de la Policia Local, que tant s'ha anunciat però que no estaran disponibles fins a
l'any que ve.
En el mateix sentit, creu que difícilment començaran les obres de la Piscina municipal
aquest any, i, fins i tot, s'atreviria a afirmar que, malauradament, possiblement ni tan sols
estarà fet el projecte, tenint en compte que es tracta d'una partida pressupostària molt
important, de més d'un milió d'euros.
Davant d'aquesta situació es pregunta de què serveix que l'Ajuntament compri tres nous
autobusos, com ha anunciat, tenint en compte que el transport urbà de viatgers a
Manresa no satisfà les necessitats reals dels ciutadans.
Reitera, sobre aquest aspecte, que els serveis a les persones també han de preveure el
manteniment de les voreres i altres mesures similars. Per això, pregunta a l'equip de
govern perquè no destina els recursos econòmics d'aquests tres autobusos—que no
dubta que siguin necessaris—a reordenar les línies del transport públic, ja que fa molts
mesos que s'està posant de manifest el creixement que experimentarà la ciutat en moltes
zones i barris.
Creu que s'hauria de començar per aquestes qüestions més necessàries, a fi de saber de
quines línies disposarà la ciutat en el futur, quan es produeixin aquests creixements.
Es pregunta de què servirà adquirir tres nous vehicles si es desconeix quines necessitats
reals tindrà el transport.
En relació amb el comentari que s'ha fet sobre els ciutadans afectats, aclareix que
aquesta no és la tònica del discurs del GMPPC i diu que els ciutadans no se senten
afectats per pagar contribucions especials, perquè són conscients que n'obtenen
beneficis. Demana, per tant, que a aquestes alçades s'estalviï aquest discurs, perquè els
ciutadans estan disposats a pagar, sempre que aconsegueixin beneficis, cosa que es
produeix en tots els projectes d'urbanització.
No insisteix més en aquest aspecte perquè és conscient que no canviarà el sentit del vot
dels membres corporatius, i manifesta, respecte els guanys que es poden obtenir en el
futur, que no es pot preveure el futur des del punt de vista financer, però sí que es pot
mirar la història per conèixer el passat.
Manifesta, respecte a les prioritzacions que cal fer sobre els serveis a les persones i les
polítiques transversals, que les partides pressupostàries poden semblar suficients o
escasses, segons el criteri de cadascú, per tant, no vol entrar en aquest discurs tan
simple. Diu, però, que encara que els imports de les partides siguin elevats, poden
semblar escassos, perquè sempre calen més recursos per a la gent gran, l'ocupació, la
immigració i la dona, entre d'altres.
Davant d'aquesta situació, el GMPPC planteja la necessitat de reestructurar aquesta
balança d'increments de despeses amb altres partides, i es pregunta si és realment
necessari augmentar la partida de personal en un 12 per 100, que són més de 2 milions
d'euros. Diu que és evident que cal dotar pressupostàriament l'increment de places, entre
les quals hi ha les corresponents als deu nous agents de la Policia Local, malgrat que no
entraran en funcionament fins al 2006, com ja s'ha comentat, però insisteix en la
necessitat de redistribuir els increments de manera diferent amb polítiques socials, ja que
les despeses que es destinen a personal serveixen per augmentar el nivell funcionarial.
S'alegra que l'equip de govern hagi aconseguit que només un grup municipal (el GMPPC)
estigui en contra de la «carta de navegació» que és el Pressupost municipal, perquè això
demostra que l'equip de govern ha fet un gran esforç de consens, ja que disposa de vinti-tres regidors que formen un equip de govern compacte per tirar endavant la ciutat,
encara que només sigui per poder disposar d'uns quants milers d'euros més per fer
paviments i reparar voreres.
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Diu que, si no ho ha entès malament, el GMCiU s'abstindrà en la votació d'aquest
dictamen i accepta de bon grat, en nom del GMPPC, fer una clara oposició a l'aprovació
del Pressupost municipal. Puntualitza que aquesta postura no implica deslleialtat ni
enfrontament, sinó que pretén ser una oposició constructiva, que és la que ha fet sempre
el seu grup municipal, per col.laborar en l'impuls de la ciutat, des de la seva òptica.
El senyor Vives i Portell aclareix al senyor Javaloyes que el GMCiU no forma part de
l'equip de govern ni se l'ha convidat mai a ser-ho, sinó de l'oposició.
Així mateix, explica que l'abstenció del GMCiU respecte a la proposta de Pressupost
municipal no significa que hi doni ple suport, ja que si fos així cauria en una gran
contradicció, tenint en compte el que ha exposat en la seva anterior intervenció.
Diu que també seria una contradicció votar negativament el dictamen, considerant que li
agraden alguns aspectes del Pressupost, que ha impulsat, sobre els que ha treballat, que
ha discutit amb l'equip de govern i que ara veu reflectits en aquesta proposta.
Manifesta que això és ser coherent, i aclareix que no pretén afirmar que el GMPPC no ho
és amb el seu posicionament, ja que és respectable que voti negativament. Diu que el fet
que voti negativament no significa que estigui molt més en desacord amb el Pressupost
del que ho està el GMCiU, en molts aspectes, malgrat que tinguin perspectives diferents
respecte a un document com aquest.
Precisa que l'abstenció del GMCiU no el farà ser menys exigent en el seguiment del
Pressupost municipal, en intentar que es compleixi, d'acord amb uns paràmetres
determinats, i en provar de convèncer l'equip de govern perquè rectifiqui aquells aspectes
sobre els quals el GMCiU no comparteixi el plantejament inicial.
Agraeix al senyor Camprubí l'esforç que ha fet d'explicar algunes partides
pressupostàries, ja que s'ha demanat explicació sobre moltes i algunes han quedat clares
després de l'explicació.
Dóna les gràcies també al senyor Fontdevila i a la senyora Sensat pel seu esforç, tot i
que, ja tindran ocasió de parlar-ne.
Sobre l'endeutament, recorda que el senyor Camprubí ha dit que es pot suportar i que
encara queda un marge, diu que és evident que queda un marge, però el GMCiU fa un
toc d'atenció sobre les xifres del Pressupost i sobre la realitat relacionant-la amb la
capacitat de generar ingressos d'aquesta Administració.
Diu, el respecte, que és cert que hi ha generació d'ingressos que es consoliden, com és
ara l'IBI, que es pot discutir tant com convingui, però que és el que és. Comenta també,
com ho ha fet el senyor Camprubí, que l'ICIO no es consolida i que es paga una sola
vegada.
Manifesta que l'equip de govern ha calculat, d'acord amb el creixement de la ciutat,
l'increment que es produirà de la recaptació global de l'ICIO per a aquest període, però
que ja es veurà què passa l'any següent, perquè encara s'ignora.
Diu, però, que no passa el mateix amb l'endeutament, ja que es mantindrà constant en el
temps, cosa que també significa que pot ser susceptible de variació, a l'alça o a la baixa,
però tal com estan els tipus d'interès actualment, cal preveure que si es produeix aquesta
variació serà a l'alça. Afirma, per tant, que no es pot calcular la capacitat de retorn que
s'obtindrà de l'endeutament en totes les magnituds del Pressupost, perquè amb l'actual
ICIO es pot calcular aquesta capacitat per al proper exercici.
Creu que aquesta és la reflexió que s'ha de fer i que s'ha d'avaluar molt seriosament, i,
malgrat que suposa que l'equip de govern ja ho ha fet, considera que l'obligació del
GMCiU és posar-la sobre la taula.
Comenta que quan el GMCiU s'ha referit als ciutadans afectats no ho ha fet en to
pejoratiu, ja que és evident que les noves urbanització generen beneficis per als
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propietaris, com en el cas del Polígon dels Dolors, sinó que només pretén reflectir una
realitat, que consisteix en que segons el Pressupost, alguns propietaris pagaran el 100
per 100 de les quotes d'urbanització en aquesta obra.
Manifesta també que, malgrat que segur que el percentatge no és el mateix i que la
desproporció és clarament favorable als propietaris, també és cert que les obres
beneficien, de retruc, a la resta de ciutadans de Manresa, ja que encara que no tinguin
una nau industrial ni passin cada dia pel lloc urbanitzat, amb les obres s'està generant un
espai que contribueix a millorar la ciutat.
Manté la pregunta respecte al Polígon dels Dolors, sobre si es disposa d'algun document
que justifiqui l'augment dels 3,5 milions d'euros, ja que, segons el regidor delegat
d'Hisenda, unes setmanes enrere l'Ajuntament hauria pogut aconseguir començar
l'execució de les obres, o, com a mínim, iniciar el procés documentalment i
burocràticament, i ell es pregunta amb quin pressupost s'hauria pogut fer, amb els
9.015.000 euros o amb els 12,5 milions d'euros. Suposa que s'hauria fet amb els
9.015.000 euros, que era la partida prevista en el Pressupost del 2004, i per al 2005
s'hauria hagut de crear una partida suplementària per compensar el diferencial de
gairebé 3,5 milions d'euros.
Diu que li sembla bé que es plantegi un pla estratègic, que és una denominació seva,
però que s'hauria pogut definir com a mesures que cal adoptar en el cas que s'executin
simultàniament totes les obres previstes a la ciutat, i que poden generar molèsties.
Recorda que el senyor Camprubí ha dit que no es podia discutir la capacitat de gestió de
l'equip de govern, perquè s'han executat entre 106 i 108 partides de les 110 que hi havia
pendents, i aclareix que el GMCiU no està analitzant aquesta capacitat de gestió, des del
punt de vista del nombre de partides que s'executen, sinó que es fixa en les grans xifres.
Admet que els projectes tenen una vida i, per tant, a més tenen un íter legal, però diu que
també és cert que hi ha casos que han anat passant d'un any a l'altre, i que quan s'inclou
un projecte en un pressupost d'inversions d'un any determinat és perquè es considera
que durant aquell any es podran començar a destinar els recursos econòmics
corresponents per iniciar l'execució del projecte.
Diu que, en principi és així, a pesar que la realitat després porti a una altra situació, i
comenta que si en el Pressupost del 2005 es preveuen 42 milions d'euros d'inversions és
perquè, com a mínim, es preveu que durant aquest exercici s'executarà totalment o
parcialment aquest import.
Manifesta que el GMCiU és conscient d'aquesta realitat, però considera que l'equip de
govern té prou experiència de govern per saber quin és l'íter legal, els problemes de
procediment, els maldecaps que poden tenir o les passes enrere que s'han de fer de
vegades en els projectes; i per tant, pot calcular quins projectes es podran executar
durant l'exercici.
Creu que és bo que s'expliqui això, perquè de vegades els ciutadans es pregunten en
quin projectes concrets inverteix tants diners l'Ajuntament i se'ls ha d'explicar cada un
dels projectes, en el sentit de si està començat o pendent d'iniciar-se.
Manifesta que, malgrat que en les sessions plenàries es donen aquestes explicacions, no
arriben de la millor manera als seus destinataris.
A continuació, agraeix a la senyora Sensat les explicacions que ha fet, perquè
corresponen amb el que el GMCiU li havia demanat, que no era un pronunciament contra
ningú, sinó que expliqués el que s'havia comentat.
Quant a l'afirmació de la regidora senyora Sensat sobre el caire demagògic d'algunes de
les reflexions del GMCiU, sobre els impostos, manifesta que no és demagògia ja que és
veritat que l'Ajuntament de Manresa, com qualsevol altre ajuntament, no té la vareta
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màgica per incidir de manera contundent sobre el preu de l'habitatge a Manresa, malgrat
que li agradaria que fos així.
Diu, però, que una cosa diferent és que l'Ajuntament pugui incidir-hi, en major o menor
mesura, a l'hora d'aplicar o no aplicar un augment. Afirma que el fet que no s'apliqui un
augment no implica que no s'incrementi el preu de l'habitatge, ja que per a l'any que ve es
preveu que a Catalunya augmenti aquest preu en un 10 per 100, cosa que no és
conseqüència de l'acció dels ajuntaments de Catalunya.
Malgrat això, creu que els nous increments que generin els ajuntaments s'afegiran a la
tendència del mercat.
Diu que això no és fer demagògia, sinó parlar de la realitat, que consisteix en el fet que
les empreses d'aquest sector, com la resta d'empreses, acaben traslladant sempre als
destinataris finals les despeses, grans o petites, que li genera el seu procés productiu.
Quant a la taxa sobre els pisos buits, manifesta que el GMCiU està disposat a posar
aquest tema sobre la taula i parlar-ne, sempre que s'apliqui amb uns criteris correctes,
perquè pot tenir un incidència important sobre el cost de l'habitatge i sobre el
desenvolupament del mercat immobiliari en un sector determinat. Es refereix a que
s'apliqui amb equitat, legitimitat i tots els aspectes que s'han de tenir en compte per a les
taxes que s'apliquen a l'Administració.
En relació amb la intervenció que ha fet el senyor Fontdevila, diu que el GMCiU és
conscient dels problemes financers que tenen els municipis, que considera com a temes
no resolts, respecte els quals ignora quan es podran solucionar, ja que els ímputs que
arriben indiquen que la solució no vindrà de seguida.
Per això, diu que des de la responsabilitat que intenta tenir el GMCiU, encara que no
formi part del govern municipal, és conscient que per administrar una ciutat com Manresa
l'equip de govern hagi de fer «mans i mànigues» per intentar obtenir recursos d'on pugui
per destinar-los a inversions i a serveis.
Es mostra d'acord amb un sistema de finançament diferent de l'actual i manifesta que el
concert econòmic seria l'ideal. En aquest sentit, recorda la referència que ha fet el senyor
Fontdevila sobre els centres cívics de Vitòria, que és una ciutat extraordinària, i diu que,
de la mateixa manera, ell podria parlar de l'equip de bàsquet que, gràcies a l'agència
tributària basca té el que té, com a conseqüència d'un concert econòmic determinat.
Diu que aquesta és la realitat que vivim i opina que tots han d'anar en la mateixa direcció.
Manifesta que el GMCiU fa un esforç de comprensió més enllà de la crítica, sabent que
això no és fàcil, però té molt clar que aquest sistema ha de trobar una resolució molt
ràpida, perquè aquest Ajuntament ha arribat a un nivell d'endeutament de més del 90 per
100 i, malgrat que podria arribar fins al 116 per 100, segons ha explicat el senyor
Camprubí, si es continua en aquesta línia forçant la situació, s'arribarà al límit i s'entrarà
en crisi entre el que es vol fer, el que s'ha de mantenir i el que és possible realitzar
legalment.
Planteja la necessitat de trobar una solució entre tots, però es tem que els qui són
presents en aquest Saló de Sessions no disposen d'aquesta capacitat de decisió.
L'alcalde manifesta, respecte a l'endeutament, que, malgrat que és cert que la quantia és
de 794 euros per habitant, també cal tenir en compte que del Pressupost hi ha 1.714
euros per habitant per poder pagar els 794.
Sobre el tema del Polígon dels Dolors, recorda que fa dues sessions plenàries es va
aprovar el projecte, que té un import de 12,5 milions d'euros. Diu que, per tant, com que
és una figura aprovada pel Ple, serà indiscutible, malgrat que en el moment de
l'adjudicació es puguin produir modificacions o baixes, com ha passat amb una de les
obres que s'ha realitzat.
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Quant als ciutadans afectats als quals s'ha fet referència durant el debat, manifesta que el
fet que en un pressupost s'incorpori el 20 per 100 d'aportació del sector privat, és una
magnífica notícia, ja que significa que tenen credibilitat, no respecte a l'Ajuntament, sinó
respecte a la ciutat, malgrat que l'Ajuntament té la part de credibilitat que li pertoca,
perquè forma part de la ciutat.
Respecte al preu de l'habitatge, diu que és un tema que podria servir de debat durant
moltes hores, i informa que, segons un informe que s'ha conegut avui del Col.legi de
Notaris, Manresa és la segona ciutat de la província de Barcelona amb el preu de
l'habitatge més baix, i que la següent és Berga, amb el preu més baix.
Diu que la incidència que hi ha tingut la política de sòl a Manresa és la que és, però que
lògicament també hi ha hagut una incidència amb la diferència geogràfica que té aquesta
ciutat respecte a Barcelona.
Finalment, agraeix el to del debat d'aquest assumpte i diu que, més enllà de les qüestions
que ha plantejat el senyor Javaloyes i que ha contestat directament el senyor Vives, les
quals no entrarà a valorar, es pot parlar de la credibilitat que pot tenir l'equip de govern
respecte a la gestió del Pressupost, la qual ja demostrarà, com és la seva obligació, però
creu que els grups municipals poden estar d'acord—si més no, així ho reflecteixen les
votacions—respecte a quines necessitats té la ciutat i com es reflecteixen en el
Pressupost municipal.
Afirma, així mateix, que el Pressupost és el reflex econòmic d'un informe polític, que és el
PAM, que no s'elabora per a un any, sinó que comprèn quatre anys, durant els quals
s'han de desenvolupar les operacions financeres i els projectes.
Sense voler equivocar-se afirma que aquest Pressupost és el primer en deu anys que
compta amb una valoració positiva, en termes generals, tot i els matisos que s'han
exposat per part de tots.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 15 vots afirmatius (9 GMS, 2 GMICV-EA i 4
GMERC), 8 abstencions (GMCiU) i 1 vot negatiu (GMPPC), per tant, esdevé acord
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
1.1.6 APROVAR EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I DE
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR LA CONCESSIÓ
ADMINISTRATIVA
D'EXPLOTACIÓ
DE
L'APARCAMENT
PÚBLIC
SUBTERRANI DEL MERCAT MUNICIPAL DE PUIGMERCADAL, APROVAR
L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I CONVOCAR EL CONCURS PÚBLIC.
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, del 22 de novembre del 2004, que,
transcrit, diu el següent:
"Antecedents
I. El cap de servei de Desenvolupament, mitjançant informe emès en data 16 de
novembre de 2004, ha proposat la tramitació d'un expedient de contractació per a
l'adjudicació de la concessió administrativa d’explotació de l’aparcament públic
subterrani del Mercat municipal de Puigmercadal.
L’esmentat informe acompanya les despeses de primer establiment que s’estimen
necessàries, el règim tarifari a aplicar als usuaris del servei, un pressupost d’explotació
per al primer any de concessió i la relació de personal que el concessionari haurà de
subrogar.
II. Les dades bàsiques del contracte són les següents:
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— Objecte de la concessió. L’objecte de la concessió és la gestió i explotació del
servei públic de l’aparcament subterrani del Mercat municipal de Puigmercadal.
Aquest objecte contractual té la codificació següent en la Classificació Estadística
de Productes per Activitats (CPA-2202):
632124. Serveis d’estacionament
— Termini de la concessió. La concessió s’estableix per un termini d’un (1) any,
comptat a partir de la data de formalització del contracte. Aquest termini anual es
podrà prorrogar de forma expressa per nous terminis anuals, fins arribar a un
màxim de 7 anys des de l’inici de la concessió, llevat que qualsevol de les parts
notifiqui fefaentment a l’altra la seva voluntat de declarar finalitzada la concessió,
amb una antelació mínima de 60 dies a la data d’acabament de la concessió o de
qualsevol de les seves pròrrogues anuals.
— Pressupost d’explotació per al primer any de concessió. El pressupost màxim
d’explotació del servei pel primer any de la concessió, queda establert en
223.135,93 €.
— Cànon a favor de l’Ajuntament de Manresa. El concessionari satisfarà a
l’Ajuntament un cànon per la prestació del servei, l’import del qual haurà d’indicar
en la seva oferta, i que serà com a mínim de 1.500,00 €.
III. El cap de secció de Tresoreria ha emès un informe en el qual es pronuncia
favorablement sobre les dades econòmiques que figuren en l’informe emès pel cap de
servei de Desenvolupament.
IV. El cap de secció de Contractació, Compres i Gestió Patrimonial ha emès un
informe en data 22 de novembre de 2004, en el qual considera ajustada a la dret la
contractació que es proposa.
Consideracions jurídiques
1. Naturalesa jurídica del contracte. Aquesta concessió administrativa de gestió de
servei públic municipal de forma indirecta, s’enquadra legalment a l’article 156 lletra a)
del TRLCAP, l’article 258 del TRLMRLC i en l’article 243 del decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
(ROAS).
El servei concedit continuarà ostentant en tot moment la qualificació de servei públic,
la titularitat del qual és de l’Ajuntament de Manresa, que podrà modificar lliurement les
seves característiques per motius d’interès públic.
2. Modalitat de gestió del servei. Quant a la forma de gestió del servei, la LRBRL, en el
seu article 85.2, el TRLMRCL, en el seu article 249.3, i el ROAS, en el seu article
188.3, enumeren les diverses modalitats de gestió de serveis públics, i entre les
modalitats de gestió indirecta assenyalen la concessió, la qual és aplicable a les
activitats pròpies del servei objecte d’aquest informe. Alhora es compleix el requisit
que la prestació del servei no impliqui exercici d’autoritat, tal com preceptua l’article
85.3 de la LBRL.
No és requisit previ a l’aprovació de l’expedient de contractació de la concessió
administrativa, l’adopció de la forma de gestió del servei, ja que el servei objecte de
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concessió ja s'havia prestat anteriorment de forma indirecta mitjançant concessió
administrativa.
3. Contingut del plec de clàusules i necessitat d’informes preceptius . El plec de
clàusules administratives incorpora el contingut mínim preceptiu que fixen el TRLCAP,
el RGLCAP i l’article 232.1 del ROAS, i s’adequa en la seva totalitat a la regulació de
la concessió administrativa que fa aquest mateix Reglament i a la legislació sobre
contractació i gestió de serveis públics aplicable a l’administració local.
És necessari l’informe preceptiu del secretari i l’interventor de la Corporació abans de
l’aprovació del plec per part de l’òrgan municipal competent, de conformitat amb
l’article 275.1 lletra b) del TRLMRLC.
4. Forma de selecció del contractista. L'adjudicació del contracte es durà a terme per
procediment obert, mitjançant concurs, de conformitat amb l'article 159.1 del TRLCAP.
L'Ajuntament tindrà alternativament la facultat d'adjudicar el contracte a la proposició més
avantatjosa, en atenció als criteris de selecció de la clàusula 19a o declarar desert el
concurs.
5. Òrgan competent. Per raó del termini del contracte, l’òrgan competent per aprovar el
plec de clàusules administratives i l’expedient de contractació és el Ple de la
Corporació, de conformitat amb el que disposa l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local.
No es dóna el supòsit previst als articles 47.2 lletra J) de la LRBRL i 114.3 lletra g) del
TRLMRLC.
Per tot això, com alcalde president, proposo al ple de la corporació l’adopció del
següent
ACORD
PRIMER. Aprovar el plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques que
ha de regir la concessió administrativa d’explotació de l’aparcament públic subterrani
del Mercat municipal de Puigmercadal.
SEGON. Aprovar l’expedient de contractació de la concessió administrativa indicada al
punt anterior, a adjudicar mitjançant concurs públic mitjançant procediment obert, de
conformitat amb l'article 159.1 del Text refós de la Llei de contractes de les
administracions públiques.
TERCER. Convocar el concurs públic, mitjançant anunci a publicar en el Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona, de conformitat amb l’article 78 del TRLCAP.
QUART. Facultar el senyor alcalde per a la signatura de la documentació necessària
per a l’acompliment de l’expedient."
El senyor Camprubí i Duocastella explica que el dictamen fa referència a
l'aparcament situat sota la plaça del Puigmercadal, respecte el qual l'Ajuntament va
recuperar la gestió o la propietat, ja que hi havia un litigi amb l'anterior concessionària.
Diu que es va concedir a precari a l'antic concessionari la seva gestió i que ara es
normalitza aquesta situació convocant un nou concurs per a la gestió de l'aparcament.
Explica que les dues característiques principals d'aquesta nova concessió són, per una
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banda, que es fa any per any, a fi d'evitar que l'Ajuntament es vegi hipotecat el dia en
què plantegi les reformes en l'edifici del Mercat; i, per una altra banda, que la nova
concessionària ha de fer una sèrie d'obres que permetin resoldre un problema
d'humitats que té l'aparcament i, consegüentment, el paviment de la plaça.
Acaba demanant el vot afirmatiu dels membres presents.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents i, per
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
1.2

REGIDORIA DELEGADA D'ADMINISTRACIÓ

1.2.1 APROVAR LA PLANTILLA DE PERSONAL D'AQUEST AJUNTAMENT PER
A L'ANY 2005.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Administració, del 18 de
novembre del 2004, 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.
EI tinent d'alcalde regidor delegat d'Administració, proposa al Ple de la Corporació,
l'adopció dels següents:
ACORDS
1. Aprovar la Plantilla de Personal d'aquest Ajuntament per a l'any 2005, 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)
b)
c)

Places de funcionaris de carrera classificades en escales i subescales.
Places de personal eventual.
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, en el termini dels 30 dies següents al de la seva
aprovació.
3. Trametre a la vegada còpies a l'Administració de l'Estat i al Departament de
Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya."
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PLANTILLA DE PERSONAL
A)

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

1.

2.

3.

Nombre
total

HABILITACIÓ CARÀCTER NACIONAL
1.1 SUBESCALA SECRETARIA
Secretari/a
1
1.2 SUBESCALA INTERVENCIÓ/TRESORERIA
Interventor/a
1
Tresorer/a
1
ESCALA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL
2.1. SUBESCALA TÈCNICA
Tècnic/a
15
Tècnic/a administratiu/va
2
2.2. SUBESCALA DE GESTIÓ
Tècnic/a de grau mitjà de gestió
3
2.3. SUBESCALA ADMINISTRATIVA
Administratiu/va
94
2.4. SUBESCALA AUXILIAR
Auxiliar
28
2.5. SUBESCALA SUBALTERNA
Subaltern/a
5
ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
3.1. SUBESCALA TÈCNICA
3.1.A. CLASSE TÈCNICS/IQUES SUPERIORS
3.1.A.1. Tèc. superior arquitecte/a
7
3.1.A.2. Tèc. superior enginyer/a
3
3.1.A.3. Tèc. superior informàtica
5
3.1.A.4. Tèc. superior psicòleg/òloga
1
3.1.B.CLASSE TÈCNICS/IQUES DE GRAU MITJÀ
3.1.B.1. Tèc. grau mitjà arquitecte/a tècnic/a
7
3.1.B.2. Tèc. grau mitjà treballador/a social
11
3.1.B.3. Tèc. grau mitjà enginyer/a tècnic/a
3
3.1.B.4. Tèc. grau mitjà obra pública
2
3.1.C. CLASSE TÈC. ESPECIALISTES
3.1.C.1. Tèc. especialista delineant
17
3.2. SUBESCALA DE SERVEIS ESPECIALS
3.2.A. CLASSE POLICIA LOCAL
3.2.A.1. Inspector/a
1
3.2.A.2. Sotsinspector/a
2
3.2.A.3. Sergent
5
3.2.A.4. Caporal
9
3.2.A.5. Agent
88
3.2.B.CLASSE COMESES ESPECIALS SUPERIORS
3.2.B.1. Tècnic/a Superior de Cultura
2
3.2.B.2. Tècnic/a Superior d’Esports
2
3.2.B.3. Tècnic/a Superior
12
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/a
1
Urbanisme
3.2.C.3. Tèc. grau mitjà educador/a social
7
3.2.C.4. Tèc. grau mitjà en serveis socials
1
3.2.C.5. Tèc. grau mitjà gestió especialitzada
36
3.2.C.6. Tèc. grau mitjà gestió i inspecció
1
tributària
3.2.C.7. Tèc.
grau
mitjà
programador/a
1
informàtica
3.2.D. CLASSE
COM.
ESPECIALS
TÈCNICS/IQUES
ESPECIALISTES
3.2.D.1. Tèc.
especialista
operador/a
de
1

Nombre
vacants

Places a
Grup
extingir

1

A
A
A

3
2
3
13

A
A
B

8

C

11

D

1

E

1
2
1

A
A
A
A

1
2
1

B
B
B
B

1

C

1

1
19

B
C
C
D
D

1
1
7

A
A
A
B
B

5
16

B
B
B
B
B

C

sistemes

3.2.D.3. Tèc. especialista de biblioteca
3.2.D.4. Tèc. especialista de gestió especialitzada

6
29

2
14

C
C
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3.2.D.5. Tèc. especialista inspecció tributària
3.2.E. CLASSE COMESES ESPECIALS:
TÈCNICS/IQUES
3.2.E.1. Auxiliar Tècnic/a
3.2.G. CLASSE PERSONAL D’OFICIS
3.2.G.1. Mestre Capataç Brigada Obres

3
AUXILIARS

C

5

D

1

1

D

B) FUNCIONARIS D’OCUPACIÓ
Places reservades a personal eventual (confiança o assessorament especial)
DENOMINACIÓ DE LES PLACES
Cap d’Edicions
Cap de Comunicació i Premsa
Cap de Gabinet d’Alcaldia
Cap de l’Àrea de drets de ciutadania
Director dels Serveis a les Persones
Secretària d’Alcaldia
C)

Nombre
1
1
1
1
1
1

PLACES DE PERSONAL LABORAL (DEDICACIÓ COMPLETA)

DENOMINACIÓ

Vacants
cobertes
temporalment

Grup
assimilat
funcionaris

-

1
-

A
A
A

1
11

1

-

B
B

15
16

4
4

2

C
C

1
28
3
39
7
7
11
24
7

16
5
-

3
1
1
-

D
D
D
D
D
E
E
E
E

Nombre
total

Nombre
vacants

Vacants
cobertes
temporalment

Grup
assimilat
funcionaris

13
2
3

-

4
1
1

A
A
A

Nombre
total

Nombre
vacants

30
7
2

1

1. PERSONAL TÈCNIC SUPERIOR
Professor/a superior Conservatori
Professor/a superior Escola d’Art
Tècnic/a superior
2. PERSONAL TÈCNIC DE GRAU MITJÀ
Cap d’Obra
Tècnic/a de grau mitjà
3. PERSONAL TÈCNIC ESPECIALISTA I/O AUXILIAR
Encarregat/ada
Tècnic/a especialista
4. PERSONAL D’OFICIS
Auxiliar
Auxiliar tècnic/a
Informador/a
Oficials
Treballador/a familiar
Cuiner/a
Netejador/a
Peó
Subaltern/a
C)

PLACES DE PERSONAL LABORAL(DEDICACIÓ PARCIAL)

DENOMINACIÓ

1.

PERSONAL TÈCNIC SUPERIOR
Professor/a superior Conservatori
Professor/a superior Escola d’Art
Tècnic/a superior
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2.

PERSONAL TÈCNIC DE GRAU MITJÀ
Tècnic/a de grau mitjà

3.

1

3

B

15

2

3

C

1
2

-

1
2

D
D

PERSONAL TÈCNIC ESPECIALISTA I/O AUXILIAR
Tècnic/a especialista

4.

11

PERSONAL D’OFICIS
Auxiliar tècnic/a
Treballador/a familiar

El senyor Irujo i Fatuarte diu que la Plantilla de personal de l'Ajuntament de Manresa
conté les places de funcionaris de carrera, classificades en escales i subescales, les
del personal eventual i les corresponents al personal subjecte a la legislació laboral.
Explica que el nombre total de places és de 635, 580 de les quals estan ocupades i 55
estan vacants. Diu, així mateix, que 403 de les 635 corresponen a funcionaris i 232 a
personal laboral.
Diu que es creen 45 noves places, però que 22 d'elles comporten l'extinció de places
de categories inferiors o bé estan sotmeses a funcionarització, per tant, un cop estiguin
cobertes, s'extingirà la plaça laboral.
Remarca, doncs, que no és un increment en termes absoluts, sinó en termes relatius,
perquè comporta extinció d'altres places.
Informa que es creen concretament les places següents: 3 de tècnic de grau mitjà de
gestió, 2 de les quals es destinen a Serveis Financers, en concret, a les unitats de
Recaptació voluntària i Recaptació executiva, i 1 es destina al Servei de Secretaria
General, en concret, als Serveis Jurídics. Diu que, malgrat que aquestes places
corresponen a dos temes de caràcter intern, ningú és aliè al fet que en un Ajuntament
com el de Manresa, que té un creixement pressupostari com el que avui s'ha posat en
evidència, i en una ciutat que està en ple creixement, tant des del punt de vista de la
població com del volum de tràmits que gestiona, les places de caràcter intern, per tant,
no destinades a serveis finalistes, també són necessàries.
Diu que l'interventor, que és present al Saló de Sessions, podria explicar la causa per
la qual va informar favorablement la creació de les dues primeres places a les que s'ha
referit, perquè afecten a un tema tan sensible com és la recaptació, no només pel que
fa al seu volum, sinó també quant a la millora de la tramitació de la recaptació.
Quant als Serveis Jurídics, diu que queda fora de tot dubte la necessitat d'aquesta
nova plaça de tècnic de grau mitjà, encara que sigui només pel fet que durant el darrer
any s'han incrementat en un 60 per 100 els expedients de responsabilitat patrimonial.
Afegeix que si, a més, es té en compte que s'està tractant un tema tan sensible com
és la prescripció legal de terminis davant dels procediments judicials, està clar que
aquesta plaça és necessària.
Comenta que, a part d'aquestes places de tècnics de grau mitjà, se'n creen 4
d'administratius: 2 de les quals no són noves, sinó que corresponen a reconversions,
ja que la seva cobertura, a través d'un procés de promoció interna comportarà
l'amortització de les places de nivell inferior. Diu, per tant, que es tracta de
requalificacions, però que cal crear-les prèviament en la Plantilla de personal.
Continua explicant que 1 d'aquestes 4 places es destinarà a la unitat de Recursos
Humans, i 1 al Serveis de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil. Així mateix diu que de
les 2 places restants d'administratius, que sí són de nova creació, se'n destina 1 als
Serveis a les Persones, per motius obvis—i recorda en aquest punt la intervenció del
senyor Fontdevila, en el sentit que l'esforç que es farà amb aquesta nova Plantilla, per
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dotar de personal als Serveis a les Persones, és molt notable, i que la part
administrativa no pot quedar al marge d'aquest increment—; i 1 als Serveis del
Territori, que és l'altra Àrea que també està primada dins d'aquesta ampliació de la
Plantilla.
Explica també que es creen 4 noves places d'auxiliars administratius, 1 de les quals es
destinarà al Servei d'Organització i Recursos Humans; 1 al Servei de Secretaria
General, concretament, a la unitat d'Arxiu, no només perquè cal perfeccionar-la de
cara al futur, sinó també perquè havia quedat sempre una mica relegada, com a
conseqüència de la política restrictiva que té de vegades l'Ajuntament en el moment
d'ampliar la Plantilla; 1 al Servei de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, que estarà
destinada a donar suport, de forma compartida, a les dues grans unitats d'aquell
Servei, que són la juridicoadministrativa de Seguretat Ciutadana, que s'ocupa
bàsicament de la tramitació de les sancions de trànsit, i la unitat de Protecció Civil, ja
que el tècnic encarregat d'aquesta matèria no té suport administratiu en aquest
moment; i, finalment, 1 a l'Àrea de Drets de Ciutadania, que és una àrea embrionària,
que es pretén ampliar i implementar-ne tots els programes destinats als diferents
col.lectius, raó per la qual és necessari incorporar una nova plaça d'auxiliar.
Dins de l'apartat de places de tècnics, cita les 2 de tècnic superior en informàtica,
destinades als Sistemes d'Informació, que no es creen, sinó que un cop cobertes pel
sistema de promoció interna, comportaran l'amortització de places de nivell inferior, en
aquest cas, de nivell B. Fa notar, doncs, que no són creacions de places, sinó
reconversions.
A continuació, fa referència a 1 plaça de tècnic superior en psicologia, destinada a
l'Àrea dels Serveis a les Persones, que tampoc es crearà de nou, sinó que, un cop
coberta, donarà pas a l'extinció de la plaça sotmesa a la legislació laboral, actualment
existent. Puntualitza que es tracta en aquest cas d'una funcionarització.
Comenta que en els propers dos anys l'Ajuntament intentarà convertir el màxim
nombre possible de places laborals en places de funcionaris, sempre que es
compleixin els requisits necessaris, que ja explicarà en una altre moment.
Informa també que es crea 1 plaça de tècnic de grau mitjà, arquitecte tècnic, que es
destinarà a l'Àrea dels Serveis al Territori, que correspondrà concretament a un
inspector d'edificis; i 1 de tècnic de grau mitjà, treballador social, que es destinarà a
l'Equip Bàsic d'Atenció Social Primària (EBASP) llevant, amb el qual es tancaran les
necessitats de personal d'aquest servei.
Cita, així mateix, les 10 noves places d'agents de la Policia Local, i comenta que el
senyor Javaloyes ha manifestat durant el debat del Pressupost que li semblava un
nombre de places insuficient. Diu que la determinació de la Plantilla de personal en
l'Administració és un tema molt recorrent i que, malgrat que hi ha molts experts que en
parlen, encara no hi ha cap instrument que permeti a les Administracions públiques
determinar quina és la Plantilla idònia, per tant, totes les manifestacions que es fan al
respecte són opinions.
Manifesta, sobre aquest punt, que l'equip de govern creu que l'increment en 10 places
d'agents de la Policia Local és un salt quantitatiu important, que també suposarà un
salt qualitatiu de la tasca que desenvolupen els agents.
Quant a l'afirmació del senyor Javaloyes en el sentit que el nombre idoni d'agents per
a Manresa és de 120, explica que, segons l'opinió d'alguns experts en la matèria,
aquesta xifra hauria de ser de 140, i en opinió d'altres experts 102 agents—que és el
nombre total que tindrà la Plantilla que se sotmet a aprovació amb aquest dictamen—
són suficients per a una ciutat com Manresa, que disposa d'una dotació de Mossos
d'Esquadra.
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Manifesta, que, malgrat que algunes filosofies afirmen que la Policia Local només s'ha
d'encarregar de la seguretat ciutadana i de la regulació del trànsit, a Manresa es
pretén que s'ocupi també de les tasques relacionades amb la policia de proximitat;
preventiva; d'informació a la població, sobre determinats temes; de prevenció i
educació en el compliment d'ordenances municipals i de civisme; per això es fa un
esforç important amb la creació d'aquestes deu noves places d'agents que costen
370.000 euros.
Creu que s'està reforçar un servei que és molt necessaris tant per a la ciutadania com
per a l'Ajuntament, com a responsable.
Explica també les 4 places de tècnics superiors, que es destinaran al Servei de
Desenvolupament, que no són de nova creació, sinó conseqüència de la consolidació
de l'estructura d'aquell Servei, que en aquest moment està condicionada en bona part
per les subvencions que atorga a aquest Ajuntament la Generalitat de Catalunya, i que
corresponent al programa AODL (Agents d'Ocupació i Desenvolupament Local) que
finalitzen l'any que ve.
Diu que l'Ajuntament ha optat per continuar amb aquest programa perquè considera
que és necessari que hi hagi tècnics superiors de comerç i mercats, de
desenvolupament empresarial, d'ocupació, i de TIC i societat de la informació.
Informa, així mateix, de les 3 places de tècnic de grau mitjà educació social, amb destí
a l'Àrea dels Serveis a les Persones, que tampoc són de nova creació, sinó que, com
en altres casos que ha explicat, un cop cobertes pel sistema de promoció interna
quedaran extingides les places que ara ocupa personal laboral.
Finalment, comenta les 6 places de tècnics especialistes de gestió que s'adscriuran als
Serveis següents: 1 als Serveis del Territori, 1 al de Drets de Ciutadania,
concretament, per efectuar tasques de dinamització del Casal de Joves, 2 als Serveis
a les Persones, 1 plaça d'Informador social i 1 plaça de tècnic especialista en educació
infantil—aquestes dues són funcionaritzacions—, 1 plaça es destinarà als Sistemes
d'Informació i 1 al Gabinet d'Alcaldia, d'informador ciutadà, concretament destinada a
l'OIAC (Oficina d'Informació i Atenció al Ciutadà), respecte a la qual també
s'incrementarà el nombre d'hores que realitza, passant de 25 a 35 hores, i que també
correspon a la funcionarització d'una plaça que ara està ocupada per personal laboral.
Quant a l'apartat de personal laboral, explica que dins de l'Àrea dels Serveis al
Territori, s'inclouen a la Plantilla 4 places d'encarregat, que no són noves, sinó que són
conseqüència de convertir la plaça de cap de colla en la d'encarregat, amb l'objectiu
d'unificar criteris. Diu que els quatre encarregats són d'electricistes, manyans, llauners
i paletes, i parc i jardins.
Informa també de les 2 places d'auxiliar tècnic d'equipaments esportius, per completar
la Plantilla de l'Àrea dels Serveis a les Persones, que donaran servei als diferents
equipaments, que són bàsicament pavellons esportius de la ciutat.
Acaba demanant el vot afirmatiu dels membres presents al dictamen.
El senyor Javaloyes i Vilalta, sense entrar en el detall de les places que composen la
Plantilla, ja que suposa que són necessàries, comenta que el nombre de 10 nous
membres de la Policia Local és insuficient. Diu que existeixen ràtios sobre aquest
servei i que, tal com ha explicat el senyor Irujo, algunes opinions indiquen que en una
ciutat com Manresa caldrien 140 agents, si no es disposés d'una dotació dels Mossos
d'Esquadra, amb la que es col·labora, a través d'un conveni.
Recorda que en la seva anterior intervenció ha defensat com a nombre idoni per a
Manresa 120 agents de la Policia Local, tenint en compte que existeix aquesta
col.laboració amb els Mossos d'Esquadra.
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Diu, doncs, que aquesta xifra respon a una necessitat i que a Manresa existeix un
dèficit en aquest aspecte des de fa molts anys.
En relació amb la resta de places de la Plantilla, manifesta que independentment del
nombre de places noves que es creen i de la reestructuració interna que es fa de
l'Ajuntament, el GMPPC està en contra de crear places de funcionaris fixes per tota la
vida. Diu que es refereix a la funcionarització que ha citat el senyor Irujo i que ha
anunciat que aplicaria durant els propers dos anys.
Manifesta que el GMPPC considera que s'haurien d'aplicar altres sistemes, per poder
donar sortida a les necessitats reals de les tasques internes de l'Administració, i per
donar servei als ciutadans, sense que calgui crear places de funcionaris, ja que això
no deixa de ser un passiu per a l'actiu de l'Administració municipal.
Anuncia que, per aquestes raons, el GMPPC votarà negativament el dictamen.
El senyor Vives i Portell comença la seva intervenció referint-se a la intenció
manifestada pel senyor Irujo de convertir en places de funcionaris les sotmeses a la
legislació laboral, al llarg dels propers dos anys. Diu que no li agrada gaire la idea, tot i
que s'haurien de conèixer quins requisits estableix l'Ajuntament per fer aquesta
conversió. Creu que cal ser molt prudents en aquest aspecte però diu que al GMCiU li
agradaria que aquesta administració no estigués sotmesa a la càrrega que li pot
suposar en un moment determinat disposar d'una Plantilla de personal, que pot ser
més o menys àmplia, però que no és gens flexible, tenint en compte que les
necessitats de la ciutat són canviants i, consegüentment, necessita en cada moment
persones i serveis diferents, perquè té moments diferents.
Diu que convertir moltes persones en funcionaris implica que en un moment
determinat el marge de maniobra pot quedar força reduït.
Manifesta, però, que més enllà d'aquestes consideracions prèvies, el GMCiU resta a
l'expectativa dels requisits que estableixi l'Ajuntament per funcionaritzar places que ara
ocupa personal laboral.
Sobre les 10 noves places d'agents de la Policia Local, diu que en aquest moment n'hi
ha 19 vacants, 13 de les quals són reals i 6 estan ocupades per personal en règim de
pràctiques. Manifesta, per tant, que si hi ha dificultats per cobrir aquestes 13 places
vacants, encara n'hi haurà més per ocupar les 10 noves que es creen.
Afirma, doncs, que la feina que tindrà l'Ajuntament durant els propers mesos, si vol
complir amb el seu compromís, és aconseguir 23 persones noves per completar la
Plantilla.
Planteja aquesta qüestió al senyor Irujo i li pregunta si aquesta situació pot tenir
solució a curt termini, ja que si no se soluciona, l'increment de la Plantilla només
existirà documentalment, però, a la pràctica, l'existència d'aquestes places vacants
que no s'han pogut ocupar, esdevindrà un problema.
El senyor Irujo i Fatuarte diu que segurament hi haurà oportunitats de parlar més
endavant sobre la funcionarització i manifesta que habitualment és un tema mal entès
quan se'n parla, perquè quan es fa referència als funcionaris, tothom es posa en
guàrdia.
Explica que en tots els ajuntaments s'està aplicant aquest procés, perquè és
beneficiós, i diu que amb la conversió de places laborals a places de funcionaris no
s'augmenta l'estructura, ja que actualment les places laborals fixes són tan estables
com les de funcionaris.
Diu, per tant, que la càrrega, pel que fa a la permanència temporal dels treballadors,
és la mateixa per als dos tipus de personal.
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Explica que aquest sistema permet estalviar recursos a l'Ajuntament, sobretot en
Seguretat Social, i que hi ha tasques que és convenient que desenvolupin funcionaris,
per l'autoritat que té aquest tipus de personal respecte a algunes funcions i que no té
el personal laboral.
Afegeix que, a més, són requisits que no poden complir tots els treballadors laborals
que té l'Ajuntament en aquest moment, sinó només determinats llocs reservats a
personal laboral.
Sobre l'afirmació que l'Ajuntament té la càrrega de personal permanent, diu que és un
aspecte sobre el que es produeix sempre una discussió viva i polèmica.
Afirma que no es tracta tant de si l'Administració té personal funcionari o laboral, com
de la reforma de la Llei sobre la funció pública, que permeti altres sistemes de gestió
dels recursos humans, que en aquest moment no existeixen a l'Administració, però sí
a l'empresa privada.
Comenta també que sempre queda el recurs de prestar els serveis externament, però
diu que aquest tema és controvertit i que cal tenir en compte que aquesta mesura té
un cost. Afegeix que la gestió de determinades tasques s'han de fer amb personal de
l'Ajuntament i que algunes funcions o serveis no es poden delegar.
Afirma, per tant, que la Plantilla que es proposa aprovar és molt equilibrada, cosa que
queda en evidència si es compara amb la d'altres ciutats que tenen una població
similars a Manresa.
Manifesta que si s'estudia la ràtio de la Plantilla de personal en relació amb aspectes
com els serveis socials i els serveis a les persones, en els diferents àmbits com la
salut i l'educació, s'arribarà a la conclusió que aquest Ajuntament està prestant uns
serveis complets, com els que s'ofereixen en les grans ciutats.
Diu, però, que Manresa té el problema que, malgrat que no és considerada com una
ciutat gran, perquè no té 75.000 habitants, està prestant serveis que són propis de
ciutats grans, per tant, es mou en el límit difús entre el volum de la ciutat i els serveis
que presta, i la Plantilla de personal de què disposa.
Quant a la qüestió plantejada pel senyor Vives, en relació amb les places de la Policia
Local, explica que les deu places d'agents no es creen per cobrir les places vacants,
sinó que són de nova creació, i es compromet a aclarir aquesta qüestió tan aviat com li
sigui possible al senyor Vives.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 15 vots afirmatius (9 GMS, 2 GMICV-EA i 4
GMERC), 1 vot negatiu (GMPPC) i 8 abstencions (GMCiU), i, per tant, esdevé acord
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
2.

ÀREA DE SERVEIS DEL TERRITORI

2.1

REGIDORIA DELEGADA D'URBANISME

2.1.1 PRÈVIA RATIFICACIÓ DE LA SEVA INCLUSIÓ A L'ORDRE DEL DIA (ART.
83 DEL ROF): ADJUDICAR LA SUBHASTA PÚBLICA CONVOCADA PER
ALIENAR LA PARCEL.LA NÚM. 27 SITUADA DINS EL POLÍGON 1 DEL
PLA PARCIAL LA PARADA DE MANRESA.
L’alcalde sotmet a votació la prèvia ratificació de la inclusió d’aquest assumpte a
l’ordre del dia per raons d’urgència, de conformitat amb l’article 83 del ROF, la qual
s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents.
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El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Urbanisme, del 9 de
novembre del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"El Ple de la Corporació, en sessió del dia 20 de setembre de 2004, acordà alienar,
mitjançant subhasta pública, la parcel·la núm. 27 situada dins el Polígon 1 del Pla
Parcial La Parada de Manresa, inscrita al Registre de la Propietat núm. 1 d’aquesta
ciutat, al Volum 2418, Llibre 1047, Full 209, Finca núm. 49629, inscripció 1a i donada
d’alta a l’Inventari consolidat de béns, drets i obligacions de l’Ajuntament amb el núm.
de relació 331.134 i la qualificació jurídica de bé patrimonial, aprovant-se també el plec
de clàusules econòmico-administratives en el qual es fixava com a tipus de licitació el
preu de 418.545,86 EUR, IVA inclòs.
L’anunci de la subhasta fou publicat en el Butletí Oficial de la Província de data 9
d’octubre de 2004 (núm. 243, pàgines 44 i 45), i en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya de data 20 d’octubre de 2004 (núm. 4243, pàgina 20847), així com en el
tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
Durant el termini per a presentació de proposicions, que finalitzà el dia 4 de novembre
de 2004, foren presentades les proposicions següents:
PROPOSIONS
PRESENTADES
Núm.
Hora
Data
1

10.20

29/10/04

2

10.25

03/11/04

3

11.00

03/11/04

4

13.50

03/11/04

5

13.51

03/11/04

6

13.52

03/11/04

7

11.14

04/11/04

8

11.33

04/11/04

NOM DE QUI HO PRESENTA
CARLOS HURTADO GÓMEZ, en
nom i representació de la societat
PROHA, SCCL
FRANCISCO HERRERO DÍAZ, en
representació de la societat
CELOBERT, SCCL
Ma
ISABEL
MONDÉJAR
RODRÍGUEZ, en representació de
la societat NOU HABITATGE,
SCCL
JORGE CARLOS ALCÓN en
representació de la societat
PROMOCIONES
CONTRATAS
MEDITERRÁNEAS
CONSTRUCCIONES, SL
JORGE CARLOS ALCÓN en
representació de la societat
CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS
CASTELL-GAVÀ, SL
JORGE CARLOS ALCÓN en
representació de la societat
SERVIMAR 2000, SL
ELENA GALLARDO GAETE en
representació de la societat
ARRENDA TDP, SL
SÍLVIA
LARA
PRAT
en
representació de la societat
RUBIFONE, SL

ADREÇA
C/ Arenes, 3, baixos
08002 BARCELONA
Via Laietana, 37, 6è
08003 BARCELONA
C/ Gran de Gràcia, 34,
4t, 2a
08012 BARCELONA
C/ Terol, 4
08860
CASTELLDEFELS
C/ Tirso de Molina, 36
08940 CORNELLÀ DE
LLOBREGAT
C/ Pau Claris, 97
08009 BARCELONA
C/ Gutenberg, 25
08224 TERRASSA
C/ Cervantes, 53
08191 RUBÍ

IDENTIFICACIÓ DE LES
PLIQUES
Dos sobres blancs amb els títols
indicats en el plec de clàusules
Dos sobres blancs amb els títols
indicats en el plec de clàusules
Dos sobres blancs amb els títols
indicats en el plec de clàusules

Dos sobres blancs amb els títols
indicats en el plec de clàusules

Dos sobres blancs amb els títols
indicats en el plec de clàusules

Dos sobres blancs amb els títols
indicats en el plec de clàusules
Dos sobres blancs amb els títols
indicats en el plec de clàusules
Dos sobres blancs amb els títols
indicats en el plec de clàusules

La Mesa de contractació, reunida el dia 5 de novembre de 2004 i després d’examinar
la documentació presentada, va declarar admeses totes les pliques excepte la número
8, per no adequar-se l’objecte social a la finalitat de la subhasta. El resultat fou el
següent:
—
—
—
—
—
—
—

ARRENDA TDP, SL ......................................................................................................
CELOBERT, SCCL .......................................................................................................
NOU HABITATGE, SCCL .............................................................................................
PROMOCIONES CONTRATAS MEDITERRÁNEAS CONSTRUCCIONES, SL ..........
PROHA, SCCL ..............................................................................................................
SERVIMAR 2000, SL ....................................................................................................
CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS CASTELL-GAVÀ, SL ..............................................

736.100,00 EUR (IVA inclòs)
568.632,00 EUR (IVA inclòs)
522.570,99 EUR (IVA inclòs)
507.263,83 EUR (IVA inclòs)
481.524,12 EUR (IVA inclòs)
479.376,87 EUR (IVA inclòs)
449.398,39 EUR (IVA inclòs)

A la vista del resultat, la Mesa va acordar per unanimitat proposar al Ple municipal
l’adjudicació de l’alienació de la parcel·la objecte de subhasta a la societat ARRENDA

77

TDP, SL pel preu ofert de SET-CENTS TRENTA-SIS MIL CENT EUROS (736.100,00
EUR), amb plena submissió al plec de clàusules de la subhasta.
Ha quedat acreditat el compliment dels articles 209.3 i 277.3 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 40, 41 i 42 del Reglament de Patrimoni dels ens locals
(Decret 336/1988, de 17 d’octubre), els articles 73 a 84 del Reial Decret Legislatiu
2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les
administracions públiques i els articles 74 a 87 del Reial Decret 1098/2001, de 12
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les
administracions públiques.
La regidora delegada d’Urbanisme, tenint en compte l’informe emès pels serveis
jurídics d’Urbanisme, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS
1r. ADJUDICAR la subhasta pública convocada per aquest Ajuntament per a procedir
a l’alienació de la parcel·la de titularitat municipal núm. 27 situada dins el Polígon 1 del
Pla Parcial La Parada de Manresa, d’acord amb el plec de clàusules aprovat pel ple de
la corporació de data 20 de setembre de 2004 (expedient SBH/1-2004) i la
convocatòria efectuada pel mateix ple, a favor de la societat ARRENDA TDP, SL, amb
domicili al carrer Gutenberg núm. 25 de Terrassa, amb CIF núm. B-63634281, pel preu
de SET-CENTS TRENTA-SIS MIL CENT EUROS (736.100,00 EUR) IVA inclòs.
2n. REQUERIR a l’adjudicatari de la subhasta per tal que, de conformitat al que
disposa la clàusula cinquena del plec de clàusules econòmico-administratives, i dins
d’un termini de quinze dies hàbils comptat a partir de l’endemà al de la notificació
d’aquest acord, constitueixi la fiança definitiva per un import de VINT-I-NOU MIL
QUATRE-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS (29.444,00 EUR), equivalent al 4%
del preu d’adjudicació, a la Caixa de la Corporació, en qualsevol de les formes que
determinen els articles 35 i 36 del Reial Decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel
qual s’aprovà el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques i en
presenti el document acreditatiu a la secció de Gestió Urbanística de Serveis del
Territori. La fiança del 4% correspon al preu amb IVA.
3r. RETORNAR LA FIANÇA PROVISIONAL a l’adjudicatari de la subhasta, per import
de VUIT MIL TRES-CENTS SETANTA EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS
(8.370,92 EUR), prèvia la constitució de la fiança definitiva.
4t. RETORNAR LA FIANÇA PROVISIONAL dipositada pels restants licitadors, que no
han resultat adjudicataris en la present subhasta, en la forma que es detalla a
continuació:
— PROHA, SCCL, amb domicili al carrer Arenes núm. 3, baixos, de BARCELONA
(08002) amb NIF núm. F-59072439, la fiança dipositada en data 29 d’octubre de
2004, per import de VUIT MIL TRES-CENTS SETANTA EUROS AMB NORANTADOS CÈNTIMS (8.370,92 EUR), equivalent al 2% del preu de licitació.
— CELOBERT, SCCL, amb domicili a Via Laietana núm. 37, 6è, 2a de BARCELONA
(08003) amb NIF núm. F-62398854, la fiança dipositada en data 3 de novembre de
2004, per import de VUIT MIL TRES-CENTS SETANTA EUROS AMB NORANTADOS CÈNTIMS (8.370,92 EUR), equivalent al 2% del preu de licitació.
— NOU HABITATGE, SCCL, amb domicili al carrer Gran de Gràcia núm. 34, 4t, 2a de
BARCELONA (08012) amb NIF núm. F-61156311, la fiança dipositada en data 3 de
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novembre de 2004, per import de VUIT MIL TRES-CENTS SETANTA EUROS AMB
NORANTA-DOS CÈNTIMS (8.370,92 EUR), equivalent al 2% del preu de licitació.
— PROMOCIONES CONTRATAS MEDITARRÁNEAS CONSTRUCCIONES, SL, amb
domicili al carrer Terol núm. 4 de CASTELLDEFELS (08860) amb NIF núm. B58547092, la fiança dipositada en data 3 de novembre de 2004, per import de VUIT
MIL TRES-CENTS SETANTA EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS (8.370,92
EUR), equivalent al 2% del preu de licitació.
— CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS CASTELL-GAVÀ, SL, amb domicili al carrer Tirso
de Molina núm. 36 de CORNELLÀ DE LLOBREGAT (08940), amb NIF núm. B61562062, la fiança dipositada en data 3 de novembre de 2004, per import de VUIT
MIL TRES-CENTS SETANTA EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS (8.370,92
EUR), equivalent al 2% del preu de licitació.
— SERVIMAR 2000, SL, amb domicili al carrer Pau Claris núm. 97 de BARCELONA
(08009), amb NIF núm. B-61913992, la fiança dipositada en data 3 de novembre de
2004, per import de VUIT MIL TRES-CENTS SETANTA EUROS AMB NORANTADOS CÈNTIMS (8.370,92 EUR), equivalent al 2% del preu de licitació.
— ARRENDA TDP, SL, amb domicili al carrer Gutenberg núm. 25 de TERRASSA
(08224), amb NIF núm. B-63634281, la fiança dipositada en data 4 de novembre de
2004, per import de VUIT MIL TRES-CENTS SETANTA EUROS AMB NORANTADOS CÈNTIMS (8.370,92 EUR), equivalent al 2% del preu de licitació.
— RUBIFONE, SL, amb domicili al carrer Cervantes núm. 53 de RUBÍ (08191), amb
NIF núm. B-62600077, la fiança dipositada en data 4 de novembre de 2004, per
import de VUIT MIL TRES-CENTS SETANTA EUROS AMB NORANTA-DOS
CÈNTIMS (8.370,92 EUR), equivalent al 2% del preu de licitació.
5è. DONAR TRASLLAT d’aquest acord a la Unitat de Contractació i Patrimoni de
l’Ajuntament per tal que, en el moment oportú, procedeixi a donar de baixa de
l’Inventari General Consolidat de Béns, Drets i Obligacions la parcel·la que ha estat
adjudicada en aquesta subhasta.
6è. FACULTAR l’Il·lm. senyor alcalde per a la signatura de la corresponent escriptura
pública de la parcel·la adjudicada, així com de tota aquella documentació que resulti
necessària per a la complimentació de l’expedient, fins i tot d’esmena."
La senyora Mas i Pintó explica que es tracta d'una parcel·la procedent del projecte de
reparcel.lació del Polígon de La Parada, que va quedar en propietat de l'Ajuntament de
Manresa i que s'ha subhastat supeditadament a la seva construcció com a habitatges
protegits.
Informa que vuit empreses han presentar propostes i que una d'elles s'ha desestimat
perquè els objectius de l'empresa no coincideixen amb els que es fixen en el plec de
clàusules. Diu que s'ha adjudicat a l'empresa que ha ofert l'import més alt.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents i, per
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
Un cop tractats tots els assumptes, l’alcalde aixeca la sessió, quan són les 16 hores i
10 minuts, la qual cosa, com a secretari general accidental, 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 accidental

Vist i plau
L’alcalde
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