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Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el dia 29 de 
novembre de 2005. Es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit es relacionen, 
per celebrar la sessió número 13 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: Sr. Josep Camprubí i Duocastella 
Segon: Sr. Ramon Fontdevila i Subirana 
Tercera: Sra. Maria Àngels Mas i Pintó 
Quarta: Sra. Núria Sensat i Borràs 
Cinquè: Sr. José Luís Irujo i Fatuarte 
Setè: Sr. Ignasi Perramon i Carrió   
 
Regidors i Regidores 
 
Sra. Montserrat Mestres i Angla 
Sra. Anna Torres i García 
Sr. Alain Jordà i Pempelonne 
Sra. Rosa Argelaguet i Isanta 
Sra. Montserrat Selga i Brunet 
Sr. Josep Lluís Gozalbo i Fuertes 
Sr.  Xavier Rubio Cano 
Sr. Josep Vives i Portell 
Sr. Josep Becerra i Finestras 
Sra. Maria Rosa Riera i Montserrat 
Sr.  Miguel Angel Martínez Conde 
Sr. Gregori García i Lladó 
Sr. Alexis Serra i Rovira 
Sr. Josep Maria Sala i Rovira 
Sr. Xavier Javaloyes i Vilalta 
Sra.   Carina Rius Díaz 
 
Secretari general  
 
Sr. Alfred Lacasa i Tribó 
Interventor 
 
Sr. Josep Trullàs i Flotats 

 
    ABSENTS JUSTIFICATS 
 
    Sra.  Aida Guillaumet i Cornet 
    Sra. Imma Torra Bitlloch 
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La senyora  Carina Rius s'incorpora a la sessió quan són les 20 h i 20 min. 
 
El president obre la sessió a les 20 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. 
 
 
1.- ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS 
 
1.1 ALCALDIA PRESIDÈNCIA 
 
1.1.1 APROVAR INICIALMENT EL PRESSUPOST GENERAL DE L'AJUNTAMENT 

DE MANRESA PER A L'ANY 2006 
 
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, de 23 de novembre de 2005,  que 
transcrit diu el següent:  
 
 
"Havent-se confeccionat per aquesta Alcaldia Presidència el Pressupost general 
d’aquest Ajuntament per a l’exercici de 2006 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 2006, 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: 
 

PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT 
 

ESTAT D’INGRESSOS 
 
 
Capítols                                                                                                 Euros 
 
A) OPERACIONS CORRENTS 
 
 1.- Impostos directes ........................................................ 24.683.537,00 
 2.- Impostos indirectes........................................................ 3.870.000,00 
 3.- Taxes i altres ingressos ............................................... 12.506.978,00 
 4.- Transferències corrents ............................................... 20.893.480,00 
 5.- Ingressos patrimonials...................................................... 397.600,00 
 
B) OPERACIONS DE CAPITAL 
 
 6.- Alienació d’inversions reals ........................................... 1.928.567,00 
 7.- Transferències de capital............................................... 5.923.783,00 
 8.- Actius financers .................................................................... 6.172,00 
 9.- Passius financers ........................................................ 13.210.137,00 
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 TOTAL ESTAT D’INGRESSOS ........................................ 83.420.254,00 
 
 

ESTAT DE DESPESES 
 
 
I.- CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL 
 
Grups                                                                                                   Euros 
 
1.- Serveis de caràcter general ................................................... 10.212.074,00 
 
2.- Protecció civil i seguretat ciutadana ......................................... 4.072.021,00 
 
3.- Seguretat, protecció i promoció social ................................... 12.484.828,00 
 
4.- Producció de béns públics de caràcter social ........................ 37.099.171,00 
 
5.- Producció de béns públics de caràcter econòmic .................... 9.188.082,00 
 
6.- Regulació econòmica de caràcter general ............................... 2.413.447,00 
 
7.- Regulació econòmica de sectors productius .............................   819.662,00 
 
9.- Transferències a Administracions Públiques................................. 10.920,00 
 
0.- Deute Públic............................................................................. 7.120.049,00 
 
TOTAL ESTAT DE DESPESES 83.420.254,00 
 
II.- CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA  
 
Capítols                                                                                                 Euros 
 
A) OPERACIONS CORRENTS 
 
 1.- Despeses de Personal................................................. 27.028.275,00 
 2.- Despeses en béns corrents i serveis ........................... 20.419.431,00 
 3.- Despeses financeres ..................................................... 1.802.531,00 
 4.- Transferències corrents ................................................. 5.766.474,00 
 
B) OPERACIONS DE CAPITAL 
 
 6.- Inversions reals ........................................................... 19.360.686,00 
 7.- Transferències de capital............................................... 3.623.429,00 
 8.- Actius financers .................................................................... 6.172,00 
 9.- Passius financers .......................................................... 5.413.256,00 
 
 TOTAL ESTAT DE DESPESES ....................................... 83.420.254,00 
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PRESSUPOST DE LA SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL 
AIGÜES DE MANRESA, S.A. 

 
 
I) PRESSUPOST D’EXPLOTACIÓ 
 
   Concepte                                                                                            Euros 
 
A) DESPESES (DEURE) 
 
 Existències............................................................................. 602.125,00 
 
 Compres netes ................................................................... 2.630.163,00 
 
 Despeses de personal ........................................................ 5.150.332,00 
 
 Despeses financeres ............................................................. 108.706,00 
 
 Tributs.................................................................................... 228.167,00 
 
 Treballs i subministraments ................................................ 4.329.377,00 
 
 Amortitzacions ....................................................................... 840.000,00 
 
 Benefici d’explotació ...........................................................    694.381,00 
 
 TOTAL DEURE................................................................. 14.583.251,00 
 
 
B) INGRESSOS (HAVER) 
 
 Existències............................................................................. 602.125,00 
 
 Vendes netes.................................................................... 11.752.000,00 
 
 Ingressos accessoris a l’explotació........................................ 329.126,00 
 
 Treballs realitzats per l’empresa pel seu immobilitzat......... 1.900.000,00 
 
 TOTAL HAVER................................................................. 14.583.251,00 
 
 
II) PRESSUPOST DE CAPITAL 
 
Concepte ..................................................................................................Euros 
 
A) ESTAT DE DOTACIONS 
 
 Immobilitzat material ........................................................... 1.567.400,00 
 Immobilitzat immaterial .......................................................... 209.000,00 
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 Immobilitzat financer .............................................................. 488.000,00 
 Retorn de préstecs concedits 
 a mig i llarg termini................................................................. 340.256,00 
 
 TOTAL ................................................................................ 2.604.656,00 
 
 
B) ESTAT DE RECURSOS 
 
 Autofinanciació ................................................................... 1.534.381,00 
 Financiació aliena .................................................................. 389.803,00 
 Disposició Fons de maniobra any anterior............................. 680.472,00 
  
 TOTAL ................................................................................ 2.604.656,00 
 
 
 

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

 
Concepte                                                                                                Euros 
 
A) DESPESES 
 
 Despeses de personal ........................................................... 540.798,29 
 
 Compres i serveis exteriors ................................................... 240.060,83 
  
 Despeses Financeres ................................................................ 7.550,00 
  
 Transferències corrents ......................................................... 302.542,00 
 
 Inversions ......................................................................... 10.984.966,00 
 
 Passius Financers .................................................................. .12.641,00 
 
 TOTAL DESPESES.......................................................... 12.088.558,12 
 
B) INGRESSOS 
 
 
 Administració Pública ........................................................ .2.353.279,31 
 
 Ingressos Patrimonials........................................................... 217.453,81 
 
 Altres ingressos .................................................................... 891.765,00 
 
 Préstec hipotecari ............................................................... 8.626.060,00 
 
 TOTAL INGRESSOS........................................................ 12.088.558,12 
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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. 
c) Regulació de les transferències de crèdits, establint en cada cas, l’òrgan competent 

per a autoritzar-les. 
d) Tramitació dels expedients d’ampliació i generació de crèdits, així com 

d’incorporació de romanents de crèdits. 
e) Normes que regulin el procediment d’execució del Pressupost. 
f) Desconcentracions o delegacions en matèria d’autorització i disposició de despeses, 

així com de reconeixement i liquidació d’obligacions. 
g) Documents i requisits que, d’acord amb el tipus de despeses, justifiquin el 

reconeixement de l’obligació. 
h) Forma en què els perceptors de subvencions hagin d’acreditar el trobar-se al corrent 

de les seves obligacions fiscals amb l’entitat i justificar l’aplicació dels fons rebuts. 
i) Supòsits en els que puguin acumular-se fases d’execució diverses del pressupost 

de despeses en un sol acte administratiu. 
j) Normes que regulin l’expedició d’ordres de pagament a justificar i a comptes de 

caixa fixa. 
k) Regulació dels compromisos de despeses plurianuals. 

 
 
PRINCIPIS GENERALS ESTABLERTS EN EL TITOL PRELIMINAR DE LA LLEI GENERAL 

PRESSUPOSTARIA 
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L’Hisenda Pública d’aquesta entitat, està constituïda pel conjunt de drets i obligacions de 
contingut econòmic la titularitat del qual li correspon. 
 
L’administració de l’Hisenda Pública acomplirà les obligacions econòmiques de l’entitat 
mitjançant la gestió i aplicació del seu haver conforme a les disposicions de l’ordenament 
jurídic. 
 
En la gestió dels drets econòmics de naturalesa pública i en l’acompliment de totes les seves 
obligacions, l’Hisenda Pública d’aquest Ajuntament gaudeix de les prerrogatives establertes en 
les lleis i, concretament, les dictades per a l’Hisenda Pública de l’Estat. 
 
L’Hisenda Pública queda sotmesa al règim de comptabilitat tant per reflexar  tota classe 
d’operacions i de resultats de la seva activitat, com per facilitar dades i informació en general 
que siguin necessaris per al desenvolupament de les seves funcions. 
 
En aquesta entitat s’exerciran les funcions de control intern pel què fa a la gestió econòmica. 
 
La funció interventora tindrà per finalitat fiscalitzar tots els actes que donin lloc al reconeixement 
i liquidació de drets i obligacions o despeses de contingut econòmic. 
 
La fiscalització externa dels comptes i de la gestió econòmica correspon a la Sindicatura de 
Comptes. 
 
Les autoritats i funcionaris en general que amb els seus actes o omissions i mitjançant intenció, 
culpa o negligència perjudiquin l’Hisenda Pública, incorreran en les responsabilitats civil, penal 
o disciplinària que procedeixi en cada cas. 
 
BASES D’EXECUCIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL PRESSUPOST GENERAL DE 
L’AJUNTAMENT DE MANRESA 
 
TÍTOL 1.- NORMES GENERALS I DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 
 
CAPÍTOL 1.- NORMES GENERALS 
 
 
ARTICLE 1r.- 
 
De conformitat amb allò que disposa l’art. 165 del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març i l’article 9 del Reial 
Decret 500/1990 de 20 d’abril, s’estableixen les següents bases d’execució i desenvolupament 
del Pressupost d’aquest Ajuntament per a l’exercici de 2006. 
 
 
ARTICLE 2n.- ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 
1. L’aprovació gestió i liquidació del Pressupost s’haurà de subjectar a allò que disposa el 

Reial Decret 500/1990 de 20 d’abril, a l’ordre EHA/4041 de 23 de novembre de 2004, pel 
que s’aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local i a aquestes bases 
d’execució i desenvolupament, que tindran la mateixa vigència que el Pressupost. 

 
2. Aquestes bases s’aplicaran amb caràcter general a l’execució del Pressupost General de 

l’Ajuntament tenint en compte les particularitats que es detallaran. 
 
 
ARTICLE 3r.- DEL PRESSUPOST GENERAL 
 
El Pressupost General per a l’exercici de 2006, està integrat per: 
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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                  PREVISIÓ D’INGRESSOS 
 
Ajuntament de Manresa                  83.420.254,00 EUR                                  83.420.254,00 EUR 

 
 
 

b) Els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats que es detallen: 
 
 
SOCIETAT                                 PREVISIÓ DE DESPESES                PREVISIÓ D’INGRESSOS 
 
Aigües de Manresa, SA                      17.187.907,00                                              17.187.907,00 
 
Foment de la Rehabilitació                 12.088.558,12                                              12.088.558,12 
Urbana de Manresa, SA 

 
 
 

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

a) Funcional.-  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 2n.- MODIFICACIÓ DE CRÈDITS PRESSUPOSTARIS 
 
ARTICLE 6è.- EXPEDIENTS MITJANÇANT CRÈDIT EXTRAORDINARI I DE SUPLEMENTS 
 
Quan s’hagi de realitzar una despesa que no es pugui demorar fins a l’exercici següent i no 
existeixi crèdit o el consignat en el Pressupost de la Corporació sigui insuficient el President de 
la Corporació ordenarà la incoació de l’expedient de modificació de crèdits mitjançant la 
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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 40 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, s’estableix que les 
transferències de crèdit dins la mateixa subfunció i les referents a crèdits de personal, d’un 
import màxim per partida pressupostària de 30.000,00'-EUR, seran autoritzades per l’Alcaldia-
Presidència, i se’n donarà compte en el primer Ple que es celebri, sense que siguin 
necessàries les normes sobre informació, reclamacions, recursos i publicitat a que fan 
referència els articles 169, 170 i 171 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i 
20 i 22 del Reial Decret 500/1990. 
 

Les modificacions pressupostàries per transferències de crèdits aprovades pel Ple Municipal, 
seguiran les normes sobre informació, reclamacions, recursos i publicitat a què es refereixen 
els articles 169, 170 i 171 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 

Les transferències de crèdits de qualsevol classe estaran subjectes a les limitacions següents. 
 

a) No afectaran als crèdits ampliables ni als extraordinaris concedits durant l’exercici. 
b) No podran minorar-se els crèdits que hagin estat incrementats amb suplements o 

transferències, excepte quan afectin a crèdits de personal, ni els crèdits incorporats 
com a conseqüència  de romanents no compromesos procedents de pressupostos 
tancats. 

c) No incrementaran crèdits que com a conseqüència d’altres transferències hagin 
estat objecte de minoració, excepte quan afectin a crèdits de personal. 

 
Les anteriors limitacions no afectaran a les transferències de crèdit que es refereixen als 
programes d’imprevistos i funcions no classificades, ni seran d’aplicació quan es tracti de 
crèdits modificats com a conseqüència de reorganitzacions administratives aprovades pel Ple. 

 
 

ARTICLE 8È.- GENERACIÓ DE CRÈDITS PER INGRESSOS 
 

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. 
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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. 

 
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  
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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. 
 
 
TITOL II.- GESTIÓ PRESSUPOSTARIA I COMPTABLE  
 
CAPITOL I.- NORMES GENERALS 
 
ARTICLE 11è.- ANUALITAT PRESSUPOSTARIA 
 
1.- Amb càrrec als crèdits de l’estat de despeses només es podran contreure obligacions 
derivades de despeses realitzades en l’exercici. 
 
2.- Excepcionalment, s’aplicaran als crèdits del Pressupost vigent, en el moment del seu 
reconeixement, les obligacions següents: 
 
 a) Les que resultin de la liquidació d’endarreriments a favor del personal, corresponent 
el reconeixement de les obligacions  esmentades a l’ Alcalde o al President dels organismes 
autònoms. 
 
 b) Les derivades de compromisos de despeses degudament adquirits en exercicis 
anteriors. 
 

 c) Les procedents d’exercicis anteriors, com a conseqüència de la realització d’una 
despesa no aprovada amb anterioritat,  en quin cas el reconeixement competeix al Ple. 

 
 
ARTICLE 12è.- FASES EN LA GESTIO DE LA DESPESA 
 
1.- La gestió del pressupost de despeses de l’ Ajuntament i dels seus organismes autònoms es 
realitzarà en les fases  següents: 
 
 a) Autorització de la despesa. 
 b) Disposició de la despesa. 
 c) Reconeixement de l’obligació. 
 d) Ordenació del pagament. 
 
2.- Els documents comptables s’iniciaran en les àrees gestores podent recollir-se 
informàticament els actes esmentats, si bé no es produiran efectes comptables certs en tant 
que no ho confirmi la Intervenció. 
 
 
CAPITOL II.- GESTIO PRESSUPOSTARIA 
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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 
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un acte amb rellevància jurídica per a tercers, que vincula a l’Ajuntament a la realització d’una 
despesa concreta i determinada tant en la seva quantia com  en les seves condicions 
d’execució. 
 
2.- Els òrgans competents per a la disposició de despeses seran els mateixos assenyalats a 
l’article anterior. 
 
3.- Amb caràcter previ a l’aprovació de disposició, es tramitarà expedient, en el qual figurarà el 
document comptable D, el model del qual serà facilitat per la Intervenció. 
 
4.- Quan, al començament de l’expedient de despesa, es conegui la quantia exacta i el nom del 
perceptor s’acumularan les fases d’autorització i disposició tramitant-se el document comptable 
AD. 
 
 
ARTICLE 15è.- RECONEIXEMENT DE L’OBLIGACIO 
 
1.- El reconeixement i liquidació de l’obligació és un acte mitjançant el qual es declara 
l’existència d’un crèdit exigible contra l’ Ajuntament, derivat d’una despesa autoritzada i 
compromesa. 
 
2.- El regidor delegat reconeixerà les obligacions que prèviament hagi autoritzat. 
 
3.- El reconeixement d’obligacions diferents de les referides en el punt anterior és competència 
de l’ Alcalde, sempre que siguin conseqüència de compromisos de despeses adquirits 
legalment. 
 
4.- 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 
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1.- En les despeses del Capítol I s’observen les regles següents: 
 

a) Les retribucions bàsiques i complementàries periòdiques del personal funcionari 
laboral i eventual (arts. 11,12,13 i .16) es justificaran mitjançant les nòmines mensuals, 
en les que constarà  diligència conforme el personal relacionat ....ha prestat 
efectivament serveis en el període anterior. 

 
b) Les remuneracions pels conceptes de productivitat i gratificacions necessitaran els 
decrets de distribució corresponents dictats per l’ Alcaldia. 

 
  Les nòmines tenen la consideració de document O. 
 

c) Les quotes de Seguretat Social queden justificades mitjançant les liquidacions 
corresponents, que tindran la consideració de document O. 

 
d) En altres conceptes, la despesa dels quals està destinat a satisfer serveis prestats per un agent 

extern, serà precisa la presentació de factura, segons allò que preveu l’article anterior. 
 
2.- En les despeses del capítol II, en bens corrents i serveis, amb caràcter general s’exigirà la 
presentació de factura. 
Les despeses de dietes i locomoció originaran la tramitació, un cop justificada la despesa, de 
document ADO. 
 
3.- En les despeses financeres (capítols III i IX) s’observen les regles següents: 
 
a)   Les despeses per interessos i amortització que originin un càrrec directe en compte bancari 

s’hauran de justificar amb la conformitat de la Tresoreria i fiscalitzar per la Intervenció, pel 
què fa al seu ajustament al quadre financer. 

 
b) De la mateixa manera es procedirà pel què fa a altres despeses financeres, si bé la 
justificació serà completa i el document O s’haurà de suportar amb la còpia dels 
documents formalitzats o la liquidació d’interessos de demora. 

 

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. 
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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.- Successivament i en la mesura en què efectivament tingui lloc la realització de l’obra, 
prestació del servei o subministrament, es tramitaran el corresponents documents O. 
 
4.- Pertanyen a aquest grup els que es detallen: 
 
 - Realització d’obres d’inversió o de manteniment. 
 - Adquisició d’immobilitzat. 

-Altres, la naturalesa dels quals aconsella la separació entre els actes d’autorització i 
disposició. 

 
 
ARTICLE 19è. AUTORITZACIO-DISPOSICIO 
 
1.- Aquelles despeses que responen a compromisos legalment adquirits per la Corporació 
originaran la tramitació del document AD per l’import de la despesa imputable a l’exercici. 
 
 
2.- Pertanyen a aquest grup els que es detallen: 
 

• Despeses plurianuals, per l’import de l’anualitat compromesa. 
• Arrendaments. 
• 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. 
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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. 
 
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. 
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ARTICLE 23è.- DESPESES D’INVERSIÓ 
 
1.- L’autorització de despeses de primer establiment i les d’ampliació i millora es condicionen al 
resultat previ dels corresponents estudis d’adequació a la legalitat. 
 
2.- A l’expedient s’hi haurà d’incloure, en tot cas, la següent documentació: 
 a) Projectes, plànols i memòria. 

b) Pressupost, que contindrà la totalitat del cost. Si fos precisa l’execució d’obres 
d’urbanització, s’avaluarà el cost d’aquestes. 

 c) Plec de condicions. 
d) Constància que s’hagi incoat l’expedient d’imposició de contribucions especial o 
informe de la seva improcedència. 

 e) Amortització, raonant la vida útil estimada. 
f) Estimació de les despeses de funcionament i conservació en exercicis futurs, 
quantitats que seran informades per la Intervenció quant a la possibilitat de cobertura 
en els anys successius. 

 g) Proposta d’aplicació pressupostària. 
h) En el cas que l’actuació comporti compromisos d’inversió per a exercicis futurs, 
haurà de constar informe favorable d’Intervenció relatiu a l’acompliment d’allò que 
estableix l’article 25. 

 
3.- Els serveis gestors presentaran un PERT o calendari de realització dels projectes inclosos 
en el capítol VI, a excepció de les adquisicions de material inventariable amb expressió de les 
dades mínimes següents: 
 
 - Dates d’encàrrec i conclusió del projecte. 
 - Dates d’aprovació del projecte. 

 - Data d’adjudicació. 

 - Data d’inici de l’obra. 
 - Data de la primera certificació. 
 - Ritme d’execució de la despesa. 
 - Data d’entrega de l’obra. 
 
4.- Les despeses d’inversió s’hauran de subjectar a allò que disposen les Regles 42 a 50 de 
l’ordre EHA /4041/ 2004, de 23 de novembre, pel que s’aprova la instrucció del model Normal 
de Comptabilitat Local. 
 
 
ARTICLE 24è.- PROCEDIMENT NEGOCIAT 
 
 
1.- 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  a cinc anys. 

 

- Subministraments ......................................................... Pressupost   inferior  a    30.050,61’-  
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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. 

 

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. 
 
Podran adquiriu-se compromisos per despeses que s’hagin d’expendre a exercicis futurs a 
aquell en que s’autoritzin, sempre que la seva execució s’inicií en el propi exercici i que demés 
es trobin en algun d’aquests supòsits. 
 

a) Inversions i transferències de capital. 
b) Els demés contractes  i els de subministrament, de consultoria, d’assistència tècnica 
i científica, de prestació de serveis, d’execució d’obres, de manteniment i 
d’arrendament d’equips no habituals de les entitats locals, sotmesos a les normes del 
Text refós de la Llei contractes de les administracions públiques, que no poden ser 
estipulats o resultin antieconòmics per un any. 
c) Arrendament de bens immobles. 
d) Càrregues financeres derivades del Deute de l’Ajuntament. 
e) Transferències corrents que es deriven de convenis subscrits per les Corporacions 
Locals amb altres entitats públiques o privades sense ànim de lucre. 
f) Programes i projectes de despeses referents a ocupació i formació finançats pel 
Fons Social Europeu. 

 
Les despeses especificades en els apartats a) ,b) i e)podran aplicar-se a un màxim de quatre 
exercicis. 
 
Les despeses especificades en els apartat a) i e) la despesa que s’imputi a cada un dels 
exercicis futurs no podrà excedir de la quantitat que resulti d’aplicar al crèdit corresponent de 
l’any en que l’operació es va comprometre, 2006, els següents percentatges: 
 
 
Art.            Crèdits inicials      Límit 2007      Límit 2008      Límit 2009         Límit 2010 
 
174 TRLRHL        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). 
 
 
ARTICLE 26è.- PAGAMENTS A JUSTIFICAR I BESTRETES DE CAIXA FIXA 
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Les ordres de pagament, els documents de les quals, no es puguin acompanyar en el moment 
de la seva expedició, tindran el caràcter de pagament a justificar, circumstància que apreciaran 
en cada cas l’Ordenador de Pagament i l’Interventor i s’aplicaran als corresponents crèdits 
pressupostaris. 
 
La competència per a la disposició de despeses que donin lloc a l’expedició d’ordres de 
pagament a justificar, serà l’establerta amb caràcter general per a la resta de les despeses. 
 
Els perceptors d’aquestes ordres de pagament quedaran obligats a justificar l’aplicació de les 
quantitats percebudes en el termini que es fixi en cada ordre de pagament, no poguent superar 
en cap cas, el termini de tres mesos , corresponent a la Intervenció Municipal la recepció, 
examen i censura dels justificants i la reclamació d’aquests al seu venciment. 
 
En el decurs del mes següent a la data de l’aportació dels documents justificatius a què es 
refereixen el paràgrafs anteriors d’aquesta base, es portarà a terme l’ aprovació per l’ Alcalde 
del compte que rendeixi el perceptor. 
 
Per a les atencions de caràcter periòdic o repetitiu, els fons lliurats a justificar podran tenir el 
caràcter de bestretes de caixa fixa. Els perceptors d’aquests fons quedaran obligats a justificar 
l’aplicació  de les quantitats percebudes al llarg de l’exercici pressupostari en el qual es va 
constituir la bestreta. Abans d’acabar l’exercici els habilitats de les bestretes de caixa fixa 
estaran obligats a justificar l’última reposició de fons i a retornar la part no disposada, procedint-
se a la cancel·lació de la bestreta. 
 
Per resolució interna es desenvoluparà el procediment de les bestretes de caixa fixa així com el 
nombre que s’atorguen. 
 
 
ARTICLE 27è.- OPERACIONS FINANCERES 
 
Als efectes previstos als articles 197 i 198 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, en les competències atribuïdes a l’Alcalde per l’article 24-f) del Reial Decret Legislatiu 
781/1986 per al desenvolupament del Pressupost, queden incloses les corresponents a: 
 

a) Concertar els serveis financers de la tresoreria amb entitats de crèdit i estalvi 
mitjançant l’obertura dels següents tipus de comptes: 

 
  1.- Comptes operatius d’ingressos i pagaments 
  2.- Comptes restringits de recaptació. 
  3.- Comptes restringits de pagament. 
  4.- Comptes financers de col·locació d’excedents de tresoreria. 
 

b) Autoritzar l’existència de caixes d’efectiu per als fons de les operacions diàries amb 
les limitacions que reglamentàriament s’estableixin. 

 
c) Dictar regles especials per a l’ingrés del producte de la recaptació dels recursos que 
podran realitzar-se  en les caixes d’efectiu o en les entitats de crèdit col·laboradores o a 
través de mitjans telemàtics, ja sigui en efectiu, transferències, xec conformat o 
qualsevol altre mitjà o document de pagament, siguin o no bancaris, que s’estableixin.  

 
d) Rendibilitzar els excedents temporals de tresoreria mitjançant inversions que 

reuneixin les condicions de liquidesa i seguretat. 
 
e) Aprovar la regulació interna dels moviments interns de tresoreria i els traspassos de 

fons municipals que es realitzin telemàticament; el funcionament dels pagaments 
que es realitzin periòdicament a la Seguretat Social i a la Hisenda de l’Estat; 
l’atorgament anual de préstecs per inversions que sol·liciti  l’Ajuntament dins del 
límits legalment establerts i d’altra regulació específica que impliqui moviments de 
fons municipals. 
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ARTICLE 28è.- RETRIBUCIONS DELS MEMBRES DE LA CORPORACIO 
 
Les que acordi el Ple de l’ Ajuntament per a l’exercici de 2006 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 2006. 
 
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.  
  
 
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.   
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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. 

 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. 
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 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 (#). 
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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. (*) 

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. 
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- 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. 

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. 
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 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 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. 
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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, 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. 
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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 
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. 
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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. 
 
 

CAPITOL III.- COMPTABILITAT I TANCAMENT PRESSUPOSTARI 
 
ARTICLE 35è. 
 
Abans de tancar l’exercici es realitzaran les operacions previstes en les regles 56 a 72 de 
l’ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, pel que s’aprova la Instrucció del Model Normal de 
Comptabilitat Local. 
 
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." 
 
L'alcalde manifesta que si els grups municipals no hi tenen cap inconvenient, el debat 
es plantejarà de la manera següent: en primer lloc, tindrà la paraula el senyor 
Camprubí com a regidor d'Hisenda, posteriorment el senyor Perramon, per presentar 
el pressupost de FORUM, la senyora Sensat per ICV-EA i el senyor Fontdevila per 
ERC. Després, tindrien la paraula el GMPPC i el GMCiU i per les rèpliques, depèn de 
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com es plantegessin,  per part de l'equip de govern intervindrien tots o tan sols una 
persona. 
 
L'alcalde dóna la paraula al senyor Camprubí. 
 
El senyor Camprubí i Duocastella  comença la intervenció dient que, novament, es 
presenta al Ple de la Corporació el document més important de tots els que porten a la 
consideració dels regidors i les regidores al llarg de l'any. És el que marca la pauta del 
que posteriorment representa el dia a dia com a Administració pública al servei dels 
manresans i manresanes.  És la vegada que porten el pressupost amb més antelació, i 
no ho voldria passar per alt per l'esforç polític i tècnic que això ha significat, per tal que 
el pressupost sigui vigent a 1 de gener de 2006.  Probablement, a hores d'ara, algunes 
de les coses que explicarà sobre el pressupost ja són conegudes per tots,  ja que 
durant les últimes setmanes han estat parlant de pressupostos a través dels diferent 
processos de participació i d'informació, a la permanent de Consell de Ciutat, a la 
Comissió Informativa, als  mitjans de comunicació, i perquè han atès tal com calia 
totes les peticions d'informació complementària que s'han anat demanant. En aquest 
sentit, sí que vol destacar l'esforç dels components de la permanent del Consell de 
Ciutat en voler copsar la totalitat del pressupost malgrat la seva complexitat.  L'equip 
de govern manifesta la seva voluntat de continuar apostant per aprofundir encara més 
en els processos participatius en l'elaboració i el seguiment posterior del pressupost 
municipal.  
 
Aquest és un pressupost que respon als plantejaments del pacte de govern signat pels 
tres grups que conformen l'equip de govern i al Pla d'Actuació Municipal aprovat per 
aquest mateix ple. També incorpora les modificacions necessàries posteriors a la 
concessió per part de la Generalitat de les aportacions econòmiques derivades del Pla 
de barris.   
 
És un pressupost en el qual es consoliden les grans obres estratègiques d'aquest 
mandat: els col.lectors, la piscina i el  Kursaal i altres que ja estan en procés executiu i 
constrictiu: el polígon industrial dels Dolors, el Pla parcial Concòrdia, el Pla parcial 
Tossal dels Cigalons i l'aparcament i la plaça de la Reforma. 
 
És un pressupost que aposta clarament per la cohesió social a través de les polítiques 
d'Educació, Serveis Socials, Ocupació i Habitatge, així com els serveis públics com el 
transport, els equipaments i el manteniment de la via pública i dels parcs jardins. De 
fet, el pressupost és l'expressió i l'instrument on es concreta format econòmic el volum 
de costos dels serveis i,  alhora, les dotacions econòmiques per respondre a les 
polítiques que l'equip de govern vol prioritzar. Però els recursos no són infinits ni 
inacabables, sinó que tenen uns límits que vénen determinats per la capacitat que 
tenen  els Ajuntament per generar recursos, i en aquest punt cal incidir en els 
desajustos que pateixen els ajuntaments entre les necessitats plantejades per la 
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ciutadania i el seu territori i la limitació econòmica per fer-hi front. Així doncs, no és 
estrany que en un pressupost anual no hi càpiga tot,  que no es pugui donar resposta 
a tot. Per això hi ha actuacions i serveis que els regidors de cada àrea ja saben que no 
les poden atendre com voldrien perquè no tenen la capacitat financera per donar-hi 
resposta. Tots i totes esperen que en el nou marc de l'estatut, augmentin les 
capacitats financeres de les Administracions locals i es concreti amb més 
transferències pressupostàries als ajuntaments.   
 
El senyor Camprubí diu que centrant el debat en el què es pot fer i en el què el 
pressupost de Manresa per a l'any 2006 farà possible executar, no entrarà a detallar 
les més de 750 partides o dotacions pressupostàries de què consta el pressupost, 
però ben segur que tots es fan una idea del volum i del nivell de concreció que és 
necessari en l'elaboració del pressupost.  Tot i això, sí que entrarà en les magnituds 
més significatives.  
 
El pressupost de l'Ajuntament de Manresa presenta un equilibri entre ingressos i 
despeses  de 83.420.254 euros, i per poder executar-lo es compte amb els ingressos 
provinents gairebé el 50 % dels tributs dels ciutadans: taxes, impostos, serveis, 
contribucions especials, tributs per l'activitat econòmica, etc. El 32 % s'obtenen per les 
transferències de l'Estat i de les subvencions obtingudes per les inversions i els 
programes. El 16 % d'aquest pressupost s'obté a partir de la concertació de préstecs 
per les inversions, i el 3% restant es posa en valor del patrimoni municipal o de 
recursos propis. 
 
En el capítol d'ingressos es torna a plantejar una operació de préstec alta i semblant a 
la de l'any anterior, de 13,2 milions d'euros – recorda que pel 2005 era de 13,7 milions 
d'euros. Per tant, la capacitat d'endeutament es torna a situar en els seus valors 
màxims.  Hi ha, però, un augment significatiu en la captació de recursos externs, tant 
pel finançament de les inversions, per exemple del barri antic, amb el programa del Pla 
de Barris de la Generalitat i del teatre del  Kursaal de la Diputació de Barcelona. I, 
també,  per programes que corresponen a les polítiques d'Ocupació, Immigració, 
Serveis Socials i Educació. Per tant, vol destacar que la gestió política ha permès 
obtenir més recursos externs per al desenvolupament de la ciutat i creu que això és 
bo.  
 
Pel que fa a les despeses, el senyor Camprubí manifesta que diferencien el que són 
les despeses corrents: salaris, concessions, contractes, subministraments, ajudes, 
amortitzacions  i interessos (més de 60 milions d'euros), del que són inversions, a les 
quals destinen 23 milions d'euros: urbanització de carrers, construcció d'equipaments i 
les seves instal.lacions.  Dels 60 milions del pressupost ordinari, el 45% correspon a 
despeses de personal, és a dir més de 27 milions d'euros; el 34 %, és a dir més de 20 
milions, corresponen a despeses diverses per concessions, subministraments i 
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contractes; 5.766.000 euros es destinen a ajuts, transferències i serveis i  7.221.000 
euros es destinen a interessos i amortitzacions dels préstecs.  
Dels  gairebé 24 milions que es destinen a inversions, el 56 %, és a dir, 12.886.000 
euros van a espais públics; l'11 %, és a dir 2.609.000 euros van a equipaments públics 
i la resta, el 33 % va a polítiques i Serveis a les Persones. 
El pressupost del 2006 respecte al del 2005, disminueix un 16 %, gairebé 16 milions 
d'euros, degut a què les grans obres de creixement estratègic ja s'han contractat, és a 
dir, no es repeteix un polígon industrial dels Dolors,  no es repeteix un Pla parcial 
Concòrdia ni es repeteix un Pla parcial del Tossal dels Cigalons.  Però les despeses 
corrents augmenten un 13,3 %, per tant, passen dels 53,3 milions als 60,4 milions en 
despeses corrents.  És un augment sensiblement superior del dels altres anys: el 2005 
va ser un 12 % i el 2004 un 11 %. 
 
Manifesta el senyor Camprubí que fins aquí ha estat l'explicació del pressupost en 
números, però que a part de números, costos i partides,  el pressupost no és altra 
cosa que el reflex de les polítiques públiques que prioritza l'equip de govern i, per 
començar, vol destacar els increments pressupostaris que s'han fet per donar resposta 
a les necessitats generades per l'increment de població, posant d'entrada l'accent en 
aquelles accions de govern que incideixen en la franja d'edat de ciutadania dels més 
petits i, d'alguna manera, en les seves famílies.  Parla, per tant, de l'educació.  A 
banda del fet que la Generalitat construirà per al 2006 una nova escola a La Parada, 
s'ha d'assenyalar, també, la creació d'una nova Llar d'Infants a La Parada, amb 
l'adequació dels seus espais; la rehabilitació de l'escola Renaixença i les diferents 
escoles públiques, l'arranjament de la façana de la Biblioteca Universitària; la creació 
del nou Servei d'Atenció a les Famílies; una dotació econòmica per concretar el 
projecte educatiu de la ciutat i l'increment necessari de personal perquè aquests 
serveis funcionin amb normalitat. A més a més, destaca que aquest any 2005 han 
pagat l'últim termini de la FUB i això els ha permès treballar en promoure tots els 
estudis universitaris dins de la ciutat i, sobretot, de cara a fora amb el lema "Campus 
Universitari". La participació a diferents fires ha tingut resultats reeixits i, per això, el 
proper any ampliaran la participació a fires.   
Dins dels sistema educatiu reglat,  el pressupost incideix almenys en tres aspectes :1. 
Un programa de detecció precoç de problemes de salut a l'edat escolar i de salut en 
general i d' adquisició d'hàbits d'alimentació i higiènics en particular. 2. Una 
intensificació del treball sobre els valors de la solidaritat i la cooperació. 3. El foment de 
la cultura dels nous emprenedors entre el nostre jovent.  
 
Seguint amb el fil argumental amb què ha iniciat l'explicació del pressupost municipal, 
el senyor Camprubí afegeix que vol continuar amb el jovent, ja que quan s'arriba al 
final del sistema educatiu, quan els petits ja són joves, el que cal és assegurar un bon 
pas de l'escola al món del treball i, per això, el pressupost és molt sensible a aquell 
col·lectiu de joves que més dificultats tenen en aquest moment de transició personal  
del món escolar al món del treball.  Per això, des del Centre d'Iniciatives per a 
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l'Ocupació (CIO), es consoliden i s'augmenten els Programes de Transició al Treball 
(PTT), el programes de Tastet d'Oficis (Laboralia),  l'Aula Jove i, a més, inicien una 
nova Escola Taller que formarà joves professionals en el sector de l'obra pública, la 
construcció,  la jardineria, o instal·ladors de plaques d'energies renovables.  
També destaca que en el pressupost augmenten els recursos per millorar els punts 
d'informació juvenils amb una nova orientació del servei, més proactiva i de més 
qualitat en la seva prestació. Es crea una programa d'oci nocturn alternatiu en els 
mesos de primavera i estiu, s'amplia el programa Espai Jove, adreçat primordialment 
al col·lectiu immigrant per facilitar-ne la seva integració i s'inicia- amb una inversió de 
120.000 euros – l'adequació del Vell Congost per a la seva millor adaptació a la 
convocatòria de concerts  musicals, adreçats sobretot als joves. 
 
Parlant dels concerts musicals, els senyor Camprubí diu que comentarà una altra de 
les grans apostes estratègiques del govern municipal: Poden dir que entren ja a la 
recta final del projecte de recuperació del Teatre Kursaal, en el qual  a més d'acabar 
les obres de l'edifici s'inverteix en el projecte escenotècnic, és a dir, en la luminotècnia 
i tot el que hi ha entre bambolines.  Però, a més, s'inicia al contractació del personal de 
direcció i auxiliar per fer funcionar el teatre. Certament  que el Kursaal serà el màxim 
exponent de l'aposta per la vida cultural, de festa i de lleure dels ciutadans, però en 
aquest sentit també s'incrementa l'aportació municipal per l'organització 
d'esdeveniments de cultura popular, la Festa Major, la Fira de l'Aixada i la Fira 
d'Espectacles d'Arrel Tradicional. S'incrementa també l'aportació municipal a la 
programació estable d'Arts Escèniques, Música i Teatre, pensant ja en el futur teatre 
Kursaal.  Es mantenen els programes de patrimoni i difusió de les arts escèniques i 
plàstiques.  
 
En un altre ordre de coses, però seguint en la promoció de polítiques de lleure per a la 
ciutadania, i per tal que les persones puguin practicar esport, es consoliden els 
programes municipals d'"Esport per a tothom" i es dóna suport a les entitats perquè 
aquestes  incideixin d'una forma molt especial en la tan necessària millora de qualitat 
dels equipaments de la ciutat. Així, les principals actuacions van destinades a la 
construcció de les noves municipals, cofinançades pel Club Natació Manresa. Es 
preveu la remodelació dels vestidors de l'estadi de futbol del camp de Mion i d'altres 
instal.lacions esportives del Pujolet, la Balconada, les Cots, Sant Pau i la Mion. 
S'incrementen també les partides de manteniment, s'augmenta el personal d'esports 
amb dos conserges més per donar servei als diferents espais esportius del barri i 
també s'amplia el nombre de monitors.  
 
Es preveu la construcció d'un equipament de serveis al parc de l'Agulla, pensat també 
per a aquelles activitats esportives i aquàtiques que es fan al Llac, cofinançades amb 
Aigües de Manresa. 
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El senyor Camprubí segueix la seva intervenció dient que, deixant de banda el lleure 
dels ciutadans,  una altra de les apostes estratègiques d'aquest govern està en 
garantir la cohesió social i la igualtat d'oportunitats, sobretot en l'àmbit de les primeres 
necessitats i, per això, el pressupost preveu augments importants de recursos per a 
les persones més necessitades, sobretot per la gent gran.  S'incrementa la dotació 
d'hores de servei del programa d'Atenció a Domicili, hauran passat d'11.500 hores 
d'atenció a 19.000 hores el 2006. Es preveu doblar el servei de menjar a domicili  i el 
servei de transport adaptat. S'augmenta progressivament el servei de teleassistència i 
el servei de telealarma i, el que és més important, es treballa amb l'objectiu de fer 
d'aquest servei una prestació universal. En definitiva, es fa un increment de cobertura 
del servei d'atenció a domicili que els acosta molt a l'objectiu fixat en el pacte de 
govern, d'acabar el mandat invertint 1 milió d'euros l'any en aquest servei a les 
persones necessitades, establint l'atenció a domicili com una alternativa adient a la 
residència perquè sempre que sigui possible és millor que la nostra gent gran estigui a 
casa i no en una residència, sempre que ajudant-la des de l'Administració es pugui 
valer per ella mateixa. 
En l'àmbit de la cohesió social, aquest Ajuntament també treballa en el suport a altres 
ciutadans i ciutadanes que tenen dificultats per accedir al mercat de treball, per les 
seves dificultats especials. I per això, les prioritats polítiques passen per augmentar 
l'oferta, per abastar un nombre més gran del col·lectiu. Així, es pot citar el programa 
Inserim per a la inserció laboral de les persones discapacitades; el programa formatiu 
per a persones amb renda mínima d'inserció; el programa Mosaic per a la reinserció 
sòciolaboral per a malalts mentals; el programa Igloo per millorar la situació social, 
laboral i de qualitat de vida de persones considerades de risc d'exclusió social i amb 
problemes d'habitatge; el programa Igualem de formació i inserció laboral de dones 
inactives o en atur i de promoció de la conciliació de la vida laboral o familiar; i 
l'increment dels plans d'ocupació en el propi Ajuntament com a espai d'aprenentatge 
de treball per adquirir bagatge i experiència laboral per accedir més fàcilment al mercat 
de treball. Sensibles a la condició de gènere, s'augmenten també els recursos humans 
i econòmics del PIAD  i per això se'n consolida l'estructura amb l'ampliació de jornada 
d'una professional; s'equipa l'alberg municipal de la Florinda com a espai d'acollida 
urgent per a dones i infants que pateixen situacions greus de violència a la llar i 
s'incrementa el suport a les associacions de dones. S'amplia el projecte de tallers i 
dones en acció i es preveu l'elaboració del primer Pla de polítiques per a les dones.  
 
El senyor Camprubí manifesta que aquest discurs en el qual es refereixen als 
ciutadans i ciutadanes de Manresa i a les seves necessitats, quedaria una mica coix 
sense parlar d'un dels grans problemes actuals per a molts ciutadans, com és 
l'habitatge i més concretament, en facilitar l'accés a l'habitatge de persones i famílies 
que no poden accedir al mercat lliure. Segurament que l'explicació que farà el regidor 
responsable de l'Àrea quan defensi el pressupost de FORUM, aprofundirà més en 
aquest tema, però no vol acabar la seva intervenció sense destacar que el pressupost 
municipal reforça l'actuació de l'Oficina municipal d'habitatge, promou habitatge 



  34

protegit de compra i de lloguer, permetrà la signatura d'un conveni amb la Generalitat  
per construir nous 50 habitatges protegits al Tossal dels Cigalons i d'altres actuacions 
que explicarà el regidor Perramon. 
 
Afegeix que ha fet un repàs de les actuacions municipals que parlen de persones, de 
ciutadans i ciutadanes de Manresa. Cal, però, emmarcar aquests ciutadans en l'entorn 
en el qual vivim i convivim i per això vol completar aquesta explicació amb les 
actuacions que estan al servei d'aquest objectiu, com ara l'adequació com a espais de 
gaudi públic d'espais força representatius, com la plaça Catalunya en el Pla del Tossal 
dels Cigalons, l'espai de la Florinda i la plaça de la Salut, o la continuació de 
l'adequació del Parc de Can Font, amb la posada en funcionament del centre de 
l'aigua a la masia. La millora de la qualitat en parcs i jardins: el parc de Puigterrà, la 
Font dels Capellans, la Balconada, el Casino i Casa Caritat, així com l'ampliació dels 
recursos suficients per al seu manteniment.  L'inici del projecte de l'ampliació del Parc 
de l'Agulla, zona en la qual el Parc Tecnològic del Bages també construirà un Parc 
tecnològic.  
 
Hi haurà actuacions en millores d'accessibilitat i supressió de barreres 
arquitectòniques; augment en la inversió per la millora de l'enllumenat al Xup i a la 
Bellavista. Increment en la dotació de partides per a manteniment de l'espai urbà, 
calçades, voreres, senyalització vertical, horitzontal i semaforització, o la millora dels 
camins rurals o espais més rurals com poden ser les Marcetes o l'entorn de la Torre 
Santa Caterina.  A més a més, els serveis públics de neteja viària i recollida de residus 
també disposen d'increment pressupostari destinat a adaptar el servei a una ciutat en 
creixement, però també a la percepció d'una ciutat més neta. Per tant, incorporen una 
brigada per a la despintada de grafits, el desbrossament de solars municipals i un nou 
servei de recollida de la matèria orgànica al sector comercial.   
 
Referent al servei del transport públic es preveu fer una primera millora incrementant 
les freqüències de la línia de la Balconada, la línia dels festius, i durant el mes d'agost 
es preveu modificar la línia de la Parada per adaptar-la al nou creixement d'aquest 
sector i s'elaborarà una nova proposta de renovació global de les línies de bus que 
entraria en funcionament un cop culminat l'actual procés de transformació urbana. 
Manresa creix i això és un fet incontestable, els entorns urbans també canvien i per 
això cal, i el pressupost ho preveu, adequar la façana sud de la ciutat amb la 
consecució de la rotonda d'enllaç entre la Via Sant Ignasi i el Passeig del Riu, la 
rotonda de Sant Marc, per facilitar-ne la vialitat. Actuacions destinades a la millora de 
la mobilitat dels vianants amb la construcció de la passera que ha d'unir les Escodines 
i el Barri antic. La prolongació de la urbanització de la Plaça Major, amb la renovació 
de la Baixada del Pòpul, la renovació de l'espai públic des de la Muralla de Sant 
Francesc fins el carrer Alfons XII, és a dir, l'eix Barreres, Plaça Gispert i Talamanca. 
D'altres accions com dignificar la paret mitgera de la Plaça Fius i Palà o la Torre 
Sobrerroca. L'altra vessant clau per a la ciutadania és el desenvolupament del seu 
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territori, a partir del progrés i la promoció de l'activitat econòmica, generadora de treball 
per a tothom i, per tant, de benestar. Per això,  un cop iniciades les obres del Polígon 
Industrial dels Dolors, s'anirà concretant el nou Polígon Industrial del Pont Nou, on, a 
partir d'un conveni de col.laboració amb l'INCASOL, es possibilitaran més de 190.000 
m2 de sostre industrial a la ciutat, mentrestant a l'altra punta de la ciutat es va 
concretant el Parc Tecnològic amb la societat PTB, del qual el 2006 s'aniran perfilant 
els diferents plans urbanístics i s'iniciarà ja la promoció del nou sòl especialitzat per 
atraure empreses d'alt valor afegit. Un d'aquests valors és la innovació, com ja saben, 
darrerament s'ha elaborat un projecte sobre la innovació que pretén desvetllar els 
valors de la innovació com a un eix de desenvolupament en el nostre territori, un 
projecte que contempla un pla d'accions, on algunes ja es concreten en el proper any. 
Aquest és un valor estratègic per a la ciutat, el qual, lligar amb la promoció i l'ajut als 
emprenedors i empresaris pot donar un bon cop de timó a la promoció econòmica del 
nostre territori. Per això veiem amb il.lusió la continuïtat de programes de creació 
d'empreses, els premis a les iniciatives empresarials i d'altres més innovadors com els 
programes de consolidació de projectes empresarials o els de serveis associats a les 
empreses ubicades als polígons industrials.  
 
Si bé Manresa és una ciutat amb un bon teixit industrial, també és una ciutat clarament 
comercial, d'establiments d'atracció comercial, i per això es continuarà dotant i donant 
suport als programes de dinamització comercial que plantegen les associacions de 
comerciants, amb més dotació pressupostària en aquest àmbit, però es vol incidir en 
quatre aspectes, un a través de Manresa comercial, potenciant l'aparcament regulat a 
partir  de la modificació dels tiquets, continuar amb el programa d'ajuts a establiments 
comercials al Barri Antic, que ha tingut molts bons resultats, desenvolupar una nova 
imatge de la capital comercial amb més projecció exterior i consolidar la revista "Viu 
Manresa" com a instrument de promoció comercial i turística de la ciutat. I  a tomb de 
la política concertada amb les entitats representatives del comerç en l'àmbit de la 
promoció econòmica, vol destacar que en aquest pressupost l'Ajuntament de Manresa 
segueix avançant en la consolidació dels processos participatius amb la ciutadania i 
amb les seves entitats més representatives a partir del funcionament dels nous òrgans 
de participació, els consells territorials i consell de ciutat, i el suport al teixit associatiu 
així com l'aprofundiment de la participació ciutadana a projectes municipals. Per això 
s'han iniciat els projectes de participació a l'entorn dels tres espais: La Florinda, la 
Plaça de la Salut i el solar de les Bases de Manresa. Es consoliden recursos destinats 
a projectes dels barris gestionats a través de les associacions de veïns o de la 
Federació d'Associacions de Veïns, com per exemple el Punt d'informació i mediació 
de les Escodines, gestionat per la pròpia associació. També hi haurà una incidència 
especial als locals de les associacions de veïns en el sentit d'adequar els locals 
veïnals als Comtals, al Poble Nou, al de Viladordis i al Casal de les Escodines, entitats 
veïnals que han de tenir un mínim de condicions per, amb el treball i la cooperació, 
vetllar pels centres d'interès dels barris. 
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Manifesta que en l'àmbit de la participació, però molt més enllà de la participació en el 
dia a dia de l'acció municipal, i pensant més en quines han de ser les apostes a llarg 
termini de planificació estratègica a la ciutat, aquest pressupost també continua donant 
resposta a la continuïtat dels treballs iniciats en l'elaboració del pla estratègic que 
enguany ha d'acabar d'ajudar a definir quin és el model de ciutat que volem per d'aquí 
al 2015. 
Per poder executar les diferents accions explicades cal que els treballadors i 
treballadores de l'Ajuntament tinguin la millor preparació professional, per això el 
pressupost es dota dels recursos necessaris per executar un bon pla de formació, es 
dóna compliment als compromisos del conveni amb el personal i s'avança en especial 
en els compromisos presos en l'àmbit de la salut laboral. S'adapten els espais de 
l'edifici consistorial amb la reforma de la planta baixa com a oficina d'atenció al ciutadà. 
Així mateix, es portarà a terme a l'edifici auxiliar de la Plaça Major, 5, tot un seguit de 
reformes per posar en funcionament l'oficina d'atenció tributària, una finestra única per 
a totes les gestions relacionades amb la Hisenda municipal. 
 
En un altre ordre de coses, i vinculat a la política de personal, destaca que, per tal de 
garantir la seguretat de les persones, es continua reforçant la plantilla de la policia 
local amb dos nous comandaments per enquadrar els dotze nous agents que 
s'incorporen entre el 2005 i 2006. També s'amplien i actualitzen els recursos materials 
amb l'adquisició de dues motos i un aparell de radar per incidir en la reducció de la 
velocitat als carrers i avingudes. 
 
En relació al pressupost d'Aigües de Manresa, que presenta un equilibri de 
17.187.907€ dels quals 14.583.000€  corresponen a despeses corrents i la resta, 
2.604.656 a inversions. En el seu conjunt té un augment del 17%, si bé els majors 
augments corresponen a les inversions. Cal destacar l'edifici de serveis al Parc de 
l'Agulla, citat abans, com a magatzem, lavabos i vestidors per a activitats esportives, 
amb una inversió de 300.000€. El Centre de l'Aigua a Can Font, amb una inversió de 
226.000€, obres de renovació de la xarxa i d'altres amb 491.000€, actuacions del pla 
director del clavegueram a Manresa amb 118.000€ i altres inversions de telecontrol, 
laboratori, equipaments i maquinària amb 300.000€.  
El pressupost contempla també les diferents accions que es van detallar en el moment 
de justificar l'augment de la tarifa d'aigües i que fan referència al foment de l'estalvi 
d'aigua, tant la campanya de sensibilització sobre els consums d'aigua, així com el 
foment dels canvis d'aforament a comptador. 
Aigües de Manresa és un instrument de l'Ajuntament de Manresa que intervé en tot el 
cicle de l'aigua, des de la seva captació fins el retorn al riu, de forma tractada, però 
alhora és una entitat al servei dels municipis de la comarca, és també un actiu perquè 
la bona gestió al servei del cicle de l'aigua li permet obtenir uns estalvis i uns guanys 
que reverteixen altra vegada en el propi cicle. Fa unes setmanes hi havia el debat i 
reflexió sobre els consums i les limitacions o escassetat de l'aigua, la qual cosa ha 
portat a plantejar noves tarifes, més adequades a consums habituals i responsables, i 
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alhora a reforçar els programes de renovació i millora de la xarxa de subministrament. 
Per això, la captació de més recursos econòmics ha permès reforçar els programes 
d'inversions i la dotació de recursos per a les campanyes de foment de l'estalvi 
d'aigua. La bona gestió permet obtenir una sèrie de valors afegits com el parc de la 
sèquia, que es concreta en el centre de l'aigua a Can Font, el centre de serveis al Parc 
de l'Agulla, el centre de visitants al parc de la Sèquia al Parc de l'Agulla, el Museu de 
la Tècnica com a espai d'interpretació del cicle de l'aigua, o la nova sala la Cinteria, i 
els programes d'aigua excel.lent que, juntament amb d'altres empreses municipals, 
creen un pol de coneixement sobre la cultura de l'aigua que exporten les experiències 
a altres territoris de la geografia catalana.  
 
Pel que fa al pressupost de l'altra societat municipal FORUM, el regidor Sr. Ignasi 
Perramon ho explicarà. 
 
El Sr. Camprubí finalitza dient que el pressupost general que entre Ajuntament, Aigües 
de Manresa i FÒRUM supera altra vegada els 100 milions d'euros, més concretament 
112,7 milions d'euros, la qual cosa posa de manifest el dinamisme i creixement que 
està experimentant la ciutat. Finalment destaca la funció dels professionals de 
l'Ajuntament per fer possible aquest pressupost del 2006 i, previs els aclariments que 
creguin oportuns, demana el vot favorable a aquests pressupostos municipals. 
 
L'alcalde dóna la paraula al Sr. Ignasi Perramon per explicar el Pressupost de 
FÒRUM. 
 
El senyor Perramon i Carrió manifesta que el Pressupost de l'empresa municipal 
FÓRUM aquest any serà d'una mica més de 12 milions d'euros, que permetran 
consolidar i ampliar el conjunt de línies d'actuació que l'empresa municipal ha vingut 
fent els últims exercicis. Concretament tant els serveis als ciutadans a través de 
l'oficina municipal d'habitatge i rehabilitació, com les actuacions com a promotor 
urbanístic immobiliari, orientades al procés de revitalització del nucli antic i també a la 
promoció i actuacions d'habitatge social. 
Aquest any 2005 s'ha anat consolidant i implantant un conjunt de programes de noves 
línies d'actuació, bàsicament vinculades als decrets de la Generalitat referents a la 
rehabilitació i al dret a l'habitatge, que s'estaven preparant tot just a principis de l'any 
2005 i que en el transcurs de l'any han entrat en funcionament i que aquest any es 
podran desenvolupar amb tota la seva complexitat i totes les seves possibilitats que 
són moltes.  Aquest augment tant important en el pressupost de FÒRUM l'any 2006 i 
l'augment d'activitat que comportarà, estan deguts al finançament, que s'incorpora a 
l'Ajuntament i també a la societat FÒRUM a partir del pla de barris de la Generalitat, i 
per tant és el primer any en què apareix ja amb tota la seva dimensió i amb les 
possibilitats que té aquest finançament per a la renovació del nucli antic i per 
possibilitar que el conjunt de programes que estaven inclosos al pla integral de 
revitalització del nucli antic accelerin el seu procés i es puguin realitzar en un termini 
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més breu del que hauria estat per la simple aportació ja important de per sí de 
l'Ajuntament. 
En segon lloc hi ha prevista una nova activitat de l'empresa FÒRUM que és que durant 
el segon semestre d'aquest any 2006 s'obrirà un aparcament de rotació que gestionarà 
la pròpia empresa, i per tant s'obre una nova línia d'activitat i un nou servei als 
ciutadans en aquest sentit. 
 
Aquest pressupost que té un augment gairebé del doble pels motius exposats, significa  
un augment del doble d'inversió i un 80% dels serveis a la societat. Les operacions 
d'inversió són l'acabament de l'actuació Barreres I, de manera que a final d'any 
estarien ja també en disposició els habitatges, a part de l'aparcament i els locals 
comercials i la urbanització, també s'amplia a poder adquirir terrenys i immobles als 
altres dos trams de Barreres, el que va fins el carrer d'Urgell, per una banda, i el que 
va fins el carrer Sant Francesc, per l'altra, fins a la Muralla. 
També hi ha una inversió important en tot el sector Escodines, carrer Montserrat, Via 
Sant Ignasi i la Plaça Sant Ignasi. També s'entra en un sector de nou 
desenvolupament, el sector Concòrdia amb una actuació residencial, on també hi 
haurà habitatge social. Després hi ha algunes obres de menys envergadura, quant a la 
inversió i quantitat d'habitatge que aporten, una al carrer Remei de Dalt, 19, una altra a 
la Casa Vidal, combinació entre rehabilitació i renovació, i finalment inversions al 
sector del carrer del Balç amb una renovació urbana d'aquest tram. 
Hi ha tres obres importants, molt grans, i altres de menor dimensió, tres de més 
petites, però que en conjunt abasten els tres barris que formen part del nucli antic i 
aquesta vegada hi ha inversió en aquests llocs com a obra pública municipal. 
 
Pel que fa a l'aparcament, parlant de l'oficina local d'habitatge i rehabilitació, aquest 
any hi haurà en funcionament tot el programa d'informació i assessorament en matèria 
d'habitatge i rehabilitació, hi haurà tot el foment d'actuacions i rehabilitació d'iniciativa 
privada, el programa dels ajuts a la rehabilitació propis de l'Ajuntament al nucli antic, el 
control d'habitabilitat que es va fent mitjançant l'emissió de cèdules d'habitabilitat, la 
gestió del parc públic d'habitatges, que ara ja arriba a 130 pisos actualment, el 
programa de mediació d'accés a l'habitatge i el programa de lloguer d'habitatges 
desocupats que està funcionant a bon ritme, es calcula que cada any es posaran al 
mercat de 30 a 40 habitatges per ser utilitzats a la borsa d'habitatges de lloguer social i 
jove. També es posa en funcionament el programa d'ajuts per al pagament del lloguer i 
finalment començarà el 2006 l'observatori local d'habitatge, que permetrà captar 
l'evolució del mercat i veure quines actuacions municipals cal dirigir per modificar-lo. 
Comenta el caràcter integral d'aquesta revitalització i el caràcter transversal de 
l'actuació de FÒRUM perquè de fet ha de col.laborar amb molts dels seus programes 
amb bona part dels departaments de l'Ajuntament, en ocupació a través de la inserció 
laboral, perquè en els contractes de la major part de les obres que fa FÒRUM hi ha 
clàusules socials i, per tant, la col.laboració del CIO en la inserció de persones amb 
dificultats d'inserció laboral, és important i està funcionant bé. Amb Territori perquè en 
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temes de planejament i projectes d'urbanització és clau, amb Serveis socials amb tota 
l'adjudicació dels habitatges a través de la participació de la comissió en què 
s'adjudiquen, o amb Joventut a través de la borsa, amb Turisme, Comerç o 
Immigració. 
El conjunt d'actuacions que es fan d'inversió en aquest període permet complir 
l'objectiu que s'havien marcat com a equip de govern, que hi hagués 800 habitatges 
protegits en aquest mandat, que es poguessin construir, i almenys que 300 fossin de 
lloguer. A part de l'aportació de La Parada, que ja és un contingent important d'aquests 
pisos, el conjunt de promocions que seran objecte d'inversió per part de FÒRUM van 
en aquesta direcció i permeten completar aquest objectiu. El pressupost amb aquesta 
dotació tant important de diners permetrà complir els compromisos del govern 
municipal en temes de revitalització del nucli antic i de polítiques d'habitatge per 
intentar garantir als ciutadans el dret a l'habitatge i afavorir especialment els col.lectius 
més vulnerables, i conjuntament amb el regidor Sr. Camprubí demana el vot favorable 
per al pressupost municipal i, en aquest cas, de la societat FÒRUM. 
 
L'alcalde dóna la paraula a la senyora Sensat. 
 
La senyora Sensat i Borràs manifesta que el debat de pressupostos acostuma a ser 
el més difícil de tots els debats que durant l'any es fan si es vol defugir d'un debat 
sobre dades macroeconòmiques o bé d'un discurs excessivament tecnificat. També és 
difícil en tant que aquest pressupost ja l'han presentat públicament als mitjans de 
comunicació, a la Permanent del Consell de Ciutat, a la qual no només agreix a les 
persones que en formen part el fet de participar-hi sinó de les aportacions fetes, 
algunes de les quals ja estan incloses, així com a les diferents comissions 
informatives. Des d'ICV-EA centrarà el discurs a partir del que considera la part central 
d'aquests pressupostos, la de la quotidianitat, que no pas el discurs de les petites 
xifres, ni entendre la quotidianitat com un aspecte colateral o anecdòtic sinó que és el 
pal de paller que ha d'aglutinar totes les polítiques públiques que des d'aquest 
Ajuntament desenvolupen. L'estructura pressupostària respon molt més a unes 
necessitats comptables bàsiques indiscutibles, ajustades a dret i a llei, però que en 
molts casos dificulten no només la gestió política sinó la visualització de les pròpies 
polítiques que porten a terme. Per això i veient l'experiència que en d'altres municipis 
hi ha, per a ICV-EA passa a ser ja indefugible la necessitat de modificar les bases 
d'execució del pressupost i aquesta hauria de ser una proposta que es fa al regidor 
d'Hisenda i que s'hauria de poder treballar durant aquest any 2006 per als propers 
pressupostos, per dues raons, primera perquè el pressupost de la ciutat ha crescut 
molt en comparació amb el volum de diners que es movien fa 20 anys, i en molts 
casos tenen dificultats d'agilitat i de funcionament diari, i l'altra perquè entenen que 
una modificació de les bases d'execució permetria fer molt més visible el que s'està 
fent des de l'Ajuntament perquè quan es va al Consell de Ciutat o s'adrecen a la ciutat 
a explicar el pressupost la seva construcció fa impossible poder explicar bé les coses 
que s'estan fent. Massa sovint es tendeix a centrar l'acció del govern en la 
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transformació urbana que pateix la ciutat i que de vegades pot recordar allò de "la 
febre d'or" que passava a Amèrica del nord, quan determinades poblacions arribaven a 
Califòrnia, aquesta febre en la transformació urbana, que si bé és cert és 
indispensable, tota ciutat hauria de donar resposta no només al dinamisme sinó al 
cicle vital que totes les persones vivim i en aquest sentit Manresa viu processos de 
transformació. Altra cosa és si aquesta transformació urbana que està vivint la ciutat 
ara i que viurà en altres moments, respon sempre a una visió clara i col.lectiva de la 
ciutat que es vol o bé a vegades es va a batzegades i a sotragades de coses que hi ha 
al voltant. En aquest pressupost és important destacar els recursos econòmics que es 
dediquen a la política de sòl, sempre seran escassos, però és evident que els recursos 
donen pel que donen i és estratègic i fonamental que hi hagi una partida en política de 
sòl molt important que permeti avançar-se i planificar aquesta ciutat de present i futur i 
estar en una situació de força i de capacitat amb els interessos privats, que també són 
legítims, però diferents dels de la comunitat que representen i defensen. D'altra banda, 
durant el proper any i a partir d'un compromís que va adquirir en el ple, i que espera 
que en el ple de desembre es pugui portar la proposta de creació de la comissió, volen 
fer modificacions al reglament de participació ciutadana, per diferents elements i amb 
aspectes relacionats amb la transformació de la ciutat, en tant que des de molts punts 
de la ciutat, des de barris diferents, de grups de veïns i veïnes, diàriament es fan 
tasques i petits treballs per al benefici de la comunitat, amb manteniment de jardins, 
neteges, etc. i es tracta que en el reglament de participació, no tan sols pel fet de fer 
un reconeixement simbòlic, sinó precisament per donar aquelles eines que garanteixin 
que aquesta comunitat que hi ha a la ciutat, i aquest és un valor molt important i que 
no s'hauria de perdre, cal continuar treballant-hi. En aquest sentit se centra en alguns 
aspectes que com a organització són fonamentals en l'estructuració de les polítiques 
públiques a l'Ajuntament.  
L'eix central són les polítiques de la quotidianitat que tenen com a objectiu fonamental 
lluitar contra la vulnerabilitat de les persones, és a dir, fer accions polítiques i 
programes i serveis, i una construcció física de la ciutat que aconsegueixi allò que 
s'anomena una ciutat inclusiva, és a dir, que inclogui totes les persones que hi viuen, i 
diu persones perquè si diguessin ciutadans i ciutadanes es deixarien de banda 
aquelles persones que viuen a la ciutat però que malauradament no poden exercir el 
dret a votar-los. Les polítiques inclusives  - és senzill de dir però no tant d'implementar-
ho-, a la ciutat s'hauria de garantir que totes les persones que hi viuen no només 
tinguin dret a accedir a tots els recursos que hi hagi a l'abast sinó a construir de forma 
col.lectiva les grans línies que permetin  la igualtat d'oportunitats per tal d'assolir una 
societat paritària i justa, per això la participació és tant important i d'aquí la 
reivindicació que una organització com la seva fa del concepte de la radicalitat 
democràtica, perquè entenen que la democràcia no és tan sols una norma formal que 
ens endreça i articula com ens hem de posar d'acord o en desacord els diferents 
col.lectius sinó que la democràcia és el valor del motor de la transformació social que 
busca la igualtat d'oportunitats entre els homes i dones, per això aquest valor entra en 
contradicció amb el sistema econòmic actual perquè no busca només mecanismes per 
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garantir riquesa sinó que busca mecanismes per garantir una bona redistribució 
d'aquesta. És en aquest sentit, en aquesta distribució de riquesa, en aquesta 
priorització d'actuacions i de col.lectius, que centrarà el que per al seu grup en aquest 
pressupost visualitza aquestes polítiques inclusives, ni que sigui encara en un estadi 
d'estar en les beceroles, en alguns casos, però en qualsevol cas estan en una bona 
línia. 
La mobilitat és un element fonamental, per tant el foment del transport públic i en una 
ciutat que no només està creixent físicament sinó que és una ciutat que no té una 
accessibilitat còmoda per a tothom, més que mai és necessari, en aquest sentit 
valoren de forma molt important l'esforç per entrar en la integració tarifària i a partir 
d'aquí hi ha dos elements fonamentals, un que no té un cost excessiu pressupostari, 
però pensen que ja han de tenir en compte com a govern, és que durant aquest any 
s'han anat fent els canvis en el SOVI, augments en algunes pensions, que sobretot 
això bàsicament va dirigit a persones amb pocs recursos i sobretot a les dones. 
Gairebé de cara al proper any, quan aquestes dones vinguin a renovar el seu bitllet 
d'autobús quedaran fora del bitllet gratuït per aquest augment que pot estar entre uns 
40€ o 50€ mensuals, per això creu que cal tenir en compte aquest col·lectiu i que hi 
hagi una renovació automàtica de les persones que a dia d'avui ja tenen aquest carnet 
gratuït i si realment aquest augment econòmic que es fa, que és en reconeixement 
d'unes pensions  molt baixes, que poc poden garantir la subsistència, el municipi, 
l'obligació d'una política d'inclusió és garantir que no es dificulti més aquesta 
supervivència, per tant, una proposta més que es fa al govern municipal. En aquestes 
propostes que molt bé ha explicat el regidor, una línia més a la Balconada, l'augment 
de parades al barri de La Parada, etc., cal també que durant aquest any  es reforci 
pressupostàriament, perquè no es pot acabar aquesta transformació urbana per donar 
resposta a necessitats com el Barri de Valldaura i com a mínim la seva connectivitat 
amb el CAP del Barri Antic, és un tema en què cal pensar-hi. 
 
Un altre tema és la participació en els espais urbans que ja ha explicat el regidor i que 
per al seu grup es troben davant una manera diferent de treballar l'espai públic i per 
tant aquí el rellevant no és només el cas de la Plaça de La Florinda com en el cas de 
la Plaça de la Salut, el procés en sí mateix funcioni sinó que això permeti configurar un 
nou marc, una nova forma de construir l'espai públic de la ciutat, és a dir, si aquesta 
prova pilot pot funcionar bé es pugui garantir després que sigui un mecanisme que de 
forma més regularitzada se situï en altres punts i altres dinàmiques de la ciutat. 
El Kursaal és un equipament que en els pressupostos econòmicament és 
absolutament visible i per tant, res a dir-ne, tot el contrari, precisament ara el repte que 
hi ha ja no respon a una voluntat política que, si tot va bé, i esperen que sí, amb 
l'aprovació dels pressupostos es garanteixen els recursos perquè aquest equipament 
acabi la seva construcció, sinó que ara ve l'altra part del Kursaal que també 
necessitarà de recursos econòmics, però no tant elevats com els que han suposat fins 
a dia d'avui aquesta inversió, que es va decidir en una audiència pública, l'única que 
ha fet la ciutat, però precisament el Kursaal és ara un repte polític que aquest govern 
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té, en tant que es pot convertir en el motor de la política cultural de la promoció i la 
difusió de la cultura a la ciutat, tenint en compte que molt a prop d'aquest equipament 
hi haurà la seu de la futura Fundació de la Mediterrània.  
En darrer terme com a un exemple més serien el conjunt de programes socials que en 
el pla de barris de la Generalitat, conjuntament amb la transformació urbana que es va 
concedir, hi havia també una part d'injecció econòmica per a un conjunt de programes, 
alguns ja s'estan fent a la ciutat i això ha permès, com és el d'espai jove, poder-los 
reforçar i consolidar, i d'altres són experiències noves i pilot, sobretot un que pot ser 
fonamental que és l'experiència que es farà conjuntament entre les regidories de 
Serveis Socials, d'Esports i del Programa de nova ciutadania, pel que fa dels nois 
adolescents o preadolescents que hi ha al carrer, el fet de començar a treballar i la 
presència al carrer i entendre el carrer, l'espai públic com un espai lúdic i de relació i 
entendre el joc com una possibilitat de generar convivència social. Aquests serien, a 
tall d'exemple, elements importants per definir el pressupost per definir a dia d'avui, 
mai hi haurà prou diners per totes les coses que es volen fer, però no sempre totes les 
coses que es volen fer depenen única i exclusivament dels diners que es puguin tenir, 
sinó que cal tenir la capacitat de saber a què i a qui es destinen i com es prioritza a 
partir del Pla d'Actuació Municipal. En aquest sentit els pressupostos que es presenten 
avui ho fan potser en alguns aspectes amb més timidesa de la que voldrien, però 
estan en una línia que pot permetre consolidar i començar a entomar nous reptes i és 
per això que demanen el vot favorable. 
 
L'alcalde dóna la paraula al senyor Fondtevila. 
 
El senyor Fontdevila i Subirana manifesta que el Sr. Camprubí, com a regidor 
d'Hisenda, parlava o citava el poeta clàssic dient allò que "un altre hivern arriba", un 
altre pressupost, cita de la nostra literatura contemporània, es referia a una metàfora 
medieval segons la qual quan arriba l'hivern, i l'hivern és sinònim del fred i de la gana, 
de l'anar despullats si les coses no s'han previst, vol dir que hi ha d'haver aquest 
exercici de previsió, elaborat col·lectivament, com és la confecció d'un pressupost que 
vol dir una concreció política, d'una sèrie de necessitats en les que es pot coincidir o 
no, però que en qualsevol cas entenen que s'ordena, es prioritza i s'hi posen xifres al 
darrera. És un exercici que té una part desagradable perquè normalment és fruit del 
debat, no només el que hi ha avui aquí o que tindran avui d'aquí a una estona, sinó 
que probablement des del mes de juliol alguns regidors d'aquí ja van començar i d'una 
manera tàcita i amb molta més subtilitat del que a vegades sembla en un debat que és 
permanent. Es tracta de posar al davant una sèrie de prioritats, mirar-les de compartir, 
i obtenir consensos o complicitats a l'hora de tirar-les endavant. De manera que el que 
avui tenim no ho recull tot, però intenta prioritzar coses, i com que en prioritza algunes, 
des d'ERC entenen que responen a un determinat projecte de ciutat. A partir d'aquí 
només dues idees i algunes altres que ja no pretén que siguin gaire noves. S'ha parlat 
molt i bé  sobre aquest pressupost, però sí que vol fer algunes apreciacions. Una, és 
un pressupost basat en el Pla d'Actuació Municipal, segurament per això desvetlla 
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poques sorpreses. Sortosament al darrere també hi bateguen moltes idees 
consensuades, aquestes grans inversions, ara mateix la Sra. Sensat parlava del 
Kursaal, però també abans el regidor Sr. Camprubí parlava de l'últim any que ja s'ha 
fet la darrera aportació, el projecte de la Fundació Universitària del Bages, recordem 
que han estat passos basats en un consens ciutadà, grans aplicacions, la resta és un 
text que no cal que hi coincideixin tots plegats, però que és públic, és el Pla d'Actuació 
Municipal i això, certament, ha anat alleugerint més els debats sobre el pressupost, els 
debats interns en el govern. Però aquest, a més a més de donar resposta a l'execució 
del PAM, que més endavant, a la primavera ja valoraran, si hi dóna una bona resposta 
o només parcial, o insuficient, paral.lelament també té algunes virtuts com ara que, 
malgrat tot, té capacitat de maniobra per donar resposta a unes coses que no es van 
preveure quan es va discutir el PAM,  i pensa que també cal valorar que aquest 
pressupost de 2006 recull determinades inversions en infrastructures que 
necessitaran, especialment les educatives, també sanitàries o culturals, preveu el 
creixement de la ciutat en l'àmbit territorial. Això el 2003 no ho veien pas tant clar que 
seguiria a aquest ritme, o finalment també preveu noves incorporacions de personal al 
capítol I que, a principi d'aquest mandat i quan es va redactar el PAM, amb això no hi 
comptaven. Per tant, segona virtut, no només d'una banda podien valorar-ho com un 
pressupost de final de mandat, encara que faltin divuit mesos, sí que dibuixa ja la 
manera com s'atacaran les últimes actuacions, paral.lelament té símptomes d'una 
certa agilitat a l'hora de treballar amb la realitat amb la que es conviu.  
A partir d'aquí des d'ERC els agradaria destacar, i amb la coincidència com a president 
de l'Àrea de Serveis a les Persones, alguns dels ingredients que conté aquest 
pressupost, perquè pensa que podrien arribar a coincidir que tindrien al darrera una 
prioritat amb termes de les persones i també de polítiques d'igualtat. Avui dia això es 
resumeix amb un terme de nou encuny, es parla de pressupost avançat, de cara a la 
cohesió social, però que al darrera en definitiva vol dir que cada vegada més el 
pressupost que fa grans esforços amb la inversió també consolida un pressupost 
ordinari cada vegada més important i creu que aquest és un molt bon símptoma, més 
enllà de les diferències que puguin tenir en alguns àmbits, també és un molt bon 
símptoma de cap a on camina la nostra ciutat, que aquest any que el pressupost ha 
davallat, se sàpiga que això és fruit d'un menor capítol d'inversions, també té la part 
positiva de veure, i ho diu de la manera més franca possible, que aquest 13,3% 
d'increment de pressupost ordinari és un pressupost que es destina a programes, a 
activitat, que incorpora serveis o bé que va destinar a mantenir uns espais públics amb 
dignitat, o va destinat a una bona oferta educativa, o a la sanitat, o a unes bones 
instal.lacions, en definitiva a millorar aquells nivells de servei i benestar. La ciutat 
sortosament, i ho atribueix al conjunt de l'esforç fiscal que fan tots i també dels grans 
acords que són capaços d'aconseguir en aquesta sala, avança clarament en aquests 
nivells de serveis i de benestar, i encara no han conegut els darrers anys haver de fer 
enrera o haver de renunciar a algunes d'aquestes conquestes, la qual cosa podrien 
valorar amb un símptoma absolutament positiu. És evident que queden coses que no 
hi entren i que per tant podrien continuar discutint si no caldria haver-ne prioritzat una 
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o altra, però entenen que hi ha dos grans blocs dels quals avui dia estan parlant. Des 
d'un punt de vista social aquest és un pressupost que, ho descobriran per poc que ho 
llegeixin, d'una importància especial a l'esport, a l'educació i a la cultura. En alguns 
d'aquests àmbits, en els darrers cinc anys, no parla de la dècada, en els últims cinc 
anys han estat capaços de duplicar el pressupost ordinari i aquest és un símptoma, és 
un pressupost que preveu o procura que els ciutadans facin efectiu el dret a un 
habitatge digne, afavoreix els programes de cohesió social i procura reforçar el sentit 
de pertinença al barri, a la ciutat, també al país, i en quart lloc, - i abans parlaven de 
participació- que, prova d'aplicar un model encaminat a la governança, és a dir, 
mitjançant projectes compartits amb els ciutadans, també amb els grups polítics i 
també la seva implicació. No vol descuidar l'àmbit del territori, que prolixament ja ha 
explicat el Sr. Camprubí, però rasquem en aquest pressupost i hi trobarem espais 
públics de qualitat pensats per a la convivència entre les persones, la preservació 
d'espais d'interès agrícola i natural, nous equipaments necessaris per a l'increment de 
la població, o la que ja hi era, es guanya mobilitat amb el transport urbà i es transforma 
el barri antic, ara encara amb més energia gràcies al suport del pla de barris. Tot això 
vol dir que s'estan reforçant activitats adreçades al conjunt de les persones, dels 
ciutadans i ciutadanes de Manresa, que es tradueixen en l'Oficina d'habitatge, 
l'increment del bus urbà, els serveis d'atenció domiciliària, el Punt d'informació i 
atenció a la dona, l'increment de la neteja viària i de la recollida de residus, els serveis 
d'atenció a la immigració, les obres de millora i manteniment de les escoles públiques, 
la consolidació de l'oferta cultural i festiva, l'increment de la plantilla local. Aquestes 
són algunes de les opcions que pren aquest pressupost i que les aprofundeix i que té 
casos concrets, no només idees, en fa una selecció: els programes socials que preveu 
el Pla de barris, però coses que fa deu anys que van endarrerides, avançar en 
l'adequació del vell Congost per a usos de concerts, aquest any s'ha aconseguit posar-
hi 120.000€, al final del debat sabent que anaven endarrerits, i aquest era un 
compromís que tenien, o l'escola bressol al sector de la Parada, o bé el futur servei 
d'atenció a la família, dins d'aquest projecte educatiu de ciutat i l'aposta per les 
instal.lacions esportives: la piscina, el Pujolet, els vestidors del camp nou del Congost i 
dos temes més, la remodelació de l'edifici Consistorial, deu anys també 
d'endarreriment, de vegades ho diu des de l'experiència més íntima, - com és que  
hem estat deu anys encara a atacar definitivament l'ascensor que necessita aquesta 
Casa -, amb el que això suposarà de trasllat de dependències per a aquest any 2006, i 
l'acabament del teatre Kursaal amb el repte de trobar, encertadament o no, noves 
fórmules participatives i imaginatives de gestió. Aprofita per fer un incís, que no un 
espot, deixim trencar un tòpic perquè ho han dit tant la Núria Sensat com en Josep 
Camprubí, no ho repetim, canviem-ho, no vol decebre ningú si els diu que el Kursaal 
no és el motor cultural de la ciutat ni ho ha de ser, el Kursaal serà una altra eina que 
conviurà amb l'oferta cultural de la ciutat, el Kursaal és un espai escènic, es 
necessitava, com s'ha necessitat l'arxiu, la biblioteca, el museu i d'altres peces 
bàsiques per a aquesta oferta. Ho diu perquè es converteix en una crossa que 
finalment, sense voler, i per culpa dels polítics els periodistes repeteixen, No!, el 
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Kursaal com a motor de la cultura, No! Per sort n'hi ha molts de motors a la nostra 
cultura, motors que comencen pels propis ciutadans. 
Per acabar manifesta que hi ha alguns projectes estrella que ja no citarà perquè se 
n'ha parlat des del punt de vista urbanístic, però pensa que han de celebrar dues 
coses, una que la feina seriosa d'aquests anys, compartida, pactada, amb moltes 
complicitats, dóna resultats, i en segon lloc dóna resultats perquè aquest hivern que 
citava al principi l'han preparat col·lectivament. És a dir, no només l'han previst sinó 
que han obtingut els recursos per afrontar-lo, el 51% del que costa aquest pressupost 
el paguen directament els ciutadans, no és una volada de coloms, és un esforç que 
s'ha decidit fer conjuntament per poder respondre a aquest projecte de ciutat que 
comentava al principi. I una última cosa que no vol deixar d'aprofitar el debat de 
pressupostos perquè cada any l'ha dita, i els anys sumen i no tindria sentit que l'any 
2006 no ho digués, hi ha d'haver un nou finançament per als ajuntaments, però avui en 
lloc de dir el que ha dit durant deu anys, ho dirà diferent, estan convençuts també des 
d'Esquerra Republicana, perquè el coneixen i el comparteixen la majoria de grups 
d'aquesta sala, que el nou Estatut recull un llarg llistat de competències que 
s'establiran com a pròpies dels governs locals i estableix també els mecanismes que 
garanteixin el principi de suficiència financera. Cal pensar, doncs, que les estretors que 
ara passen i fins i tot el punt alt d'endeutament en què se situaran en el futur tindrà 
també un retorn per part del govern del nostre país, és més, el text que va aprovar 
l'últim dia de setembre el nostre Parlament preveu, fins i tot, que s'han d'establir 
mecanismes financers adequats per compensar aquelles despeses que responen a 
necessitats no ateses per altres administracions i que en primera instància han 
d'atendre com a Ajuntament. Doncs bé, es permet, si més no, al cap de deu anys, dir-
los amb il.lusió que entén que aquest Estatut serà útil des del punt de vista del 
finançament dels municipis, és útil i important i entenen que en aquest punt l'estat, ara 
que s'està en un nou tram de l'Estatut, hi hauria de donar tota la confiança, i això que 
ja costa perquè tradicionalment no l'han donat el municipalisme. En qualsevol cas, 
tampoc aquí hi haurien d'entrar cap mena d'estisores, tot i que el debat de l'Estatut són 
figues d'un altre paner. 
Diu que el pressupost de Manresa per a aquest any 2006, el seu grup municipal entén 
que facilitarà clarament l'aplicació de polítiques adreçades a les persones i enllesteix 
els grans capítols d'inversions que s'havien plantejat en molts casos, ara fa deu anys. 
És un pressupost per a ciutadanes i ciutadans que esperen, ara sí, una gestió correcta 
i fins i tot estratègica dels seus impostos i entenen que, com que el 2006 fa un pas 
més en aquesta direcció, des d'esquerra s'han de fer corresponsables i vetllaran 
perquè això sigui possible, en qualsevol cas demanen també el vot favorable. 
 
L'alcalde  dóna la paraula al senyor Javaloyes. 
 
El senyor Javaloyes i Vilalta, manifesta que, tal com ha dit el Sr. Camprubí i com ha 
recordat el Sr. Fontdevila, un nou hivern un nou pressupost, i el Sr. Fontdevila deia 
aquella dita medieval que "cal tenir cura i preparar-se bé per passar bé l'hivern i no 
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patir fred i ser previsors", però també li recorda que n'hi ha una altra que diu: "a l'estiu 
tota cuca viu", i que segurament durant aquests deu anys en deuen haver gaudit molt 
d'aquest aspecte.  
En el debat de pressupostos cal mantenir una certa distància en referència al fet que 
cal valorar amb la màxima objectivitat els continguts que ens implica el mateix 
document. Per això procurarà mantenir una certa expectativa a l'entorn d'una certa 
conjuntura que el futur proper sembla que pot esdevenir. Possiblement pensin que ja 
està parlant el pessimista de torn, el catastrofista de sempre, fins i tot el cavernícola 
per a alguns. Entén que no vulguin ni desitgin que es plasmi un cert aire de 
catastrofisme ni de pessimisme respecte al seu pressupost i que en definitiva cal 
generar sinergies positives i no negatives, però una cosa és no generar aquestes 
expectatives negatives des del punt de vista de plasmar un  panorama que no tingui 
res a veure amb la realitat i que sigui catastrofista, i un altre de molt diferent és voler, 
desitjar, intentar, transmetre les veritables i autèntiques inquietuds i preocupacions de 
les ciutadanes i ciutadans de Manresa. Preocupacions amb prou pes i vàlua a 
considerar tenint en compte el fort endeutament en què se situaran, ja de per sí elevat 
en aquests moments, que situa les finances de la casa per sobre de les seves 
possibilitats financeres. Si no ja diran quina és la possible raó o raons que possibilitin 
que la Generalitat de Catalunya sol.liciti probablement un pla econòmic i financer per 
poder demostrar que Manresa té la situació financera controlada. Però amb 
independència d'aquest extrem, però salvable sense cap mena de dubte amb l'informe 
que es pugui emetre, hi ha una altra preocupació no gaire ajustable als paràmetres 
d'estudis de viabilitat com és la que s'apunta des del Banc Central Europeu en què ens 
diu, insisteix que s'apunta, que hi haurà puges del tipus d'interès. Amb una 
comptabilitat tant fràgil, amb una economia tant endeutada com és ara i serà, la 
previsible puja d'interès ens fa molt més que vulnerables, vulnerables com a 
administració endeutada, però també els nostres veïns i veïnes que veuran com el 
procés d'increment de preus serà encara més una realitat. Davant d'aquest procés 
plausible i creguin que per la seva part gens dramàtic, es troben amb la presentació 
d'un document de pressupost en què per un costat baixa la inversió directa i augmenta 
una altra tributació a la ciutadania. Tots saben que el capítol d'inversions es redueix i 
no és això l'important en sí el que voldria destacar com un element imprescindible de 
la reducció de les inversions, no!, que també, evidentment, sinó de l'alt cost impositiu 
que la ciutadania ha de fer per afrontar les inversions que es faran i es volen dur a 
terme. Dades per càpita del pressupost d'inversions, surt una xifra de 313€ per ciutadà 
que l'Ajuntament invertirà, per contra, via impostos, cada ciutadà ha d'abonar a 
l'Ajuntament 579€. Ja sabem que la via impositiva incorpora molts més altres elements 
que no pas precisament el fet de la inversió directa, però és prou significativa aquesta 
dada. Ho diu perquè no seria millor deixar de fer polítiques fiscals expansives o millor 
fer polítiques fiscals rigoroses per permetre, fins i tot, encara que potser no toqui en 
aquest debat, però que per a ell sí que toca, que és abaixar els impostos? Una dada 
per càpita del pressupost també diu que per la via de préstecs a tornar surt la xifra de 
101 €  amb interessos incorporats per ciutadà, perquè estan parlant dels préstecs que 
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ja tenen assumits. I dels que s'han de demanar i concedir pels nous préstecs, la xifra 
és de 185 € per ciutadà, sense interessos.  És a dir, inverteixen 313 €  i tenen, per un 
costat, la xifra de 185 € més 101€ en préstecs i,  per l'altra costa, la xifra de 579 € que 
els ciutadans paguen a aquest Ajuntament.  Potser l'equip de govern dirà que això és 
barrejar conceptes, però són variables que donen unes dades numèriques que moltes 
vegades de poc serveixen a l'hora de poder debatre allò que realment interessa als 
ciutadans.  En qualsevol cas, del total del pressupost, representa que per càpita  li 
donem amb inversions i tot, 1.159 €.  Creu que a la ciutadania els importen molt 
aquestes dades econòmiques que diuen el que fan des de l'Ajuntament amb els seus 
diners. Una altra dada ens indica que al finalitzar l'any 2006, serem oficiosament uns 
75.000 habitants. En definitiva, en 10 anys, un 15 % més de població. I ell es pregunta 
si l'equip de govern, durant aquests 10 anys, ha fet alguna cosa per afrontar amb èxit 
el que s'esdevé com un canvi social en el si de la ciutat. Aquest canvi demogràfic i de 
fluxos migratoris que de ben segur continuarà, té una  implicació total i absoluta sobre 
el nostre territori, sobre la sostenibilitat de la nostra ciutat, equipaments, vials, 
seguretat, serveis socials, neteja, espais públics, transport, etc. en què l'evolució de 
casa nostra és revolucionària, és constant, és viva, és dinàmica. Malauradament, el 
GMPPC no veu cap mesura orientada a reconsiderar l'actual model de ciutat, no veu 
cap canvi substancial que es formuli a través de polítiques clares i definides per part 
de l'equip de govern. El GMPPC voldria fer una crida a sacsejar, a moure's, a 
reconsiderar el model actual de ciutat  i a reformular-lo si convé. Veuen una actuació 
d'inèrcia en les seves actuacions de govern, un esgotament  de projecte iniciat fa 10 
anys, en què varen començar a cercar complicitat entre tots per a poder afrontar amb 
fermesa projectes de desenvolupament. Es parlava de somnis, d'il·lusions, que es 
convertien en treballs que van donar els seus fruits i que encara en continuen donant, 
és aquella inèrcia de la que parlava. En el transcurs de les etapes cremades governant 
durant aquest 10 anys uns, des de l'oposició els altres, han contribuït  a defensar els 
interessos de la ciutat amb total lleialtat.   Lamenta haver de dir que ara és el moment 
de tornar a donar aquestes passes endavant, que cal no mirar-se tant el melic de com 
es fan de bé i maques les coses i de la sort que tenen amb els projectes ja endegats. 
Cal una actuació de fermesa per poder tornar a fer una passa endavant, amb els 
conceptes clars i amb la implicació  de sinergies per poder afrontar un nou model de 
ciutat per al futur. I aquest pressupost no ho fa.  Cal sacsejar, fer trontollar, potser és 
una expressió inadequada, però creu que cal fer-ho en aquells aspectes que donen la 
impressió de ser aquells grans abandonats en el calaix o a sota la pila de les prioritats 
per part de l'equip de govern.  Quan constaten que a  les àrees de Participació 
Ciutadana, Joventut, Dones, Gent Gran, Immigració Sanitat i  Serveis Socials s'hi 
destina el 5,88 % del pressupost, no se senten satisfets. I, per contra, quan constaten 
que a les àrees de Comunicació i Estructura Política s'hi destina el 3,55 %, no els 
satisfà.   Hi ha una norma diferencial en detriment de les polítiques públiques que 
l'equip de govern prioritza i que el GMPPC no comparteix perquè té una altra escala 
de valors i de prioritats.  
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L'equip de govern diu que ha doblat partides econòmiques i de prestacions de serveis, 
i això és cert però no és suficient.  Només doblar i acabar amb un total de la partida de 
0,4 % a un 0,19 % en polítiques d'immigració és suficient? O un "elevadíssim"  
doblatge de 0,04  % per a la gent gran, és suficient?  Sense desencallar l'ocupació de 
l'edifici dels pisos tutelats, ni de plantejar la necessitat de centres de dia i /o de 
residències assistencial. Que la neteja viària suposi el 7,9%, és a dir 6.600.000 €  i que 
continuïn tenint una ciutat bruta per la manca de voler replantejar i reestructurar un 
servei deficitari en resultats, malgrat que aquest econòmicament és força elevat, no els 
satisfà. Que tinguin uns vials mancats d'un manteniment integral adequat que passa 
des del ferm dels carrers fins a les papereres, voreres,  parcs i jardins, no els agrada. 
 
L'equip de govern pot parlar que ha estructurat el seu pressupost en base a les 
persones,  i que han doblat partides, i el GMPPC no en dubta,  però és insuficient, 
perquè no dóna resposta a la necessitat i a les preocupacions de la ciutadania de 
Manresa. 
 
Tenen una elevada despesa de personal en el pressupost que, en despesa corrent, 
representa un 45 %. No entraran en l'aspecte de si és poc o molt. Quan veuen que 
l'informe emès pel Comitè de treballadors posa en entredit "l'increment d'incorporació 
de nivells alts, A i B, que no s'acompanya de manera proporcional a la resta de 
nivells", veuen que hi ha molts tècnics i titulats però poca gent a fer la feina. I al 
GMPPC li sorprèn que l'equip de govern tingui la necessitat d'anar agafant gent tipus A 
i B constantment. Li sorprèn que es facin aquest tipus de convocatòries de personal, 
quan molta gent que ve a aquestes convocatòries, no és que surti de decebuda perquè 
sap que hi ha algú millor, sinó que surten decebuts perquè encara no saben perquè no 
han estat ells els escollits, ja que objectivament no té cap dada.  I els sorprèn molt que 
hi hagi A i B i, en canvi, no hi hagi d'aquells que han de fer la feina al darrera, ja que tal 
com diu l'informe del Comitè, això pot ser deficitari alhora de donar serveis a la 
ciutadania. En aquest mateix informe es parla de la manca d'efectius de l'àrea de 
Manteniment, que impossibilita el fet de poder fer una tasca adequada i necessària.  
 
Suposa que l'equip de govern  ha d'entendre, malgrat que no ho comparteixi, que 
aquest tipus de pressupost que presenten no els satisfaci, i que no ho faci en el sentit 
estricte que els resultats que ofereixen van en detriment del resultat de les 
expectatives generades a la ciutadania, i això és molt negatiu. Independentment de la 
baixa d'inversions, hi ha el que ha, no hi ha 2 Dolors ni 2 Concòrdies.  
 
El senyor Javaloyes acaba dient que no els ha convençut amb la seva intervenció, ni 
era la seva intenció. En qualsevol cas, el que pretenia era poder deixar anar el que ha 
dit, ja que li agrada que malgrat que no comparteixin els discursos, sí que 
comparteixen un petit comú denominador, que ha de ser aquell punt de referència on 
poden apropar-se, que ha de ser quin referent de ciutat volen tots. Li ha semblat 
entendre això de les intervencions dels qui l'han precedit en l'ús de la paraula.   
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Però aquest comú denominador no els dóna prou empenta per poder votar a favor 
d'aquest pressupost.  
 
 
L'alcalde dóna la paraula al senyor Vives. 
 
El senyor Vives i Portell diu que amb el pressupost segurament arriba el debat més 
àrid i més avorrit de tot l'any. I no ho diu perquè no sigui interessant – matisa que ho 
és molt – sinó perquè quan comencen a parlar de magnituds, de percentatges, de 
coeficients, de com es compara un any amb l'altre,  fins i tot acaba marejant i acaba 
avorrint als qui s'hi han capbussat tant com han pogut. Però això no vol dir que no 
sigui important, ja que segurament aquest és el Ple més important de l'any perquè  el 
pressupost no és només un ball de xifres, no són només uns conceptes àrids i 
incomprensibles per a molta gent sinó que sobretot és una eina que manifesta una 
voluntat política de portar a  la ciutat cap a una direcció determinada. En 
conseqüència, no s'hi val dir a dir només que això és avorrit i que és el que és, sinó 
que cal aprofundir-hi, i amb aquest objectiu es manifestaran. 
 
Abans d'entrar a fer una valoració global en relació a aquest pressupost, volt formular 
un parell de qüestions prèvies: la primera, manifestar el seu agraïment al senyor Josep 
Camprubí per la seva voluntat de diàleg i per la seva transparència en relació a tots els 
aspectes que configuren aquest projecte de pressupost. Entenen que és just que, de la 
mateixa manera que moltes vegades en aquest Saló de Plens es queixen sobre la 
informació o es queixen del timing o es queixen de les formes, quan resulta que tot 
això- llevat del timing ja que els hauria agradat tenir els documents amb més antelació 
per estudiar-los-  no és així, també ho han de dir i expressar el seu agraïment, més 
enllà de les discrepàncies que puguin tenir al voltant d'aquest document. 
La segona qüestió prèvia és per demanar una any més- i ja en van tres- un punt de 
tolerància a l'hora d'analitzar alguna de les seves expressions que segurament els 
tècnics més versats en la matèria que avui els ocupa poden trobar inadequades o 
inexactes.  Tanmateix i més enllà de la precisió en el llenguatge espera que puguin 
deixar clar el contingut de fons de la seva postura en relació a aquest pressupost. 
 
Des d'una perspectiva global, ara fa un any, i potser davant la sorpresa de més d'un, el 
GMCiU de l'Ajuntament de Manresa va prendre la decisió de no votar en contra del 
projecte de pressupost per a l'any 2005.  En aquell moment van entendre que la seva 
discrepància en la forma d'assumir un increment fortíssim  de la magnitud final xifrat en 
el 39,28%, no podia erigir-se en argument definitiu per oposar-s'hi, perquè aquest 
exercici d'agosarament era el que justament havien estat reclamant llargament si 
volien que Manresa fes el salt qualitatiu que la resitués al cap dels anys com a 
referència en l'àmbit de les ciutats mitjanes de Catalunya.  El GMCiU deia que amb 
aquell pressupost l'equip de govern reconeixia, ja no implícitament, sinó explícita, que 
calia donar una empenta vigorosa en el camí de les grans transformacions de la ciutat, 
però també recordaven que el desenvolupament d'un projecte com el de la Manresa 
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del segle XXI no es podia fer a batzacades, que calia tenir en compte allò que la gent 
del Conservatori en diria l'harmonia, és a dir, l'aplicació sistemàtica del ritme i de la 
cadència. Advertien llavors – i que ningú s'ofengui per l'expressió- que la mala 
consciència pels deures pendents no els podia portar en cap cas a forçar la màquina 
de manera irresponsable, segons el punt de vista de CiU, perquè aquest exercici podia 
ocasionar greus problemes de gestió, no només en el llarg termini, sinó en el mig i fins 
i tot en el curt termini. Han donat la volta al calendari i s'han mogut a pitjor, i el que es 
mouran encara. 
 
L'endeutament de l'Ajuntament de Manresa a 31 de desembre d'enguany serà de 
54.276.778 € . Amb la nova xifra que proposa l'equip de govern i descomptades les 
amortitzacions corresponents a 31 de desembre de 2006, serà de 62.073.659 €.  En el 
decurs del pròxim exercici, i sempre segons les previsions que obren a la 
documentació, retornaran un total de 5.413.256 € en concepte de principal més 
1.802.531 € d'interessos. Això vol dir que la càrrega financera de l'Ajuntament de 
Manresa per tot l'any 2006 serà de 19.768 € diaris i, si encara filen més prim, tenint en 
compte que la població real de Manresa s'acosta més al 72.000 habitants que no pas 
als pocs més de 70.000 que reflecteix oficialment el cadastre a data 1 de gener de 
2005, arriben a la conclusió que cada ciutadà de Manresa, amb independència del seu 
origen, de la seva edat o de la seva capacitat econòmica, deurà 862 € a les entitats 
financeres. Ara fa un any varen aprovar la concertació d'operacions financeres per un 
import total de 13.719.924 €  i ja anunciaven els perills d'aquesta decisió. A hores d'ara 
els diuen que la nova previsió es redueix d'un 11,08 %, però el fet és que estan parlant 
de 13.210.137 € més que s'afegeixen a la part no amortitzada dels préstecs anteriors. 
Això vol dir que es troben al llindar del límit màxim de l'endeutament legal, tenint en 
compte del criteri del màxim del 110% de la liquidació dels ingressos ordinaris.  Per al 
GMCiU la conclusió és clara: a 29 de novembre de 2005, tenen molts dubtes que amb 
el tancament del 2005 a sobre la taula, aquest Ajuntament pugui assumir legalment 
l'endeutament que es presenta a fi i efecte de sufragar les inversions previstes per a 
aquest exercici. Evidentment és un dubte, no una certesa. 
 
El senyor Vives diu que tornarà a parlar d'aquesta política d'endeutament, però ara vol 
fer una reflexió que es deriva directament de l'aplicació d'un punt de sentit comú: 
aquest equip de govern ha tingut i té la sort de viure el període més perllongat de 
creixement econòmic fort i sostingut des de l'any 1979, un moment d'extraordinària 
bonança econòmica, on l'estat espanyol, amb els índex d'atur més baixos de la seva 
història recent, creix anualment més del doble de la mitjana europea. Però aquest 
fenomen, que en aquests moments sembla no tenir aturador, no es reproduirà  ad 
aeternam i, per tant, sense deixar d'aprofitar l'oportunitat que aquest status quo 
representa, s'ha d'enfocar el futur a mig i llarg termini amb la prudència indispensable. 
Creuen que l'equip de govern no ho està fent. I tant és així, que d'acord amb les dades 
que tenen a sobre la taula, podrien pronosticar – i parla en condicional- que d'aquí a 
menys de 48 hores, el 40,93 % d'increment previst en l'apartat de despeses financeres 
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podria apujar-se una mica més si, com s'ha anunciat en les darreres setmanes, a data 
1 de desembre, el Banc Central Europeu apuja d'un quart de punt el tipus d'interès en 
el que pot ser la primera de tot un seguit de puges que poden produir-se en el pròxim 
exercici. En conseqüència, en un moment en què els ingressos d'aquest Ajuntament 
estan funcionant prou bé, no destinar part d'aquests recursos o bé a cancel.lar 
anticipadament algunes operacions a fi i efecte d'estalviar quantitats molt importants 
en concepte d'interessos o bé a mantenir els préstecs a mig i llarg termini però 
finançant el capítol d'inversions amb més recursos ordinaris dels que preveu aquest 
pressupost, suposa, segons el GMCiU, un error polític i econòmic que pot tenir un preu 
altíssim per a la ciutat.   A tall d'exemple, diu que l'any passat finançaven petites 
inversions, fonamentalment maquinària, instal.lacions i mobiliari, amb recursos 
ordinaris i ara ho faran amb endeutament perquè els necessiten per pagar, 
especialment, l'increment de nòmina – el capítol 1 dedicat a personal s'apuja un 12,42 
% - i el capítol, de despeses corrents, que s'apuja un 14,44 %. Així, l'any 2005 van 
sufragar inversions per un import total de 900.000 € amb recursos ordinaris, mentre 
que l'any que ve aquesta xifra es redueix fins als 600.000€. No cauran en el parany de 
parlar de coeficients,  perquè el de l'any passat quedava parcialment desvirtuat pel 
famós capítol de les quotes urbanístiques. Així, si bandegen aquest capítol, han passat 
del 3,9 % de l'any 2005 al 2,7 % de l'any 2006. 
 
Un penúltim apunt referit a l'apartat dels ingressos:  L'increment dels ingressos de què 
s'han beneficiat els darrers anys ha vingut donat, en gran part,  pel moviment derivat 
del mercat immobiliari. A data d'avui, a Manresa, hi ha mols habitatges buits, 
habitatges que quan s'aturi el ritme actual, s'ompliran de persones, moltes de les quals 
tindran pocs recursos i les hauran d'ajudar des d'aquesta Administració. Però amb 
quins recursos si la factura per l'esforç financer haurà pujat, o si més no es mantindrà 
en un nivell de màxims i els nostres ingressos hauran baixat? Val la pena pensar-hi. 
De la mateixa manera que tampoc no es poden enganyar quan diuen ras i curt que 
aquest pressupost és més baix que el de l'any passat.  No s'equivoquin: si descompten 
les inversions i el seu finançament mitjançant una xifra enorme derivada de les quotes 
d'urbanització,  és a dir, inversions sufragades íntegrament pels propietaris afectats, 
que impliquen un esforç econòmic  0 per part de l'Ajuntament,  resulta que la despesa 
ordinària- i aquesta sí que la paga íntegrament l'Ajuntament- creix un 12,99 %. 
 
Entrant en les despeses, el senyor Vives diu que s'ha referit fa un moment al fot 
increment del capítol 1, on s'inclouen les despeses de personal de l'Ajuntament. En 
números rodons, els treballadors i treballadores de l'Ajuntament costaran 3 milions 
d'euros  més l'any 2006. Aquesta puja suposen que es deriva de l'acumulació de 
quatre magnituds: el cost recurrent de les incorporacions de l'any 2005; l'increment de 
plantilla per a l'any 2006;  l'increment de la nòmina per aplicació de la Llei de 
pressupostos de l'Estat i el compliment dels pactes subscrits en el conveni d'aquest 
Ajuntament. Abans de destriar algunes xifres i algun percentatge inclòs en aquest 
increment, insisteix en el fet que més gent ha de comportar imperativament més i 
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millor servei perquè aquesta és justament la ràtio de rendibilitat que ha de donar 
qualsevol Administració. Aquest principi sembla un mena de tòpic o una obvietat, però 
no poden oblidar que aquesta és l'exigència justa que diàriament els plantegen els 
manresans. 
 
Dit això, dues qüestions: El GMCiU demana a l'equip de govern que els justifiquin dos 
augments substancials. Els 554.000 €  del personal eventual, és a dir, un 26,80 % més 
que l'any passat i els 76.531 € del capítol de gratificacions, que suposa un increment 
del 27,88 % respecte el 2005.  I hi afegiria una tercera qüestió: En el decurs de l'any 
2005 han passat de 307.290 €, que eren els que tenien pressupostats en concepte 
d'incentius al rendiment, a 553.840 €. Aquest increment de 246.000 € ha anat tot per la 
via de les gratificacions, 124.000 corresponen a l'estructura general d'Urbanisme i 
78.700 a Seguretat. Agrairien que se'ls expliqués el motiu d'aquesta variació i 
d'aquestes aportacions. 
 
Per tancar aquest capítol, vol fer una reflexió expressada en percentatges. Enguany 
les despeses de personal suposen el 49,12 % en relació a les operacions corrents 
d'aquest Ajuntament. Això vol dir que aquest és el cost del personal laboral a dedicació 
completa, 200 persones; a dedicació parcial, 42 persones; i els 340 funcionaris, que 
l'any que ve seran 360 a causa de les 20 altes proposades, més 6 persones eventuals. 
En total, una plantilla de 588 persones. Aquest percentatge de més del 49 % en relació 
a les operacions corrents, tampoc engloba el cost de totes les persones que treballen 
per aquest Ajuntament. Aquí s'hi ha d'afegir els treballadors i treballadores de les 
empreses concessionàries que treballen exclusivament per aquesta Administració. No 
saben si s'equivoquen de gaire, però estimen que, en total, poden situar-se en una 
forquilla propera a les 900 persones. 
 
Passant al capítol 2, comença pel concepte 220 Material d'oficina. Han observat un 
increment d'un 40 % i pensen que una puja tan considerable s'ha de justificar.  Pel que 
fa al concepte 221 Subministraments, experimenta una puja d'un 10,36 %. A què és 
degut? A noves unitats de despesa o és que quedarà alguna factura al calaix pendent 
de pagament i l'han posada aquí.  Si parlen del concepte 226 Despeses diverses, 
observen un increment d'1.073.103 euros per un total de 3.863.860 euros, és a dir un 
increment del 38,45%.  És cert que s'inclouen 170.000 euros pel projecte del Pont Nou 
finançats per l'INCASOL, però voldrien una explicació. El concepte 227 es refereix als 
treballs realitzats per altres empreses, amb un increment de 809.920 euros, per un 
total d'11.115.675 euros, cosa que suposa un increment del 7,86 %. Però el GMCiU 
voldria saber a què es destinaran els 145.609 euros de nous contractes sense 
especificar, inclosos els més de 5 milions que destinen a la recollida d'escombraries i 
neteja de la via pública. Dintre del concepte 210, concretament a la partida 511.0.210, 
corresponent a les carreteres, camins veïnals i vies públiques, s'hi destinen 750.000 
euros. També els agradaria un comentari sobre aquest aspecte ja que entenen, vist 
d'entrada, que la xifra és insuficient. 
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El senyor Vives segueix la seva intervenció i diu que parlarà d'una darrera qüestió que 
van posar sobre la taula el dia que van estar debatent els ordenances fiscals. Si 
recorden, aquell dia van parlar del Conservatori de Música. Que no es pensi l'equip de 
govern que al GMCiU no li agrada la música, que li agrada i molt,  i que no es pensin 
que no volen el Conservatori a Manresa, que sí que li volen,   ja que és un dels motors 
culturals de la ciutat i coincideixen plenament amb el que deia abans el senyor 
Fontdevila. Segurament els motors de la ciutat els haurien de buscar en cadascun dels 
manresans, aquests són els motors de la ciutat més enllà de les infraestructures, més 
allà de les institucions, més enllà de les entitats. Però tancant aquest parèntesi i 
parlant del Conservatori,  diu que les xifres són bastant contundents: resulta que 
l'increment d'ingrés que tindrà el Conservatori l'any 2006 serà de 26.000 euros i 
l'increment de despesa, només de la nòmina, serà de 115.000 euros. El Conservatori 
recapta 215.000 euros i el pressupost que tenen és d'1.529.983 euros més la 
Seguretat Social.  El GMCiU no vol posar en crisi a la institució ni al que representa ni 
a la feina que fa, però entén que val la pena que facin un esforç de racionalització en 
aquesta sentit,  ja que les xifres són contundents i vol dir que el cost que assumeixen 
directament des de l'Administració és enorme, i això no vol que no l'hagin de fer ni que 
hagin de carregar la majoria del cost als alumnes o als pares, però sí que és veritat 
que haurien de fer un esforç de racionalització, ja que aquest any que han intentat fer-
ho, resulta que el cost encara s'ha disparat més i de manera substancial. Insisteix en 
què més que una crítica és una reflexió. 
 
Pel que fa al capítol 4, s'aturarà a la partida 513.2.470, mitjançant la qual destinen 
900.000 euros de subvenció al transport públic de la ciutat. L'any passat, la subvenció 
va ser de 833.000 euros, hi ha hagut, doncs, 67.000 euros d'increment.  El grup de 
CiU sempre ha dit que està a favor que des de l'Ajuntament es promogui el transport 
públic i no estan en contra que se subvencioni. El que diuen és que, probablement, els 
està costant molts diners un transport que no acaba de funcionar, que no acaba 
d'arribar als llocs, que no està complint del tot amb la finalitat que té el mateix servei. 
Però resulta que els últims mesos han estat parlant i després que el GMCiU hagi 
insistit molt, i estan molt contents que l'equip de govern hagi recollit aquest 
suggeriment, s'hagi dit sí a la integració tarifària i sí a incrementar el preu del bitllet. 
Per tant, els agradaria que fessin una valoració de fins a quin punt, apujant el preu del 
bitllet i anant a la integració tarifària, i si realment Manresa segueix la tendència dels 
altres indrets on hi ha integració tarifària, tindran més usuaris i conseqüentment més 
ingressos. Si tenen tot això i ho combinen amb la millora del servei que el senyor 
Camprubí apuntava en el seu discurs,  com és que l'Ajuntament encara hi hagi 
d'aportar 67.000 euros més. En aquest context, sembla que aquestes millores que 
s'introduiran en el servei o que es volen introduir en aquest exercici,  haurien de poder-
se assumir amb aquestes mesures que han de prendre,  que suposa que prendran de 
forma immediata i no s'ajornaran sine die .  
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D'altra banda, en aquest mateix capítol hi troben tres partides que es refereixen als 
ajuts als menjadors escolars. Aquí s'han trobat en un punt de confusió i per això 
demanen una explicació. Per exemple,  hi ha una partida que és la 313.1.480.01, que 
presenta un decrement del 137,17 %,  passant de 94.868 euros a 40.000. I en canvi 
n'hi ha d'altres que sembla que es compensin. 
 
Finalment, agrairia que se'ls pogués explicar dues partides més: La 511.0.227.09, amb 
una assignació de 219.500 euros destinats a la concessió de la retirada de vehicles, és 
una xifra molt important que creu que mereix una explicació. I una altra partida és la 
513.2.227.06, de 33.000 euros destinats a un Pla de Mobilitat. Demanen en què 
consisteix aquest Pla. 
 
Quant al capítol d'inversions, el senyor Vives diu que, amb independència del grau de 
compliment de les inversions previstes per al 2005, creu que arribats a aquest punt 
han de fer un comentari que té una traducció econòmica molt important i que, 
dissortadament, no pot reflectir-se en aquest document.  Es refereix a la planificació 
deficient, des d'un punt de vista territorial, de les inversions a la ciutat. Ara fa 1 any, 
quan els van plantejar aquell seguit d'inversions tan ambicioses,  els van preguntar si 
s'havien plantejat l'elaboració d'un pla estratègic perquè el funcionament de Manresa 
no se'n ressentís – encara més – a nivell de circulació i serveis. Sabien que se n'havia 
de ressentir, però no sabien fins a quin punt. Doncs bé, tot i que l'equip de govern va 
respondre afirmativament,  i els consta que han treballat en aquesta línia, les obres, 
han alterat molt més la vida de la ciutat del que per se ja  era previsible. Han estat i 
són encara moltes obres a l'hora, moltes d'elles concentrades en una mateixa àrea, 
obres que s'han retardat i que s'han acabat solapant amb d'altes i que, en molts casos, 
han suposat i suposen una despesa suplementària molt important per als ciutadans, 
sigui en forma de despesa directa o el que és el pitjor, de lucre cessant o del perjudici 
greu en l'explotació de determinats negocis. Òbviament aquesta mesura econòmica 
del perjudici que la manca de planificació o planificació deficient d'aquestes obres 
causa en els ciutadans, no es pot quantificar ni en el tancament del 2005 ni en un 
pressupost com aquest. Però tampoc cal ser gaire subtil per adonar-se que poden 
estar parlant d'una xifra important. Creu que cal reflexionar en aquest aspecte: el cost 
de la ciutat no només s'estructura en base a tots els paràmetres que tenen en el 
pressupost, aquells que poden definir clarament i que poden preveure, aquells que 
estan taxats, sinó que també ho fa en base a elements com aquests, que tenen un 
cost molt important per als ciutadans, i que posats a parlar de tot allò que implica la 
qualitat de vida d'una ciutat, creu que val la pena que ho subratllin i que hi facin 
referència. 
 
Pel que fa a les inversions previstes per al 2006, el GMCiU considera que el Pla de 
Barris salva en una part important el pla que presenta l'equip de govern. Només una 
dada: l'ajut financer de la Generalitat per un pla de més 5 milions d'euros és de 
2.357.924 euros. En tot cas, torna al que comentava al començament de la seva 
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intervenció: agosarament sí,  tot el que calgui, però amb ritme i cadència. I és que 
quan l'agosarament esdevé desmesura,  les conseqüències poden ser molt i molt 
negatives. 
 
Per acabar, el senyor Vives diu que farà dos apunts finals sobre dues intervencions 
que l'han precedit. La senyora Sensat deia que s'hauria d'introduir una modificació en 
les bases d'execució del pressupost. El GMCiU entén que, tècnicament, les bases no 
poden anar en contra dels principis de la comptabilitat pública, per tant les bases són 
les que són. Entendrien, però, que potser sí que seria bo que el pressupost, per 
explicar-ho als òrgans de participació ciutadana o als ciutadans en general, és fes 
d'una forma menys feixuga, encara que els paràmetres són els que són i les partides 
són les que són.  Ara bé, des d'una perspectiva estrictament tècnica, entenen que les 
bases d'execució no es poden modificar.  També deia la senyora Sensat que la 
iniciativa privada s'ha de moderar en funció de l'interès públic. El GMCiU hi està 
d'acord, però no ho plantejarien com una dicotomia, com una contradicció, sinó més 
aviat com una suma, és a dir el que han de procurar des d'aquest Ajuntament és que 
l'esforç  públic se sumi a l'esforç privat, perquè també han de pensar que  l'Ajuntament 
té els recursos que té, que estan en una època de bonança, que estan en una època 
positiva des d'aquest punt de vista, però que també necessiten la iniciativa privada 
com a motor de moltes iniciatives i com a generadora de recursos  que des d'aquest 
Ajuntament, des de la iniciativa pública, poden moderar i modelar cap allà on creguin 
inconvenient.  
 
El GMCiU coincideix plenament amb al senyor Fontdevila sobre el tema del motor 
cultural i creuen que està bé que aprofitin qualsevol oportunitat pública que tinguin per 
trencar estereotips. El Kursaal serà un gran equipament, i el que els ha de preocupar 
llavors és dotar-lo de vida. I després els haurà de preocupar, ja que parlen de 
números, de com financen el seu funcionament,  ja que si fan comptes del que costarà 
engegar la instal.lació cada dia, veuran que té un cost important. Aquest és un gran 
repte a partir d'ara. I havia el gran repte de fer el teatre nou, aquest s'està aconseguint, 
i el segon repte serà el de dotar-lo de vida i d'una certa viabilitat des d'un punt de vista 
econòmica, ja que a ningú se li escapa que el manteniment d'un teatre així pot sortir 
car.  
 
I un segon comentari al qual s'afegeix el GMCiU: El nou estatut i el principi de la 
suficiència financera per als ens locals.  Evidentment, no seran ells els que 
contradiguin tot això, entre altres coses perquè entenen que els Ajuntaments, des de 
fa massa temps, estan assumint moltes responsabilitats que no els toquen. Ja fa 
temps que ho estan dient, però és que ara ha arribat l'hora. No saben ni amb quines 
tisores ni de quina mesura seran les que faran servir els seus benvolguts de Madrid a 
l'hora de tractar aquest document - esperen que aquell dia facin servir les dels treballs 
manuals dels nens i només tallin  les puntetes - però sobretot que aquest principi el 
conservin.  Perquè en aquest principi rau també una part molt important de la clau del 
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futur, no només del país, i també d'una forma de viure, d'una societat, d'una cultura, 
d'una manera d'entendre'ns, d'una manera de relacionar-nos. Per tant, el GMCiU  
participa plenament d'aquest criteri i esperen que tots plegats, des de les seves 
posicions, tinguin prou força i prou determinació per defensar-lo.   
 
Per tot el que han comentat, i a diferència de l'any passat, al GMCiU li sap greu però 
votarà en contra d'aquest pressupost. 
 
L'alcalde obre el torn de rèplica i dóna la paraula al senyor Camprubí. 
 
El senyor Camprubí i Duocastella diu que certament, el debat del pressupost pot ser 
avorrit, tot i que espera que no s'hagin avorrit gaire. Per part de l'equip de govern 
intenten, encara que potser no ho aconsegueixin, que no es moguin només amb els 
números de les partides, perquè de vegades no es posen d'acord quan fan una 
classificació funcional o econòmica.  El regidor d'Hisenda sap els capítols, però la 
majoria de ciutadans potser no saben distingir el que és capítol 1 i el capítol 2. De tota 
manera, creu que des de la  Regidoria s'intenta fer un esforç perquè s'entenguin més 
els conceptes, on destinen els diners, més enllà de si és una partida o una altra. 
Aquesta ha estat la base sobre la qual ha preparat l'explicació d'avui, no entrar massa 
en els números, perquè quan hi entren, d'alguna manera, es confonen ells mateixos i 
barregen conceptes, i així el senyor Javaloyes deia que els manresans destinen 313 
dels seus euros a inversions. Una cosa és el que destinen a inversions i una altra cosa 
és el que destinen al pressupost i són conceptes diferents. 
 
Més enllà d'això, la primera resposta que no vol deixar passar per alt, en honor dels 
professionals de l'Ajuntament, és que no hi ha cap factura que quedi al calaix. Això es 
posar en dubte tot el procediment administratiu de la Casa i, més enllà del debat que 
puguin tenir, vol que quedi clar que les factures segueixen el seu procés i es 
comptabilitzen. No és pràctica d'aquest equip de govern que hi hagi factures que 
quedin al calaix, almenys ell no té coneixement que s'utilitzi aquesta pràctica. 
 
Referent a la intervenció del senyor Vives, diu: 1. És cert que el material d'oficina ha 
augmentat,  ja que hi ha una partida de 100.000 euros de programari condicionada a 
què s'obtingui el finançament.  2. Hi ha 145.000 euros més a les partides de neteja 
viària.  Ja ha dit abans que feien referència al tema de desbrossament de solars, 
brigada antipintures i un nou sistema de recollida. 3. Dels 600.000 a 750.000 euros de 
la partida 511.0.210, que fa referència a les partides d'asfaltat, diu que hi ha un 
augment considerable respecte a l'any anterior, si és suficient o no ja es veurà, però és 
el que poden fer en aquest moment. 4. La partida 313.1.489.01, són partides que es 
compensen entre elles. Fins ara era una subvenció i acabarà sent una subvenció 
nominativa, si ho comprova veurà que s'haurà  compensat amb una 313.1.489.20.   
5. La 511.0. 227.09, retirada de vehicles, té una dotació de 219.000 euros. Fruit d'una 
concessió amb Parcosa, lligada al pàrquing de la Reforma, aquesta empresa 
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s'encarrega de la retirada dels vehicles. Com que l'aparcament de la plaça de la 
Reforma encara no està vigent,  qui té cura de retirar els vehicles continua sent 
l'Ajuntament, però lògicament han de traspassar aquests recursos a l'entitat 
concessionària. Per tant, els 219.000 són el que preveia el compte d'explotació, d'una 
banda hi ha l'entrada i de l'altra hi ha la despesa.  6. La partida 513.2.227.06, té una 
dotació de 33.000 euros, corresponents a la segona anualitat d'un pla de viabilitat que 
els Ajuntaments més grans de 10.000 habitants tenen l'obligació de fer. 7.  Referent al 
transport públic, en el pressupost hi han posat una quantia en la qual han tingut en 
compte els augments que hi ha d'haver per l'augment progressiu de les tarifes i els 
majors costos que hi haurà per l'ampliació de línies. El que poden fer en una reunió a 
part és explicar el detall dels números.  8. Pel que fa a Personal,  diu que el potencial 
bàsic dels Ajuntaments és el personal, no sap si ha de ser de ser el 50 %, el 47 %  o el 
60%, però s'han de donar serveis i aquests s'han de donar amb persones. Comparant 
les mateixes xifres, els mateixos ítems amb les mateixes condicions, en el últims 
quatre anys han rebaixat el percentatge en 4 punts. El 2003 tenien un 48,57% i per al 
2006 tenen el 44,72%. Els percentatges es poden fer d'una manera o d'una altra, i això 
pot marejar, però comparant les mateixes dades, insisteix, s'han rebaixat en 4 punts 
les despeses de personal. Això no vol dir que com que el pressupost pot ser molt més 
elevat,  potser pesa menys la despesa de personal. En tot cas,  tot el que fa referència 
a personal diu que ho deixa perquè pugui explicar-ho el regidor Josep Lluís Irujo. 
 
Diu el senyor Camprubí que s'ha parlat de si tindrien problemes de gestió en l'execució 
d'aquest pressupost.  Li ha sorprès que CiU digui que fa un any va donar un cert "baló 
d'oxigen" amb l'abstenció i ara que diguin que no perquè no han gestionat prou bé. Ell 
creu  que hi ha un indicador que són les diferents inversions. Tot el capítol d'inversions 
previst per al 2005, sobre el que CiU ja dubtava en aquest moment si es podria 
executar o no,   ja saben que pràcticament no han deixat res per al 2006. I dels 120 
conceptes diferents que hi ha d'inversions, no les 7 grans obres, perquè encara que 
siguin els vestidors del Pujolet o els lavabos del Conservatori, tot necessita un 
procediment,  només 5 no s'han executat.  Potser sí que és una mala gestió perquè no 
han fet el 100 %, però si volen ho dirà d'una altra manera: dels 46 milions d'euros 
d'inversió que tenien pressupostats, només 1.992.000 euros no s'hauran pogut 
contraure, i ja saben el que és: l'ascensor de la  Plaça Major, que tot i ser un projecte 
aprovat, per prudència en el procediment prefereixen passar-lo l'any següent. La zona 
verda del Sant Blai, que té el projecte fet i aprovat  però que també per prudència s'ha 
passat a l'any següent.  El dels Trullols, aparcat perquè hi ha un embolic amb els 
propietaris, i un tram del Concòrdia, que fins que s'hagi acabat la urbanització del 
Concòrdia i hagin obtingut uns terrenys que els falten, encara que siguin de la 
Fundació Lacetània, tenen un any de coll. Per tant, des del punt de vista de gestió amb 
les inversions, creu que el dubtes que van tenir fa un any s'haurien d'haver aclarit, ja 
que, repeteix, de les 120 actuacions d'inversió, si "rasquen molt", en trobaran potser 7 
de pendents. 
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Quant al tema de l'endeutament i si està per sobre de les possibilitats de l'Ajuntament, 
el senyor Camprubí diu que clar aclarir una cosa: l'Ajuntament es pot endeutar fins allà 
on cregui oportú i l'equip de govern ha cregut oportú que degut al dinamisme que porta 
aquesta ciutat i per no anar a batzacades, el que no poden fer ara és frenar la 
maquinària i per no passar del 110 hagin de fer un préstec més petit.  Per tant, com 
que ho creuen oportú i com que el dinamisme a la ciutat continua sent creixent, si 
s'han d'endeutar més del 110, ho passaran pel Ple – si es donen les circumstàncies – i 
en parlaran. Entenen que en aquest moment la ciutat està vivint un seguit 
d'oportunitats que no poden deixar-les passar, no poden parar el creixement de la 
ciutat, i per això si l'Ajuntament s'ha d'endeutar el 115 o el que sigui, ho faran.  Hi ha 
coses que són inconcebibles. Si un privat guanya 50.000 euros l'any es pot endeutar 
per 40 anys i probablement per 6 o 7 vegades el que es cobra en un any. En canvi, 
l'Ajuntament només es pot endeutar pel 110 % d'allò que "cobra en un any".  Ja sap 
que no és comparable, però l'Ajuntament encara té més fiabilitat a l'hora de retornar 
els préstecs i, en canvi, té més limitacions. El 110 és un número, per què no podria ser 
el 150? En aquest moment la normativa és aquesta i estan al límit, d'acord. Caldrà 
veure l'any que, el mes de març, quan plantegin les operacions de crèdit, en quina 
situació estan, si necessiten els 13 milions que plantegen, quina és la situació 
d'endeutament. Ja saben que per plantejar l'operació de crèdit s'han de complir un 
seguit de ràtios,  si hi ha hagut estalvi net, el superàvit de l'any anterior ... Ja veuran el 
que han amortitzat. També hi entren  altres elements: com saben, el deute viu és té en 
compte per tot el conjunt de les empreses que vinculen a l'Ajuntament, és a dir haurien 
de sumar-hi Aigües i Forum.  En aquests moments, això està en discussió, el fet que 
entri Aigües o no, que entre Forum o no, aquests percentatges varien.  Més enllà 
d'això, creu que la clau està en dir que si han de superar el 110, ho plantejaran, ho 
estudiaran, evidentment la Generalitat ja ho té previst. Haurien fer un pla 
econòmicofinaner , per veure com tornarien tot allò que s'endeutessin de més.   
Explicar-ho i complir-ho. El que no poden fer es posar la màquina en marxa i com que 
hi ha el límit, parar-la.  
 
Pel que fa al tipus d'interès, el senyor Camprubí diu estem en un mercat de fluctua. Fa 
molts anys que diuen que els interessos pujaran, i l'únic que han vist és que es van 
mantenint. Ara ja una certa previsió que, probablement, d'aquí a un any, els interessos 
s'apujaran mig punt.  Ja veuran que passa en aquest any si s'apuja aquest mig punt. 
Però han de tenir en compte dos elements: 1. Les partides del pressupost sempre 
tenen una salvaguarda de mig punt per si passa això, per tant, una certa previsió 
pressupostària hi és. 2. En el pijtor dels casos, recorda que aquest mateix Ple va 
aprovar el que en diuen els túnels de garantia, de manera que quan se sobrepassen 
determinats percentatges estan coberts i no tenen cap cost.  Mentre els euribors no 
passin, creu recordar un punt i mig per sobre, estan coberts. 
 
Pel que fa a la intervenció del senyor Javaloyes, diu que no vol marejar gaire amb 
percentatges. Ha dit que el 0,04 % el destinaven a la gent gran.  En el pressupost 
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global és un 0,10. Probablement el senyor Javaloyes no tingui en compte totes les 
ajudes que donen a la gent gran,  que es donen a través de Serveis Socials. Una cosa 
és el personal que hi ha adscrit directament a la gent gran o la partida directa de 
determinats programes per a la gent gran. I una altra cosa són totes les altres ajudes 
que es donen a la gent gran.  Per tant, d'aquell milió d'euros que estaven parlant, els 
principals beneficiaris són la gent gran.  També s'han de tenir en compte les 
residències de gent gran, la gratuïtat del bus – que creu que són 4.000 persones grans 
que se'n beneficien -  Tot això també té un preu. Per tant, dir que només el 0,04 % del 
pressupost municipal està pensat per a la gent gran, no vol dir que no hi hagi 
polítiques per a la gent gran. 
 
Probablement, aquest és un pressupost que no acaba d'agradar als grups de 
l'oposició, però ja fa massa temps que els diuen el mateix, que potser no el compliran, 
però l'equip de govern no ha vist cap altra alternativa sobre la taula, en els tres anys 
que porten aquí no ha vist cap proposta, cap esmena, perquè hi hagi una partida que 
es retoqui. Ja no demana una esmena a la totalitat, que és molt més complexa, però 
almenys una proposta per part de l'oposició.  Entén que han de jugar el seu paper del 
discurs, però, de vegades, per millorar allò que estan fent tan malament com diuen, 
també podrien aportar alguna proposta de modificació del pressupost. 
 
L'alcalde dóna la paraula al senyor Fontdevila. 
 
El senyor Fontdevila i Subirana diu que en nom d'ERC i com a regidor d'aquest 
Ajuntament, vol agrair el to del debat. En 25 anys d'ajuntaments democràtics n'han 
viscut de molt més pesats. Ja sap que no estaran d'acord amb tot.  En l'evolució que fa 
l'anàlisi pressupostària surten alguns disbarats.  Per exemple, és evident que amb 
aquesta voluntat de traslladar informació, quan el senyor Javaloyes diu que donen un 
cert percentatge per la vellesa, segur que ho ha llegit,  però el que passa és que 
aquest 0,10% són els programes adreçats a vellesa des de Drets de Ciutadana, no 
tots els recursos que destina l'Ajuntament de Manresa a la gent gran. Per tant, la 
primera reflexió és que un dels ingredients que aquí ha sortit és que estem convençuts 
que en el futur encara ha de ser més senzill poder compartir i debatre, no només dins 
d'aquest Ple, sinó amb les organitzacions polítiques o amb la ciutat, la confecció i les 
prioritats d'aquests pressupostos. Ara mateix, el senyor Camprubí relatava el "via 
crucis" que suposa per a molts regidors quan entren per primer cop a l'Ajuntament, 
aprendre que és el 221, el 212, el 226, el capítol 1, el capítol 2 ... Però també hi ha 
d'haver fórmules que permetin traslladar el pressupost al carrer. En el futur s'hauria de 
permetre una major participació, no tant en trobar ciutadans que vulguin repensar el 
conjunt de tot el pressupost, sinó a defensar els seus interessos o aquelles idees que 
creuen que han de ser presents en el pressupost del proper any municipal.  Així doncs, 
cal avançar en noves tècniques d'anàlisi pressupostària i en més participació de cara 
al futur. 
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En segon lloc, vol entonar un "mea culpa". El regidor Camprubí ha dit que no ni ha 
factures que es quedin al calaix. No és cert, n'hi havia una: la de la Fira Mediterrània 
del 2004. Ens la va endossar la Generalitat, de tant en tant, en surt alguna d'aquestes. 
 
En tercer lloc,  el tema del personal. El personal d'aquest Ajuntament creix.  L'any 
1979, no creu que treballessin en aquest Ajuntament 90 persones i ara superaran les 
600.  Això vol dir, per una banda, l'exigència. I, per l'altra, no dubten dels nivells A i B, 
perquè exactament com els C o com els D, l'Ajuntament necessita que se sentin 
compromesos amb la feina. No n'hi ha uns que pensen i uns altres que treballen, 
entenen que tothom treballa, i un dels reptes que tindran en el futur – si no el tenen ara 
ja- és que amb contingents tan amplis de personal necessitarien trobar ingredients per 
motivar i per fer que el rendiment i l'eficiència que en puguin obtenir, del qual tots en 
participen com a regidors, siguin el més elevats possibles,  i que no sempre resoldran 
en termes econòmics, que també hi són. 
 
En darrer lloc, dos punts que han detectat els membres de CiU i que ell els recull com 
a president de l'Àrea de Serveis a les Persones: per un costat, el finançament del 
Kursaal, la viabilitat de la programació. Saben que aquest és un document que 
discutiran públicament i sobre el qual ja hi ha pressupostos. Avui poden dir que el 
pressupost 2006 ja incorpora alguns increments que seran notables a partir del 2007. 
Per un altre costat, el senyor Vives detectava els costos del Conservatori de Música. El 
Conservatori i tot el conjunt d'ensenyaments artístics, no a Manresa sinó al nostre 
país, necessita una profunda reflexió. Faria tremolar una cullera tot el que costa cada 
estudiant a partir de grau mig al conjunt de les administracions i, moltes vegades, hi ha 
necessitat de repensar aquelles fórmules que hi ha d'accés a les arts per parts dels 
nois i noies més joves, no perquè hagin d'acabar sent uns melòmans, però, en tot cas, 
segur que no és correcte l'esforç que estan fent amb uns pocs centenars que sí que 
faran l'aprenentatge d'un instrument que tenen tot el dret d'oblidar, amb la manca de 
programes de difusió artística entre els estudiants. No és mala gestió de Manresa, és 
una de les singularitats del nostre país. 
 
I referent al 110 % que preocupa,  i que entén que ha de preocupar,  diu que més enllà 
de la primera reacció, el 110 no és res més que un llum, una eina de la qual ens hem 
dotat per marcar en quin moment s'ha de parar molta atenció sobre el que estan fent. 
Ara bé, el que s'ha de fer és mirar que se'n fa d'aquest deute. El dèficit de la despesa 
corrent és molt criticable, però una altra cosa és el deute que estan contraent i aquí sí 
que poden discutir si coincideixen o no, encara que probablement com a govern ho 
tirin endavant.  Valdria la pena que discutissin quin és aquell deute que no han de 
contraure perquè no ajudarà en res a dinamitzar la ciutat,  ja que creu que respectant 
el discurs que cadascú ha de fer, coincidirien en un ampli tram i que arribar a aquestes 
cotes d'endeutament ha estat una oportunitat que necessitaven. Estan convençuts 
que, entre tots, la ciutat en sabrà treure profit. Per tant, accepten aquest 110% però 
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segueixen de prop l'execució d'aquestes inversions i la incidència que tindran sobre la 
dinamització econòmica  i social de al ciutat de Manresa. 
 
L'alcalde dóna la paraula a la senyora Sensat. 
 
La senyora Sensat i Borràs  diu que el representat del GMPPC defensa la necessitat 
d'abaixar els impostos amb la mateixa convicció i vehemència que el grup d'ICV-EA no 
defensarà mai una política que es basi en la reducció dels impostos, bàsicament 
perquè per la seva organització això són dos factors: 1. Enganyar la ciutadania, ja que 
amb menys recursos la capacitat de resposta a fer coses és menor. 2. Amb menys 
recursos es debilita allò que és públic. Altra cosa és que des de l'àmbit local tinguessin 
mecanismes per tal que els impostos que paguen ciutadans poguessin tenir una lògica 
redistributiva amb la taxa imposable, per dir-ho d'alguna manera, és a dir, que pagui 
més qui més té i menys qui menys té. Però malauradament, en l'àmbit municipal això 
no és tan factible.  Òbviament que el seu grup no estaria d'acord en aquests moments 
en una reducció d'impostos. Es pot fer un plantejament en algun, mantenir-lo, no 
augmentar-lo,  però dir que reduint els impostos es pot mantenir la qualitat dels serveis 
públics i les necessitats dels ciutadans i ciutadanes, és fals i no és possible, entre 
altres coses perquè quan això s'ha fet acaba suposant un augment de desigualtats 
entre col.lectius i, per tant, una fragmentació de  la societat i una davallada en la 
qualitat dels serveis. No sempre els efectes són a curt termini, però sí a mig. I si no, 
que mirin com l'electricitat  ha augmentat de preu en el moment en que l'empresa ho 
ha pogut fer.  
 
Sobre la reflexió que feien, de pèrdua d'il.lusió i de dinamisme, entenen que aquests 
pressupostos visualitzen els acords i els compromisos polítics que el tripartit va 
començar a fer, en molts casos amb el suport dels altres dos partits,  a partir de 1995. 
Recorda que l'any passat encara duien una partida molt important referida a la 
Biblioteca de la Universitat. Per tant, en aquests moments, la ciutat està acabant i està 
consolidant aquelles gran actuacions que tenien des de fa 8 i 10 anys. I precisament 
perquè no són uns temeraris i són molt conscients de la situació, i no poden obviar que 
estan en un procés de pla estratègic, els pressupostos responen a això, a una 
culminació d'uns projectes i a un inici o consolidació d'altres però, en qualsevol cas, no 
entenen que no respongui a un desgast, a una pèrdua d'il.lusió o pèrdua de convicció 
d'allò que creuen que es bo per a la ciutat. 
 
Pel que fa a percentatges, només vol fer una reflexió: A l'Àrea de Drets de Ciutadania, 
tot allò que fa referència a treballar transversalment i a les regidories que tenen 
aquesta responsabilitat, el més lògic és que tinguin recursos, però el seu creixement 
no hauria de ser exponencial, sinó que des d'aquestes regidories han de garantir que 
en tots els àmbits de l'Administració on es fan actuacions es tinguin en compte i es 
prioritzin a tots els col·lectiu de cada una d'aquestes Regidories. Si anessin a la lògica 
que creixessin molt els diferents pressupostos de les Regidories que fan referència a 



  62

col.lectius, acabarien en la contradicció de no aplicar una transversalitat que no és 
senzilla. 
 
Pel que fa a la intervenció del GMCiU, la proposta que fan  des del govern sobre les 
bases d'execució, no la fan només en termes de fonamentació, sinó coneixent la Llei i, 
per tant, el que proposen és legal necessari a la ciutat de Manresa.   
 
Referent a la iniciativa privada, no és cert que ICV-EA defensi que no s'ha de treballar 
mai amb privats, el municipi ho ha de fer i, en molts casos, forçosament, perquè amb 
recursos propis no és possible – és el cas de la Fàbrica Nova, per exemple – però no 
poden esperar que des de l'àmbit privat es doni resposta a allò que és públic. Per això 
és necessari i fonamental tenir una posició estratègica en el territori de la ciutat i saber 
exactament què s'hi vol fer i saber, sempre que sigui possible, amb qui ens volem 
casar. 
 
L'alcalde dóna la paraula al senyor Javaloyes   
 
El senyor Javaloyes i Vilalta  insisteix en què el 0,04 % és el percentatge que a ell li 
surt de les polítiques destinades a Participació Ciutadana en el programa de la gent 
gran. Vol deixar clar que són prou conscients i tenen força clar que els serveis de 
teleassistència i els serveis de geriatria que tenen a la ciutat són destinats a la gent 
gran i que, evidentment, aquestes partides surten de Serveis Socials. En qualsevol 
cas, és el 0,04 % el que es destina a programes de la gent gran,  ja que en definitiva i 
segons el quadre que li van facilitar, són 35.500 euros sobre 83.420.254 euros. Ja 
entén que tot això passa per Serveis Socials. Demana al senyor Camprubí si sap quan 
hi destina Serveis Socials.  Doncs el 2,9 % i no només és gent gran sinó que està 
parlant del ventall evident de les necessitats assistencials que no només es destinen a 
la gent gran, sinó a altres persones que també tenen demandes en aquest sentit.  Un 
2,9 % representen 2.457.069 euros.  Matisa que al reflexió la feia indistintament que 
fos un 0,04%, un 0,10 % o un 3 %. La reflexió que intentava induir és que, en 
definitiva, quan es parla de polítiques actives, siguin del tipus que siguin, es generen 
unes expectatives que a la realitat són frustracions. Es pregunta què passa amb els 
pisos tutelats de la Mion, fa dos anys que estan acabats i no els fan servir. I també què  
passa amb la possible viabilitat d'uns centres de dia.  Quan se'ls diu que amb 5 anys 
han doblat allò que es destina a les persones, com esports, educació i cultura, ell diu 
que segurament que s'han doblat, però s'ha d'explicar a la gent que en esports hi 
tenen la piscina municipal, que en cultura estan parlant del Kursaal i que en educació, 
enguany estan parlant de l'escola de la Parada. Són inversions puntuals i concretes 
destinades al coneixement, el lucre i el sentiment  de la personal. És evident que són 
necessàries i no ho posen en dubte. El seu grup parla dels temes existencials, dels 
temes bàsics i fonamentals que les persones necessiten.  Entenen que el que 
l'Ajuntament està fent s'ha de fer visible i ell es pregunta si això vol dir fer més 
propaganda. Recorda que la campanya "Estem transformant Manresa" ha valgut 
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40.000 euros o més i que el que destinen a polítiques actives per a la gent gran per al 
2006 és de 35.500 euros.  
 
Des del GMPPC entenen perfectament que l'Ajuntament ha d'explicar el que fa, però 
per a ells té més prioritat invertir en altres elements. No és que s'hagin perdut la il.lusió 
i els somnis, el que ell deia és que han renovar-se en aquest sentit, amb aquell pacte 
tàcit que eren necessàries un seguit d'infraestructures per la ciutat, de manera que, 
independentment d'estar al govern o a l'oposició, perquè el desgast és igual – potser 
pitjor el de l'oposició- s'ha d'actuar amb lleialtat . I s'ha actuat lleialment per part de 
l'oposició i ha fet possible aquestes projectes estratègics de futur. El que ell està 
demanat és que s'ha de mirar quin model de ciutat volen, perquè és obvi que el 
creixement demogràfic que han tingut durant aquesta última dècada, ha portat a un 
model en el si de la ciutat que cal saber reconduir o, senzillament, adaptar-lo a les 
realitats socials. Entén que hi hagi qui cregui que rebaixar impostos és regressiu per 
als serveis. Ja ha dit que abans d'abaixar impostos el que cal és ser rigorosos 
fiscalment, ja que si hi ha una rigorositat fiscal també hi és en la despesa interna i això 
propicia que el fet que no s'incrementi un impost sigui realment una reducció, pels 
increments de l'IPC que això representa. Seria un gran avanç i en pren nota per veure 
si és possible. 
 
Pel que fa l'execució de pressupost del 2005, el GMPPC no els ha retret res, perquè 
també és veritat que per primera vegada en deu anys han fet les actuacions previstes. 
Però es pregunta si han mirat com ho estan fent. El pressupost del 2005 l'han 
executat, però a quin cost físic integral a la ciutadania, que potser més d'un haurà 
hagut d'anar al psiquiatra? Ho diu en el bon sentit, per la manca de planificació i de 
gestió de les obres. Es pregunta a qui se li acut fer unes obres deixant aïllats certs 
establiment comercials. D'això sí que es queixen i creuen que és legítim fer-ho.   Hi ha 
una mala planificació i no passa res.  Per no passar res, no es veu ni una "estirada 
d'orelles a un tècnic". Ho sent molt, però ho ha de dir. Si políticament no volen assumir 
les seves responsabilitats, que no ho facin, però ha d'haver-hi algun tècnic que està 
gestionant, que està planificant. 
 
A partir d'aquí veuen que el pressupost que porta l'equip de govern i que segurament 
executarà passa a ser purament de tràmit, en el sentit que –el mateix regidor 
Camprubí ho ha dit- com que no tenen més Dolors, no tenen més Concòrdia, se'ls 
abaixa el procés d'inversions. El que està demanant clarament el GMPPC és que 
convé revisar el que cal i veure que aquest pressupost donarà moltes oportunitats 
públiques, però privadament no veu cap oportunitat per aquells que s'han agafat i 
s'han atrapat en la possible moratòria que unilateralment va aprovat l'equip de govern 
en aquest Saló de Sessions, referent a la Ctra. de Vic, Ctra. de Cardona i Muralla.  
 
Pel que fa a les esmenes, el senyor Javaloyes diu que l'equip de govern és el 
responsable de l'execució del tipus de ciutat que vol i des de l'oposició el que s'està 
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fent és aportar en el moment oportú diferents criteris sobre les actuacions que s'estan 
plantejant. La distribució econòmica i les prioritats és cosa de l'equip de govern. I que 
no vulguin fer "la cantarella" ni "renyar" perquè no presenten una esmena sobre una 
cosa en concret, i no té perquè sentir-se renyat per no presentar esmenes ni que li 
diguin que no presenta alternatives, ja que el projecte que defensa l'equip de govern 
comparant amb el projecte que defensa el GMPPC ja és una alternativa total i real al 
projecte de pressupost per al 2006. 
 
L'alcalde dóna la paraula al senyor Vives. 
 
El senyor Vives i Portell  diu al senyor Camprubí que li sembla que no s'han entès. 
Quan li deia que no quedés cap factura al calaix, no es referia a cap mena 
d'irregularitat, no li pot passar pel cap que aquest equip de govern cometi irregularitats 
i han de partir de la base de l'honestedat i de la transparència. Quan parlava d'això, 
parlava d'alguna factura pendent, que la passin d'algun exercici a un altre i això no 
implica cap irregularitat, sinó que s'ha d'entendre que és fruit de circumstàncies que no 
poden controlar del tot.   
 
Aclarit això, diu que sobre el compliment de les inversions el grup de CiU no ha fet cap 
mena de comentari, han dit i s'han queixat del desgavell que hi havia hagut en el 
desgavell de moltes proves, s'han queixat que la planificació que havien fet no havia 
estat la correcta perquè els resultats són els que són. I de la mateixa manera que 
l'equip de govern pot dir amb tot l'orgull del món que el grau de compliment de les 
inversions de l'any passat és elevat, i això el grup de CiU no ho discutirà perquè és 
una dada, també li sembla que si fan un exercici de sinceritat col.lectiva han de dir que 
els problemes que tenien s'han agreujat per mil motius. Si no diuen això, pot haver-hi 
gent afectada directa o indirectament que poden dir que l'equip de govern no trepitja la 
mateixa terra que trepitgen ells. Tot és discutible i opinable, però amb tot hi ha un 
rerefons, i li sembla que aquí també hi és. Però, insisteix, de grau de compliment no 
n'han fet qüestió. Si repassen l'acta de pressupostos de l'any passat, veuran que en 
cap cas van discutir el grau de compliment de les inversions, sinó que van posar sobre 
la taula si hi havia algun pla per apaivagar els efectes que podia tenir l'execució 
d'aquestes inversions. Però en cap cas van discutir ni posar en dubte el grau de 
compliment.  
 
Sobre la qüestió de l'endeutament, diu que és evident que es poden endeutar fins on 
vulguin o, en un moment donat, fins on els deixin i fins on la realitat els digui. El grup 
de CiU pot entendre que l'equip de govern tingui un criteri sobre aquesta qüestió i que 
ells no el comparteixin i tots dos seran legítims. Creuen que enguany aquest és un 
aspecte molt importat i, per això, no votaran a favor d'aquest pressupost. Aquest és el 
motiu essencial, podrien trobar altres matisacions. I CiU plantejava la qüestió del límit 
del 110 %, no com a una qüestió absolutament insalvable però sí com un llum que 
s'encén. I quan el legislador fa això, no ho fa de manera capriciosa. Poden discutir si el 



  65

legislador té raó o no, no és infal·lible, no té aquest do, però sí que és veritat que ho 
posa per alguna cosa.  
 
Referent al que ha dit el senyor Camprubí en el sentit que no ha vist un pressupost 
alternatiu, que no ha vist esmenes, el senyor Vives diu que ell ha començat el seu 
discurs felicitant-lo, hi ho torna a fer, i li agraeix l'esforç que ha fet, però és complicat 
que amb una setmana, amb tanta documentació – l'última de la qual van rebre ahir al 
matí- es puguin establir esmenes amb cara i ulls. El grup de CiU, durant aquest any 
2005, ha fet força propostes, moltes de les quals han tingut un contingut econòmic que 
es podia traduir en un pressupost.  Fa pocs dies van portar una proposta que va ser 
aprovada unànimement, sobre com arreglaven el Camí de les Farreres, sobre què 
havien de fer en relació a la cruïlla del carrer de la Pau, o sobre què havien de fer 
perquè no hi hagués tants problemes al revolt del gimnàstic. Tot això té traducció 
econòmica en el pressupost, perquè això implica treballar sobre el territori, implica fer 
obres,  implica invertir.  De totes maneres, i que no s'entengui com una acusació,   
estan contents de com ha anat tot això, però si tenen més temps també ho agrairan. 
L'equip de govern, tal com deia el senyor Fontdevila, ja comença a parlar de 
pressupost el mes de juliol,  mentre que l'oposició pot tenir moltes idees però fins que 
no tenen el pressupost sobre la taula és quan tenen tota la informació que necessiten 
per poder fer plantejaments tècnicament assumibles. Altra cosa és que CiU faci volar 
coloms i diguin que volen  " no sé què" .  Això és relativament fàcil i ni els cal tenir el 
pressupost sobre la taula, però si volen fer propostes que s'aguantin i que tinguin una 
certa credibilitat, que tècnicament les puguin debatre, creuen que els condicionants 
que ha exposat són indispensables.  
 
Per acabar, diu que si poguessin votar separadament el pressupost de Forum  i el 
d'Aigües de Manresa, ho farien a favor. 
 
L'alcalde diu que voldria aportar quatre paraules al debat. Creu que el govern és 
absolutament conscient dels canvis que té la ciutat, demogràfics, de l'atractiu que té la 
ciutat, de les necessitats de serveis, de les necessitats d'equipament. En són 
plenament conscient, com ho són del moment clau i estratègic que viu aquesta ciutat. 
Hi ha certs moments a la història de la ciutat que es poden considerar estratègics o no 
i creu que aquest moment ho és per diferents qüestions: alguns són elements locals, 
altres elements nacionals i altres elements que vénen determinats per la globalització. 
Són plenament conscients que estan tensionant les finances municipals. I no ho diuen 
ara, ja ho van diu l'exercici passat perquè creuen que és un moment clau i que 
l'Ajuntament ha d'acompanyar aquest procés de transformació. I no tan sols l'ha 
d'acompanyar sinó que ha de ser un element important, no només en termes d'obres 
sinó en termes de serveis. I evidentment que les obres causes molèsties, en són 
plenament conscients, però no són irresponsables i intenten arreglar les molèsties. I 
demana al senyor Javaloyes que no els titlli d'irresponsables.  
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Li preocupa que no hi hagi una coincidència pressupostària. Qualsevol grup polític que 
vol governar intenta tenir el màxim d'acords. Li preocupa relativament que hi hagi 
aquesta coincidència però també vol que quedi clar que aquí no renyen ningú.  En 
termes de mecanisme democràtic les alternatives són les esmenes, i si no són les 
esmenes,  és el discurs. I quan es parla que el pressupost del 2005 era agosarat i que 
per això el varen votar, diu que  facin el favor de llegir-se el PAM. El pressupost de 
cada exercici és l'expressió del que varen pactar el 2003 i el 2004 en el PAM. Demana 
que se'l repassin, hi haurà coses al final del mandat que es compliran i altres que no, 
però era un PAM ambiciós, i lògicament el pressupost és ambiciós. Però no es queden 
només amb el que varen parlar i el que varen pactar, també estan preparant el futur. 
Quan parlen del Pla estratègic, del Pla territorial o quan parlen del Projecte educatiu de 
ciutat (PEC) és que estan parlant i volen continuar parlant del que és del futur de la 
ciutat. I des d'aquest punt de vista, defensen polítiques públiques. Al barri antic hi ha 
una aposta clara, en termes de recursos i en termes de decisió. Quan parlen de 
transport públic, de pàrquings, és a dir, de mobilitat, també hi ha una aposta clara.  En 
el transport no parlen de dèficit, sinó que parlen de inversió pública,  i el canvi de criteri 
és que hauran d'afavorir la millora del servei i no tant la bonificació del preu.  
També hi ha polítics públiques en àmbits sanitaris, en àmbits socials, en àmbits 
educatius i en àmbits culturals i també sobre la base econòmica d'aquesta ciutat  i això 
es fa amb acord amb el sector privat.  Pot haver-hi elements en què tenen l'obligació 
de regular el sector privat i altres elements en què tenen molt clar que han de 
col.laborar amb el sector privat.  
Per acabar, l'alcalde diu que aquests debats no són avorrits, poden ser feixucs, però 
no són avorrits. En tot cas, aquesta pot ser una característica atribuïble a aquell qui ho 
diu, però no a aquell a qui va dirigit. 
I sobre la petició que ha fet el senyor Vives en el sentit de votar separadament els 
pressupostos de Forum i d'Aigües de  Manresa del de l'Ajuntament diu que legalment 
no és possible, però que ja constarà en acta  la posició favorable del grup de CiU al 
pressupost de Forum i al pressupost d'Aigües de Manresa. 
 
El senyor Javaloyes i Vilalta demana que consti en acta que el grup municipal del 
PPC també es posiciona favorablement respecte del pressupost de Forum i del 
pressupost d'Aigües de Manresa. 
 
L'alcalde  sotmet a votació el pressupost de l'Ajuntament de Manresa per a l'any 2006, 
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 s'aprova per 14 
vots afirmatius ( 8 GMS, 4 GMERC i 2 GMICV-EA) i 9 vots negatius ( 7 GMCiU i 2 
GMPPC) i  per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
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1.2 REGIDORIA DELEGADA D'ADMINISTRACIÓ 
 
1.2.1 APROVAR LA PLANTILLA DE PERSONAL DE L'AJUNTAMENT DE 

MANRESA PER A L'ANY 2006 
 
 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Administració, de 15 de 
novembre de 2005 que, transcrit diu el següent:  
 
"L’article 90 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim local, article 
283 del  Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, els articles 126 i 127 del Reial Decret Legislatiu 
781/1986 de 18 d'abril, i articles 25, 26 i 28.1 i 54.1 a) del Decret 214/1990 de 30 de juliol 
pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, determinen 
que les Corporacions Locals aprovaran anualment la Plantilla en la mateixa sessió en 
que s'aprovi el Pressupost, la qual comprendrà la relació detallada per cossos, escales, 
subescales, classes i categories de les places en que s'integrin els funcionaris, el 
personal laboral i l'eventual, agrupades indicant la denominació d'aquestes, el nombre 
places que les constitueixen, el nombre de les que es trobin vacants  i el grup a que 
pertanyin, d'acord amb la titulació exigida per al seu ingrés. 
 
El tinent d'alcalde regidor delegat 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 2006, que es conté 

en la documentació annexa a aquest dictamen i que forma part del mateix, 
comprenent en el seu detall els apartats següents: 

 
A)  Places de funcionaris de carrera classificades en escales i subescales. 
B)  Places de personal eventual. 
C)  Places de personal subjecte a la legislació laboral. 

 
2. Publicar íntegrament la Plantilla al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya, 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." 
 
PLANTILLA DE PERSONAL 
 

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

 
Nombre 

total 

 
Nombre 
vacants 

 
Places a 
extingir 

 

 
 

Grup 
 

     
     
1.-          HABILITACIÓ CARÀCTER NACIONAL     
     
1.1         SUBESCALA SECRETARIA     
              Secretari/a 1 1 - A 
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1.2         SUBESCALA INTERVENCIÓ/TRESORERIA      
              Interventor/a 1 - - A 
              Tresorer/a 1 - - A 
     
     
2.-          ESCALA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL     
     
2.1.        SUBESCALA TÈCNICA     
              Tècnic/a   16 2 - A 
              Tècnic/a administratiu/va  2 - 2 A 
     
2.2.        SUBESCALA DE GESTIÓ     
              Tècnic/a de grau mitjà de gestió 4 4 - B 
     
2.3.        SUBESCALA ADMINISTRATIVA     
              Administratiu/va 95 12 8 C 
     
2.4.        SUBESCALA AUXILIAR     
              Auxiliar  28 6 - D 
     
2.5.        SUBESCALA SUBALTERNA     
              Subaltern/a 6 2 - E 
     
     
3.-          ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL     
     
3.1.        SUBESCALA TÈCNICA     
     
3.1.A.    CLASSE TÈCNICS/IQUES SUPERIORS     
3.1.A.1. Tèc. superior arquitecte/a 7 - - A 
3.1.A.2. Tèc. superior enginyer/a 3 - - A 
3.1.A.3. Tèc. superior informàtica 5 2 - A 
3.1.A.4. Tèc. superior psicòleg/òloga 2 2 - A 
     
3.1.B.    CLASSE TÈCNICS/IQUES DE GRAU MITJÀ    
3.1.B.1. Tèc. grau mitjà arquitecte/a tècnic/a 7 1 - B 
3.1.B.2. Tèc. grau mitjà treballador/a social 11 2 - B 
3.1.B.3. Tèc. grau mitjà enginyer/a tècnic/a 3 - - B 
3.1.B.4. Tèc. grau mitjà obra pública 2 1 - B 
 
3.1.C.    CLASSE TÈC. ESPECIALISTES     
3.1.C.1. Tèc. especialista delineant 17 1 - C 
     
     
3.2.        SUBESCALA DE SERVEIS SPECIALS     
 
3.2.A.    CLASSE POLICIA LOCAL  
3.2.A.1. Inspector/a 1 1 - B 
3.2.A.2. Sotsinspector/a 2 - - C 
3.2.A.3. Sergent 6 1 - C 
3.2.A.4. Caporal 10 3 - D 
3.2.A.5. Agent 89 15 - D 
 
3.2.B.    CLASSE COMESES ESPECIALS SUPERIORS 
3.2.B.1. Tècnic/a superior de Cultura 3 2 - A 
3.2.B.2. Tècnic/a superior d’Esports 2 1 - A 
3.2.B.3  Tècnic/a superior d’Educació 1 1 - A 
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3.2.B.4  Tècnic/a superior 15 9 - A 
 
3.2.C.    CLASSE COMESES ESPECIALS DIPLOMATS/ADES 
3.2.C.1. Tèc. grau mitjà circulació 1 - - B 
3.2.C.2. Tèc. grau mitjà col.laborador/a 
Urbanisme  

1 - - B 

3.2.C.3. Tèc. grau mitjà educador/a social  9 5 - B 
3.2.C.4. Tèc. grau mitjà en serveis socials 1 - - B 
3.2.C.5. Tèc. grau mitjà gestió especialitzada 42 12 - B 
3.2.C.6. Tèc. grau mitjà gestió i inspecció 
tributària 

1 - - B 

3.2.C.7. Tèc. grau mitjà programador/a 
informàtica 

1 - - B 

 
3.2.D.    CLASSE COM. ESPECIALS TÈCNICS/IQUES ESPECIALISTES 
3.2.D.1. Tèc. especialista operador/a de 
sistemes 

1 - - C 

3.2.D.3. Tèc. especialista de biblioteca 6 - - C 
3.2.D.4. Tèc. especialista de gestió 
especialitzada 

28 12 - C 

3.2.D.5. Tèc. especialista inspecció tributària 3 - - C 
     
3.2.E.    CLASSE COMESES ESPECIALS: AUXILIARS TÈCNICS/IQUES 
3.2.E.1. Auxiliar tècnic/a 5 1 - D 
 
B) FUNCIONARIS D'OCUPACIÓ 
 
Places reservades a personal eventual (confiança o assessorament especial) 
 
 
DENOMINACIÓ DE LES PLACES 
 

 
Nombre 

Cap d’Edicions 1 
Cap de Comunicació i Premsa 1 
Cap de Gabinet d’Alcaldia 1 
Cap de Servei de Drets de Ciutadania 1 
Director de l’Àrea de Serveis a les Persones 1 
Secretària d’Alcaldia 1 
 

C) PLACES DE PERSONAL LABORAL (DEDICACIÓ COMPLETA) 
 

 
 
DENOMINACIÓ  
 

 
Nombre 

total 

 
Nombre 
vacants 

 
Vacants 

corbertes 
temporal-

ment 

 
Grup 

assimilat 
funciona-

ris 
     
     
1.- PERSONAL TÈCNIC SUPERIOR     
     
     Professor/a superior Conservatori 31 2 1 A 
     Professor/a superior Escola d’Art 7 - - A 
     Tècnic/a superior 2 - 1 A 
     
     
2.- PERSONAL TÈCNIC DE GRAU MITJÀ     
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     Tècnic/a de grau mitjà 12 1 - B 
     
     
3.- PERSONAL TÈCNIC ESPECIALISTA I/O AUXILIAR    
     
     Cap d’Obra 1 - - C 
     Encarregat/ada 16 2 - C 
     Tècnic/a especialista 15 4 1 C 
     
     
4.- PERSONAL D’OFICIS     
     
     Auxiliar 1 - - D 
     Auxiliar tècnic/a 30 10 4 D 
     Informador/a 3 - - D 
     Oficial 33 1 - D 
     Treballador/a familiar 7 - - D 
     Cuiner/a 7 - - E 
     Netejador/a 11 - - E 
     Peó 20 - 1 E 
     Subaltern/a 4 - - E 
 

 
C) PLACES DE PERSONAL LABORAL(DEDICACIÓ PARCIAL) 

 
 
 
 
DENOMINACIÓ  
 

 
Nombre 

total 

 
Nombre 
vacants 

 
Vacants 

corbertes 
temporal-

ment 

 
Grup 

assimilat 
funciona-

ris 
     
1.- PERSONAL TÈCNIC SUPERIOR     
     
     Professor/a superior Conservatori 13 - 4 A 
     Professor/a superior Escola d’Art 2 - - A 
     Tècnic/a superior 2 - - A 
     
2.- PERSONAL TÈCNIC DE GRAU MITJÀ     
     
     Tècnic/a de grau mitjà 7 - - B 
     
     
3.- PERSONAL TÈCNIC ESPECIALISTA I/O AUXILIAR    
     
     Tècnic/a especialista 13 2 2 C 
     
4.- PERSONAL D’OFICIS     
     
     Auxiliar tècnic/a 1 - 1 D 
     Oficial 2 2 - D 
     Treballador/a familiar 2 - 1 D 
 
 
L'alcalde dóna la paraula al senyor Irujo. 
 
El senyor Irujo i Fatuarte diu que sembla que avui el debat del capítol 1 serà més 
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animat que altres anys, de la qual cosa se n'alegra, ja que així té l'oportunitat de dir 
alguna cosa i d'esvair alguna equivocació. La veritat és que els regidors 
d'Administració poques vegades tenen aquesta oportunitat,  ja que són uns regidors 
una mica atípics, en el sentit que han de conviure amb contradiccions internes i, 
sobretot, externes, i no es refereix únicament al que s'ha dit al llarg del debat sinó a la 
pràctica del dia a  dia. No hi ha una regidoria a qualsevol Ajuntament del nostre país 
més contradictòria que aquesta. Quan t'acusen que tens molta plantilla, l'endemà 
t'acusen que falten llocs de treball a cobrir; quan et diuen que tens molta plantilla fixa, 
t'acusen que no externalitzes prou i si externalitzes t'acusen d'haver-ho fet. Si tens 
nivells A,  és que en tens pocs de C, D, E ...  Segurament que el senyor Sala, que ha 
estar regidor d'Administració, sabrà del que està parlant.   
 
Sobre el que s'ha dit, el senyor Irujo creu que no tenen una elevada despesa en 
personal, la qual cosa no vol dir que sigui cert  que destinen molts diners a personal. 
Per què considera que no? Perquè el percentatge del capítol 1 en relació al pressupost 
ordinari és del 45 % i  el que li ho permet dir és que no hi ha cap manual teòric ni cap 
expert en recursos humans que hagi elaborat un barem on es digui quina és la plantilla 
que ha de tenir un Ajuntament. No existeix. I no existeix perquè un ajuntament o una 
administració pública és una cosa totalment diferent a una empresa. Les empreses 
fabriquen productes únics, normalment, i poden imputar els costos de personal a uns 
costos d'una cadena de producció que té com a resultat un producte que, a més a 
més, és tangible. En canvi, els productes de l'administració són múltiples, diversificats i 
no tangibles en molts casos, amb la qual cosa no és possible imputar costos de 
personal a la producció. Per tant, no hi ha manuals teòrics però si que es disposa 
d'estàndards comparatius, a partir dels quals els regidors d'Administració comparen el 
seu ajuntament amb d'altres del mateix volum, grandària, nombre d'habitants, etc. A 
partir de l'esmentada extrapolació, hi ha un marge des del  44% al 55% en el que es 
mouen els mitjans i grans municipis de Catalunya en costos de personal.  Per tant, a 
partir de les dades subministrades pel Sr. Camprubí, s'interpreta que a l'Ajuntament de 
Manresa s'està al 45% i, en conseqüència, s'està a la banda baixa del marge 
esmentat. 
 
En tot cas, els experts en recursos humans diuen que és prudent no sobrepassar el 
50% del percentatge en relació al pressupost ordinari, i l'Ajuntament de Manresa 
encara es troba lluny tot i que ha anat creixent com efectivament s'ha dit.  
 
S'ha crescut amb personal, però s'ha crescut d'una manera raonable i de forma 
paral·lela a una ciutat que creix. Manresa creix i  l'Ajuntament  es dota del personal 
suficient per poder gestionar aquest increment poblacional i, per tant, poder gestionar 
els serveis que aquest increment ocasiona  i poder gestionar  les noves demandes que 
un increment de població obliga a afrontar. A part, hi ha una premissa falsa: si es fa 
una comparació amb d'altres ajuntaments, es fa en base únicament als serveis 
bàsics? o en base als serveis que alguns ajuntaments de forma idiosincràtica 
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estableixen? Tots els ajuntaments disposen d'un Conservatori de Música? O d'una 
Escola d'Arts i Oficis? O d'un Centre d'Iniciatives per a l'Ocupació? Tots els 
ajuntaments disposen d'aquests serveis? O no? Perquè en el supòsit que es dedueixi 
el cost de personal de les tres unitats esmentades, es pot afirmar que l'eficiència de 
l'Ajuntament  no se'n ressentiria  i s'estalviarien a prop de 5 milions d'euros, entre cost 
retributiu i despeses en Seguretat Social. L'eficiència com a Ajuntament no se'n 
ressentiria, però la ciutat seria molt més pobra culturalment, educativament i, sobretot, 
socialment. Per tant, l'aspecte intangible de què s'ha parlat no és un discurs teòric, és 
un discurs molt concret i que d'alguna manera es pot mesurar.  
 
És important observar quant puja la factura del capítol 1, ja  que la primera obligació és 
gestionar bé els recursos públics econòmics dels contribuents, però tampoc no s'ha de 
tirar moltes pedres sobre el propi sostre ja que els ajuntaments són, amb diferència, de 
les tres administracions, la més eficient i eficaç en relació al volum de diners que es 
gestionen i als serveis que s'estan donant en aquest moment.  
 
Per tant, no es comparteix que es tingui una elevada despesa en personal. En segon 
lloc, és una equivocació, segons el  criteri de qui parla, considerar el capítol 1 
únicament com a una despesa. Si  no s'és capaç de fugir d'aquesta visió purament 
estructural i mecanicista, no s'està entenent ni la missió funcional  ni la dimensió 
sociopolítica  de l'Ajuntament. El capítol 1 no és únicament despesa. El capítol 1 és 
inversió en millora de l'Administració. És una inversió social, cultural i esportiva. És una 
inversió en més serveis, i és una adequació a les noves competències que els 
ajuntaments tenen, a vegades, per llei, i, a vegades, de facto. Posar dos agents més 
de Policia Local al carrer, entre el 2005 i 2006, un sergent i un caporal, seran 540.000 
€. És únicament una despesa? O és una inversió en seguretat que redundarà en la 
seguretat dels ciutadans? És una inversió el personal que treballa al Casal de la 
Kampana per a joves? I el Punt d'informació i Atenció a la Dona? I els auxiliars 
d'equipaments dels diferents centres educatius, esportius i culturals? I les EBASP 
centre i nord? La biblioteca? L'ampliació del 010? Els  tècnics d'inserció social laboral 
o d'intermediació comunitària? Hi ha experts que diuen que el capítol 1 de 
l'Administració de la República francesa, l'any que ve, s'incrementarà amb molts 
treballadors d'aquesta mena, a part de les gratificacions extraordinàries que hauran de 
pagar als cossos republicans de seguretat per les hores extres que han hagut de fer 
durant dues setmanes. Així,  si només s'interpreta el capítol 1 com una despesa, no 
s'entén que el capítol 1 és servei i és inversió per millorar la condició social i cultural de 
la gent, i per proporcionar oportunitats a la gent.   
 
Efectivament, el capítol 1 s'ha incrementat 3 milions d'euros, de 24 milions a 27 milions 
l'any vinent, i els increments es deuen: 1. A l'aplicació de la Llei general de 
pressupostos. 2.  Als pactes del conveni, ja que a ningú se li vol escapar que els 
treballadors de l'Ajuntament són tan treballadors d'una administració pública com de 
qualsevol altra. 3. A plantilles, és a dir, a places de nova creació. 4. A les recurrències, 
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que és una manera d'anar igualant els percentatges de  creixement de les plantilles; és 
a dir, que molts anys, en previsió de quan entrarà en funcionament un determinat 
equipament o servei  s'ajusta la consignació. Però això per l'any següent té el cost de 
la recurrència a partir d'1 de gener.  
 
Hi ha tres partides que han esmentat com a motiu de preocupació. Per això cal 
explicar-les. El tema de la gratificació extraordinària, el 90% de l'increment de les 
partides destinades a aquests dos conceptes estan destinats a dos serveis: Seguretat 
Ciutadana i Territori, concretament, el servei de Manteniment i Via Pública. No es pot 
oblidar ni es pot obviar que el creixement de la ciutat, no solament l'estructural, sinó el 
volum d'actes que es fan a la via pública, el volum de fires, certàmens, activitats de tot 
tipus i l'ús que fan les entitats dels serveis, sobretot de Policia local i de Brigada de 
manteniment per organitzar els seus propis actes, o les iniciatives que tinguin, tenen 
un cost que en els darrers anys s'ha disparat, però que tenen aquesta explicació. Per 
tant, es torna al mateix: s'està fent alguna cosa per la ciutat si es destina tres policies a 
una determinada  activitat que organitzi una entitat esportiva? Ell diria que sí. Poden 
incrementar el rigor? Sí, l'incrementaran, però que a ningú se li oblidi que, recentment, 
la celebració d'una marató d'una cursa esportiva en un diumenge, va suposar 9.000 
euros en gratificacions extraordinàries pel cost que tenia de tancament de carrers i la 
vigilància oportuna per part d'agents de la Policia Local.  El volum de diners es mou 
molt perquè el teixit social associatiu pròpiament cívic de la ciutat està demanat un 
seguit d'acompanyaments d'aquestes activitats. 
 
Pel que fa al personal laboral eventual, el senyor Irujo diu al senyor Vives que estigui 
tranquil, perquè la veritat és que espanta quan veu que es gastaran entre conceptes 
retributius i cotitzacions a la Seguretat Social 2.250.000 euros, però ha de saber que 
això fa referència a Tallers d'ocupació, Escoles Taller, Plans d'Ocupació, Programes 
de Formació com Laboralia, Tempus, Igualem, Igloo, que en molts casos tenen el seu 
ingrés corresponent a les partides d'ingressos.  El normalment s'anomena Plans 
d'Ocupació, no sempre ho són, ja que hi ha tota una sèrie de programes de reinserció 
laboral i social, les quanties dels quals vénen subvencionades per altres 
administracions.  
 
Pel que fa a les contingències, que de cara al 2006 pujaran 515.000 euros, diu que 
aquí hi ha dos conceptes bàsics: 1. Els requeriments de la legislació actual fan que 
s'incrementin les substitucions. S'està referint a les reduccions de jornada, amb motiu 
de la legislació aplicable a l'administració pública per a la conciliació de la vida familiar 
i laboral. Abans, pràcticament no tenien reduccions de jornada i ara en tenen moltes. 
De la mateixa manera que si s'incrementa la plantilla,  és lògic que s'incrementin les 
incidències que donen lloc a aquestes contingències.  2. Una quantitat significativa 
d'aquestes contingències va destinada a cobrir de forma provisional determinats llocs 
de treball que, per no voler incrementar estructuralment la plantilla ja que són llocs de 
treball sotmesos a puntes de treball que poden durar un temps determinat  però que 
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no explicaria la creació d'una plaça per a tota la vida, es cobreixen mitjançant 
contractes de contingències. I no creen la plaça perquè interpreten que si el mateix 
Cap de Servei està dient que aquell treball amb 1 any s'acabarà,  seria un increment 
no justificat estructural de plantilla. 
 
Ara es referirà a dades. El CIO té un cost  de 350.000 l'any. L'Escola municipal de 
música, 1.627.000 euros. I l'Escola d'Arts i Oficis, 493.000 euros.   Si volen ser més 
eficients i eficaços i millorar la ràtio mecanicista de la qual parlava abans, poden 
suprimir aquests 3 serveis, l'Ajuntament de Manresa continuarà fent el que li pertoca i 
s'estalviaran gairebé 3.000.000 euros. Però està convençut que l'Ajuntament de 
Manresa és molt més just socialment, fa molt més per les persones, per les seves 
oportunitats, per les seves condicions de  vida quotidianes i, sobretot, tenen una ciutat 
molt més civilitzada i culta si continuen mantenint aquests serveis que tenen aquest 
cost de despesa de personal. 
 
Pel que fa als nivells, diu al senyor Javaloyes que quan llegeixi els informes que fa el 
Comitè de Personal, ha de saber-los interpretar. El  Comitè no té una visió global ni 
integrada del que és l'Ajuntament. Té la visió de Comitè, que per això legítimament fa 
aquesta funció. Però li pot assegurar que els nivells E,D,C, B i A d'aquest Ajuntament 
estan molt equilibrats. Hi ha persones que fan un treball manual absolutament 
necessari i indispensable i altres persones aporten coneixement, també necessari i 
indispensable. Està d'acord amb el senyor Javaloyes que una estirada d'orelles a la 
funció pública, no a l'Ajuntament de Manresa, seria una cosa que es podrien plantejar, 
però topen amb una Llei de la funció pública molt rígida, inflexible i molt garant dels 
drets dels funcionaris i del personal estatutari.  Per tant, tots els de l'Administració 
pública tenen serioses dificultats per incrementar el rigor sobre les polítiques de 
disciplina laboral. 
 
Per acabar, diu que la plantilla per a l'any 2006 quedarà conformada amb 661 places, 
de les qual 427 estaran ocupades per personal funcionari i 228  per personal laboral. 
Per personal eventual de confiança queden reservades 6 places, que són les que ja 
coneixen perquè no s'han mogut des de principis del mandat actual. 
De les 427 places de funcionaris, el 92 % estaran cobertes i quedaran vacants el 8 %, 
mentre que de personal laboral estaran cobertes el 94 % i quedaran vacants el 6%, la 
qual cosa és una bona ràtio d'ocupació d'aquestes places, ja siguin amb propietat o 
interinament.  
Pel que fa a la creació de noves places per al 2006, diu que ho va explicar a la 
Comissió Informativa, que si volen ho explica de nou, però creu que ja es va donar 
informació suficient.    
 
L'alcalde dóna la paraula al senyor Javaloyes. 
 
El senyor Javaloyes i Vilalta intervé dient que agraeix la gentilesa del regidor 
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d'Administració per l'explicació tan pedagògica que ha fet dels components de la 
partida pressupostària. Malgrat tot, però, el GMPPC creu que no deixa de ser despesa, 
encara que qualsevol  despesa és una inversió, i això creu que tots ho tenen bastant 
clar. Si no tenen personal i no fan la despesa oportuna, difícilment obtindran els 
serveis que necessiten.    
La posició del GMPPC serà l'abstenció, tal com sempre han fet en el dictamen de la 
plantilla, ja que consideren que poc o molt és una qüestió subjectiva i és evident que 
l'equip de govern ha de fer el que cregui necessari i adient per poder dur a terme les 
accions oportunes.  
 
L'alcalde dóna la paraula al senyor Vives. 
 
El senyor Vives i Portell  diu que agraeix l'explicació del regidor d'Administració, ja 
que de fet és el que pretenia el grup de CiU quan ha fet la seva exposició en relació al 
seu posicionament en el seu pressupost.  Diu que si s'hi fixa,  normalment no porta 
mai els discursos escrits, però amb el pressupost ho fa cada any perquè és bastant 
mal destre i s'estima més tenir-ho clar. Així, mentre el senyor Irujo parlava, ell anava 
repassant  per veure si el grup de CiU havia fet una crítica profunda sobre la qüestió  i 
senzillament posaven sobre la taula un increment molt important. A partir d'aquest 
increment, feien algunes preguntes sobre qüestions determinades respecte al que hi 
havia al pressupost i al que ja s'havia executat durant l'any 2005.  A partir d'aquí, ho 
posaven sobre la taula i ara el senyor Irujo els ha donat una resposta força àmplia i 
prou interessant.  No són dels que pensen ni diran mai si a l'Ajuntament hi ha massa 
gent o poca gent. En tot cas, el més important és que la gent faci la seva feina, que la 
faci bé, que sigui honesta, que intenti treballar com pugui i, sobretot, al final, com deien 
al començament del discurs, la rendibilitat d'aquesta despesa/inversió es quantifiqui en 
més i millor servei i en una dada no tangible, molt subjectiva, molt discutible,  però molt 
important, que és el grau de satisfacció al ciutadà, al client.  L'Ajuntament és una 
empresa de serveis, i com a tal, quantificar aquestes coses és molt complicat, perquè 
podem sortir a la porta de l'Ajuntament, fer la mateixa pregunta a tres persones 
diferents i segur que totes tres contestaran una cosa diferent, tot i haver passat totes 
tres pel mateix taulell.  Per tant, entén la dificultat, però  posen l'accent en dir que si 
realment tenen tota aquesta gent i la posen a treballar perquè entenen que han de fer 
tot un seguit de coses i han de prestar tot un seguit de serveis, han d'intentar que 
aquesta ràtio, encara que sigui poc tangible, es pugui complir tan com sigui possible. 
Amb això no vol dir que hagin d'estar sempre sobre de la gent, és impossible estar 
sistemàticament cada dia sobre de tanta gent que treballa.   
En la seva intervenció anterior, en cap moment ha dit fora l'Escola d'Arts, fora el 
Conservatori, fora el CIO. Al contrari, entenen que això s'ha de mantenir i posar una 
dada sobre la taula. El senyor Fontdevila feia aquesta reflexió: Com es pot fer per què 
això no sigui tan costós? I això no vol dir que s'hagi de deixar de prestar el servei o 
que tingui menys qualitat, sinó com ho poden fer perquè això no sigui tan gravós. El 
senyor Fontdevila plantejava que era una qüestió estructural segurament no derivada 
del cas particular de Manresa, sinó que segurament venia d'un marc molt més general, 
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però en tot cas, els sembla que és important. I segur que l'any que ve o d'aquí uns 
mesos quan en parlin per un o altre motiu, serà una qüestió que la tornaran a tenir 
sobre la taula, i segur que quan han fet el pressupost l'han tinguda sobre la taula i l'han 
debatuda.  
 
Finalment, diu que el sentit del seu vot serà l'abstenció, com ho fan sempre que hi ha 
un dictamen sobre la plantilla,  perquè entenen que aquesta és una decisió que ha de 
prendre l'equip de govern, com també és l'equip de govern qui ha de veure cap on 
s'encamina això. El grup de CiU insisteix en què no diuen que hi ha d'haver menys 
gent o que s'ha de donar menys serveis, sinó que posen l'accent en aquesta ràtio, tan 
intangible com es vulgui però alhora tan real perquè la viuen dia a dia i la viuen els 
conciutadans. 
 
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per 14 vots afirmatius ( 8 GMS, 4 
GMERC i 2 GMICV-EA) i 9 abstencions ( 7 GMCiU i 2 GMPPC) 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 23 h i 30 
min,  la qual cosa, com a secretari general, certifico, i s'estén aquesta acta en els fulls 
del paper segellat de la Generalitat de Catalunya número ............... i correlativament 
fins el  ............ 
 
El secretari general Vist i plau

L’alcalde
 


