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ORDRE DEL DIA
1.

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

1.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació del conveni de data 29
d’abril de 2011, subscrit entre l’Ajuntament de Manresa i l’empresa municipal
FORUM, SA, pel qual es pacta una aportació extraordinària amb destinació al
finançament de l’actuació “Escodines 2-3-5”.

2

ÀREA D’ECONOMIA I GOVERNACIÓ

2.1

REGIDORIA DELEGADA D’HISENDA

2.1.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, del Pressupost General de
l’Ajuntament de Manresa per a l’any 2012, així com de les seves bases
d’execució.
2.2

REGIDORIA DELEGADA DE GOVERNACIÓ

2.2.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la plantilla de personal de l’Ajuntament
de Manresa per a l’any 2012.
Desenvolupament de la sessió
El president obre la sessió a l’hora indicada, comprova el quòrum d’assistència
necessari per iniciar la sessió i es passen a debatre els assumptes següents:

1.

ALCALDIA PRESIDÈNCIA

1.1

Dictamen sobre modificació, si s’escau, del conveni de data 29 d’abril de
2011, subscrit entre l’Ajuntament de Manresa i l’empresa municipal
FORUM, S.A., pel qual es pacta una aportació extraordinària amb
destinació al finançament de l’actuació “Escodines 2-3-5”.

El secretari presenta el dictamen de l’alcalde, d’1 de desembre de 2011, que es
transcriu a continuació:
“Antecedents de fet
1. L’Ajuntament de Manresa té encomanada a la societat municipal Foment de la
Rehabilitació Urbana de Manresa, S.A (FORUM) la iniciativa pública municipal
d’establir un servei públic de rehabilitació urbana.
2. En el marc d’aquest servei públic, FORUM SA ha portat a terme la
programació, ordenació i gestió urbanística de l’actuació Escodines, actuació
que es troba en procés d’execució i que comprèn dues intervencions
diferenciades: Escodines 1, que ja està acabada i escodines 2-3-5 en fase
avançada d’execució.
3. En la darrera etapa de l’execució de les obres, l’actuació “Escodines 2-3-5” s’ha
ressentit de la dificultat de materialitzar diferents finançaments vinculats als
habitatges de venda i també de l’alentiment de l’atorgament de les
qualificacions definitives dels habitatges de protecció promoguts per FORUM,
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SA, la qual cosa ha repercutit en la impossibilitat temporal de fer front als
compromisos de pagament am la mercantil “Dragados y Construcciones SA”
4. L’Ajuntament de Manresa, amb la finalitat d’assegurar el desenvolupament i
acabament de l’actuació “Escodines”, com a actuació estratègica en les
polítiques de rehabilitació i habitatge municipals, es va comprometre a donar
suport financer necessari a l’empresa municipal FORUM SA, amb la finalitat
que aquesta pugui fer front a les seves obligacions contretes amb la mercantil
“Dragados y Construcciones SA, mitjantçant acord plenari de 18 d’abril de 2011
i conveni signat entre l’Ajuntament de Manresa i l’empresa municipal FORUM,
SA de data 29 d’abril de 2011.
5. Tota vegada que per part de FORUM, SA, s’ha obtingut part del finançament
previst per l’actuació urbanística abans esmentada, procedeix actualitzar el
compromís pres per l’Ajuntament de Manresa en sessió celebrada el dia 18
d’abril de 2011 i el conveni subscrit en data 29 d’abril de 2011.
Fonaments de dret
1. Article 88 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 111
del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril (text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local), que faculten els
Ajuntaments per concertar convenis amb persones de dret públic i privat,
sempre que no siguin contraris a l’interès públic, a l’ordenament jurídic o als
principis de bona administració.
2. Article 273.1 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, que estableix que els ens locals
poden concertar contractes, els pactes o les condicions que considerin
adequats.
3. Articles 303 a 311 del reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals,
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, pels quals el ens locals poden
establir convenis de cooperació entre ells mateixos, amb d’altres
administracions públiques i amb persones físiques i jurídiques privades, en
aques últim cas sempre quan l’objecte del conveni no es trobi comprès en
l’àmbit de la legislació de contractació administrativa o del dret privat.
Com a alcalde president, de conformitat amb les atribucions conferides per la
normativa de règim local, proposo al Ple de la Corporació que, previ informe de la
Comissió Informativa d’Economia i Governació, adopti el següent
ACORD
Modificar el conveni subscrit entre l’Ajuntament de Manresa i la societat municipal
Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa, SA (FORUM, SA), quedant fixat el
compromís de fer una aportació extraordinària a FORUM, SA, d’un import total màxim
de 1.786.622,77€ amb destinació al finançament de l’actuació Escodines 2-3-5.
Facultar l’alcalde de la Corporació perquè, en el seu nom i representació, pugui signar
aquest conveni i els documents que siguin necessaris per a l’execució d’aquest acord.
No obstant això, el Ple de la Corporació resoldrà.”

Acta de la sessió plenària núm. 16 de 29 de desembre de 2011

3

“CONVENI SUBSCRIT ENTRE L’AJUNTAMENT DE MANRESA I L’EMPRESA MUNICIPAL
FORUM, SA PEL QUAL ES PACTA UNA APORTACIÓ EXTRAORDINÀRIA AMB
DESTINACIÓ AL FINANÇAMENT DE L’ACTUACIÓ “ESCODINES 2-3-5”

A la Casa Consistorial de l’Ajuntament de Manresa el dia----de desembre de 2011
REUNITS
D’una part, l’Il.lustríssim senyor Valentí Junyent i Torras, major d’edat, veí de Manresa,
domiciliat als efectes del present document a l’AJUNTAMENT DE MANRESA, Plaça Major, 1 i
amb DNI 39324623M.
I, d’una altra, el senyor Francesc Carné i Babià, major d’edat, veí de Manresa, domiciliat als
efectes del present document a la Plaça Immaculada, 3, i amb DNI 39335404E.
INTERVENEN

El senyor Valentí Junyent i Torras, en nom i representació de l’AJUNTAMENT DE MANRESA,
amb domicili a la Plaça Major, 1, NIFP0811200E, en qualitat d’alcalde president.
El senyor Francesc Carné i Babià, en nom i representació de la societat FOMENT DE LA
REHABILITACIÓ URBANA DE MANRESA, S.A. (FORUM SA), amb domicili social a Manresa,
Plaça Immaculada 3, NIF A60490067, en qualitat de gerent.
I amb la intervenció del senyor José Luis González i Leal, secretari general de la Corporació,
en qualitat de fedatari de l’acte.
Ambdues parts es reconeixen capacitat i representació suficients per a l’atorgament del present
acte, per la qual cosa

MANIFESTEN
Primer.- L’Ajuntament de Manresa i l’entitat municipal FOMENT DE LA REHABILITACIÓ
URBANA DE MANRESA SA, van signar un conveni en data 29 d’abril de 2011, a l’empar de
l’acord adoptat pel Ple Municipal en sessió celebrada el dia 18 d’abril de 2011, en el que
s’acorda fer una aportació extraordinària a FORUM, SA d’un import màxim de 3.235.828,94€,
amb destinació al finaçament de l’actuació Escodines 2-3-5.
Segon.- FORUM, SA, ha obtingut part del finançament previst per l’actuació abans esmentada,
de forma que procedeix actualitzar el compromís pres per l’Ajuntament de Manresa.
D’acord amb els antecedents consignats, ambdues parts atorguen els següents:

PACTES
Primer.- L’Ajuntament de Manresa es compromet a fer una aportació a la societat municipal
FORUM SA d’un import total màxim de 1.786.622,77€ dins la vigència del pressupost municipal
corresponent a l’exercici de 2012 i sempre abans del 30 de juny del 2012, en el cas que els
finançaments i les subvencions pendents `previstos en la taula annexa no s’arribessin a
materialitzar. En compliment d’aquest compromís, l’Ajuntament de Manresa s’obliga a
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consignar al pressupost corresponent a l’exercici 2012 l’aplicació pressupostària adequada i
suficient per fer front a les obligacions derivades d’aquest pacte.
Segon.- L’empresa municipal FORUM SA accepta l’aportació i es compromet a destinar-la al
pagament de les obligacions que manté en l’actualitat i que es puguin produir en un futur amb
la mercantil “Dragados,SA”, derivades de l’execució residencial “Escodines 2-3-5” a Manresa.
Tercer.- L’aportació municipal es farà efectiva en el termini expressat el pacte primer d’aquest
conveni sempre que sigui necessari d’acord amb la tresoreria de l’empresa municipal FORUM
SA, de tal manera que aquesta destinarà al pagament de les seves obligacions amb la
mercantil “Dragados, SA” en primer lloc l’import de les subvencions que hagi ingressat amb
destí a l’actuació “Escodines 2-3-5”.
Quart.- FORUM, SA es compromet a reintegrar les aportacions que, en compliment d’aquest
conveni, hagi efectuat a L’Ajuntament de Manresa, en el moment que percebi els imports de les
subvencions que, amb destí al finançament de l’actuació “Escodines 2-3-5”, tingui concedides
en aquest moment o li siguin concedides en el futur.
Cinquè.- En el supòsit que, per qualsevol causa, no s’arribin a percebre les subvencions a què
es fa referència al pacte precedent, FORUM, SA s’obliga a reintegrar les aportacions
efectivament realitzades per l’Ajuntament de Manresa en compliment d’aquest conveni dels
fons de què disposi procedents de qualsevol altra font i, en especial, dels rendiments
provinents de la pròpia actuació, i de les aportacions futures que l’Ajuntament de Manresa
pertoqui efectuar a favor de FORUM SL, les quals podrà retenir i aplicar al reintegrament
derivat d’aquest conveni, sempre en la part que no estiguin afectes a la garantia del compliment
d’obligacions financeres ja contretes amb entitats de crèdit vives durant la vigència d’aquest
conveni.
Sisè.- El compliment del pactat en aquest conveni ha de respectar la legalitat vigent,
especialment la normativa sobre el control de l’endeutament dels ens locals.
Setè.- Aquest conveni nova i modifica el conveni entre FORUM, SA i l’Ajuntament de Manresa
signat el dia 29 d’abril de 2011 tot deixant sense efecte les clàusules que contradiguin les
pactades en aquest conveni.
Vuitè.- Aquest conveni té caràcter administratiu, per la qual cosa ambdues parts renuncien al
seu fur propi i es sotmeten expressament als jutjats i tribunals contenciosos administratius
competents al municipi de Manresa.
I en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni de cooperació per duplicat exemplar
i a un sol efecte, en el lloc i data indicats a l’encapçalament.”

El senyor Josep Maria Sala, del Grup Municipal de CiU, diu que el dictamen
consisteix en la modificació del conveni amb FORUM mitjançant el qual es modifica el
compromís de l’aportació extraordinària de l’Ajuntament respecte el que es va prendre
el mes d’abril passat. L’aportació extraordinària que inicialment havia de fer
l’Ajuntament era de 3.235.828,94 €, però amb la modificació es redueix a
1.786.622,77€. Aquesta reducció es deu a què les necessitats han canviat des del
primer acord del mes d’abril ja que s’ha obtingut finançament de l’ICO i s’ha signat una
hipoteca per a 7 pisos, i a més a més, hi ha hagut canvis en els pagaments a
l’empresa Dragados.

L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per 16 vots afirmatius (11
GMCiU, 3 GMERC i 2 GMCUP), 4 vots negatius ( GM PSC) i 3 abstencions (2 GMPP, i
1 GMPxC) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
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2

ÀREA D’ECONOMIA I GOVERNACIÓ

2.1

REGIDORIA DELEGADA D’HISENDA

2.1.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, del Pressupost General de
l’Ajuntament de Manresa per a l’any 2012, així com de les seves bases
d’execució.
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Governació, de 19 de
desembre de 2011, que es transcriu a continuació:
“Havent-se confeccionat per aquesta Alcaldia Presidència el Pressupost General
d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2012 i les Bases d’execució del mateix i, emès
l’informe preceptiu per part de la Comissió d’Economia i Governació i de la Intervenció,
l’Alcalde que subscriu, en acompliment del que disposa l’article 168.4 del Reial Decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de
les hisendes locals i l’article 18 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, l’eleva al Ple
de la Corporació i proposa l’adopció dels acords següents:
PRIMER.- Aprovar inicialment el Pressupost General d’aquest Ajuntament per a
l’exercici 2012, integrat pel Pressupost d’aquesta Corporació i el de les societats
municipals AIGÜES DE MANRESA, S.A., FOMENT DE LA REHABILITACIÓ URBANA
DE MANRESA, S.A. i MANRESANA D’EQUIPAMENTS ESCÈNICS, S.L. així com les
Bases d’execució del mateix, el resum dels quals és el següent:

PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT
ESTAT D’INGRESSOS
Capítols

Euros

A) OPERACIONS CORRENTS
1.- Impostos directes.................................................................... 35.741.000,00
2.- Impostos indirectes ................................................................... 1.300.000,00
3.- Taxes i altres ingressos .......................................................... 13.963.226,00
4.- Transferències corrents .......................................................... 20.923.035,00
5.- Ingressos patrimonials ................................................................. 485.108,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6.- Alienació d’inversions reals....................................................... 3.001.232,00
7.- Transferències de capital.......................................................... 1.625.563,00
8.- Actius financers................................................................................ 6.688,00
9.- Passius financers...................................................................... 2.870.000,00

TOTAL ESTAT D’INGRESSOS............................................................... 79.915.852,00
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ESTAT DE DESPESES
I.- CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES
Grups

Euros

0.- Deute Públic ....................................................................................... 11.975.486,00
1.- Serveis Públics Bàsics ....................................................................... 24.137.037,00
2.- Actuacions de protecció i promoció social.......................................... 16.766.187,00
3.- Producció de béns i serveis de caire preferent .................................. 11.969.595,00
4.- Actuacions de caire econòmic.............................................................. 4.806.392,00
9.- Actuacions de caire general ............................................................... 10.261.155,00

TOTAL ESTAT DE DESPESES 79.915.852,00

II.- CLASSIFICACIÓ PER CATEGORIES ECONÒMIQUES
Capítols

Euros

A) OPERACIONS CORRENTS
1.- Despeses de Personal............................................................ 31.567.657,00
2.- Despeses corrents en béns i serveis ...................................... 22.014.717,00
3.- Despeses financeres ................................................................ 3.508.524,00
4.- Transferències corrents ............................................................ 7.224.828,00
B) OPERACIONS DE CAPITAL
6.- Inversions reals......................................................................... 2.213.655,00
7.- Transferències de capital.......................................................... 4.542.821,00
8.- Actius financers................................................................................ 6.688,00
9.- Passius financers...................................................................... 8.836.962,00

TOTAL ESTAT DE DESPESES................................................... 79.915.852,00
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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............................................................................... 3.206.819,00
Despeses de personal ................................................................... 6.090.983,00
Despeses financeres......................................................................... 343.538,00
Tributs ............................................................................................... 233.287,00
Treballs i subministraments ........................................................... 7.915.567,00
Amortitzacions................................................................................ 1.000.000,00
Benefici d’explotació ......................................................................... 732.148,00

TOTAL DEURE ............................................................................ 20.124.467,00

B) INGRESSOS (HAVER)
Existències ........................................................................................ 602.125,00
Vendes netes ............................................................................... 15.841.347,00
Ingressos accessoris a l’explotació................................................... 520.314,00
Treballs realitzats per l’empresa pel seu immobilitzat.................... 3.160.681,00

TOTAL HAVER ............................................................................ 20.124.467,00
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II) PRESSUPOST DE CAPITAL
Concepte

Euros

A) ESTAT DE DOTACIONS
Immobilitzat material ...................................................................... 1.285.391,00
Immobilitzat immaterial ..................................................................... 246.290,00
Immobilitzat financer ...................................................................... 1.778.980,00
Retorn de préstecs concedits
a mig i llarg termini ............................................................................ 849.816,00
TOTAL............................................................................................ 4.160.477,00

B) ESTAT DE RECURSOS
Autofinançament ............................................................................ 1.732.148,00
Finançament aliè............................................................................ 1.778.980,00
Disposició fons de maniobra ............................................................. 649.349,00
TOTAL............................................................................................ 4.160.477,00

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

Euros

A) DESPESES
Despeses de personal ...................................................................... 710.330,00
Compres i serveis exteriors............................................................... 632.950,00
Despeses Financeres ....................................................................... 779.316,00
Transferències corrents.................................................................. 68.245,00
Inversions....................................................................................... 4.018.892,00
Passius Financers.......................................................................... 1.094.660,00

TOTAL DESPESES ....................................................................... 7.304.393,00
B) INGRESSOS
Administració Pública..................................................................... 1.795.580,00
Ingressos Patrimonials.................................................................. .1.097.801,00
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Altres ingressos ............................................................................. 1.854.300,00
Préstec hipotecari .......................................................................... 2.556.712,00

TOTAL INGRESSOS ..................................................................... 7.304.393,00

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

Euros

A) DESPESES
Despeses de personal ...................................................................... 539.823,00
Compres i serveis exteriors............................................................ 1.468.868,00
Despeses Financeres ........................................................................... 7.440,00
Amortitzacions..................................................................................... 69.700,00

TOTAL DESPESES ....................................................................... 2.085.831,00
B) INGRESSOS
Administració Pública........................................................................ 825.282,00
Ingressos Patrimonials...................................................................... 210.549,00
Altres ingressos ............................................................................. 1.050.000,00

TOTAL INGRESSOS ..................................................................... 2.085.831,00

SEGON.- De conformitat amb allò que disposa l’article 169 del Reial Decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, i l’article 20 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, el
Pressupost aprovat s’exposarà al públic pel termini de quinze dies hàbils, als efectes
de reclamacions i es considerarà definitivament aprovat si, a l’acabament del període
d’exposició pública, no s’haguessin presentat reclamacions.”
El secretari dóna compte de l’esmena presentada pel GMPSC, de data 28 de
desembre de 2011, el contingut de la qual és el següent:
“Esmena que presenta el Grup Municipal Socialista al Dictamen sobre aprovació inicial
del Pressupost General de l’Ajuntament de Manresa per a l’any 2012.
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Atesa la convocatòria de sessió plenària 16/2011, que en el punt de l’Ordre del dia
2.1.1 inclou l’aprovació inicial, si escau, del Pressupost General de l’Ajuntament de
Manresa per a l’any 2012.
Atès que el Grup Municipal Socialista considera que per a l’any 2012 s’experimentarà
a la nostra ciutat, com a conseqüència perllongada crisi econòmica i social que vivim,
un increment de les peticions d’ajudes econòmiques de caràcter social per part de
molts ciutadans i ciutadanes amb greus dificultats.
Atès que en el exercici pressupostari en curs de 2011, s’ha tingut que procedir a
suplementar determinades aplicacions pressupostàries, per donar resposta a aquest
increment de despesa social.
Atès que de l’estudi del dictamen que l’equip de govern proposa al Ple, s’evidencia que
hi jan aplicacions pressupostàries que poden ser menysvalorades en la seva
consignació inicial proposada, sense alteració substancial de la seva funcionalitat i en
tot cas, sense distorsió del dictamen presentat, doncs aquest decrement es realitza en
quantitats econòmiques perfectament ajustables en temps i forma.
Atès que l’aplicació pressupostària que dona una agilitat operativa més idònia per fer
front al previsible increment de despesa social és la 2.23.231.12.2311.480 “Ajuts
econòmics. Atenció benèfiques i assistencials”.
El Grup Municipal Socialista proposa l’adopció del següent acord:
ACORDS
1.- Modificar a la baixa, en les quantitats que s’assenyalen, la consignació inicial
proposada en les aplicacions pressupostàries que figuren en l’annex adjunt a la
present esmena.
2.- Modificar a l’alça la consignació inicial de l’aplicació pressupostària
2.23.231.12.2311.480 “Ajuts econòmics. Atenció benèfiques i assistencials”, en 65.050
euros, de forma que la consignació inicial sigui de 235.050 euros.

ANNEX A L’ESMENA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA AL
DICTAMEN SOBRE L’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL DE
L’AJUNTAMENT DE MANRESA PER A L’ANY 2012.
A continuació es detallen les aplicacions pressupostàries amb el decrement proposat
respecte a la consignació inicial que figura al dictamen.
Aplicació pressupostària
2.22.221.2217.12.2217.143
2.23.231.2317.12.2317.226
2.23.235.2352.12.2352.226
2.23.235.2357.12.2357.226
2.33.333.3330.12.3330.226
2.33.334.3342.12.3342.226
2.34.341.3411.12.3411.226

Descripció
Altres prestacions econòmiques
Altre personal
Promoció de la Dona
Despeses Diverses
Cooperació Tercer Món
Despeses Diverses
Programa Acollida
Despeses Diverses
Museus. Despeses Diverses
Promoció de la Cultura Popular i Teatre
Despeses Diverses
Esport de Lleure i Competició.
Despeses Diverses

Decrement
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4.43.432.4320.12.4320.226
4.46.463.4630.12.4630.226
4.49.491.4910.12.4910.226
9.91.912.9122.12.9122.226
9.91.920.9203.12.9203.226

Promoció Turística
Despeses Diverses
Suport i Extensió Universitària
Despeses Diverses
Tecnologia i Societat de la Informació
Despeses Diverses
Comunicació
Despeses Diverses
Despeses Electorals
Despeses Diverses

1.000
3.500
1.000
10.000
10.000

Abans de començar el debat, l’alcalde explica que ahir, en la Junta de Portaveus, es
van pactar els temps de les intervencions i es va considerar que la intervenció inicial
del representant de l’equip de govern seria de 30 minuts i els portaveus dels altres
grups municipals, tindrien 15 minuts. A la segona i tercera ronda, aquest temps es
veuria reduït a 10 minuts pel que fa al representant de l’equip de govern i 5 minuts
pers als portaveus dels grups de l’oposició. Agraeix la voluntat d’aquest acord a tots
els grups municipals, amb la qual cosa es pretén no allargar excessivament el debat
d’un pressupost que ja ha estat debatut àmpliament i que des de l’1 de desembre corre
pels mitjans de comunicació i des del 16 de desembre ja el té cadascun dels
representants dels diversos grups municipals.

El senyor Josep Maria Sala, del Grup Municipal de CiU, diu que aquest és el primer
pressupost del nou mandat i s’ha realitzat amb els esforços de molta gent i amb la
col·laboració dels grups de l’oposició. Amb les converses que s’ha tingut amb tots ells i
ha hagut la possibilitat de contrastar posicionaments i opinions, la qual cosa sempre és
enriquidora per a la consecució del pressupost que avui es planteja.
És un pressupost molt condicionat, però malgrat aquesta situació se senten, com no
podria ser d’una altra manera, absolutament responsables del seu contingut. Entenen
que dóna resposta a les necessitats dels compromisos que té en aquest moment
l’Ajuntament envers la ciutat i la seva gent. Té la finalitat d’endreçar la situació de cara
al futur immediat, el qual se sap que no serà fàcil. Tot i això, diu que s’ha d’aprofitar
aquesta situació per intentar ser valents i assentar les bases perquè en el futur la ciutat
de Manresa tingui un bon posicionament, el qual es plantejarà en el moment en que hi
hagi un resorgiment de la situació actual de l’entorn.
Explica que el pressupost es basa en l’austeritat i que no perd mai de vista la
responsabilitat i les necessitats de la ciutat. També diu que aquest és un pressupost
amb incògnites perquè administracions superiors no tenen encara tancats els seus
respectius pressupostos i per tant no se sap de quins ajuts es disposaran. Els ajuts
que a hores d’ara ja han estat concretats en formen part però sobre els que no es té
informació, s’ha actuat amb prudència i s’han exclòs del pressupost. La informació que
es vagi confirmant en el decurs dels propers mesos s’hi anirà incloent, i amb això fa
referència sobretot als programes ocupacionals i de promoció econòmica.
Assenyala que els 3 objectius que per al proper exercici s’han marcat des d’una òptica
una mica economicista pensant en el futur de la consolidació de la situació de la
Corporació són:
-

El reequilibri econòmic, el qual ha de venir per una reducció en el futur
immediat dels romanents negatius acumulats.
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-

-

L’estabilitat financera, que ha d’ajudar a mantenir un nivell de liquiditat que
actualment té unes tensions que no són les desitjables i que esperen reconduir
durant el 2012.
La reducció del deute, ja que el nivell d’endeutament d’aquest Ajuntament és
elevat i s’ha d’aconseguir situar-lo en uns nivells que permetin en un futur
proper reemprendre les inversions, les quals són necessàries per qualsevol
ciutat.

Seguidament, repassa de forma general les dades més significatives del pressupost
2012. Pel que fa referència als capítols d’ingressos remarca que:
- Les operacions corrents representen una disminució del 0,81% respecte el
pressupost de l’any anterior;
- Les operacions de capital tenen un increment del 66,32% respecte el 2011;
- Sobre les operacions corrents comenta la disminució de les transferències corrents,
bàsicament d’ajuts o de subvencions que provenen d’altres administracions i que en
aquest cas esperen que a mesura que aquestes administracions vagin aprovant els
seus pressupostos la situació tingui un caire més de normalitat respecte exercicis
anteriors i que algunes de les coses que per prudència no s’han posat al pressupost es
puguin incloure finalment;
- Pel que fa a les operacions de capital l’increment ve donat per dos temes: D’una
banda per l’alienació d’inversions reals, que s’ha calculat en 3.001.232 €, i d’altra
banda pels passius financers, que malgrat que la situació de l’Ajuntament no permet
nous endeutaments, hi ha una operació que està permesa i que és la del préstec de
legislatura. Dels 3.650.000 €, 1 milió d’euros ja està signat i actualment s’està en la
recerca dels 2.650.000 € restants que esperen poder consolidar en els propers mesos;
- Sobre les alienaciions d’inversions per 3.001.232 €, tal i comentava amb anterioritat,
diu que hi ha dues partides reiteratives en els pressupostos de tots els exercicis, una
de les quals fa referència a parcel·les sobrants de via pública de caràcter general i
l’altra que fa referència a la venda de nínxols del Cementiri. Tret d’aquestes dues, la
resta formen part de la relació que s’ha entregat als Grups i en la qual es detalla
exhaustivament tots els elements patrimonials que es posen a la venda i també les
valoracions tècniques fetes per l’equip d’Urbanisme amb valors reals del mes de
novembre de 2011. Entre els diferents elements que es posen a la venda hi ha els que
fan referència a béns patrimonials municipals de sòl i habitatge, que s’alienarien
directament a l’empresa municipal FORUM perquè són béns afectats i els recursos
que se n’obtinguin han de ser utilitzats per FORUM o bé per compra de sòl per
habitatge públic o bé per a l’edificació d’habitatge públic. En aquest cas, es recondueix
directament a FORUM a través de la venda i facilitar els recursos econòmics a
FORUM o a través de facilitar-los els terrenys perquè siguin ells els qui els posi al
mercat. Sobre la resta d’elements patrimonials, la majoria s’alienaran per subhasta
pública o per permuta i la resta s’alienaran per venda directa al propietari o propietaris
confrontants o bé permuta–com en el cas de les parcel·les sobreres-. Assenyala que
en la mesura que sigui possible s’intentarà no permutar aquests elements per uns
altres perquè el que interessa a l’Ajuntament és fer líquid.
Quant als capítols de despeses, el senyor Josep Maria Sala diu que s’experimenta
una disminució del pressupost del 5,99%, passant dels 68.400.000 € del 2011 als
64.300.000 € del 2012.

Acta de la sessió plenària núm. 16 de 29 de desembre de 2011

13

- Dintre de les operacions corrents, diu que en el capítol 1 de personal es passa de
34,6 milions d’euros a 31,56 milions d’euros, amb la qual cosa hi ha un diferencial de 3
milions d’euros aproximadament, el que representa un 8,8% de disminució. La
disminució s’obté per 2 vies: Per la banda dels ingressos hi haurà menys aportacions
d’altres administracions per les qüestions de promoció econòmica que pot ser que més
endavant s’incorporin però que a hores d’ara no estan confirmades i d’aquest rebaix
aquest concepte suposa uns 2 milions d’euros aproximadament. L’altre milió que es
disminueix resulta dels estalvis que en el decurs del 2011 s’han consolidat en els
costos de la Corporació Municipal, la reducció de personal de confiança i les
prejubilacions, jubilacions i les persones que en el decurs dels darrers 6 mesos han
deixat de prestar serveis a l’Ajuntament, juntament amb l’increment 0 de la nòmina.
- Pel que fa al capítol 2 de béns corrents i serveis, l’estalvi és inferior i representa el
2,7% (611.000 €) però a diferència de l’anterior s’ha calculat l’absorció de l’IPC del
2011 i que en el moment de fer el pressupost es va estimar en un 3%. Aquest 3%,
sumat al 2,7% és un estalvi real del 5,7%, però la realitat de l’increment de preus fa
que no es reflecteixi des d’un punt de vista econòmic en el pressupost. En aquest
apartat s’han començat a fer actuacions, algunes d’elles ja estan plasmades en aquest
pressupost, i s’han fet gestions sobre alguns capítols importants com concessions a
tercers i serveis amb la intenció de reduir-ne el cost a l’exercici 2012. En altres casos
s’iniciaran gestions o bé vindran predeterminades pel que durant el 2012 s’han de
negociar noves concessions, amb la qual cosa els nous plecs contindran situacions
diferents i reduïdes respecte la situació vigent.
- Sobre el capítol 3 de despeses financeres, el diferencial d’un any per l’altre és molt
curt i diu que és un capítol que ha estat molt ben analitzat i quantificat pels serveis
financers municipals i està molt ben detallat en el document del pressupost. Per això
diu que no s’estendrà en la seva explicació però s’ofereix a respondre qualsevol
pregunta si algun dels membres presents té dubtes.
Sobre les transferències corrents, el senyor Josep Maria Sala explica que hi ha
alguna actuació que ha estat més contundent en tant en quant hi ha hagut un estalvi
generalitzat d’un 6,33% però que si es té en compte que d’aquest estalvi de 488.000 €
hi ha algunes partides que estan prefixades i que no admeten maniobra, s’ha fet un
esforç per intentar minorar les partides que podien ser retocades sense malmetre la
seva finalitat. Això és el que ha permès que el pressupost passi de 7,7 a 7,2 milions
d’euros en aquest apartat concret. Malgrat aquests estalvis, el senyor Josep Maria
Sala remarca la creació d’una partida en habitatge i rehabilitació que fa referència al
foment de la rehabilitació dels edificis catalogats. Explica que és una necessitat que té
la ciutat i que s’hi posen 50.000 €, xifra poc significativa o molt significativa pels
moments en els que estem, segons com es miri, i que té per finalitat poder ajudar els
edificis que estan catalogats i fomentar-ne la seva rehabilitació.
Els dèficits d’explotació que arrossega el Consorci de Residus durant els últims anys
ha portat a un increment de les tarifes en les aportacions, superior a l’IPC però en línia
amb la consecució del reequilibri econòmic del Consorci.
També destaca la importància del reforç que es fa en beques de menjadors escolars,
que passen de 30.000 € a 85.000 €, així com la creació d’un compte nou per a
emergències socials amb la finalitat de poder donar suport a les famílies que tenen
pisos llogats amb FORUM i que per les situacions actuals algunes d’elles tenen
dificultats, o en tindran, per fer front al pagament del lloguer. Recorda que des de
Serveis Socials existeix una partida de caràcter general per a tota la ciutat on es donen
ajuts per persones amb dificultats, com per pagar la llum, l’aigua o el propi lloguer del
pis.
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- Sobre el pla d’inversions, que correspon als capítols 6 i 7 del pressupost, el senyor
Josep Maria Sala diu que en el seu conjunt s’incrementen 1,6 milions d’euros respecte
l’any anterior però assenyala que d’aquest increment 5,9 venien condicionats pels
compromisos adquirits en l’anterior mandat i que el nou equip de govern de
l’Ajuntament de Manresa hi fa front. Aquests 5,9 milions d’euros serien superiors als 8
milions si no s’haguessin les dues gestions següents: D’una banda, el que s’ha aprovat
en el primer punt de l’ordre del dia de la sessió d’avui sobre els reforços financers per
a FORUM que s’han aconseguit per diverses vies, el que permet disminuir la xifra dels
3,5 milions fins a 1,7 milions d’euros, que sumat als altres dos compromisos que
l’Ajutnament té amb FORUM són 2,8 milions d’euros en total. D’altra banda, pel que fa
al Complex de les Bases, es van poder reduir els 4 milions d’euros que hi havia
compromesos al mes de juny gràcies a dues subvencions (una de la Diputació de
500.000 € i una altra de la Generalitat de 778.000 €) les quals es van incorporar en un
canvi de partides a l’octubre de 2011. A més a més d’aquesta reducció s’ha fet una
gestió amb l’empresa concessionària amb la finalitat de poder canviar el que s’havia
compromès per al 2012 i crear una plurianualitat nova, aprovada en el ple ordinari del
mes de desembre, que passa al 2013 per import de 1.891.000.
Remarca que el què pròpiament és inversió corresponent a l’actual equip de govern
per al 2012 són 303.000 €, la resta són situacions habituals i que es repeteixen
anualment com és el pagament de l’edifici del magatzem que en el seu moment va
finançar l’empresa concessionària de recollida de deixalles i neteja viària i que
representa 240.700 €, també diu que hi ha la partida que es compensa amb ingressos,
i en aquest cas inversió, de 250.000 € pels enderrocs i altres execucions subsidiàries.
També esmenta l’import de 120.000 € que formen part de Ciutadania, Barris i Serveis i
destinats als Consells de Districte. La resta d’imports corresponen a petites actuacions
que es portaran a terme en el decurs del 2012, entre les que destaca la urbanització
del C. Joan Maragall que és un PUOSC de 60.000 € que provenen de la Generalitat.
- Els passius financers consisteixen en el retorn del deute que l’Ajuntament ha adquirit
amb les entitats financeres i passen dels 3,9 milions del 2011 a 8,8 milions d’euros al
2012, amb la qual cosa hi ha un increment de gairebé 4,9 milions d’euros respecte
l’any anterior. Puntualitza que en aquest increment, més de 3 milions es produeixen
perquè deixen de tenir vigència els 2 anys de carència del refinançament que es va
portar a terme l’any 2009 i això posa en marxa la màquina de devolució de principal a
partir de 1 de gener de 2012. La resta és la part d’amortització del crèdit ICO que s’ha
d’amortitzar entre els anys 2012, 2013 i 2014 i el préstec de legislatura que 1 milió ja
està concedit i en aquest pressupost es calcula l’amortització que s’ha de fer entre el
2012, 2013, 2014 i primer semestre de 2015 i la part proporcional del préstec de
legislatura 2.650.000 € que es pretén aconseguir i que s’ha comptabilitzat en els
ingressos i en la part de les despeses per la part que li correspon.
Per finalitzar, el senyor Josep Maria Sala fa dues consideracions. La primera és
respecte l’esforç que es fa en aquest pressupost per reforçar les partides de Serveis
Socials. Es preveu que en l’exercici 2012 es deixaran de percebre subvencions d’altres
administracions per import de 163.000 € i la partida pressupostària que l’Ajuntament
proposa per a Serveis Socials és de 31.000 € inferior a la que hi havia l’any 2011, el
que vol dir que s’ha fet un reforç de 132.000 € respecte l’any anterior i tenint en
compte que hi havia algun programa d’alguna institució de la ciutat que no era actuació
pròpia de la Corporació els números són positius de cara a l’exercici 2012.
La segona consideració fa referència a la Promoció Econòmica. Diu que les xifres del
2012 són substancialment inferiors a les del 2011, i assenyala que de la part que
aporta l’Ajuntament, l’11% del total era amb recursos ordinaris al 2011, però que al
2012 serà del 15%. Amb això s’aconsegueix que el departament de promoció
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econòmica tingui suficient preparació i musculatura per estar preparats per aquelles
incorporacions que puguin arribar en els propers mesos i es puguin incorporar en el
pressupost.
Com a comentari final, explica les 3 modificacions que s’introdueixen a les bases
d’execució del pressupost.
La primera modificació és en l’article 10 bis i consisteix en la creació d’un paràgraf d’un
crèdit ampliat en motiu d’una proposta de Tresoreria per a la contractació d’un servei
de col·laboració en les tasques d’inspecció i recaptació municipal, que permet vincular
els majors ingressos a la possibilitat que aquests quedin aplicats a major despesa amb
aquesta finalitat.
La segona modificació és l’eliminació en l’article 37 dels apartats 1 i 4, fruit del nou
sistema de compres i contractes menors que entrarà en funcionament a partir de l’1 de
gener de 2012 i que serà centralitzat. Si abans no estaven subjectes a fiscalització
prèvia ara sí que ho estaran.
La tercera modificació consisteix en què en els conceptes 489.20 (les subvencions
nominatives) quedaran vinculades a nivell d’aplicació pressupostària.
En total, la xifra del consolidat del pressupost general municipal incloent-hi les
societats Aigües de Manresa, SA, FORUM, SA i Manresana d’Equipaments Escènics,
SL és de 106.033.023 €.
El senyor Josep Maria Sala, amb relació a l’esmena que el Grup Municipal Socialista
ha presentat al pressupost, diu que l’equip de govern l’ha estat estudiant des d’un punt
de vista polític però que també han demanat als serveis tècnics de Secretaria i
Intervenció per analitzar que la seva incorporació no malmetés possibles compromisos
preadquirits per la Corporació. Els informes han estat favorables i el posicionament de
l’equip de govern, després de debatre-ho i fer un esforç addicional, ha pres la decisió
d’assumir-la i votar-la favorablement i per tant, incorporar-la en el cost general del
pressupost. Amb aquests arguments demana als presents que votin favorablement al
conjunt del pressupost.

El senyor Adam Majó, del Grup Municipal de la CUP, en primer lloc agraeix a
l’equip de govern que hagi fet arribar tota la informació del pressupost amb antelació.
De l’anàlisi dels pressupost, al seu grup li preocupen dues qüestions. D’una banda, hi
ha el deute al qual ha de fer front l’Ajuntament. Durant el 2012 s’hauran de pagar més
d’11 milions d’euros en concepte d’amortització del crèdit i de despeses financeres.
Això vol dir que l’Ajuntament pagarà als bancs 3 milions d’euros de diners públics en
interessos i pensa que això els hauria de preocupar perquè és un exemple de la
situació a la que s’ha arribat. D’altra banda, també els preocupa la disminució de les
transferències d’altres administracions. De fet, ja es queixaven que els ajuntaments
estaven mal finançats i que es rebien pocs recursos de les administracions i aquest
any encara es disminueix més (gairebé una tercera part). Diu que aquesta situació té
moltes explicacions i entre elles destaca sobretot l’espoli fiscal. Explica que cada any
el 10% del PIB de Catalunya va cap a Madrid i no torna ni en forma de recursos ni en
forma de serveis, i que això condemna a que els ajuntaments estiguin infrafinançats.
També destaca que es té un sistema fiscal injust i poc progressiu, en el qual els rics
paguen poc i causa dèficit en les administracions públiques i també en l’ajuntament. El
seu grup entén que el govern de la Generalitat i CiU no fa front a les causes de fons
del mal finançament dels ajuntaments i no avancen cap a la independència, que ells
consideren que seria la solució per a l’espoli fiscal, ni tenen una política decidida per
avançar cap a una fiscalitat més justa. Per això diu que no poden esperar solidaritat ni
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comprensió envers uns pressupostos que pensen que no són els que aquesta ciutat
necessita i es mereix.
Entrant en el detall d’algunes partides, al seu grup els preocupa i els sembla greu la
reducció en la promoció de l’ocupació. Diu que al 2007 cada aturat podria rebre 1.500
€ en foment de l’ocupació i que amb el pressupost actual rebrà menys de 500 €, a no
ser que arribin ajudes d’altres administracions. Troba paradoxal que quan més aturats
hi ha menys recursos es posen per fer front a l’atur i per fomentar l’ocupació.
També els preocupa que la despesa social no augmenti sinó que disminueixi, encara
que ho faci poc. Sobretot si es té en compte que les necessitats dels manresans quant
a ajuts socials augmenten i que l’Ajuntament no podrà fer front a totes les demandes
que li arribin. Informa que votaran a favor de l’esmena del Grup Municipal Socialista,
encara que només sigui de 65.000 € però que troben que és bo que vagin a despesa
social.
Com una qüestió més de procediment que de volum econòmic els preocupa la gran
quantitat de subvencions nominatives que existeixen en àmbits com l’esport, ajuts
socials, etc. perquè entenen que les subvencions nominatives fomenten l’arbitrarietat,
l’amiguisme i la manca de transparència. Pensen que les subvencions s’haurien de
sotmetre a concurs públic i a la confrontació de programes de les diferents entitats i
per tant, el sistema de les subvencions nominatives que en aquests pressupostos són
especialment destacables en esports i ajudes socials els sembla que no és la millor
manera de redistribuir els recursos públics.
També els amoïna l’augment previst en recaptació per infraccions administratives. No
els semblaria malament si això respongués a una voluntat decidida de millorar la
qualitat de l’espai urbà de la ciutat i la mobilitat, ja que pensen que hi ha molta cosa a
fer i les multes poden ser un instrument perfectament vàlid per aquesta finalitat. Però
no trobarien bé que l’augment tingués afany recaptatori, ja que a part de que això no
està permès per la llei, els sembla que no és la manera de solucionar determinats
aspectes de la despesa com poden ser els problemes laborals i les retribucions del
personal, els quals s’haurien de solucionar en altres àmbits.
Troba que la gran novetat en aquests pressupostos són els 3 milions d’euros que
s’aconseguiran amb la venda de terrenys. Els preocupa perquè entenen que es vol
quadrar el pressupost fomentant l’especulació, ja que si l’Ajuntament ven en aquests
moments vendrà barat i qui comprarà, comprarà barat, amb l’objectiu de vendre car
en uns anys. Diu que l’especulació, a l’igual que l’excés de deute, és una de les
causes que ha portat a la difícil situació econòmica i social actual i pensen que no és
un bon sistema per quadrar els números d’un pressupost municipal. Assenyala que
alguns d’aquests terrenys que es posen a la venda estan a les zones on els preveu
que la ciutat creixerà, bàsicament al Tossal dels Cigalons 2 –a l’altra banda del C.
Martí i Pol- i al Tossalet de les Musteles –més enllà de la Font dels Capellans-. Diu
que el dia que la ciutat hagi de créixer ho farà en aquestes zones i pensen que és
important que l’Ajuntament disposi de terrenys per competir en el mercat i defensar els
interessos de la ciutat enfront dels promotors i especuladors. Si es ven aquest capital
s’estarà hipotecant el futur de la ciutat per solucionar un problema de tresoreria
imminent. Entenen que en aquest cas, l’equip de govern el que ha fet ha estat vetllar
pels seus propis interessos i pels de l’Ajuntament però no pels de la ciutat perquè la
ciutadania no percebrà aquesta venda de terrenys com una pèrdua, perquè actualment
són solars i horts, però a la llarga tindrà un cost greu per la ciutat. Saben que és molt
més fàcil quadrar els números d’aquesta manera que no pas fent fora a treballadors, la
qual cosa provocaria un conflicte i a més a més seria injust en la majoria dels casos, o
bé retallant despeses o deixant aturades algunes inversions com podria ser la del C.
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Montserrat o l’edifici del Parc Central, encara que en aquest darrer cas es perdrien
subvencions d’altres administracions, o fins i tot el Complex de les Bases Nord.
Consideren que l’equip de govern, per tal de no haver de front als fets i de no haver de
donar explicacions a la ciutadania sobre les coses que no es poden fer perquè no hi ha
diners, han optat per la via fàcil que és vendre’s terreny. Per tot el que ha explicat, diu
que el seu grup votarà en contra d’aquests pressupostos.
El senyor Albert Pericas, del Grup Municipal de PxC, destaca que en els impostos
directes l’IBI s’incrementa 3 milions d’euros i que les taxes i preus públics també
s’incrementen 2 milions d’euros. Diu que el seu grup sempre s’ha posicionat en contra
de l’increment d’impostos i taxes.
El deute públic puja 5 milions d’euros amb relació al de l’any anterior i que entre
amortitzacions i nous préstecs s’està hipotecant el futur de la ciutat de Manresa. Des
del seu punt de vista, l’estabilitat financera queda lluny.
Els preocupa la retallada en temes d’ocupació, ja que pensen que s’hi hauria d’invertir
més en comptes de disminuir.
Quant a l’alienació de terrenys pensa que en un futur aquests terrenys es podran
trobar a faltar, perquè no se sap a quin preu l’Ajuntament haurà de comprar el sòl en
un futur.
Pregunta si en l’aportació a FORUM falta incloure-hi la despesa d’1.080.000 € del juliol
i dels 660.000 € del novembre.
Sobre l’apartat de
complementàries.

regidories,

volen

saber

què

s’entén

per

retribucions

Tampoc troben massa correcte la reducció de 800.000 € que s’ha fet a Drets de
Ciutadania.
Sobre les multes de circulació, demana prudència als ciutadans perquè s’ha calculat
que es cobraran 2 milions d’euros per aquest concepte i no creu que sigui una manera
encertada d’ingressar diners.
El senyor Albert Pericas assenyala que votaran en contra dels pressupostos del 2012.
El senyor Xavier Javaloyes, del Grup Municipal del PP, assenyala que aquest
debat sobre el pressupost és dels més importants perquè marca les tendències del
destí que es donarà als impostos que paguen els ciutadans i les aportacions d’altres
administracions i els esforços per sortir del forat en que ens trobem actualment.
Agraeix l’esforç en l’intent de posar ordre en el reconeixement del deute de
l’Ajuntament que ve del mandat anterior. També agraeix l’esforç del conjunt de tots els
treballadors de l’Ajuntament per fer possible el quadrament del pressupost.
Tal i com van fer amb les ordenances fiscals, el pressupost que presenta l’actual
govern municipal els mereix molt respecte. Amb tot, posa de manifest que és el
pressupost de l’equip de govern per aquest Ajuntament. Entenen que, com ha dit el
senyor Josep Maria Sala, sigui un pressupost auster, condicionat i per posicionar-se
per quan la situació sigui més favorable. Diu que el Grup Municipal del PP comparteix
els objectius del pressupost de reequilibri econòmic, estabilitat financera i de reducció
de deute, ja que creuen que és el camí que s’ha de seguir.
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Diu que els gairebé 9 milions d’euros que s’han de pagar de deute, el que suposa 5
milions de més, pot fer trontollar el pressupost en el moment actual.
Pel que fa a la previsió d’ingressos, troben que és més que optimista. En l’IBI s’han
consignat 3 milions i mig més, i tot i que és cert que han aflorat les altes de molts
habitatges pendents, posen en dubte que els ciutadans de Manresa puguin fer front a
aquest pagament. Quant a l’ICIO, s’incrementa gairebé un 30% amb 1.320.000 €,
quan sembla que difícilment s’hagi arribat al milió en el pressupost actual. En les
multes l’increment s’ha fet per més del 55% i sobre això no entraran en si la xifra és
correcta o no o si s’ha de multar o no. El que sí que troben més preocupant és que en
la venda de patrimoni municipal hi hagi un increment de 2,5 milions d’euros, que
respecte el pressupost del 2011 és un 450% superior. Per tot això, consideren que la
previsió d’ingressos és molt més que optimista i això fa que es posi en dubte la
generositat del quadrament del pressupost. Admet que hi ha una disminució en les
despeses de més de 3 milions d’euros que provenen de la baixa de programes
d’ocupació i cursos i de les jubilacions i prejubilacions de treballadors que no s’han
substituït. Però independentment de la rebaixa de les despeses podrien haver-hi un
seguit de rebaixes superiors. Encara que avui s’aprovi el pressupost, el del 2011
s’haurà de prorrogar fins que el del 2012 passi els tràmits legals fins que sigui vigent.
Diu que és cert que amb aquest document fan endreça d’una realitat però no hi ha res
mes, de manera que es podrien continuar prorrogant els pressupostos tranquil·lament
perquè aquest pressupost no genera cap futur, ni a curt ni a mig termini. Pensa que
per endreçar no cal fer un pressupost nou, sinó prorrogar-lo i anar-lo endreçant fent
canvis de partides.
En aquest pressupost troben a faltar temes cabdals com la Reforma, el solar de les
Escodines, la Plaça Bages, el Casino, el parc Vila Closes, la Fàbrica Nova, el Tren
Tram –encara que aquest no depengui de l’Ajuntament-, l’estació de la RENFE, el
turisme del camí de Sant Jaume, la remodelació de les rotondes de les cruïlles de la
ciutat, l’Hospital de Sant Joan de Déu, el Congost i els edificis annexes, la Fàbrica dels
Panyos, el crematori, la millora de les instal·lacions de seguretat i l’accessibilitat als
col·legis de la ciutat etc. No vol entrar a valorar si això en positiu o negatiu, però creu
que aquests són temes que tenen incidència en el futur de Manresa i que el
pressupost no contempla. Tot i que l’equip de govern diu que aquest pressupost vol
ser un punt d’inflexió dels números vermells, pot arribar a ser la continuïtat d’un
immobilisme perillós i assenyala que això és un problema.
Malgrat el respecte que el Grup municipal del PP manifesta davant aquest pressupost,
també pensen que no és la manera d’afrontar el futur de la ciutat de Manresa i que els
ciutadans es mereixen quelcom més que un document d’endreça i que els projectes de
ciutat s’haurien de constatar en aquest pressupost, encara que només fos de mínims,
per tal que es palpités la il·lusió i un sentiment per la ciutat de Manresa. Com que
troben a faltar aquesta emoció no el votaran a favor.
El senyor Pere Culell, del Grup Municipal d’ERC, diu que el seu Grup vol agrair el
temps donat per estudiar el pressupost, i també el diàleg, que ha servit per aclarir
conceptes.
Els pressupostos són difícils i donada la situació complicada caldria, dintre dels
marges que es tenen, seguir treballant per la cohesió social, per l’activitat econòmica i
per una societat més justa, intentant redistribuir la riquesa per un país lliure.
Recorda, segons les paraules del senyor Majó, l’espoli fiscal, i creu que si no hi
hagués això, ara la situació actual dels ajuntaments, dels Consells Comarcals i de la
Generalitat, no seria la mateixa.
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Diu que a Catalunya es té una doble crisi, la d’Espanya i la crisi global i això sumat als
impagaments de l’estat a la Generalitat, de la morositat de la Generalitat als
ajuntaments i als Consells Comarcals crea una situació complicada.
Sobre els pressupostos anteriors, diu que és cert que la crisi es va detectar l’any
2007,2008, 2009 però té la sensació que a mida que avança el temps es fa més
evident que la crisi és més dura del que semblava fa dos o tres anys.
Es cert que quan la crisi no semblava tan dura, amb la baixada d’inversió privada, els
Consells Comarcals, els ajuntaments i la Generalitat va fer una aposta no gaire
avaluada amb les seves conseqüències per aportar diners públics, fet que ha portat a
l’ajuntament a un endeutament que s’està patint actualment.
En referència al pressupostos 2012, creu que a l’igual que han manifestat el regidor
Sala i el regidor Majó són pressupostos amb interrogants, però creu que s’ha d’intentar
vestir-lo per donar eines per treballar a partir d’aquest any. També diu que és un
pressupost viu, ja que durant l’any es produiran canvis fet que provocarà l’adaptació a
la nova situació.
Manifesta que la feina feta d’anteriors governs de fer una important retallada de
despeses, és un esforç important i real per millorar l’eficiència i reduir despeses.
Creu que hi ha hagut un canvi d’inflexió, com els passius financers, els tres milions de
desaparició de les carències, el nou crèdit ICO i el crèdit de legislatura.
Creu que les polítiques socials i les polítiques d’ocupació haurien d’estar més
reforçades.
Referent al capítol d’inversions diu que és cert que hi ha un augment de 5,1 a 6,7
milions d’euros, amb 5,9 milions compromesos pel tema de FORUM, però que és
important mantenir-lo, ja no pel que fa a la rehabilitació sinó també pels serveis
socials que presta.
En relació a la resta de despeses, creu que és bastant continuista, segurament
perquè ja s’ha reduït bastant en molts àmbits i costa molt reduir-hi més.
Dels ingressos, diu que creuen que són per quadrar el pressupost i les taxes i els
impostos que es puguin cobrar s’haurà de veure fins a quin punt es confirma la
recaptació. Quant a la venda de patrimoni, els fa por que sigui malvenut.
Afegeix que en el capítol d’ingressos és obligat que l’equip de govern treballi i estigui
al cas de qualsevol programa, subvencions, Pla de barris,etc.
En resum creu que són uns pressupostos vius i que s’han d’adaptar a les noves
situacions, sent la voluntat del seu grup de no obstaculitzar-los, ja que els hi consta
que s’han treballat amb cura i s’han fet pensant bàsicament per la ciutat.
Tenen dubtes, incògnites i els hi preocupa el resultat del final de l’execució, l’informe
de l’interventor, les despeses socials, fomentar llocs de treball, creu que s’ha d’apostar
pel Parc Central i s’ha d’estar preparat per quan arribi la reactivació econòmica, donant
una economia amb un valor afegit.
S’ha de vetllar perquè el govern sigui el màxim d’eficient possible i aconsegueixi els
ingressos necessaris. Dóna el suport del seu grup per treballar amb gran projectes
quan sigui necessari i la seva actitud enfront del pressupost és de facilitar-lo amb la
seva abstenció.
El senyor José Luis Irujo, del Grup Municipal Socialista, recorda que el moment
actual és molt difícil.
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Diu que això ve de l’any 2008, quan el pressupost de l’Ajuntament era de 101 milions i
el de l’aquest any 2012 és de 79.915 milions d’euros. Creu que la comparativa il·lustra
la magnitud del drama que viuen les administracions públiques en general i, en
particular, el nostre ajuntament.
Manifesta que l’any 2011 es va aprovar un pressupost de 77.515 milions d’euros (24
milions menys que l’any 2008), creu que es bo esmentar-lo ja que aquestes reflexions
no es fan en èpoques de bonança de creixement.
Felicita als grups que han intervingut al Ple pel to correcte i diu que el seu grup no
actuarà de forma irresponsable o demagògica. Creu que l’oposició ha d’aportar
solucions factibles, possibles i reals a la marxa econòmica de l’ajuntament, i que
incidirà positivament en la gestió que faci el govern municipal per a la crisi, ja que si
s’actua contràriament s’introduiran elements de discussió que empitjoren la gestió.
Entén que l’Ajuntament de Manresa som tots.
Diu que ells no van rebre el suport per part de l’oposició en els pressupostos 2009,
2010 i 2011 cosa que no va afavorir un enfrontament de la crisi.
Creu que el dictamen del pressupost que presenta l’equip de govern és realista
possibilista i pragmàtic, que planteja solucions als condicionants que conviuen amb el
pressupost: el deute i els diferents compromisos en l’àmbit de projectes d’inversió com
podrien ser els habitatges de protecció oficial de lloguer de les Escodines i el Complex
Nord.
Creuen que els pressupostos tenen una línia continuista per tal d’afrontar els
problemes que es deriven de la crisi.
Des de l’any 2008 és la primera vegada que creix el pressupost, cosa lògica pel
creixement del deute i perquè s’han d’afrontar els compromisos.
Diu que les dades del pressupost són significatives i positives, potser és el camí per
estabilitzar l’administració però s’ha de dir amb molta precaució, ja que l’equip de
govern es veu obligat a consignar 6.605.000 milions d’euros menys amb aportacions
d’altres administracions, sent això la gran davallada d’ingressos que patirà
l’Ajuntament i tindrà una repercussió molt important sobre les polítiques actives
d’ocupació.
No obstant això, el capítol d’ingressos ha crescut en 2.400.000 euros, perquè la
previsió que fa de recaptació d’ingressos és positiva, ja sigui per impostos directes i
indirectes, taxes i preus públics i també per la previsió de consignar 1.771.000€ de
recaptació per multes per les infraccions administratives.
En relació a la venda de patrimoni, creuen que és legítim, sobretot amb una situació
d’urgència econòmica tot i que s’ha d’anar en compte a malvendre.
Referent al capítol de despeses creu que s’ha fet un esforç per reduir la despesa, però
no entenen com el govern de la Generalitat no pot dotar pressupostàriament, vist
l’esforç que havia fet l’Ajuntament de Manresa, en relació a les polítiques actives
d’ocupació, polítiques de formació ocupacional i programes de reinserció laboral, cosa
en què ara es veuran disminuïts.
Pel que fa a la resta de partides es veu un esforç per reduir la despesa. Es fa una
reducció de les subvencions en 700.000€ i els increments que es fan al capítol de
despeses són necessàries.
En relació al deute diu que aquest es genera perquè el traspàs i la transició d’una
època de creixement econòmica a una època de depressió econòmica és dramàtic, ja
que estructuralment les administracions no tenen la flexibilitat d’actuació que pot tenir
el sector privat, per tant, l’administració pública té aquest dèficit de gestió que obligava
a atendre els compromisos d’inversió generats i reduir la despesa. Creu que les
inversions estan ben resoltes.
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Ells van anunciar que votarien favorablement si hi havien dos temes importants, la
dotació econòmica d’un fons d’ajuda social, acceptat pel govern, cosa que els hi
agraeix, però no poden votar favorablement perquè es retalla considerablement amb 4
milions d’euros per les polítiques actives d’ocupació. Insisteix, no per voluntat de
l’equip de govern, però aprofita per instar-lo a què gestioni davant del govern de la
Generalitat per incrementar els fons locals d’ocupació, ja que són els ajuntaments els
qui han de gestionar-los, per afrontar l’actual crisi d’atur.
No els hi agrada la rebaixa dels Consells de Districte, ja que s’havia fet un esforç
perquè aquests poguessin participar d’una manera efectiva. Volen que entenguin
l’abstenció com una abstenció activa oferint diàleg, consens i pacte davant la difícil
situació econòmica.
L’alcalde dóna pas a les interpel·lacions.
El senyor Josep Maria Sala, del Grup Municipal de CiU, assenyala que tots els
grups han parlat del tema de la promoció econòmica. Diu que una cosa són els
pressupostos que s’aproven i una altra cosa els pressupostos que s’executen, i que el
que ha fet l’equip de govern amb el pressupost que presenten és un exercici de
realisme. Quant a la promoció econòmica es comprometen a fer allò que inicialment té
garanties suficients per dur-se a terme al llarg del 2012 i no s’han inclòs altres coses
que s’havien estat fent fins ara, tot i que possiblement es faran, perquè en aquests
moments no hi ha la certesa suficient que es podran realitzar. Diu que no és bo inflar el
pressupost, encara que pugui ser fàcil fer-ho, i que si més endavant arriben diners per
a programes d’ocupació ja s’inclouran.
L’aportació que fa l’Ajuntament amb recursos ordinaris a la promoció econòmica al
2012 és superior percentualment a la que es va fer el 2011, amb l’afegit que s’ha creat
l’Oficina d’Atenció Econòmica, que només amb personal té un cost de 364.000 €, de la
que creu que se’n traurà un gran rendiment, que serà eficient i que millorarà la relació
del món empresarial i econòmic amb l’Ajuntament perquè ha de ser un facilitador.
Assenyala que aquesta oficina és un nou esforç que s’afegeix al pressupost i que és
promoció econòmica, tot i que amb un sentit ampli.
Per això, demana als assistents que, independentment del seu posicionament de vot,
tinguin la suficient confiança en que aquest equip de govern farà totes les actuacions
proactives per aconseguir les millores de finançament, internes i externes, el que vol
dir en d’altres administracions o en el sistema financer, per millorar el punt de partida
que no és més que el pressupost que aquí es planteja. Li sap greu que els grups parlin
de la reducció de la promoció econòmica, perquè l’equip de govern no està reduint res
sinó que l’estan potenciant, però la situació és que s’han de situar en unes xifres que
són les que es corresponen a la realitat en el dia d’avui.
Assenyala que algú també ha dit que la despesa social es redueix. El senyor Josep
Maria Sala diu que això no és així perquè s’incrementa i que l’Ajuntament hi destina
més recursos que en anys anteriors. El que sí que és cert és que altres
administracions donen menys ajuts i l’Ajuntament ho compensa amb recursos ordinaris
que es treuen d’altres finalitats d’altres regidories.
Sobre el comentari que s’ha fet de l’arbitrarietat de les subvencions nominatives, el
senyor Josep Maria Sala troba que són molt transparents perquè les aprova el Ple en
el moment d’aprovar el pressupost. No entrarà a discutir si agrada o no el sistema, tot i
que al darrera hi ha una reglamentació que li dóna suport i remarca que l’Ajuntament
té la responsabilitat de fer el seguiment d’aquestes subvencions perquè es duguin a
terme les finalitats per a les quals han estat concedides.
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Pel que fa al tema de les multes, el senyor Josep Maria Sala es remet a l’explicació
que ha donat el senyor José Luis Irujo, la qual ha estat molt ajustada a dret. Afegeix
que si la gent compleix no hi haurà multes, però que si la gent se salta la normativa no
seran sancions amb afany de recaptació sinó de normativa cívica. Quan de manera
reiterada la gent no compleix, arriba un punt en que, malauradament, la forma perquè
la gent ho entengui és multant, però això no vol dir que l’objectiu sigui recaptatori.
Constata que a alguns grups no els ha agradat que es posi patrimoni a la venda. Diu
que el resultat de l’alienació patrimonial és per finançar inversions, el que voldrà dir
que són béns que continuen quedant en el sí de la ciutat de Manresa, és a dir, es
transformen uns terrenys en edificis o en altres elements que també formaran part del
patrimoni municipal. Sobre el comentari que s’ha fet de que no era el millor moment
per fer-ho, diu que les necessitats són les que són i que ningú ha plantejat altres
alternatives perquè es poguessin discutir en aquest Ple. Troba que és fàcil fer
determinades propostes i recorda que algun grup ha plantejat els acomiadaments,
però diu que el problema no és acomiadar sinó adequar les necessitats de tots els
recursos a les finalitats de servei que té l’Ajuntament, i aquesta és la línia que s’ha de
seguir.
Sobre les referències d’alguns grups a l’increment de l’IBI, el senyor Josep Maria Sala
recorda que, tal i com ha dit abans, una cosa són els pressupostos inicials i una altra
els pressupostos executats, i informa que en aquest apartat la recaptació durant el
2011 -malgrat que el pressupost era de 22.400.000 € - està ratllant els 23.500.000 €.
Tenint en compte això i el que queda pendent de regularitzar d’anys anteriors (que
està previst que estigui a finals del primer quadrimestre del 2012), entén que la xifra
que plantegen està dintre de la normalitat, malgrat sigui elevada.
Assenyala que algú ha dit que el pressupost es podria prorrogar tal i com està ara i
que no passaria res, però diu que si això es fes quedaria tot aturat en un parell de
mesos. No servirien perquè no es podria fer front, entre d’altres coses, a la despesa
financera perquè aquest any és molt superior a la de l’any anterior. Considera que
endreçar garanteix el futur i li sap greu que des d’alguns grups de l’oposició es faci una
crítica fàcil sense un fonament realista perquè això crea una sensació de manca
d’il·lusió que no és la que presideix a l’equip de govern.
Finalment, sobre la continuïtat de la despesa, diu que ha estat reconduïda de la
manera que han cregut que podien treure un millor profit dels recursos municipals
donant el millor servei al ciutadà, que en el fons és l’obligació principal que té
l’Ajuntament.

El senyor Adam Majó, del Grup Municipal de la CUP, felicita a ERC per haver
reconegut la seva part de responsabilitat a la situació de sobreendeutament de
l’Ajuntament, i lamenta que el PSC no hagi fet el mateix a aquestes alçades, no només
perquè quan estaven al govern no van fer res quan va arribar la crisi sinó perquè
durant l’època de vaques grasses no van preveure que la crisi podia arribar. Diu que
no només van sobreendeutar l’Ajuntament sinó que a més van ajornar el retorn
d’aquest endeutament al 2012, passades les eleccions.
L’alienació de patrimoni els sembla especialment greu perquè en aquesta legislatura
s’haurà de fer el Pla General, de manera que els semblaria millor que primer es fes el
Pla General i després veure si hi ha algun patrimoni que es pot vendre. Creu que ho
estan fent al revés, perquè s’està perdent una eina que permet encarar la revisió del
Pla General. Ja saben que l’alienació es fa per finançar inversions, però el que posen
en dubte és si aquestes inversions són imprescindibles en aquests moments. Pensen
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que actualment és millor aturar-ne algunes encara que això tingui un cost d’imatge per
l’Ajuntament i l’equip de govern, ja que d’aquesta manera no s’hipoteca el futur de la
ciutat.
Sap que el senyor Josep Maria Sala ha de dir que les multes no tenen intenció
recaptatòria perquè així ho diu la llei, però és evident que si la previsió és la
d’augmentar els ingressos per sancions administratives no és perquè de cop
considerin que els manresans i les manresanes siguin més incívics, sinó perquè
entenen que els que s’encarreguen de recaptar multes faran millor la seva feina, la
qual cosa vol dir que ho han estat negociant.
Sobre el comentari que havia fet de la possibilitat d’acomiadar gent aclareix que el feia
en el sentit que es plantegés la possibilitat de quadrar els números acomiadant gent
tindria un cost polític molt més greu per l’equip de govern, en canvi, vendre’s terreny té
un cost polític molt inferior a curt termini. Això no vol dir que el seu grup estigui
defensant que s’hagin de fer acomiadaments, i que ho feien per comparar que algunes
mesures tenen repercussions més còmodes que d’altres.
Per últim, diu que li sembla que el senyor Josep Maria Sala confon la promoció
econòmica amb les polítiques de foment de l’ocupació. Li diu que no és el mateix
perquè amb la promoció econòmica s’ajuda a les empreses de Manresa a tirar
endavant, i és cert que això crea ocupació a Manresa, però amb les polítiques de
foment de l’ocupació s’està ajudant els manresans a qualificar-se per trobar feina on
sigui. Pensa que el govern barreja els dos conceptes i que s’haurien de fer
paral·lelament però de forma separada.
El senyor Albert Pericas, del Grup Municipal de PxC, torna a preguntar si en el
pressupost s’inclouen les aportacions a FORUM de juliol i novembre. D’altra banda,
entén que si el govern ha pujat les taxes i els impostos i que si ha rebaixat els plans
d’ocupació és perquè no reben subvencions d’altres institucions com la Generalitat o
l’estat. Reitera que troben que sí que hi ha hagut un increment de l’IBI en comparació
amb el 2011.
El senyor Xavier Javaloyes, del Grup Municipal del PP, diu que quan han plantejat
que a aquest pressupost li falta il·lusió no ho han fet amb la intenció d’alarmar la
ciutadania ni des de la irresponsabilitat que el seu grup té envers les problemàtiques
reals que té l’Ajuntament i la ciutat. Ho deia perquè els ciutadans pensen que amb el
canvi de govern hi haurà canvis estructurals i de manera de fer, i sap que aquests
canvis no es fan d’un dia per l’altre sinó que es plasmen en documents que
necessiten fer-se amb una previsió de temps i això és el que no constaten.
El seu grup ha reconegut que amb el pressupost posen ordre, però el problema està
en què hi ha darrera i què els espera en un futur. Entén que s’ha de ser valent per
posar ordre però a la vegada s’ha de plantejar un futur clar i diàfan, i això ho ha de fer
el document dels pressupostos i no creu que sigui bo anar introduint-li canvis a mesura
que la Generalitat o la Diputació aprovin els seus. Per anar introduint canvis pensa que
ja n’hi ha prou amb prorrogar el pressupost actual i fer canvis de partides, malgrat que
els interessos hagin pujat. En qualsevol cas, el que es podria fer és esperar a fer el
pressupost municipal quan les altres institucions hagin tancat els seus pressupostos.
Això donaria peu a projectar més il·lusió amb un projecte de noves inversions, perquè
troba trist i d’un apalancament absolut que només es destinin 303.000 € per a noves
inversions en una ciutat de 77.000 habitants.
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No es tracta només de retallar perquè també es poden generar estalvis. En aquest
sentit es pregunta perquè es paguen 25.000 € a l’any per formar part de la Federació
Catalana de Municipis i de l’Associació Catalana de Municipis, quan només es podria
estar en una sola d’aquestes entitats, o en cap. I com aquesta, diu que hi ha multitud
de partides amb aquestes característiques.
Assenyala que més que les retallades, el que no s’ha tocat a fons és l’estalvi. El seu
grup ha constatat que hi ha hagut una abstenció per part dels grups que han generat la
situació actual i a la qual el nou equip de govern ha de posar ordre. El “no” del Grup
del PP és actiu, en positiu i amb molta il·lusió i en qualsevol cas l’equip de govern
s’acompanya dels companys de viatge que vulgui i en això no hi entren. Però
constaten que hi ha una realitat econòmica que ha portat aquests pressupostos i
constaten també que hi ha qui els dóna el seu recolzament, en canvi el seu Grup
municipal no hi està gens d’acord.
El senyor Pere Culell, del Grup Municipal d’ERC, en relació amb el darrer comentari
que ha fet el senyor Xavier Javaloyes, diu que quan hi havia el govern d’esquerres i
progressista a Manresa, les votacions de tots els grups de l’oposició eren en contra i,
al contrari del que es pugui pensar, té la sensació que la votació més política és la
negativa i no la de l’abstenció.
El senyor José Luis Irujo, del Grup Municipal Socialista, respon a l’al·lusió del
senyor Adam Majó dient-li que no van preveure la crisi, ni el seu equip ni el món
mundial. Li diu que no hi ha cap administració que no es trobi amb serioses dificultats
econòmiques. Pensa que no l’ha entès quan ha explicat el tema del refinançament. Diu
que el govern conformat per ERC, IC i el PSC el juny del 2010 va aplicar un pla de xoc
per la reducció del dèficit. Es va reduir la despesa en 5 o 6 milions d’euros entre
pressupost ordinari i inversió. L’operació de refinançament de novembre de 2009 per a
10 préstecs per valor de 37.561.000 € era necessària per evitar el col·lapse econòmic
d’Ajuntament i poder continuar donant els serveis als ciutadans de Manresa i adequar
la fase a una altra més propícia de recuperació. Com ha dit el regidor d’Hisenda, els
objectius per al 2012 són els d’aconseguir el reequilibri pressupostari, que ja s’ha
aconseguit en la liquidació del 2010, tot i que puguin haver-hi divergències
d’interpretació i el que pretenia explicar és la tendència a acumular dèficit.
El senyor Josep Maria Sala, del Grup Municipal de CiU, sobre el tema de l’alienació
de patrimoni, insisteix en què la ciutat necessita un pressupost equilibrat i per això li
calen els recursos per poder fer els serveis del dia a dia. Explica que Urbanisme ha fet
una tasca laboriosa i s’han tingut en consideració només aquells elements que no
tinguessin incidència en futurs planejaments. Els terrenys que es posen a la venda
formen part de planejaments que estan aprovats i que en un moment o altre
l’Ajuntament acabarà venent. I sobre si ara és el millor moment o no, diu que és ara
que fa falta vendre’ls per poder continuar donant els serveis que la ciutat reclama. No
vol donar més voltes sobre aquest tema i insisteix en què la finalitat d’aquesta venda
és poder executar de forma acurada el pressupost.
Demana al senyor Adam Majó que no digui que s’ha pactat l’increment de la imposició
de multes. Troba que és una afirmació demagògica i la troba de molt mal gust. D’altra
banda, també li diu que l’equip de govern té molt clar què és la promoció econòmica,
què són els tallers ocupacionals i que són polítiques de foment de l’ocupació.
Al senyor Xavier Javaloyes li diu que l’endeutament no permetria fer inversions ja que
s’està al 119% i dubta que els pressupostos de l’estat per al 2012 augmentin el 75%
tal i com fixava una clàusula de les seves bases d’execució. Per tant li demana que no
aixequi expectatives sobre coses que no són.
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Finalment, diu que no busquen companys de viatge sinó que exposen projectes i hi ha
gent que està disposada a parlar-ne en un sentit i d’altres que no en volen parlar o que
parlen en un sentit diferent. Amb alguns hi troben punts en comú, amb d’altres els serà
més difícil i amb altres els serà impossible.
El senyor Adam Majó, del Grup Municipal de la CUP, demana al senyor Josep
Maria Sala que li respongui als seus arguments sense desqualificar-los acusant-lo de
demagog, perquè diu que tothom en aquesta Sala podria acusar de demagog a qui no
pensa de la mateixa manera. Pensa que és una manera d’evitar entrar al fons de les
qüestions.
El senyor Xavier Javaloyes, del Grup Municipal del PP, matisa que no es tracta de
generar expectatives milionàries en les inversions, sinó que el que voldrien és que hi
haguessin projectes de futur per la ciutat, la qual cosa és molt diferent. La situació
d’endeutament fa pràcticament impossible les inversions milionàries però sí que
permet posar petites llavors en projectes que aspiren a fer un futur prometedor per
Manresa i que poden arribar a ser milionaris. Pensa que això és tasca de qui està al
govern.
Al senyor Pere Culell, li diu que és evident que el seu “no” és polític i entenen que
l’abstenció també té una lectura política. Diu que s’ha limitat a constatar una realitat
objectiva que s’observa a la Sala. El seu “no” és polític perquè defensen un model
diferent de ciutat i una altra manera d’entendre el futur de Manresa.
El senyor Pere Culell, del Grup Municipal d’ERC, diu que tot és política però que es
poden fer votacions pensant en el Grup municipal o tenir una visió més àmplia en un
moment més complicat. Per això deia que li semblava que les votacions eren més fruit
d’una decisió més presa que no pas raonada.
L’alcalde dóna el debat de pressupostos per finalitzat i passa tot seguit a la votació del
Pressupost general de l’Ajuntament de Manresa per a l’any 2012.
En primer lloc, sotmet a votació l’esmena del Grup Municipal del PSC, i el Ple l’aprova
per la unanimitat dels membres presents.
Tot seguit,l’alcalde sotmet a votació el dictamen, amb l’esmena del GMPSC
incorporada, i el Ple l’aprova per 11 vots afirmatius (11 GMCiU), 7 abstencions (4
GMPSC, 3 GMERC), i 5 vots negatius (2 GMPP, 1 GMPxC, 2 GMCUP), i, per tant,
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
2.2

REGIDORIA DELEGADA DE GOVERNACIÓ

2.2.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la plantilla de personal de l’Ajuntament
de Manresa per a l’any 2012.
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Governació de 28 de
novembre de 2011, que es transcriu a continuació:

“Atès que la plantilla de personal s’ha de sotmetre a l’aprovació del Ple en la mateixa
sessió en que s’aprovi el Pressupost.
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Atès que s’ha produït la vacant de diferents places, entre d’altres motius, per jubilació
dels seus titulars, per passar a la situació d’excedència per incompatibilitat o per baixa
voluntària dels mateixos.
Atès que per tal de garantir la sostenibilitat pressupostària cal aplicar una política de
racionalització que aconsella l’amortització de les esmentades vacants.
Atès però que la situació actual aconsella reforçar els serveis de tresoreria i gestió
tributària i d’ocupació que fan necessària la creació de dues places de tècnic/a
superior.
Atès que s’ha elaborat la plantilla de personal per al 2012, que compren totes les
places reservades a funcionaris de carrera, personal laboral i personal eventual.
Vist el que disposen l’article 90 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local, l’article 283 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i els articles 126 i 127 del
Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril.
El tinent d’alcalde regidor delegat de Governació, proposa al Ple de la Corporació
l’adopció dels següents

ACORDS
1. Amortitzar de la plantilla de personal funcionari d’aquest Ajuntament les places
següents:
ESCALA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL
Plaça
Administratiu/iva
Administratiu/iva

Servei d’adscripció
Intervenció
Ocupació i Universitat

ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
Plaça
Tècnic/a grau mitjà
Tècnic/a grau mitja
Sots-Inspector
Operador/a emissora
Operador/a emissora

Servei d’adscripció
Ensenyament, Cultura i Esports
Sistemes d’Informació
Seguretat Ciutadana
Seguretat Ciutadana
Seguretat Ciutadana

2. Amortitzar de la plantilla de personal laboral d’aquest Ajuntament les places
següents:
Plaça
Professor/a Superior Conservatori
acompanyant i repertorista
Professor/a Superior Conservatori de
Piano
Auxiliar Tècnic/a d’equipaments

Servei d’adscripció
Ensenyament, Cultura i Esports
Ensenyament, Cultura i Esports
Ensenyament, Cultura i Esports
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Conserge
Encarregat llauners

Ocupació i Universitat
Territori

3. Crear a la plantilla de personal funcionari les places següents:
ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
Plaça
Tècnic/a Superior
Tècnic/a Superior

Servei d’adscripció
Tresoreria i Gestió Tributària
Ocupació i Universitat

4. Aprovar la plantilla de personal al servei d’aquest Ajuntament per a l’any 2012, que
es conté en la documentació annexa a aquest dictamen i que forma part del mateix,
comprenent en el seu detall els apartats següents:
A) Places de funcionaris de carrera classificades en escales
B) Places de personal eventual
C) Places de personal subjecte a la legislació laboral

5. Publicar la plantilla íntegra al Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

6. Trametre còpia de la plantilla al Departament de Governació i Relacions
Institucionals de la Generalitat de Catalunya i a l’ Administració de l’ Estat.

El secretari dóna compte de l’esmena presentada pel GMCIU, de data 23 de desembre
de 2011, el contingut de la qual és el següent:
“Al dictamen sobre aprovació de la plantilla de personal de l’Ajuntament de Manresa
per a l’any 2012, inclòs en el punt 2.2.1 de l’ordre del dia del ple extraordinari convocat
per al dia 29 de desembre de 2011.
En el punt 3 dels acords de l’esmentat dictamen,
On diu:
“3. Crear a la plantilla de personal funcionari les places següents:
Plaça
Tècnic/a Superior
Tècnic/a Superior
“

Servei d’adscripció
Tresoreria i Gestió Tributària
Ocupació i Universitat

Ha de dir:
“3. Crear a la plantilla de personal funcionari les places següents:
Plaça
Tècnic/a Superior

Servei d’adscripció
Tresoreria i Gestió Tributària”
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El senyor Josep Maria Sala, del Grup Municipal de CiU, explica que el dictamen fa
referència a la plantilla de l’Ajuntament de Manresa per a l’any 2012. Plantegen
amortitzar 12 llocs de treball i crear un lloc de treball nou. Passa a detallar les places
que s’amortitzaran: 2 administratius/ves, 1 del Servei d’Intervenció i l’altre del Servei
d’Ocupació i Universitat, ambdues de l’Escala d’Administració General. De l’Escala
d’Administració Especial, s’amortitza un tècnic/a de grau mitjà d’Ensenyament, Cultura
i Esports; un tècnic/a de Sistemes d’Informació i un sots- inspector de Seguretat
Ciutadana i dos operadors d’emissora de Seguretat Ciutadana.
Referent al personal laboral, s’amortitzaran les següents places: 1 Professor/a
Superior Conservatori, acompanyant i repertorista, 1 Professor/a
Superior
Conservatori de Piano, 1 Auxiliar Tècnic/a d’equipaments, tots 3 del Servei
d’Ensenyament, Cultura i Esports, 1 conserge del Servei d’Ocupació i Universitat i 1
encarregat de llauners del Servei de Territori.
Crearan 1 plaça a l’Escala d’Administració Especial, de Tècnic/a Superior del Servei
de Tresoreria i Gestió Tributària.
Diu que amb aquestes modificacions, la plantilla de personal de l’Ajuntament quedaria
en 667 places, de les quals en aquests moments n’hi ha 658 d’ocupades i 9 de
vacants.
De funcionaris, n’hi ha 460 ocupades, de les quals 411 són funcionaris de carrera, la
resta interins i 7 són vacants.
El nombre total de places de personal laboral són 205. Laborals indefinits 179, laborals
temporals 24 i vacants 2.
En total queden 9 places vacants de la plantilla de 667 places.
També recorda que hi ha 2 places de personal eventual i que totes dues estan
ocupades.
El senyor Jordi Masdeu, del Grup Municipal de la CUP, diu que segons les
explicacions del senyor Sala, entén que les places afectades actualment estan vacants
i que no afecten a treballadors en actiu. Per tant, no s’oposaran a la seva aprovació
Volen deixar clar que de les 658 places ocupades, vetllaran perquè no se’n perdi cap
durant aquest any i no hi hagi retallades a la plantilla. Creuen que el problema del
finançament és un problema d’ingressos, d’un finançament per sota del que és just i,
pe tant, el que no s’ha de fer és retallar especialment el capítol 1 que afecta als
treballadors. Creuen que a l’Ajuntament no hi sobra ningú i vetllaran perquè ningú no
perdi el seu lloc de treball.
Referent a la creació de la plaça de Tresoreria i Gestió Tributària confien que serà útil i
demanaran més endavant a l’equip de govern la feina realitzada.
L’alcalde sotmet el dictamen a votació, amb l’esmena del Grup Municipal de CiU
incorporada, i el Ple l’aprova per 11 vots afirmatius (11 GMCiU), i 12 abstencions (4
GMPSC, 3 GMERC, 2 GMPP, 1 GMPxC i 2 GMCUP) i, per tant, esdevé acord plenari
amb el contingut següent:

“1. Amortitzar de la plantilla de personal funcionari d’aquest Ajuntament les places
següents:
ESCALA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL
Plaça
Administratiu/iva
Administratiu/iva

Servei d’adscripció
Intervenció
Ocupació i Universitat

ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
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Plaça
Tècnic/a grau mitjà
Tècnic/a grau mitja
Sots-Inspector
Operador/a emissora
Operador/a emissora

Servei d’adscripció
Ensenyament, Cultura i Esports
Sistemes d’Informació
Seguretat Ciutadana
Seguretat Ciutadana
Seguretat Ciutadana

2. Amortitzar de la plantilla de personal laboral d’aquest Ajuntament les places
següents:
Plaça
Professor/a Superior Conservatori
acompanyant i repertorista
Professor/a Superior Conservatori de
Piano
Auxiliar Tècnic/a d’equipaments
Conserge
Encarregat llauners

Servei d’adscripció
Ensenyament, Cultura i Esports
Ensenyament, Cultura i Esports
Ensenyament, Cultura i Esports
Ocupació i Universitat
Territori

3. Crear a la plantilla de personal funcionari les places següents:
ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
Plaça
Servei d’adscripció
Tècnic/a Superior
Tresoreria i Gestió Tributària
4. Aprovar la plantilla de personal al servei d’aquest Ajuntament per a l’any 2012, que
es conté en la documentació annexa a aquest dictamen i que forma part del mateix,
comprenent en el seu detall els apartats següents:
A) Places de funcionaris de carrera classificades en escales
B) Places de personal eventual
C) Places de personal subjecte a la legislació laboral

5. Publicar la plantilla íntegra al Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
6. Trametre còpia de la plantilla al Departament de Governació i Relacions
Institucionals de la Generalitat de Catalunya i a l’ Administració de l’ Estat.”
L’alcalde agraeix als Grups Municipals que hagin fet les intervencions respectant els
acords compromesos a la Junta de Portaveus, cosa que ha fet més lleuger el debat,
desitja que passin un bon final d’any i que els auguris del 2012 no es compleixin, i, per
tant, tinguem un millor any.
L’alcalde aixeca la sessió, del contingut de la qual, com a secretari, estenc aquesta
acta, que es transcriu en els fulls del paper numerat de la Generalitat núm........... i
correlativament fins el...............
Vist i plau
L’alcalde
El secretari
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