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Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el dia 3
de desembre de 2001.  Es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit es
diran, a l'objecte de portar a terme la sessió del Ple de la Corporació núm. 12,
amb caràcter extraordinari , en primera convocatòria.

ASSISTENTS
Alcalde president

Il.lm. Sr. Jordi Valls i Riera

Tinents d'alcalde

Sr. Joaquim García i Comas
Sr. Ramon Fontdevila i Subirana
Sr. Joan Canongia i Gerona
Sr. Josep Lluís Irujo i Fatuarte
Sr. Josep Ramon Mora i Villamate
Sr. Francesc Caballo i Molina
Sr. Ignasi Perramon i Carrió

Regidors i regidores

Sra. Montserrat Pons i Vallès
Sr.  Josep Camprubí Duocastella
Sr.   Josep Empez i García
Sra. Aida Guillaumet i Cornet
Sra. Anna Torres i García
Sr. Alain Jordà i Pempelonne
Sra. Montserrat Selga i Brunet
Sr. Francesc de Puig i Viladrich
Sr. Antoni Llobet i Mercadé
Sra. Maria Mercè Rosich Vilaró
Sra. Maria Rosa Riera Monserrat
Sr. Josep Maria Sala i Rovira
Sra. Rosa Maria Carné i Barnaus
Sr. Josep Maria Subirana i Casas
Sr. Xavier Javaloyes i Vilalta
Sra. Carina Rius i Díaz

Secretari general accidental

Sr. Lluís Granero i Vilarasau

Interventor

Sr. Josep Trullàs i Flotats
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ABSENTS

Regidors/Regidores

Sr. Josep Vives i Portell

Es fa constar que la senyora Rosa Ma. Carné i Barnaus, s’incorpora a la
sessió quan són les 9 del vespre, durant el debat del punt 1.1.1 de l’ordre del
dia.

La Presidència obre la sessió quan són les 20 h i 5 min i després de
comprovar el quòrum d'assistència necessari perquè pugui ser iniciada,
s’entra tot seguit en el coneixement dels assumptes compresos a l'ordre del
dia següent:

1. ÀREA DE SERVEIS CENTRALS I PROMOCIÓ ECONÒMICA

1.1 ALCALDIA PRESIDÈNCIA

1.1.1 APROVAR INICIALMENT EL PRESSUPOST GENERAL DE
L’AJUNTAMENT DE MANRESA PER A L’EXERCICI DE 2002,
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
SEVES BASES D’EXECUCIÓ.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde president, de 28 de novembre de
2001, que, transcrit, diu el següent:

“ Havent-se confeccionat per aquesta Alcaldia Presidència el Pressupost
general d’aquest Ajuntament per a l’exercici de 2002 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
149.4), de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 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 2002, integrat pel Pressupost d’aquesta Corporació i el de les
societats municipals AIGÜES DE MANRESA, S.A. i FOMENT DE LA
REHABILITACIÓ URBANA DE MANRESA, S.A., així com les Bases
d’execució del mateix, el resum dels quals és el següent:
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PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT

ESTAT D’INGRESSOS

Capítols                                                                                    Euros

A) OPERACIONS CORRENTS

1.- Impostos directes................................................................. 17.254.186,00
2.- Impostos indirectes.................................................................1.733.000,00
3.- Taxes i altres ingressos....................................................... 10.080.910.00
4.- Transferències corrents ....................................................... 12.915.415,00
5.- Ingressos patrimonials...............................................................808.200,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL

6.- Alienació d’inversions reals ......................................................966.200,00
7.- Transferències de capital.......................................................3.362.904,00
8.- Actius financers .............................................................................. 6.010,00
9.- Passius financers....................................................................8.872.568,00

TOTAL ESTAT D’INGRESSOS............................................... 55.999.393,00

ESTAT DE DESPESES

I.- CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL

Grups                                                                                       Euros

1.- Serveis de caràcter general ...............................................................5.144.908,00

2.- Protecció civil i seguretat ciutadana.................................................2.724.308,00

3.- Seguretat, protecció i promoció social ............................................7.921.493,00

4.- Producció de béns públics de caràcter social.............................. 26.028.009,00

5.- Producció de béns públics de caràcter econòmic ..........................7.125.434,00
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6.- Regulació econòmica de caràcter general.......................................1.561.095,00

7.- Regulació econòmica de sectors productius ...................................  328.046,00

9.- Transferències a Administracions Públiques......................................... 4.510,00

0.- Deute Públic........................................................................................5.161.590,00

TOTAL ESTAT DE DESPESES 55.999.393,00

II.- CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítols                                                                                    Euros

A) OPERACIONS CORRENTS

1.- Despeses de Personal........................................................ 18.716.660,00
2.- Despeses en béns corrents i serveis ................................ 12.449.010,00
3.- Despeses financeres..............................................................1.706.035,00
4.- Transferències corrents ..........................................................3.353.104,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL

6.- Inversions reals..................................................................... 13.052.463,00
7.- Transferències de capital.......................................................3.137.285,00
8.- Actius financers ............................................................................36.061,00
9.- Passius financers....................................................................3.548.775,00

TOTAL ESTAT DE DESPESES ............................................. 55.999.393,00
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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 .......................................................................................506.653,00

Compres netes .............................................................................1.910.804,00

Despeses de personal.................................................................3.530.405,00

Despeses financeres ......................................................................138.576,00

Tributs ...............................................................................................179.221,00

Treballs i subministraments.........................................................1.987.883,00

Amortitzacions .................................................................................610.000,00

Benefici d’explotació....................................................................   490.000,00

TOTAL DEURE.............................................................................9.353.542,00

B) INGRESSOS (HAVER)

Existències .......................................................................................506.653,00

Vendes netes ................................................................................7.879.957,00

Ingressos accessoris a l’explotació...............................................202.745,00

Treballs realitzats per l’empresa pel seu immobilitzat.................764.187,00

TOTAL HAVER .............................................................................9.353.542,00
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II) PRESSUPOST DE CAPITAL

Concepte ...............................................................................................................Euros

A) ESTAT DE DOTACIONS

Immobilitzat material.....................................................................1.009.699,00
Immobilitzat immaterial .....................................................................72.122,00
Retorn de préstecs concedits
a mig i llarg termini ..........................................................................425.456,00

TOTAL............................................................................................1.507.277,00

B) ESTAT DE RECURSOS

Autofinanciació .............................................................................1.100.000,00
Fons de maniobra ...........................................................................407.277,00

TOTAL............................................................................................1.507.277,00

PRESSUPOST DE LA SOCIETAT ANÒNIMA
MUNICIPAL FOMENT DE LA REHABILITACIÓ

URBANA DE MANRESA, S.A.

Concepte     ...............................                                                                            Euros

A) DESPESES

Despeses de personal....................................................................128.282,55

Compres i serveis exteriors ........................................................1.561.224,17

Despeses Financeres......................................................................... 2.223,75

Inversions.......................................................................................3.046.214,50

Passius Financers.............................................................................16.626,59

TOTAL DESPESES ....................................................................4.754.571,56

B) INGRESSOS
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Vendes..............................................................................................382.698,30

Administració Pública..................................................................1.723.151,23

Ingressos Patrimonials....................................................................102.806,95

Altres ingressos ................................................................................65.346,76

Préstec hipotecari ........................................................................2.480.568,32

TOTAL INGRESSOS ...................................................................4.754.571,56

SEGON.- De conformitat amb allò que disposa l’article 150 de la Llei 39/1988,
de 28 de desembre, 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”.

Tot seguit, el secretari llegeix les esmenes presentades pel GMCiU i pel GMPP.

Esmena núm. 1 del Grup Municipal de Convergència i Unió

El secretari dóna compte de l’esmena del Grup Municipal de Convergència i
Unió, de 3 de desembre de 2001, que, transcrita, diu el següent:

“El grup municipal de Convergència i Unió proposa, en relació al projecte de
pressupost per a l’any 2002, les modificacions de les partides següents:

1.- Creació d’una nova partida destinada a la urbanització de l’illa interior del
Pujolet amb una dotació de 60.000 euros.

2.- 511.0.601.51 Urbanitzacions diverses. Reducció de la partida en 60.000
euros.”

Esmena núm. 2 del Grup Municipal de Convergència i Unió

El secretari dóna compte de l’esmena del Grup Municipal de Convergència i
Unió, de 3 de desembre de 2001, que, transcrita, diu el següent:
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“El grup municipal de Convergència i Unió proposa, en relació al projecte de
pressupost per a l’any 2002, les modificacions de les partides següents:

1. 313.1.480.00 Atencions benèfiques i assistencials. Augment de la partida
en 30.000 euros.

2. 463.0.226 Comunicació social i participació ciutadana. Reducció de la
partida en 30.000 euros.”

Esmena núm. 3 del  Grup Municipal de Convergència i Unió

El secretari dóna compte de l’esmena del Grup Municipal de Convergència i
Unió, de 3 de desembre de 2001, que, transcrita, diu el següent:

“El grup municipal de Convergència i Unió proposa, en relació al projecte de
pressupost per a l’any 2002, les modificacions de les partides següents:

1.- Creació d’una nova partida destinada als vestidors del Congost amb una
dotació de 120.000 euros.

2.- 432.1.600 Inversions en terrenys. Reducció de la partida en 60.000 euros.

3.- 511.0.601.01  Honoraris. Reducció de la partida en 60.000 euros”.

Esmenes del Grup Municipal del Partit Popular

El secretari dóna compte de les esmenes presentades pel Grup Municipal del Partit
Popular:

1. Atesa la necessitat que l’Administració s’involucri en la societat del seu
entorn i en les entitats que desenvolupen activitats no lucratives en benefici
dels ciutadans Augmentar la partida d’Atencions Benèfiques i
Assistencials en 87.000,00 euros finançat amb  Recursos Ordinaris.

2. Atesa la necessitat que l’Administració ha de donar suport en polítiques
actives d’igualtat entre sexes i sobretot, entre gèneres. L’Ajuntament
dotarà de personal adient i d’infraestructura de treball al PIAD. L’augment
destinat a aquesta partida serà de 48.000,00 euros finançat en un 50 %
amb recursos ordinaris i  en un 50 % amb crèdit.
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3. Davant de les actuacions de l’Administració en que els ciutadans es veuen
sotmesos i què en diverses ocasions poden lesionar els interessos dels
mateixos ciutadans. L’Ajuntament destinarà una partida pressupostària de
36.000 Euros per a la creació de l’Oficina del Defensor del Ciutadà,
finançat amb recursos ordinaris.

4. Atès que l’illa interior del Pavelló del Pujolet es troba en condicions força
malmeses, caldria que aquest Ajuntament realitzés un esforç per a poder
recuperar un entorn per als veïns de la zona i de la ciutat en general
destinant una partida de 30.000,00 euros per al condicionament del seu
interior, finançat amb crèdit.

5. Per a recolzar el desenvolupament de l’Agenda 21 caldria que aquest
Ajuntament destinés una partida al pressupost de 50.000,00 euros, que
seria destinada a l’augment de l’ús d’energies renovables.

6. Per al recolzament de la creació d’empreses (“Viver d’Empreses”) una
partida finançada a través de crèdit de 60.000,00 euros. Amb finançament
de crèdit.

7. Atesa la zona del Congost i de la seva gran utilització com a espais
d’equipaments, l’Ajuntament consignarà al pressupost una partida de crèdit
ampliable de 6,01 euros, per a la realització de les obres de la zona
esportiva del Congost.

8. Atès que el camí de l’Ermita de la Salut al Barri de Viladordis és un
equipament utilitzat setmanalment per la gent del barri, però també cada
vegada hi ha més ciutadans que decideixen dur a terme les seves festes,
convertint-se en un element de desenvolupament per la zona i Manresa.
L’Ajuntament consignarà al pressupost una partida de crèdit ampliable de
6,01 euros per a l’acondicionament i urbanització del camí de l’Ermita de
la Salut al Barri de Viladordis.

9. Atès els processos de desenvolupament i atractiu turístic de la nostra
ciutat. l’Ajuntament de Manresa consignarà una partida de crèdit ampliable
de 6,01 euros per a l’acondicionament i urbanització de la llera del riu al
Passeig del riu.

El senyor Canongia i Gerona  comença la seva intervenció dient que
l’Ajuntament de Manresa, a més de ser la Institució que representa la voluntat
democràtica de la ciutat, és una organització que té com a missió, assolir una
millor qualitat de vida per a tots els ciutadans i ciutadanes, a través de la
prestació de serveis públics, i de la realització d’inversions que promoguin la
transformació, i el progrés de Manresa.
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Per tal de complir aquesta missió que els ha estat encomanada pels ciutadans
i ciutadanes, l’Ajuntament elabora anualment el seu pressupost, que és fruit del
debat intern de l’equip de govern i que, en aquest mandat, s’enquadra a més a
més, en les accions fixades en el Pla d’actuació municipal, llargament debatut
amb la societat manresana, durant el seu procés.
Com saben el Pla d’actuació municipal s’estructura al voltant de cinc eixos.
Així doncs, la presentació del pressupost que sotmeten a la consideració del
Ple, diu que la farà també seguint el guió d’aquests cinc grans eixos, que són la
referència constant de l’activitat de l’equip de govern.

El primer objectiu del PAM, és Manresa, ciutat del coneixement. El principal
valor de la ciutat és la seva gent, el conjunt de ciutadanes i ciutadans que
convivim a Manresa.

Però, per tal que aquesta ciutat tingui futur, el que és fonamental per a tots i
totes és que les noves generacions de manresans i manresanes siguin les
millors formades de la seva història.

La societat de la informació, la revolució tecnològica i científica, fan que cada
vegada sigui més necessari que les persones tinguin un alt nivell de
qualificació. Que siguem capaços, tots plegats, de transformar la informació
en coneixement, i no de memoritzar continguts.

Però, per fer front als nombrosos desafiaments que ens demana el futur, cal
que entenguem l’educació com un instrument per al progrés de la humanitat, i
que siguem capaços de transmetre els ideals de Pau, de Llibertat i de Justícia
social.

En la Manresa multicultural i heterogènia que es configura, és i serà cada
vegada més necessari, aprendre a conviure des del diàleg, promovent la
igualtat entre homes i dones; i reconeixent la diversitat com un gran valor en si
mateix.

Per aquests motius, l’equip de govern de l’Ajuntament de Manresa ha decidit
apostar decididament en aquesta direcció.

Ha decidit apostar per l’educació, en el seu conjunt, des de l’escola bressol
fins a la universitat, passant per l’ensenyament primari i secundari, i per la
formació d’adults. Aquesta és la seva primera gran prioritat.
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Segons la legislació, l’Ajuntament té minses competències en Educació, però
la poca predisposició que troben en les administracions competents, els
obliga, com a ciutat, a fer un esforç importantíssim en aquest àmbit.

Un esforç que no és nou, que ve de lluny. L’exemple més clar d’això, el tenen
en l’escola municipal d’arts i oficis que aquests dies compleix 100 anys. Un
compromís, però, que aquest equip de govern ha consolidat i ampliat en
col·laboració amb tota la comunitat educativa i, molt especialment, amb totes
les associacions de Mares i Pares d’Alumnes.
Enguany, per tant, el pressupost fa front, a les inversions que ja consideren
habituals a les escoles de primària, que prioritzen la seguretat i la higiene i
que, sumades, pugen força diners.
Però també hi ha propostes noves com la creació de dues noves escoles
bressol municipals, o la realització de les obres de millora de l’actual escola
de la Font, com a conseqüència de la fusió de les escoles Francesc Barjau i
Anselm Cabanes.

Aquest pressupost també els permetrà acabar el nou Conservatori de Música
de la fàbrica Balcells, cridat a ser un dels pilars de l’activitat cultural de
Manresa i, perquè no dir-ho, de tota la Catalunya Central.

Per últim, en l’àmbit de la universitat, fan una nova aportació a la Fundació
Universitària del Bages per tal que pugui fer front a la construcció de la nova
seu universitària que, sens dubte, donarà el primer gran impuls a la creació del
Campus Universitari de Manresa.

En el camp de la Cultura, aquest equip de govern continua fent una aposta
molt forta. La cultura és un dels aspectes més rellevants de la nostra vida
col·lectiva perquè tots i cadascú de nosaltres som, en una o altra mesura,
creadors i consumidors culturals.
No cal dir que continuaran donant suport a les entitats que treballen, dia a dia,
en aquest àmbit, que són moltes i d’un nivell de qualitat altíssim, i ho faran
conscients que, en la seva pluralitat, hi ha la nostra riquesa col·lectiva.

Entenen la Cultura com una eina d’identitat, que dóna personalitat a les ciutats
i que, en un context de multiculturalitat, fomenta la integració i la cohesió social.
La cultura, doncs, és, per a l’equip de govern, una eina bàsica per tal de
desenvolupar Manresa com a  Ciutat del Coneixement

És per això que el pressupost que avui presenten conté tot un seguit
d’inversions en aquest camp. Algunes de poca quantitat però ben
emblemàtiques com ara:
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• la millora en els Casals de les Escodines i Viladordis;
• la millora també de l’edifici de l’Antic Col·legi Sant Ignasi (que avui

és seu del Museu i de l’Arxiu Comarcal i que molt properament serà
també seu de la nova oficina de turisme);

• I, no han d’oblidar la seva aportació a la rehabilitació de la Seu, com
a monument històric i artístic més representatiu de la ciutat.

Però, sens dubte, les dues inversions més importants, al menys en quantitat de
diners d’aquest pressupost, són el Centre Cultural del Casino i el Teatre
Kursaal.

El Casino, el bell edifici Modernista que els “Senyors” de la ciutat no foren
capaços d’acabar el segle passat, podrà ser definitivament recuperat, en tota
la seva totalitat, amb el darrer impuls que li dóna aquest pressupost.
La Biblioteca, l’equipament de Cultura per excel·lència, guanyarà espai i els
infants, els lectors per essència més inquiets i sorollosos, passaran a tenir una
planta d’ús propi.
D’altra banda, l’edifici es complementarà amb una Sala d’exposicions
polivalent, la més gran que mai haurà tingut Manresa, en la qual es podran
encabir les activitats culturals complementàries que tota biblioteca ha
d’impulsar si vol ser un generador adient de riquesa cultural.

Pel que fa referència al Teatre Kursaal, enguany començaran les obres de
Rehabilitació que, en l’horitzó del 2006, l’han de convertir en l’espai escènic de
referència de la Catalunya Central.
En aquesta primera fase, faran front a les reformes estructurals, a
l’assentament de les façanes i teulades, i a la construcció de la sala petita, que
ja podrà encabir espectacles de petit format.

El segon objectiu del Pla d’actuació municipal és el de: Manresa, ciutat per a
totes les persones.
Tres són els fenòmens de canvi social més rellevants que s’estan produint a la
nostra ciutat:

• l’envelliment progressiu de la població (fruit de l’allargament de
l’esperança de vida i de la baixa natalitat),

• els canvis en l’estructura familiar (amb un increment notable de
famílies monoparentals),

• i l’arribada de nous ciutadans i ciutadanes procedents de paï sos
extracomunitaris, especialment del Magrib.

Tots aquests canvis socials poden esdevenir factors d’exclusió social i
impliquen nous reptes per a les polítiques socials en l’àmbit de la ciutat.



13

El  Pla d’Immigració , o de Ciutadania, consensuat políticament i social, i del
qual ens hem de sentir orgullosos els manresans i manresanes (ja que s’ha
convertit en un referent per al conjunt del país), proposa tot un seguit de
mesures per abordar una part d’aquesta realitat.
Com no podia ser pas d’una altra manera, aquest pressupost habilita les
partides suficients per fer-hi front.

En el camp de la gent gran continuaran aplicant les polítiques que han anat
duent a terme en els últims anys consolidant el nou servei, pioner a Catalunya,
anomenat Xec-Servei, que ofereix la possibilitat als nostres avis a rebre ajuts
municipals per fer front a una part de les seves despeses d’ajuda domiciliària.
Aquest ajut que es dóna a gent gran amb recursos limitats (però no tan limitats
com perquè els seus casos hagin de ser atesos pels serveis socials), el donen
empreses que tenen concertat aquest servei amb l’Ajuntament.

Una altra de les accions prioritàries, del PAM en el camp dels serveis socials,
és la de completar el procés de descentralització organitzativa del
departament, mitjançant el desdoblament de la zona centre i la creació de la
Zona Nord d’Atenció Social Primària.
Per poder complir amb aquest objectiu, els pressupostos que avui presenten,
contemplen la contractació del personal necessari per fer front a aquest
desdoblament, per tal que aquests professionals vagin adquirint l’experiència
necessària, de cara a l’any vinent, quan ja podran treballar en el seu nou àmbit
geogràfic, fruit de la descentralització que portaran a terme.

En l’àmbit de les polítiques de gènere, aquest Ajuntament, conscient de les
desigualtats encara existents en la nostra societat entre homes i dones, ja va
endegar en el passat mandat una nova línia d’actuació adreçada a promoure
accions polítiques positives per les dones.
Així, va néixer el Punt d’Informació i Atenció a la Dona, un servei obert amb
ànim més dinamitzador que assistencial. I per això, enguany consoliden
l’ampliació d’horari dels seus serveis més especialitzats.

A més a més, avui poden dir que la Regidoria de la Dona és una Regidoria
transversal que implica gairebé tots els departaments de l’Ajuntament. També
poden afirmar que el Consell Municipal de la Dona, pioner en el seu moment,
s’ha consolidat com un bon instrument de debat, participació i conscienciació.

Pel que fa a la Joventut, el Pla Integral de Joventut de Manresa, que va ésser
elaborat amb la participació dels principals col·lectius de joves de la ciutat, no
tracta el món juvenil com un simple període de transició cap a l’edat adulta,
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sinó que el contempla com una etapa de la vida que disposa d’elements
específics que la fan única.
El Casal de Joves, La Kampana, és un nou equipament que està resultant molt
positiu per a la dinamització de les activitats per als joves. En el pressupost
d’enguany es consolida la Kampana i d’altres activitats que ja van sent
habituals a la ciutat.

També enguany han  començat la construcció dels pisos per a joves del carrer
Tahones que els permetrà ampliar el nombre de joves que ara ja gaudeixen
d’aquest servei, sens dubte indispensable per a la seva emancipació familiar.

Finalment, per als més menuts, el pressupost contempla fer front a les
despeses necessàries per a la nova ubicació de la Ludoteca gestionada per
Creu Roja al barri vell; i continuar amb la programació estable infantil que ja ha
arribat als 28 espectacles/any, xifra de la qual molt poques ciutats poden
gaudir.

En el camp de la Sanitat cal dir que la salut, a més de ser un factor de cohesió
i progrés humà, és un dret fonamental que requereix la protecció i promoció
per part de les administracions públiques. Per tant, l’accés a l’assistència
sanitària ha de ser equitatiu i universal.
La ciutat de Manresa ha estat, per tradició històrica, una autèntica capital en el
camp sanitari, especialment en el sector hospitalari. La situació actual, on
l’eficiència i l’eficàcia han de ser un objectiu clar en l’administració dels
recursos públics, obliga a que les dues institucions hospitalàries de la ciutat
coordinin encara més els seus serveis.
Per aquest motiu continuaran esmerçant tots els esforços que siguin
necessaris per tal d’assolir aquest objectiu ja que, com a responsables de
procurar el màxim benestar dels ciutadans i ciutadanes de Manresa, s’hi
senten sentim obligats.

D’altra banda, pel que fa a l’assistència primària, s’ha de dir que el fet que
dues de les quatre Àrees Bàsiques de Salut encara no estiguessin
constituï des generava una discriminació impresentable per a la meitat de la
població de Manresa.
Aquest és un fet que, com a responsables polítics locals, no podien tolerar tot i
no tenir-ne competències. I per això, aquest govern, ha fet tot el que ha estat en
la seva mà per tal d’aconseguir el desplegament complert de les àrees
bàsiques de salut de Manresa.
Avui poden dir que aquest desplegament serà, per fi, una realitat i que la
FUSSAM, la Fundació Sociosanitària de Manresa que presideix l’alcalde de la
ciutat, portarà a terme la construcció d’una d’aquestes àrees, mentre que la
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Generalitat ja ha iniciat les obres de l’àrea bàsica de salut de la carretera de
Santpedor.

En aquest sentit, aquest pressupost també contempla les obres d’urbanització
de tot el sector de l’àrea bàsica que construirà la FUSSAM al davant de
l’Hospital de Sant Andreu, al carrer Remei de Dalt.

Parlant d’Esports, diu que aquest equip de govern sempre ha entès l’activitat
esportiva, més enllà dels beneficis merament físics que produeix a les
persones.
L’esport, pels seus valors educatius, de relació social i també com a mitjà
d’integració de col·lectius amb dificultats, influeix positivament en la vida dels
ciutadans i ciutadanes, arriba a convertir-se en un element de cohesió i genera
un sentiment identitari que, com a polítics, no han de deixar de banda.
L’esport per a tothom, no és només una frase afortunada. És un dret real del
ciutadà. Per això les escoles d’iniciació esportives i el programa d’activitat
física per adults són els serveis fonamentals que dóna l’Ajuntament
directament.

Una activitat que, combinada amb el suport al ric teixit d’entitats esportives de
la ciutat, fa que, a Manresa, aquest dret estigui avui més que garantit.

Per altre costat el suport puntual als esportistes que destaquen especialment
en les seves respectives modalitats a nivell estatal o internacional ajuda a
generar en la ciutat aquell sentiment d’autoestima i d’identitat local al qual es
referia abans, quan parlava  de Cultura.

Capítol a part pensa que mereix el suport al Bàsquet Manresa, sens dubte,
durant molts anys, el principal referent identitari de la ciutat.
Davant de la difícil situació econòmica en què es troba l’entitat, participar en
l’operació ciutadana de reflotament del Bàsquet Manresa ha suposat un
enriquidor debat intern al govern de la ciutat.
A la fi, possiblement no hauran arribat a la solució que els agrada a tots per
igual, però majoritàriament s’ha cregut convenient ampliar aquest any el suport
econòmic que, com a ciutat, hi han donat fins ara.
Tot plegat, però, en el benentès que el sobreesforç que farà aquest Ajuntament
en el suport econòmic al bàsquet d’elit no pot ser indefinit i que la subsistència
de l’entitat no es pot basar majoritàriament en l’abocament de recursos
públics.
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Pel que fa referència als equipaments esportius, continuaran amb el pla de
millora iniciat. Condicionaran més instal·lacions (més vestidors, posaran més
il·luminació i algunes tanques, entre altres petites inversions.).
A la piscina municipal, a banda de posar l’edifici de serveis en funcionament,
instal·laran plaques solars per tal de fer ús d’energies renovables, tal i com es
varen comprometre com Ajuntament en l’aprovació de l’Agenda 21 de
Manresa.

Finalment, aquest any, també veuran feta realitat una nova instal·lació que ha
estat molt reivindicada per molts joves. Parla de l’anomenada pista d’Skate, la
de monopatins. Es tracta d’oferir als practicants d’aquest esport un
equipament de qualitat que els permeti practicar-lo sense haver de fer malbé
el mobiliari urbà dels nostres carrers i places.

En l’àmbit de la Solidaritat i cooperació internacional, aquest equip de govern
és de l’opinió que els manresans i manresanes han de continuar defensant els
valors de la igualtat, la justícia i la solidaritat, no només per a la nostra ciutat,
sinó amb una visió molt més àmplia, assumint el fet que la desigualtat entre els
paï sos més rics i els més pobres és absolutament injusta i, a la llarga (o
potser, a la no tan llarga), és insostenible per a l’equilibri social del planeta.

Per aquests motius, el pressupost d’enguany contempla una partida de
Solidaritat i Cooperació internacional que suposa el 0,96% dels recursos
propis de l’Ajuntament en l’últim exercici tancat.
Aquests recursos són administrats per la regidora de Solidaritat, amb
col·laboració estreta del Consell Municipal de Solidaritat. A més a més, per
continuar la tasca de conscienciació ciutadana a Manresa, la Setmana
Solidària i el “Fòrum de Manresa sobre Immigració” continuaran essent una fita
important.

Tot seguit, el senyor Canongia parla d’un altre dels objectius del PAM: el de
tenir una Manresa, Sostenible i de Qualitat.

El desenvolupament urbà ha de tendir a construir una ciutat coherent, que
integri totes les seves parts i eviti la segregació física, una segregació que
promou després la segregació social.

Per fer possible aquesta integració cal continuar amb una decidida acció
pública en infraestructures i en l’espai públic per afavorir la vida en comú.

Cal, d’una manera o altra, que posin les condicions per recuperar la vida al
carrer que gaudien els nostres avis.
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Per fer possible aquest objectiu el pressupost d’enguany continua les línies
d’actuació empreses en els últims anys i que, sens dubte, transformen la ciutat
a un ritme més lent del que voldrien, però més ràpid que mai.

Els cal concloure el sector de les Bases de Manresa. Gairebé està a punt. I
aquest pressupost habilita els diners necessaris per acabar els últims detalls.
I, per fi, hauran integrat a la ciutat tot un nou sector urbà que quedava buit i que
seccionava per la meitat el seu sector nord, els barris del Poble Nou i de la
Carretera de Santpedor.

A més a més, ara fa pocs dies, que ja s’ha començat a treballar a La Nova
Parada, que es convertirà en la nova gran entrada de Manresa.
I s’ha començat a treballar, després que en el pressupost d’enguany, aquest
ajuntament hi posés quantitats importants de diners per tal que la Generalitat
acceptés tirar endavant el projecte.

A més a més, en el pressupost que avui posen a la seva consideració es fa
front, conjuntament amb els veï ns, a les despeses d’urbanització del carrer
Lluís Millet, per tal que aquest carrer no es quedi a mig fer un cop s’acabi
aquest importantíssim pla parcial.

Un altre sector en el que el pressupost contempla actuar és el de la barriada
Mion-Puigberenguer, pel costat del Poble Nou. La iniciativa privada
desenvoluparà el Pla dels Ametllers, una gran fita de l’urbanisme de la ciutat, i
l’Ajuntament farà, conjuntament amb els veï ns, les urbanitzacions necessàries
dels trossos de carrer que queden fora d’aquest Pla.

A més, també és present en aquest pressupost la urbanització del carrer
Callús i la Zona Verda del carrer Juncadella per tal que, quan la Generalitat
construeixi els pisos tutelats, tinguem el seu entorn, digne i habitable.

Un altre sector important és la Zona dels Trullols. Amb aquest pressupost
podran fer front a les despeses necessàries per acabar el segon polígon.
Aquesta és una actuació estratègica de la ciutat que ja ha aconseguit l’objectiu
que en un principi es van marcar, que no era un altre que el de convertir tot
aquell sector en el centre de lleure més important de la Catalunya Central.

Un altre carrer important que es contempla en el pressupost d’enguany és el
Carrer Sant Joan. Una aposta que per a l’equip de govern té un alt valor
simbòlic ja que, en un principi, no havia pogut ser inclosa en el programa de
l’equip de govern, però que, finalment s’ha inclòs en el pressupost, perquè va



18

ser una de les aportacions més emblemàtiques que es van incorporar al Pla
d’Actuació Municipal després del debat ciutadà que van celebrar ara fa un any i
mig.
Aquest any que ve començarà tot el procés d’urbanització del carrer Sant Joan,
amb la col·laboració dels veï ns.

També aquest any, faran front a la urbanització del carrer Bisbe Perelló
després que, en exercicis anteriors, fessin possible la desviació del ramal de
la sèquia. Ara ja està tot a punt per a ser urbanitzat.

Al Barri Vell, segueixen el procés de transformació iniciat fa anys. Enguany,
s’han prioritzat els carrers Remei de dalt i de baix, i el carrer Reparadores ja
que, com ha explicat, s’està a punt de començar a construir el centre d’Atenció
Primària del Barri Vell.

Totes aquestes actuacions, més les que ja provenen de l’actual exercici com
són:

• la urbanització de la primera fase del sector del carrer Guimerà,
• el segon tram del Carrer Carrasco i Formiguera
• i la Plaça Clavé,

faran que l’any vinent les manresanes i els manresans puguin veure noves
etapes de la transformació de la ciutat i, també, perquè no dir-ho, hagin de
patir les molèsties que sempre causen les obres. Esperen que siguin les
menys possibles.

Pel que fa a la política de sòl, continuen amb l’estratègia definida ja en el
anterior mandat d’invertir en la Manresa Vella els recursos que genera la
construcció de la Manresa Nova.

Avui poden dir que entre l’Ajuntament i la societat municipal FORUM són
propietaris d’una gran quantitat de sòl urbà que els permet veure amb
optimisme el futur del nucli històric de la ciutat.

Però d’això ja en parlarà més abastament el regidor Perramon quan defensi el
pressuposts de l’empresa FORUM.

Parlant de Medi Ambient, el senyor Canongia diu que la sostenibilitat, a part
de ser una paraula molt maca i també complicada d’explicar, és un compromís
que, com a ciutadans i ciutadanes, han d’adquirir davant dels altres.
Aquest Ajuntament, que en el anterior mandat va debatre i va aconseguir
consensuar l’agenda 21 local de la ciutat, continua reforçant cada dia aquest
compromís.
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L’Agenda21 no és avui un programa d’actuació només de la Regidoria de
Medi Ambient sinó que esdevé un conjunt de fites que marquen el camí a
seguir per a tots els departaments de la casa.
Avui, més que mai, poden dir que la transversalitat medioambiental és una
realitat en l’actuació de tot l’Ajuntament i no només de l’àrea de Medi Ambient.

Pel que fa a accions concretes, no cal que recordi que les partides
pressupostàries que tenen un major creixement fan referència a la neteja viària,
i a la recollida i tractament de residus.

Enguany serà un gran any en aquest camp i sens dubte els reptes que hauran
d’afrontar seran difícils. El nou concurs que el Consell Comarcal ha adjudicat
fa poques setmanes millorarà ostensiblement la recollida dels Punts
d’Aportació del paper, vidre i envasos que ara seran recollits per una empresa
d’Ampans.

A més a més, en pocs dies, com ja s’ha anunciat, es començarà a implementar
la recollida selectiva de les deixalles orgàniques. Un procés que serà llarg però
que, en acabar l’any, farà possible que tots els manresans i manresanes ens
haguem acostumat a separar de la bossa de les escombraries, les deixalles
orgàniques de les genèriques.

D’aquesta manera, a part de complir amb la legislació actual del país (cosa
que molt poques ciutats han fet fins ara), podran fabricar adob a la planta de
compostatge que ja tenen en funcionament (en fase de proves) a Bufalvent i
allargaran la vida a l’abocador. Un dels pocs abocadors comarcals que no està
situat en un poblet apartat de la comarca, sinó a la seva capital.
Aquest fet canviarà costums dels ciutadans (com en el seu dia va canviar quan
vam deixar de posar la bossa a la porta per dipositar-la en un contenidor). Tots
plegats haurem de fer un esforç molt gran de pedagogia per tal que sigui ben
entès.

Altres actuacions de la Regidoria de Medi Ambient seran:
• continuar amb el Pla de Millores dels Parcs infantils, una de les actuacions

més agraï des pels nostres infants,
• i millorar la jardineria, ampliant la concessió actual per fer front al

manteniment de les noves zones verdes que van creant.

Per últim cal remarcar que l’any 2002, els horts del Xup, passaran a titularitat
de l’Ajuntament, després del període de garantia, un fet que possibilitarà la
seva adjudicació definitiva.
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Pel que fa a l’àmbit de la Via Pública, la Seguretat ciutadana i protecció civil, el
senyor Canongia diu que aquesta és una àrea que, per molts motius, és una de
les més complexes que pot tenir un Ajuntament.

Per un costat, és l’encarregada de vetllar pel manteniment de l’espai comú, i
per l’altre, és l’àrea que ha de saber donar respostes ràpides i directes als
problemes de convivència que es generen en una ciutat.

Hi ha una dita que diu: El que és del Comú, no és de ningú. I creu que tots
estarien d’acord a mirar d’aconseguir canviar les coses, contradir la dita, i
mirar de convèncer tothom que és millor actuar sobre la base que: El que és
de tots és responsabilitat de tots.
Per desgràcia, però, avui encara no és així, i sovintegen els desperfectes a la
via pública, no fruit del seu ús normal sinó com a conseqüència del seu mal ús
per part d’uns pocs.

L’Ajuntament dedica molts esforços humans i molts recursos materials a fer
front a la degradació de la via pública. La reposició de mobiliari és, any rere
any, més important. Però el cert és que no arriben a poder reposar tot allò que
és fa malbé.

Enguany és farà, altre cop, un important esforç. El Pla de Millores als Barris, un
altre instrument de concertació del que s’ha dotat aquest ajuntament, els
permet prioritzar, conjuntament amb els veï ns, quines són les inversions de
reposició a la via pública, tot i que, com sempre passa en aquests casos,
lamentablement, no arriben a donar resposta a totes les mancances.

Quant a l’enllumenat públic diu que en el pressupost que avui els presenten es
preveu la renovació de l’enllumenat de la meitat de tot el Barri Vell.
Aquest programa, que fins ara han pogut aplicar a la Carretera de Santpedor i
la Parada, el sector del carrer Barcelona, a una part de Valldaura i de la
barriada Mion, consisteix en la substitució de tota la instal·lació elèctrica, que
ja ha quedat obsoleta, per una instal·lació que ofereix més garanties de
seguretat i que, a més, genera un estalvi energètic important.

Quant al clavegueram, una de les infraestructures bàsiques d’una ciutat, el
pressupost preveu, amb el suport de la Unió Europea, fer front a la segona
fase de condicionament de la xarxa principal de sanejament.

Per altre costat conscients que el manteniment en aquest àmbit no pot ser
només reactiu, és a dir quan hi ha una avaria, sinó que ha de ser preventiu, el
govern municipal té previst que, durant aquest any el servei de manteniment de
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clavegueres passi a ser gestionat per l’empresa municipal, Aigües de
Manresa.

Pel que fa referència a la mobilitat, cal insistir en les polítiques que apliquen
des de fa anys. Manresa és una ciutat de mides abastables que permet fer un
gran nombre de moviments a peu.
Han de continuar fent pedagogia i fer entendre que cal que utilitzin el vehicle
amb racionalitat.
Per això han de continuar la peatonalització de la ciutat, fent recorreguts per a
vianants que els permetin moure’s amb comoditat.

Han de continuar alliberant voreres de la presència de cotxes mal aparcats, i
millorant el passos de vianants per fer-los accessibles als ciutadans i
ciutadanes amb mobilitat reduï da.
I han de continuar millorant el transport públic, una peça clau. Avui sis mil
manresanes i manresans fan servir diàriament el servei de bus per als seus
desplaçaments per la ciutat. Sis mil persones, de seixanta cinc mil que,
diàriament, cal que ho tinguem present, utilitzen el bus. I això és possible
gràcies a les millores introduï des constantment, tot i que alguns s’entestin a no
veure-ho així. Avui, Manresa té un transport públic urbà de qualitat, amb altes
freqüències, flota moderna i recorreguts equilibrats. Per aquestes raons han
estat capaços d’incrementar el nombre de viatgers un 5% anualment, mentre
la tendència a la resta de ciutats del país és la contrària.
I tanmateix, no en tenen prou, volem millorar encara més. I per això,
continuaran la implantació de plataformes a les parades i incorporaran el
control dels vehicles via satèl·lit que els ha de permetre donar informació del
temps d’espera a les parades amb major nombre d’usuaris.

Finalment, i per a quan l’ús del vehicle particular sigui indispensable,
l’Ajuntament té previst posar a concurs públic aquest any que ve la construcció
i explotació de tres aparcaments soterrats amb cabuda per a més de 1.000
vehicles.

A més a més, aquest pressupost preveu la segona anualitat del projecte de
senyalització que permetrà fer front a la seva renovació integral, una de les
mancances més evidents de la nostra ciutat.

En referència a la Seguretat Ciutadana, el desplegament del Mossos
d’Esquadra a la ciutat, està començant a resoldre una situació atípica que es
produï a a la ciutat de Manresa en els últims anys.
Manresa, que és una ciutat segura, o dit d’una altra manera, no és menys
segura que la més segura de les ciutats de Catalunya, tenia els seus ciutadans
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i ciutadanes amb una sensació d’inseguretat fruit del replegament de les
forces de seguretat estatals.
Aquest fet obligava a la Policia Local a assumir massa vegades competències
que no li eren pròpies, però que la professionalitat dels homes i dones que
formen el cos, els impedia obviar.
L’actuació dels Mossos ha de permetre a la Policia Local (de fet ja ho permet
a hores d’ara) dedicar-se a les tasques que li són més pròpies i fer només
funcions de suport en l’àmbit de la Seguretat.

S’ha de dir que, tot i que fa poc temps de l’arribada dels Mossos a la ciutat,
les primeres experiències de treball conjunt han estat molt positives. Els
mossos sempre tindran el suport de l’Ajuntament, però segur que els recursos
que hi hauran d’esmerçar ara seran molt inferiors als que hi esmerçaven fins
ara. I això els permetrà fer més actuació en allò que de veritat li pertoca a la
Policia Local. Aquesta nova situació, els ha de permetre, per exemple, fer front
amb més intensitat als problemes de convivència més habituals i aplicar, amb
més força, les polítiques preventives per tal de, conjuntament amb els serveis
socials municipals, apartar els infants en situació de risc del món de la
delinqüència.

Finalment, pel que fa a la protecció civil diu que, després de la creació
enguany, d’una unitat específica de protecció civil, estan en disposició d’anar-
la consolidant, amb els recursos de suport necessaris per dur a terme la seva
tasca preventiva amb eficiència.

El quart eix del PAM és el de Manresa, ciutat activa i emprenedora.

El Servei de Promoció Econòmica i Ocupació de l’Ajuntament de Manresa fa
front a tots els elements que tenen un paper actiu en l’economia local, en
l’ocupació, en el desenvolupament empresarial, en el turisme, en el comerç, en
les fires i esdeveniments i en bona part de les accions de projecció exterior de
la ciutat.

La seva missió se centra en promoure el desenvolupament del territori, de
l’activitat econòmica i de l’ocupació, contribuint a la cohesió social i
econòmica del territori, promovent la igualtat d’oportunitats entre homes i
dones en el procés d’inserció laboral, i millorant el posicionament de la
Manresa real dins de la xarxa de ciutats mitjanes de Catalunya.

Avui poden dir amb orgull que el Servei de Desenvolupament de l’Ajuntament
de Manresa ha estat recentment guardonat pel Centre d’Innovació i
Desenvolupament Empresarial de la Generalitat de Catalunya per la seva
bona gestió de processos de qualitat al servei local d’ocupació. Sens dubte,



23

és de destacar que una administració rebi aquest premi i això diu molt, i molt
bé, dels homes i dones que la formen. Com a responsables polítics, només
podem felicitar-los i encoratjar-los a continuar la seva tasca per tal
d’aconseguir l’objectiu que s’han fixat, la fita del reconeixement amb el
certificat de qualitat de la ISO 9000.

Són moltes i variades les tasques que aquest pressupost preveu per
consolidar i impulsar les línies empreses durant aquests últims anys en l’àmbit
de la promoció econòmica.

El suport al Centre Tecnològic de Manresa, que ha de ser, entre d’altres
coses, centre de dos laboratoris de referència un en el camp metal·lúrgic i en
el camp medioambiental. Un fet, aquest, molt desconegut per la ciutadania en
general que aporta un gran valor afegit a la ciutat i possibilita que les
empreses d’aquests sectors econòmics de Manresa puguin ser
tecnològicament punteres en el seu camp de treball.
A més a més, l’activa participació municipal en la Societat pública-privada
“Promoció del Territori”, que en aquests moments s’està creant, ha de
convertir-se, també, en un altre instrument fonamental per a la consolidació de
l’economia de Manresa i de tota la Catalunya Central,

Per primer cop en la nostra història moderna, Manresa ha estat capaç de
liderar un projecte que suposa un lloc de concertació públic-privat on s’és
capaç de contemplar el territori no des del punt de vista dels límits
administratius sinó des dels seus límits reals.
Es tracta, sens dubte, d’una experiència arriscada però en la que aquest
govern hi creu fermament. Estem convençuts que, en un futur molt pròxim, serà
imitada en altres municipis del país.

En el camp del Comerç, el govern es compromet al desenvolupament del Pla
d’Ordenació d’Equipaments Comercials, que ha de suposar la revitalització
del comerç urbà. I manté tots els seus compromisos en el Pla de Dinamització
comercial.

Per altre costat, aquest pressupost, que posen a la consideració de tots els
regidors, habilita també les partides necessàries per fer front a una nova línia
d’ajuts per tal d’aconseguir la implantació de nous comerços als sectors de la
ciutat més desassistits.

En l’àmbit de la inserció laboral continuaran treballant en els dos camps que
han anat desenvolupant en els darrers anys. Per un costat: l’Escola Taller de
Can Font, que ha de servir per a la millora del parc, i que està adreçada
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principalment als joves que no han assolit l’èxit escolar. I per l’altre, els Plans
Ocupacionals, que van adreçats a les persones adultes, que tenen problemes
de recol·locació, intentant preparar-los per accedir de nou al mercat laboral
mitjançant els nous filons d’ocupació.

També cal citar l’ampliació dels serveis a emprenedors i petites empreses al
Centre de Serveis, al Palau Firal, amb incorporació d’un viver d’empreses que
ajuda a consolidar els projectes empresarials. Un centre que sorgeix, a més,
fruit de la concertació amb la Cambra de Comerç de Manresa.

Finalment, pel que fa al turisme, cal dir que el pressupost desenvolupa un pla
d’actuacions que posa les potencialitats de coneixement de la ciutat en el lloc
que li correspon. La nova oficina d’informació i promoció del turisme a l’antic
col·legi de Sant Ignasi n’és el màxim exponent.

Per acabar amb el PAM i la seva plasmació en el pressupost, el darrer dels
eixos, és el que van batejar com: ajuntament eficaç i proper als ciutadans.

L’Administració municipal, és l’instrument que ha de fer possible que es
puguin dur a terme tots aquests projectes aquí presentats, i que es preveuen
en el pressupost.

A més a més, a poc a poc, més lentament del que tots voldrien, però amb pas
ferm i decidit, l’Ajuntament de Manresa està actualitzant les seves tramitacions
administratives.

Sens cap mena de dubte, la legislació no ens ajuda en aquest objectiu, però
tot i que defensen que la burocràcia, ben entesa, és la garantia de la
democràcia, cal que continuï n insistint en el camí de fer més accessible als
ciutadans i ciutadanes la seva administració municipal.
L’oficina d’informació i atenció al ciutadà està fent passos petits però molt
importants en aquest camp. Avui el 010 ja és un instrument plenament
consolidat en les relacions dels ciutadans amb la seva administració més
propera i l’ús d’internet per a fer tràmits s’està consolidant cada dia.

Enguany s’han marcat com a fita que els ciutadans i les empreses que tenen
relacions més sovintejades amb l’Ajuntament, puguin fer les seves
tramitacions i pagaments a través de la xarxa.

En un àmbit més intern, la creació de la unitat de prevenció de riscos laborals,
el desenvolupament del Pla de carrera, l’avenç en els processos de promoció
interna i la posada al dia el Pla de Formació del Personal, són fites que ja
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marcava el darrer conveni signat amb el personal de la casa i que treballem
fermament per consolidar
I, tanmateix, tot això que els proposen no tindria sentit sense la implicació de la
ciutadania.

Per aquest motiu, la participació ciutadana ha estat i és una de les obsessions
de l’equip de govern.
A més, primer varen elaborar, conjuntament amb molts ciutadans i ciutadanes
anònims, tot un seguit de plans i programes que han marcat i marquen la seva
acció de govern: el Pla d’Actuació Municipal, el Pla Integral de Rehabilitació
del Nucli Antic, el Pla de Ciutadania, el Pla jove, o, el Pla d’Orientació
d’Equipaments Comercials, o el Pla Estratègic per a la Societat de la
Informació. A més a més, a banda de continuar donant ple suport als “plans de
desenvolupament comunitari” als barris, en aquests moments estan posant
tots els esforços en elaborar un reglament de participació que estableixi un
marc de relació estable de debat i confrontació d’idees que els permeti
avançar en el camp de la corresponsabilitat.

El senyor Canongia i Gerona continua la seva intervenció dient que ara
parlarà de números.

Tot això que els ha exposat té un cost econòmic de gairebé 56 milions d’euros
que, com han pogut veure, administrats amb eficàcia i eficiència donen per a
molt.

Aquesta xifra suposa un increment respecte al pressupost inicial de l’any 2001
del 6,46%. Però, si al pressupost inicial del 2001 hi incorporen els romanents
procedents del superàvit de l’any 2000 l’increment d’aquest any només seria
del 2,13% .
Classificades les despeses de tot el pressupost municipal de l’any que ve
segons els cinc grans eixos del Pla d’Actuació Municipal queden distribuï des
de la següent forma:

• La Manresa del Coneixement, un 17.79 %
• La Manresa per a les Persones, un 7.44%
• La Manresa Sostenible i de qualitat, un 43.90%
• La Manresa Activa i emprenedora, un 4.05%
• I l’Ajuntament eficaç i proper als ciutadans , un 28.83%

Si la distribució la fan segons l’estructura política de l’Ajuntament seria la
següent:

• Cultura, el 6.58%
• Educació, el 7.56%
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• Universitat i Noves Tecnologies, l’1.65%
• Serveis Socials, el 3.20%
• Polítiques d’igualtat, el 0.08%
• Joventut, el 0.50%
• Sanitat, el 0.64%
• Esports, el 2.61%
• Solidaritat, el 0.41%
• Transformació Urbana, el 17,94%
• Medi Ambient, el 1.08%
• Neteja Viària i tractament de residus, el 8.82%
• Via pública, l’11.20%
• Seguretat ciutadana, el 4.86%
• Promoció econòmica, el 4.05%
• Administració, el 16.91%
• Treballs per altres administracions, el 0.17%
• Participació Ciutadana, el 0.69%
• Costos financers, amortitzacions i interessos, el 9.22%
• I estructura política de l’Ajuntament, el que costen els regidors,

els seus grups polítics i els càrrecs de confiança , l’1.84%.

Un cop analitzades les despeses cal analitzar els ingressos.

• Els Impostos directes (IBI, IAE i Vehicles) representen el 30.81%,
dels ingressos.

• Les Transferències corrents, (Subvencions d’altres
administracions, condicionades o no, per a la despesa
ordinària), el 23.06 %

• Passius financers (Crèdits bancaris), el 15,84%
• Taxes i preus públics, el 13.46%
• Transferències de capital (Subvencions d’altres administracions

per a Inversió), el 6.01%
• Contribucions especials i quotes d’urbanització, el 4.55%
• Impostos directes (Impost de construccions i obres que a la

ciutat és un 2.68% del pressupost de l’obra), el 3.09%
• Alienació d’inversions reals (venda de patrimoni), el 1.77%
• Ingressos patrimonials (Ingressos financers pel diner circulant,

concessions a la via pública i rendiments de béns immobles), el
1,44%

• I actius financers (retorn de les bestretes del personal), el 0.01%

Sobre tot això, el primer que cal dir és que els ingressos estan calculats a
partir d’una previsió de creixement econòmic d’un 2.76%.
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No cal amagar que, donada l’evolució de l’economia en aquest últim trimestre
d’enguany, possiblement, aquesta previsió és optimista.
Tot i així, si aquestes previsions no es complissin estan convençuts que el
dèficit de l’exercici no arribarà en cap cas al 3% de la despesa corrent, fet
aquest, que, en cas de produir-se, els permetria el seu eixugament en
l’exercici posterior.
Val a dir, també, que la pressió fiscal a Manresa és moderada. Aquesta
afirmació, que podria semblar subjectiva o de cara a la galeria, ve avalada per
un estudi publicat la setmana passada per l’Instituto d’Estudios Económicos
del Ministerio de Hacienda que situa la ciutat de Manresa en un 52.1% de la
seva capacitat de pressió fiscal.
Per altra banda cal posar sobre la taula les incerteses que sobre el
finançament local tenen actualment.
La nova Llei d’Estabilitat Pressupostària, que si s’aplica, tal i com s’està
tramitant parlamentàriament, ens deixaria reduï da la nostra capacitat -
inversora a menys d’un 40% de l’actual, tot i que la nostra càrrega financera
ens permetria amb la legislació vigent un marge molt ampli d’inversió.
Amb total seguretat, al marge del creixement de l’endeutament, l’Ajuntament
de Manresa complirà totes les ràtios permeses per la Llei d’hisendes locals i
qualsevol altra instrucció comptable, tant si es tracta de legislació de l’Estat
com de la Direcció de Política Financera de la Generalitat de Catalunya.
De fet, la contractació de préstecs a llarg termini no requereix autorització
quan el volum total de deute d’un ajuntament no ultrapassi el 110% dels
ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior. A Manresa estem hores
d’ara en el 68,31%.

I si prenguessin en compte una altra de les ràtios que es feien servir fins fa un
parell d’anys, la de necessitar autorització si la càrrega financera supera el
25% dels ingressos corrents corresponents a la darrera liquidació del
Pressupost, pot dir que, actualment, l’Ajuntament de Manresa estaria en
13,60%, molt lluny encara d’aquell 25%.

I diu tot això, perquè aquesta Llei d’Estabilitat Pressupostària que s’està
tramitant, si no es canvia, deixarà totes les administracions perifèriques de
l’estat i, també l’Ajuntament de Manresa, amb poquíssima capacitat inversora.
Cal dir, també, que una altra incertesa, aquesta per aquest exercici del 2002,
és el finançament local. Enguany s’ha de negociar amb l’Estat el nou marc de
relacions econòmiques per les administracions locals i hauríem de preveure,
que en el marc de la Llei d’Estabilitat Pressupostària i amb la possible
supressió de l’Impost d’Activitats Econòmiques, segons compromís de l’actual
govern de l’Estat, s’hauran d’incrementar moltíssim les transferències corrents.
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És a dir, que si desapareix l’IAE i s’aprova la Llei d’Estabilitat, seria lògic
pensar que les aportacions de l’Estat no condicionades a inversió,
augmentaran d’una manera significativa.
Si no fos així l’Ajuntament de Manresa, com tots els ajuntaments de l’estat, no
podrà atendre en un futur immediat les necessitats dels seus ciutadans.

AIGÜES DE MANRESA, S.A.

El senyor Canongia i Gerona  diu que a continuació els presentarà el
pressupost de l’empresa municipal Aigües de Manresa, com a vice-president
del seu Consell d’Administració i que un cop acabada la seva primera
intervenció, el senyor Perramon, president de l’empresa municipal Foment de
la Rehabilitació Urbana de Manresa, FÒRUM SA, farà la presentació del seu
pressupost.

Aigües de Manresa és un autèntic privilegi per als manresans. Són
poquíssimes les ciutats al nostre país en les quals l’empresa que subministra i
fa el tractament de la seva aigua potable és municipal.

Això fa que els rendiments econòmics que es busquin siguin sempre
rendiments molt ajustats i que els beneficis que s’obtenen es reinverteixin
sempre en la millora del servei. L’empresa funciona, i funciona molt bé, fet que
ve avalat per les diferents insinuacions que han rebut darrerament amb ofertes
de compra, encara que fos parcialment.

Podem dir, això sí, que aquest Ajuntament no té cap intenció de privatitzar
Aigües de Manresa i que els possibles compradors hauran d’esperar altres
oportunitats que la història els pugui donar.
Ara bé, com saben, el que sí que aquest Ajuntament té voluntat de fer és posar
en valor aquesta empresa, i per això ha promogut, enguany, el canvi dels seus
estatuts perquè pugui participar activament en la vida econòmica de la ciutat.
La seva bona situació financera permet fer-ho sense posar en perill els seus
projectes de modernització. Està en condicions d’anunciar que Aigües de
Manresa adquirirà accions de la nova empresa “Promoció del Territori” per
valor de més de 1.200.000 d’euros.
A nivell intern, un cop enllestides les inversions per tal d’assolir la Telegestió
en totes les seves instal·lacions, l’empresa encara un nou repte anomenat
“projecte Aigua Excel·lent”.
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L’aigua de Manresa, és d’una alta qualitat i la necessitat de cloració és molt
baixa en comparació a la d’altres indrets del país, però s’han proposat que
l’aigua que consumim els manresans i manresanes sigui excel·lent.
Per això, el tractament de l’aigua es començarà a fer des del mateix estany del
Parc de l’Agulla mitjançant mètodes naturals, fent-hi unes plataformes vegetals
flotants que redueixin la seva matèria orgànica .
Aquest és un projecte innovador al nostre país, tecnològicament capdavanter i
que ens prepara per assolir els nivells de qualitat d’aigua que les Directives
Europees exigiran en el futur. Si passegen pel Parc de l’Agulla ja veuran
alguna de les primeres plataformes vegetals instal·lades com a prova pilot.
El segon projecte que enguany assumirà l’empresa, és el manteniment de la
xarxa de clavegueram de la ciutat. Aquesta ciutat ha invertit en els darrers sis
anys més de 800 milions públics en posar al dia la xarxa principal de
sanejament.
Ara li toca el torn a les petites xarxes secundàries. Fins avui el manteniment
que fèiem de la xarxa secundària era el de reparar les avaries que s’hi
produï en i ara, com he comentat abans, el que es pretén és anar millorant els
punts de la xarxa més febles, abans que es produeixi l’avaria.

Per tal de prioritzar les seves actuacions, l’empresa elaborarà un Pla Director
de la Xarxa de Sanejament de Manresa.

I ja per acabar amb el pressupost d’Aigües de Manresa, quatre dades:

Els ingressos totals que es preveuen són per sobre dels 9.300.000 euros i les
vendes netes, de 7.879.957 euros, que estan distribuï ts de la següent
manera:

• Venda d’aigua a Manresa, 2.507.741 euros
• Manteniment d’aparells medidors a Manresa, 229.394 euros.
• Gestió de serveis i concerts als municipis de la rodalia,

1.455.026 euros.
• Ingressos d’explotació de les depuradores d’aigües residuals i

planta de transformació de fangs, 1.835.18 euros.
• instal·lacions, 1.365.049 euros.
• i diferents petites partides per altres conceptes, per un import

total global de 487.629 euros.

En aquests ingressos no es preveuen els que es poguessin derivar de la
gestió del clavegueram.

Pel que fa a les despeses,
• Existències, 506.653 euros
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• Compres netes, 1.910.804 euros
• Despeses de personal, 3.530.405 euros
• Despeses Financeres, 138.576 euros
• Tributs, 179.221 euros
• Treballs i subministraments, 1.987.883 euros
• Amortitzacions, 610.000 euros
• I Benefici d’explotació, 490.000 euros

Val a dir que aquest pressupost va ser aprovat pel Consell d’Administració de
l’empresa, el dia 30 d’octubre d’enguany.

Per acabar, aquesta primera intervenció, agraeix la col·laboració que han
rebut per a l’elaboració d’aquest pressupost que avui presenten.
Molts han estat els tècnics i tècniques municipals i ciutadans i ciutadanes
implicats en la seva redacció des del mes de juliol quan es va fer la versió
zero. Vol assenyalar especialment el Comitè de direcció d’aquest ajuntament,
un organisme que des de fa un any coordina amb encert els diferents
departaments de la casa, en la tasca diària municipal

Moltes han estat les hores de debat, consulta i treball però, sens dubte, l’esforç
ha valgut la pena. Sincerament, gràcies a tots ells.

Menció especial mereix, també, personalment per a ell, el company i amic
Eduardo Teixeiro, ja que sota el seu mandat va començar l’elaboració
d’aquests pressupostos.

Per últim, dir-los que estan convençuts que aquest és el pressupost que els
manresans i manresanes necessiten per l’any 2002.

No totes les peticions s’hi han pogut encabir. Mereixien ser-hi, però la
responsabilitat dels governants és la de prioritzar, i entre tots els membres de
l’equip de govern han acordat aquest document que avui els presenten. És un
document que genera petites frustracions individuals, fruit de la seva il·lusió
per aportar més a la nostra ciutat. Les renúncies a què s’han vist obligats,
però, no els impedeix de considerar-lo un bon document.

De fet, aquest pressupost els referma en el seu compromís, individual i
col·lectiu, amb tots i totes les manresanes i manresans. El compromís de
complir l’encàrrec rebut de treballar per assolir una millor qualitat de vida per a
tots ells. Moltes gràcies.
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FORUM, S.A.

El senyor Perramon i Carrió explica que el pressupost de FORUM té un
conjunt de propostes, despeses i inversions per fer front a les dues funcions
més importants que té la societat per encàrrec de l’Ajuntament: una és la
política municipal d’habitatge i l’altra és la rehabilitació del nucli antic. D’una
manera sintètica, pot concretar actuacions previstes per al 2002: en política
municipal d’habitatge, que està concretada al PAM, orientada a facilitar l’accés
a l’habitatge a una àmplia franja de població, sectors de rendes mitjanes i
baixes, dins d’aquest objectiu d’oferir habitatge protegit a diferents barris de la
ciutat, hi ha la construcció de 22 pisos al carrer Bisbe Perelló, una actuació
que s’ha anat retardant en els pressupostos de FORUM però que, finalment va
poder ser adjudicada el mes passat  i començarà a principis de l’any que ve.
Aquests 22 pisos de venda al barri de la Sagrada Família tenen un pressupost
de 197.000.000 PTA dins de l’any que ve. En la seva construcció
s’incorporaran criteris d’estalvi energètic, per tant, polítiques de sostenibilitat
aplicades a l’edificació, tal com ha de fer l’Administració, donant exemple en
aquesta situació, en aquest cas amb plaques solars per a l’aigua calenta
sanitària. També permetrà obtenir habitatge a un preu assequible per a
bastantes famílies i, de passada, també obtenir alguns beneficis que permetin
reinvertir al barri antic.  És una actuació bàsicament destinada a sectors de
rendes mitjanes.

FORUM també preveu fer altres actuacions en el futur i, per tant, posicionar-se
en temes de sòl fora del nucli antic. I dins de l’objectiu de garantir l’accés a
l’habitatge a persones i col.lectius més desafavorits hi ha una actuació que és
l’acondiciament i gestió posterior d’habitatges que estaven destinats a
mestres, que estan en edificis al costat de les escoles públiques, que no estan
ocupats en aquests moments i que la Generalitat, en constatar que estaven
deslliurats, els ha cedit a l’Ajuntament i els gestionarà FÒRUM. Són 8 pisos
que durant el primer semestre de 2002 estaran a disposició dels Serveis
Socials per ubicar-hi famílies que amb uns lloguers baixos puguin complir les
seves necessitats d’habitatge.
També hi ha l’acondiciament i gestió d’habitatges joves, al costat de l’Oms i
de Prat, cedits per Caixa Manresa, i també podran ser ocupats a principis de
l’any que ve.
En aquesta línia de facilitar l’accés a l’habitatge hi la creació de l’Oficina de
Mediació per accés a l’habitatge, que començarà a funcionar l’any que ve.
La política municipal d’habitatge, el gruix de la qual el porta FORUM, es
complementa amb actuacions de política de sòl i de nous creixements de la
ciutat, com ha parlat abans el senyor Canongia, com ara la Parada, en
col.laboració amb altres Administracions, en aquest cas la Generalitat, amb la
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posada en funcionament en el futur de 500 nous habitatges de caràcter
protegit.

L’altra gran funció de FORUM  és  la rehabilitació del nucli antic i, per tant, per
complir l’objectiu del PAM i del propi Pla Integral de Revitalització, per una
banda FÒRUM gestiona per encàrrec de l’Ajuntament, l’obra de construcció del
nou Conservatori, amb uns 162 milions de pessetes, que és una obra
important per donar nova activitat i nova vida a aquell sector tan degradat del
nucli antic. A més, rehabiliten un edifici monumental que al setembre haurà
d’entrar en funcionament. Una part d’aquest finançament va per fons FEDER i
esperen que la resolució dels fons FEDER, a principis de l’any que ve,  també
els pugui completar una part d’aquest finançament que han demanat des de
l’Ajuntament.

En un altre apartat  hi ha operacions de renovació de places i carrers i de fer
nous habitatges, operacions de certa envergadura en renovació de la ciutat.
Una part important dels recursos de FORUM es dediquen a aquest objectiu
amb dos sectors prioritaris, però que també es pot estendre a altres àmbits:
Un és el sector Barreres, és a dir, tot el sector que agafa entre els carrers Mel,
Camp d’Urgell, Magraner i Barreres i la Muralla de Sant Francesc, i l’altre és la
via de Sant Ignasi, sector carrer Montserrat , dels quals s’ha aprovat una Pla
Especial. Els diners que es dedicaran a preparació del sòl van per compra
d’edificis, terrenys, desnonaments, enderrocs. Ara només preparen sòl, però
durant el proper mandat aquestes actuacions permetran la construcció d’una
part important d’habitatges que poden estar entre 120 i 140, i que s’hauran de
fer no només des de FÒRUM, sinó a partir de convenis amb altres
administracions i la possibilitat d’intervenció dels privats en aquesta nova
edificació, procurant combinar actuacions de lloguer i altres de compra. Cal dir
que aquestes actuacions són possibles perquè hi ha una bona coordinació
amb el Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament a través de l’elaboració de
planejament, plans especials com el que s’ha aprovat aquest any de Via Sant
Ignasi – carrer Montserrat i en propera aprovació tindran el que agafa la
façana sud de la ciutat .  Aquests plans especials s’han fet amb una anàlisi molt
acurada de la situació i amb propostes de molta qualitat en la intervenció i en
tot el plantejament edificatori de l’espai públic. Per altra banda, hi ha
actuacions d’abast més reduï t, algunes de renovació  i altres de rehabilitació,
que són directes de FORUM, amb 5 actuacions que concentren 83 milions de
pessetes, 2 actuacions de renovació com la plaça Immaculada que ja s’està
acabant , que es completa amb via Sant Ignasi  i una altra que ha de començar
a principis de l’any que ve, que és al carrer de Sant Llúcia 21, a l’altra banda
de la plaça Immaculada, en els dos casos, un és de venda i l’altra és de
lloguer. En aquest edifici s’hi ubicaran els Serveis Socials de la zona centre. 3
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actuacions més de rehabilitació són: al carrer Barreres, 1 amb 3 pisos, al
carrer Sant Bartomeu amb 4 habitatges i a la plaça Gispert, un tram de la casa
Vidal cap al carrer Camp d’Urgell, amb 6 pisos,  que serà una obra de la qual
aquest any només es farà el projecte i està prevista per al 2003. En aquests
casos de rehabilitació, tot són pisos de lloguer, perquè hi ha una demanda
important de lloguer i l’oferta en aquests moments no cobreix suficientment.
Per això és important facilitar aquest accés a l’habitatge de col.lectius amb
més dificultats.
Per altra banda, hi ha operacions concertades amb els privats. Aquest any
2002 començaran la intervenció en aquells convenis que havien anunciat amb
privats perquè cedeixin l’ús durant uns anys dels pisos perquè FÒRUM faci la
rehabilitació i pugui allotjar-hi persones a unes lloguers assequibles. En aquest
sentit, se signaria un conveni per tres pisos al carrer del Remei de Dalt i
esperen que es puguin incrementar. Per altra banda, l’Oficina de Rehabilitació
seguirà facilitant la informació, la tramitació i, en definitiva la gestió per als ajuts
als privats que volen rehabilitar. Afortunadament, aquest any la inversió privada
ha crescut. Disposar de l’exempció de límits dins l’Àrea de Rehabilitació
Integral de Manresa ha afavorit aquest pas endavant que va quedar una mica
frenat l’any anterior i, per tant, esperen que aquesta dinàmica se segueixi
mantenint.

Finalment, diu que dins aquest aspecte d’operacions de rehabilitació, hi ha
accions de millora en els edificis del nucli antic. HI ha un pla adreçat a les
façanes, amb prioritat a les del nucli antic, finançament ajut a fons perdut entre
el 22,5 i el 27,5 % del cost de l’obra per part de FORUM, que sumat  al 25 %
de la Generalitat, dóna un cost semblant o superior, segons si l’edifici és
catalogat o no, al 50 % . És un dels ajuts més importants que es dóna en
aquests moments a Catalunya amb aquest tipus d’intervencions. És un incentiu
important per als propietaris, hi ha una bona resposta. Per a l’any que ve la
previsió és d’uns 10 milions, tenen bastants casos que han entrat la sol.licitud
i, per tant, serà una inversió superior a 40 milions per part dels privats en
aquest aspecte.
També vol remarcar el caràcter social de l’actuació de FORUM. En atenció a
afectats urbanístics, a habitatges per a col.lectius desafavorits i també la
vinculació a temes d’ocupació. Les clàusules socials s’estan complint en
aquests moments en les obres que fa FORUM i, per altra banda, també, es
procura que algunes obres de rehabilitació les facin empreses especialitzades
en inserció laboral i algunes de les obres han anat d’aquesta manera. També
hi ha la incorporació de bones pràctiques ambientals, que procuraran que es
reforcin amb la participació en el projecte europeu que planteja la intervenció
en el nucli antic, lligat a temes de sostenibilitat, procuraran afinar més en
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temes energètics i en temes de reciclatge de materials, com un dels aspectes
a tenir en compte.

FORUM treballa amb una estructura ajustada, com han pogut  veure en el
pressupost , i dins d’aquesta aquesta estructura que està treballant a ple
rendiment, en el proper any hi ha una part important d’ingressos que vénen
dels arrendaments de les finques que gestiona  FORUM, que és una altra part
de les funcions que té encomanada. El 2002, per tant, es completen una bona
part d’obres engegades abans, algunes no s’acabaran del tot fins el 2003, i és
un moment en què s’hauran de definir o concretar nous projectes de cara als
proper anys. De fet, tenen una incògnita que suposen que d’aquí a final d’any
es desvetllarà, que és el Pla d’Habitatge, que en aquests moments ha
presentat el paper a nivell de l’Estat. Hi ha hagut propostes de modificació per
part de les Comunitats Autònomes. Hi ha una bona sensació pel que fa a la
priorització o els ajuts més importants;  pel que fa al lloguer, sembla que no hi
ha avenços pel que fa a temes de rehabilitació i s’haurà de veure que passa
amb altres tipus d’habitatge. S’hauria de procurar que la despesa total
prevista per temes d’habitatge protegit, no passi com en anys anteriors, que
s’ha gastat molt per sota de les possibilitats pressupostàries. Això vol dir que
s’ha de replantejar el Pla d’habitatge.
Pujar la inversió un 40 % és un pas important, probablement en altres anys serà
difícil de consolidar o de fer passos tan importants perquè aquí se suma
també l’obra del Conservatori, però és una aposta forta per la revitalització del
nucli antic i la força ve també de l’acció combinada entre FORUM i
Ajuntament, intentant una transformació intensa: sectors com Sant Francesc,
Balcells i Remei, seran focus importants d’actuació, i per tant, per tal d’aplicar
les conclusions, per una banda del PAM, i de l’altra del PIRNA .

Per tots aquests motius demana el vot favorable dels regidors i regidores.

L’alcalde intervé dient que ara farà la seva intervenció el senyor Javaloyes i
que primer hauria de posicionar-se sobre el pressupost i sobre l’esmena que
el seu grup ha presentat, si ho estima oportú. També aprofita per felicitar-lo en
motiu del seu Sant .

El senyor Javaloyes i Vilalta diu que novament els presenten un pressupost,
el de l’any 2002,  que es fonamenta i es basa en una xifra cada vegada més
elevada, una xifra que és més que milionària. Des del seu grup municipal no
consideren que única i exclusivament sigui qüestió de xifres sinó que és
qüestió fonamentalment de saber on es destinen aquests diners, on van a
parar i de quina manera s’utilitzaran.  Diners que, entre d’altres qüestions i
fonamentalment, sorgeixen dels impostos que paguen els ciutadans, impostos
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que, encara que s’hagi fet l’afirmació que encara ens queda molt tram per
córrer per ser una ciutat de les de pressió fiscal més elevada, el cert és que
Manresa entre el tram de 50.000 i 100.000 habitants és una de les ciutats de
Catalunya amb una pressió fiscal més elevada. Però, en definitiva, tenim un
pressupost de 56 milions d’euros. Abans de continuar, des del Grup municipal
del Partit Popular de Catalunya, vol agrair l’esforç que hi han dedicat i dut a
terme els treballadors d’aquesta casa per poder-lo presentar abans del que és
normalment previst, perquè evidencien que és un esforç en què tothom hi ha
posat de la seva part . És el primer pressupost que se’ls presenta en euros i
malgrat que tenen unes xifres més petitetes,  continuen sent milionàries.
Aquestes xifres continuen repetint-se bàsicament i fonamentalment amb el
model d’inversions reals que aquest Ajuntament diu que està disposat a
gastar-se per la ciutat de Manresa. Constaten que des d’aquesta legislatura, i
arrossegant-ho de la legislatura anterior, any rere any es repeteixen els
processos d’inversions reals i importants, aquelles estrelles d’inversions reals
de les quals l’equip de govern sempre n’ha fet bandera. I es repeteix perquè,
evidentment, amb un any no es fa tot i el seu grup n’és conscient. Però el que
sí que és evident és que l’equip de govern, any rere any, no preveu el 100 per
100 del pressupost que han destinat a l’exercici corrent. Aleshores, es troben
que han d’agafar una part important d’aquest pressupost, arrossegar-lo i, a
més a més, sumar-li el que volen dur a terme en el proper exercici. I amb això
és el que es troben continuadament des que aquest equip de govern governa
la ciutat de Manresa. Quan en un pressupost tan important i d’aquesta
envergadura els parlen que l’eix fonamental es basa en les persones, els
entren dubtes.  És evident que les persones, els habitants, els ciutadans i
ciutadanes de Manresa, per poder fruir d’una qualitat de vida adequada,
necessiten tenir unes infraestructures adequades, tenir uns serveis acurats i
adequats, si més no, pel que es pretén i pel que sempre es diu que obtindran
a canvi dels impostos que paguen. Però s’adonen que, si miren el tema
d’inversions reals, dels 16 milions d’euros que s’hi destinen, el 55 % surt de
crèdits, el 10,5 % surt de contribucions especials, el 5 % de quotes
d’urbanització i la resta de subvencions forànies, de diferents administracions, i
l’Ajuntament només hi dedica un 3,5 % de recursos ordinaris. És a dir, d’un
gruix important del pressupost d’inversions, l’Ajuntament només hi dedica un
3,5 %. Això té una lectura de si la població se’n va a un deute més elevat del
que té aquesta Administració. Per altra banda, s’adonen que amb
independència que l’equip de govern parla i diu que bàsicament tot ho fan pels
elements de les persones, ell posarà un exemple: Universitat i Noves
Tecnologies. Hi destinen un 1,65 % del pressupost. L’equip de govern diu que
l’educació és fonamental en aquest pressupost, perquè juntament amb
aquesta partida de l’1,65 % i Educació un 7,56 %, fa un 9 % del pressupost
d’aquesta Administració en temes d’ensenyament i educació. És cert. Però
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cal tenir en compte que aquest 7,56 % es fonamenta bàsicament en un tema
de remodelació d’escoles i que es fonamenta també en un acord que hi van al
darrere  i que són les Escoles Bressol. És cert que es faran i és just i legítim
reconèixer-ho. Enguany  l’Ajuntament dedica un 7,56 % a Ensenyament, fins
ara quan hi dedicaven? En tema d’Universitat, seria un altra paradigma,
perquè no li serveix que li diguin que hi destinen un 1,65 %, que tinguin una
Regidoria d’Universitat i Noves Tecnologies i que bàsicament el tronc
fonamental dels seus eixos d’actuació sigui la Fundació Universitària del
Bages, que és un edifici que es va pensar fa tres anys, l’any passat es va
començar  a edificar i que l’any que s’haurà acabat, però és una cosa que ja la
tenien.  Es pregunta fins a quin punt calia recrear i dur a terme aquesta nova
Regidoria, fins a quin punt calia i era necessari dir-li Noves Tecnologies quan
el troncal de fibra òptica, que era un dels eixos fonamentals d’aquesta
Regidoria, no s’ha dut a terme.
Veuen que és un pressupost que té unes grans mancances amb destinació de
recursos directes per a aquests equipaments que no són d’inversions reals i
que tampoc es porten a terme.
 A Joventut hi destinen un 0,5 %, a Polítiques de la Dona un 0,08 %, a Sanitat,
que inclou les Àrees de Salut i que no és pas que l’Ajuntament hi destini diners
directes, un 0,64 %. Parlar de les Àrees de Salut com uns elements
fonamentals de Sanitat d’aquest Ajuntament com si fos això el que ha impulsat
que es duguin a terme, li sembla una mica agosarat, tenint en compte que les
partides pressupostàries són d’altres administracions i el seu grup diu que el
pressupost continua sent faraònic i efímer, amb una contraposició amb
aquestes dues expressions i paraules, perquè efímer és que no hi ha res i
faraònic perquè és gegant. Efímer perquè any rere any, l’equip de govern no
arriba ni al 60 % del que diuen que faran i faraònic perquè any rere any l’han
d’anar inflant cada vegada més per poder dur a terme aquest conjunt de
suposades inversions. Des d’aquest grup municipal veuen i constaten que
quan se’ls parla de Via Pública, Promoció Econòmica, és a dir aquests
elements que pensen que són polítiques actives, que dinamitzen una ciutat, en
el fons no hi ha res. Ara resulta que aquest any sí que tindran les voreres
arreglades, però tenen calçades, restes d’enllumenats on no s’hi fan les
inversions, tenen la senyalització de la ciutat que fa 2 anys llargs que se’n
parla, tenen la senyalització vial, que ni es veu, etc. Tenen tot una sèrie
d’elements que l’equip de govern diu que ho fa i que tenen en pressupost, però
reiteradament, any rere any, no es veu i els ciutadans de Manresa el que veuen
i el que constaten és que tenen un pressupost súper milionari, d’unes xifres
impressionants, però que els seus problemes, els del dia a dia, els de la
quotidianeï tat, no es resolen ni es preveu voler resoldre. I és cert que una
Administració ha de preveure el tema d’assistències socials i serveis socials,
el tema de ludoteca, d’infants, evidentment.  I en contraposició a aquests
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elements tan fonamentals, n’hi ha d’altres també molt importants com les
voreres, la llum, els forats que hi ha als carrers, el manteniment de parcs i
jardins, que no estan en condicions adequades perquè diuen que els recursos
els destinen a afers socials. Però llavors s’adonen que aquests temes d’afers
socials tampoc es desenvolupen de la manera adequada i acurada.

En definitiva, consideren que l’equip de govern planteja un pressupost que en
temes d’inversions els parla de la Parada, dels Trullols i dels Ametllers. La
Parada, inversió de la Generalitat, els Trullols i els Ametllers inversió privada, i
que l’equip de govern, lògicament, es veu obligat a fer les urbanitzacions de
l’entorn, urbanitzacions que pugen molts diners, urbanitzacions que, a més els
ciutadans de Manresa hauran de contribuir-hi amb la seva butxaca, d’una
manera directa.  Aleshores, presentar pressupostos  amb xifres tan grans,
però que, en canvi, no resolen ni mínimament les situacions que els ciutadans
plantegen, els sembla bastant deplorable.
Des del seu grup municipal, han presentat una sèrie d’esmenes que no
canvien en absolut, i ho saben, ni les grans xifres ni la política de fons que
l’equip de govern vol dur a terme a través del seu pressupost, però sí que
consideren, de totes maneres, que no deixa de ser aquell element que incideix
mínimament a fer més suportable la política social  i en política de promoció i
activitat econòmica, fer-ho amb una mica més d’il.lusió. Quan l’equip de
govern parla que amb els seus somnis i les seves il.lusions han arribat on han
arribat, el seu grup diria que certament ja s’han despertat i s’han adonat del
malson que els ciutadans de Manresa que no han dormit han viscut durant
aquests darrers anys. I el que en definitiva volen tots és que ara que l’equip de
govern ja està despert, potser la resta de la ciutadania començarà a pensar, a
somiar i a il.lusionar-se per una Manresa millor, una Manresa que estigui
planificada adequadament, gestionada adequadament i que els seus serveis
siguin pels ciutadans i per les ciutadanes de la nostra ciutat.
Segons aquest pressupost, i des de la perspectiva del grup municipal del
Partit Popular, tenen que les persones són unes figures decoratives i que pel
tema d’urbanització  no deixen de ser unes quotes d’urbanització. No tenen
polítiques actives d’ocupació, no hi ha suport a les àrees de treball, no hi ha
polítiques de turisme, no tenen polítiques de la dona, no tenen suport a les
iniciatives polítiques de medi ambient  ni a les de promoció econòmica.
Consideren que encara que l’equip de govern els acceptés totes les esmenes,
ja saben que no ho faran, difícilment podrien posicionar-se d’una manera
diferent amb el transfons del pressupost que els porten a aprovació. I no vol
allargar-se més, fer-se més extens, tot i que podria, perquè el regidor
Canongia els ha donat l’oportunitat dient punt per punt tot el que hi havia, el
que es feia i es deixava de fer. Encara que els sembli molt correcte, de la
mateixa manera que el regidor Canongia els ha anat dient tot això, qui l’ha
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anat escoltant també s’haurà adonat que tot això és tot allò que ens manca
continuadament, i que en moltes ocasions se’ls ha repetit en aquesta Sala de
Plens. Esperen que entenguin la postura del seu grup municipal, de la mateixa
manera que des del PP entenen la seva. Segons l’òptica que s’ho mirin, tenen
l’ampolla mig buida o la tenen mig plena, però des del seu grup municipal
creuen que això no és tenir l’ampolla ni mig buida ni mig plena, sinó que és el
futur de la ciutat de Manresa. I des de la perspectiva de futur, la ciutat agafa un
tren  i corre a través dels pressupostos. El tren se’ls pot parar a moltes
estacions o pot ser directe, però l’important és no perdre el tren. I, de vegades,
dóna la impressió que l’equip de govern no agafa el directe o que a cada
estació descarrilen del seu itinerari. No acaben mai cap pressupost, cap
pressupost no s’acaba d’executar. Dins de la primera fase d’intervenció del
senyor Canongia, quan ha explicat les bones voluntats que volen desenvolupar
a través del pressupost, ell ha de dir que sí, que de bona voluntat en tenen.
Però després ja l’ha ben distret quan encara no havien passat ni deu minuts i
ha dit que no ho podrien fer tot per culpa d’una llei que aprovarien aviat. És a
dir, el senyor Canongia ja ha avisat que aquest pressupost no es durà a terme,
però ara ja no serà culpa que sàpiguen gestionar o no, sinó que serà culpa
d’una llei de Madrid. Ja tenen el “San Benito” penjat.  Com sempre, quan
convé, el pengen als de fora. Però si tenen tan baix endeutament, tenen tan
bona ràtio, si estan tan bé,  quin problema han de tenir per fer un endeutament?
Aquesta Administració no n’ha de tenir cap, està molt més acotada, com totes
les administracions, però no controlada. I si les ràtios d’endeutament d’aquesta
Administració són tan correctes, doncs podrà continuar fent la gestió correcta.
El problema de fons és si la gestió es porta a bon terme, si és correcta, si
l’equip de govern es troba prou capacitat com per poder dur a terme la
conducció de la qual parlava, que és el futur de la ciutat. I en comptes de
buscar responsabilitats externes, els agrairien que primer fessin un examen
d’autoconsciència, d’autoexploració per saber fins a quins punts i fins a quins
elements poden deixar d’incidir, positivament o no tant, en el seu propi
pressupost. I a partir d’aquesta base, si realment ho fan tot tan bé, que
segurament trobaran que no, com a tot arreu, aleshores potser podran penjar
la culpa a un de fora. Però, d’entrada, que facin bé els deures. I l’equip de
govern està demostrant, any rere any, que els deures no es fan bé, perquè són
els qui han presentat un pressupost i els diuen que només han arribat fins al 60
%, encara no, de les inversions reals de l’any passat . I a les xifres es remeten.
És l’equip de govern qui no porta correctament la seva gestió de
desenvolupament, perquè els diuen que fan un Pla d’Immigració,  que fan un
Pla de Joventut, però després no el doten pressupostàriament perquè es pugui
desenvolupar correctament bé.  És l’equip de govern qui parla de Participació
Ciutadana, de Polítiques Actives de la Dona, quan pressupostàriament és
ridícula la xifra que hi destinen. Ja li poden parlar de la transversalitat, de la
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diagonalitat i de l’univers si volen, però el cert són els recursos que es destinen
a cadascú per poder a dur a terme la seva tasca política dins d’un equip de
govern. I el cert és que en qüestions socials, una vegada més, ja van fer-ho
l’any passat, fallen i en temes d’inversions, una vegada més, presenten les
grans inversions de la promoció privada com uns elements que els ha
arrossegat l’equip de govern, però el cert és que vénen donats per la inèrcia
pròpia d’aquesta iniciativa privada.

Per no allargar-se més, perquè seria molt reiteratiu, acabarà dient que és molt
difícil poder donar el vot favorable al pressupost de l’Ajuntament de Manresa.
En tot cas, els agrairien que tinguessin la gentilesa, la bondat, està convençut
que se les han llegit, d’intentar incorporar algun element de les esmenes del
seu grup al pressupost de l’Ajuntament, perquè saben que, en definitiva, i
l’equip de govern també ho sap, malgrat que potser no els agrada el que està
dient, que des del grup municipal del Partit Popular sempre han intentat fer una
crítica constructiva amb el desenvolupament de la seva ciutat . I consideren
que les esmenes que presenten són per això, per intentar millorar el seu
pressupost. Vol que entenguin que,  per l’estructura política que això comporta,
malauradament no poden votar a favor.

D’altra banda,  pel que fa al pressupost del FORUM, seguint en la línia
d’intentar no trencar cap consens, hi donarien suport si es pogués votar
separadament.

Pel que fa al pressupost d’Aigües de Manresa, els queda un dubte, que
segurament els aclarirà el senyor Canongia. Tal i com diu l’informe de la
memòria d’Aigües de Manresa, quan parla del manteniment del clavegueram,
aquest pressupost no porta incorporats ni els ingressos ni les despeses que
això pugui arribar a representar. Però els agradaria saber si aquest tema del
clavegueram es portarà a terme i de quina manera  podria arribar a afectar al
rebut de l’aigua i de quina manera es farà. Si es farà un conveni amb
l’Ajuntament i es farà una transferència directa a Aigües de Manresa. Agrairà un
aclariment sobre aquesta qüestió per poder-se posicionar sobre el pressupost
d’Aigües de Manresa, S.A., amb independència que no puguin separar el vot.
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El senyor de Puig i Viladrich felicita el senyor Javaloyes en motiu del seu
Sant i agraeix els caramels perquè en un Ple així, que és una mica espès, els
ajuda a passar el temps. També agraeix la bona disposició que hi ha hagut
per part del senyor Canongia al llarg del procés del presentació del
pressupost, sobretot pel que fa a l’entrega de documentació. Aleshores, quan
arribes a les conclusions, hi estarà més o menys d’acord, però sí que vol que
consti aquest agraï ment pel fet d’haver-los fet arribar la documentació.
Seguint en aquesta línia, diu al senyor Canongia, i que no s’ho agafi com una
acritud,  que en la primera part de la seva intervenció ha tingut la sensació que
li estava fent un programa electoral més que no pas la presentació d’un
pressupost. Ha tingut la sensació que estaven en campanya, no els ha acabat
de convèncer, però ho ha fet bé.

Dit això, el senyor de Puig manifesta que aquest debat que comencen avui, va
tenir l’inici ja fa quinze dies. Es van presentar a aquest Ple les  Ordenances
Fiscals per a 2002 i CiU les va votar en contra. En aquell moment, van fer una
sèrie de recomanacions a l’equip de govern en les quals manifestaven que
seria bo no augmentar tant o no incrementar tant la pressió fiscal sobre les
ciutadanes i els ciutadans de Manresa. Per les raons que tots coneixen,
l’equip de govern, va voler votar les ordenances.  El grup municipal de CiU
insisteix altra vegada en aquest tema perquè amb aquests pressupostos
s’adonen més que mai que aquella proposta que feien en aquell moment era
lògica, sobretot, per un any com el 2002 que presenta tota una sèrie
d’incògnites en el futur de l’economia mundial i, lògicament, de la manresana.
Quan fan la comparació de pressupostos, i tenint en compte que el mes d’abril
o maig van fer un canvi de partides important de 250 milions,  el que
equivaldria aproximadament a un milió i mig d’euros, la diferència no és tan
gran com la que representaria si tinguessin el pressupost del 2001 i del 2002,
però l’augment d’imposició recaptatòria sobre els ciutadans de Manresa, que
representa l’increment dels impostos directes i indirectes és globalment, per a
aquesta ciutat, de 428.000.000 PTA , és a dir 2.572.000 euros. Certament, els
números canten. Si fossin capaços de traduir això a l’augment impositiu que
representaria, per terme mig, de les famílies manresanes al llarg de l’any,
seria d’unes 20.000 PTA per família. També és cert que quan tenen uns
augments d’ingressos, van a mirar la contrapartida, l’equilibri, la banda
contrària... que és en el tema de les despeses. Però l’equip de govern ha
caigut en una cosa que deia un antic regidor d’aquest Ple: en el típic mal de
pedra que cauen els polítics, de vegades. Perquè quan arriben al tema dels
Serveis a la Persona, veuen que no s’ha produï t gairebé cap increment, més
ben dit, s’ha produï t un increment d’un 0,34 %, però suposa que estaran
d’acord amb ell que aquest percentatge és, tècnicament, un increment 0.  Això,
en qualsevol situació és greu, però creu que és més greu quan aquest tema
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passa  amb un equip de govern que s’autoqualifica de progressista. Creu que
en el tema de la gestió dels recursos del pressupost aprovat l’any passat, no
han progressat. Recorda un debat que va ser estèril. Al cap d’un temps, l’equip
de govern ho va reconèixer i van fer uns canvis de partides, però va ser estèril
en un moment determinat quan a finals de l’any 2000, el grup de CiU els deia
que no havien estat capaços d’executar el pressupost i aquest any els torna a
passar una cosa semblant, tot i que l’equip de govern sempre va dir que els
números de CiU no eren veritat. Han agafat l’estat d’execució del seu
pressupost, amb les dades de la documentació que molt gentilment els va
entregar el senyor Canongia, amb data 16-11-01, han agafat la classificació
funcional, la funció 51 -  Infrastructures bàsiques i transports. Si d’aquí agafen el
que queda per fer i el que està contret però que encara no s’han posat a
treballar-hi, realment de feina feta, solament un 30 %, de feina per fer un 70 %.
Si busquen una altra funció i treballen amb altres inversions, que és Edificis i
altres, el resultat és més escandalós. Aquí han estat una mica dolents i han
anat a buscar les obres grans, però troben que la feina feta és un 16 % i la
feina per fer un 84%. I els promet que en algunes coses no han estat gaire
minuciosos per inflar.
Tot seguit el senyor de Puig demana un aclariment: en el pressupost 2001,
concepte Reforma Sala de Plens, partida 12.11.632.02, pressupost final:
21.000.000 PTA, retingut: 3.000.000 PTA, crèdit disponible: 1.000.000 PTA,
autoritzat: 16.900.000 PTA , disposat : 306.000 PTA. El grup de CiU no acaba
de veure en aquesta Sala de Plens si han pogut gastar aquests 16.000.000
PTA, però aquests no els han comptat  com a no treballats. Els agradaria que
els contestessin perquè aquests milions autoritzats no saben on estan en
aquests moments.

El senyor de Puig diu que si s’ha equivocat en alguna cosa, no passa res, que
el senyor Canongia ja li ho dirà, que ell ho explica amb tot el carinyo i amb tota
la humilitat i com tothom en aquest món, qui té boca s’equivoca.
El grup municipal de CiU treu dues conclusions: Primera. Creuen que l’equip
de govern no fa una bona gestió dels pressupostos que aproven. Segona. Que
no han donat una prioritat als Serveis a les Persones.

Entrant més en temes d’ingressos i despeses, el senyor de Puig diu que l’any
passat, l’equip de govern es va ofendre quan els va dir de forma, una mica
primària, que el pressupost era impresentable. Després ja va demanar
disculpes. De tota manera, quan el repassa de tot l’any, amb els canvis de
partides, li sembla que en aquell moment no va faltar tant a la veritat .
Pel que fa als ingressos, recorda que en el tema d’impostos directes,
representen un augment del 10,35 %. Si recorden, l’IBI de contribució urbana,
va tenir un augment d’un 8,16 % . Aquest dos i escaig que hi ha és el
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creixement vegetatiu normal que pot tenir l’aplicació d’aquest impost directe.
Això representa un increment recaptatori per a l’Ajuntament de Manresa,
aproximadament, de 957.000 euros, és a dir, 160.000.000 PTA . També ha
experimentat un increment important l’IAE,  de 56.000.000 PTA, 339.000
euros. Finalment, diu que hi ha un increment gran pel que fa a taxes i altres
ingressos. Aquí hi ha inclòs tot el tema de deixalles;  una cosa que li preocupa
i que li agradaria que el senyor Canongia els hi aclarís: li sembla que ha dit
que durant l’any 2002 intentarà regularitzar-se tot el tema de les deixalles.  Al
grup de CiU li agradaria que fos a partir de l’1 de gener de 2002, perquè del
contrari als ciutadans i ciutadanes de Manresa, se’ls ha incrementat des del
desembre del 99 fins a l’1 de gener de 2001, el tema de recollida
d’escombraries aproximadament un 25 %.  També és cert que en el tema
d’ingressos el senyor Canongia els donarà la raó quan parlen del fet que no era
necessari fer tanta imposició recaptatòria perquè aquest any, tot i que no ha
dit les quantitats, ha insinuat que hi ha més ingressos de transferències
corrents per part de l’Estat, que representa 1.151.517 euros. Aquesta és una
xifra important, i d’alguna manera hauria pogut venir a suavitzar la pressió
fiscal que hauran de suportar les manresanes i els manresans per a l’any
2002.
Per acabar, diu que quan parlen d’ingressos no poden oblidar-se del tema
d’endeutament, de préstec que l’Ajuntament de Manresa anirà a buscar per
finançar les inversions del 2002. La xifra és gran 1.476.000.000 PTA,
8.872.000 euros. Aquest és una mica el repàs sobre el tema dels ingressos,
espera que els números estiguin bé perquè, en cas contrari, s’emportaria una
gran desil.lusió perquè ho han intentat fer el més ordenadament possible i
basant-se en la informació que el senyor Canongia els havia donat.
Una vegada acabat amb els ingressos, diu el senyor de Puig que parlarà de
despeses. Al mirar el capítol de despeses, de forma genèrica, els passa el
següent: tant el capítol 1 com el capítol 3, són dos capítols que creixen, i al
créixer són dos capítols que actuen com una barrera-llosa sobre el pressupost
de les despeses que, a la llarga no ens permetran actuar, negociar, en els
capítols 2 i 4 que són els que realment permeten a les Administracions donar
els serveis que demanen els ciutadans. Quan parlen d’operacions corrents,
l’augment de despeses entre el pressupost 2001 i 2002 representa un 12,71
%. Una mirada més atenta al pressupost de despeses denuncia el risc de
creixement dels capítols que ha comentat. Es pararà un moment en el capítol 1:
El creixement real del capítol 1 és aproximadament del 7,2 %, valorant els
canvis de partides que s’han fet.  A través del dictamen del personal i a través
de la Comissió Informativa han tingut coneixement que l’increment de places
que s’ha fet per a l’any que ve és de 8 o 9 persones. Han comptat que això pot
representar uns 300.000 euros. Però quan fan una diferència entre el
pressupost de l’any passat i el d’aquest any, aplicant-hi aquesta diferència del
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7,2 % els queden, aproximadament 165.000.000 PTA que els agradaria que
el senyor Canongia els expliqués a què aniran destinats.
Parlant del capítol 3, vol manifestar que hi ha un creixement del 4,27 %. Al grup
de CiU els preocupa aquest creixement, perquè estan en un moment que els
interessos estan baixos, la bonança econòmica permet negociar tota una sèrie
de situacions molt favorables per a les administracions, però aquesta és una
manera fàcil de fer a les èpoques de vaques grasses. Quan arribin èpoques
més difícils i hagin de necessitar més diners, tant el capítol 1 com el capítol 3
serà consolidat i aquest 4,36 que representa ara d’increment, en el moment
que es disparessin alguns interessos podria representar un augment del 7 o
del 8 %. I ja que parla de les despeses financeres, també parlarà un moment
de l’endeutament, dels passius financers. Si no van molt errats, en aquest
moment l’endeutament de l’Ajuntament de Manresa és de 4.300.000.000 PTA.
Si tenen en compte els crèdits que es demanaran durant l’any 2002 i, al mateix
temps, hi resten el que amortitzaran de capital durant aquest període, la
diferència al final de l’any 2002 d’augment d’endeutament serà de 918.000.000
PTA, més o menys. Això els portarà una xifra de deutes de 5.218.450.000
PTA. Creuen que un endeutament d’aquesta quantitat és important. Però com
abans ha comentat que semblava que el capítol 4, el de Serveis a la Persona,
era el que no experimentava creixement i contradeia una mica les afirmacions
que havia fet el senyor Canongia en la presentació del dictamen, voldria
recordar algunes partides: la 313.14.80 Atencions benèfiques i assistencials,
que no experimenta creixement. Un cop mirat l’estat d’execució del pressupost
pensen que qui l’hagi de gestionar ho té difícil perquè amb el què quedava
gairebé no hi havia recursos. En algun programa de promoció de la dona han
trobat un decrement important  del 18,70 %. En partides de Medi Ambient han
trobat un decrement d’un 31,47%. Ha volgut treure aquests comentaris perquè
sembla que són els que el portaveu de l’equip de govern ha volgut ressaltar en
la presentació del pressupost  i  CiU no ha entès el perquè,  ja que repassant
els números que tenen, això no va d’aquesta manera.    En altres programes
culturals, es produeix també un decrement d’un 7,55 %.  Hi ha la possibilitat
que l’equip de govern esperi un canvi de partides i que després la reforcin
com van fer l’altra vegada, però no creu que puguin estar amb la mateixa
alegria i que puguin pensar que el superàvit de l’any 2001 serà el mateix que
van tenir l’any 2000.
Diu també que el senyor Canongia ha justificat algunes de les altres partides
qui hi ha al capítol 4. Amb la boca més gran, perquè té la sensació que el
senyor Canongia ho ha dit amb la boca petita, li voldria dir que possiblement hi
ha partides que s’haurien de plantejar el dia de demà com es fa el finançament,
com amb el tema del bàsquet, etc. Però creu que quan el Consistori pren una
decisió d’aquest tema n’han d’estar convençuts, perquè no és el diner que
estan donant perquè una entitat pugui continuar durant un temps fent la seva
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activitat, sinó tot el que això genera al seu entorn. Pensa que passa una mica
com amb el teatre, i amb això no voldria molestar a ningú. Tota l’ajuda que
s’està donant perquè es fusioni tot el tema del teatre, i que és important i molt
agraï t, està creant un àmbit de creixement del teatre i de cultura del teatre.
Creu que aquestes coses tenen un efecte multiplicatiu i, aleshores, no cal tenir
la sensació que sembla que sàpiga greu. Entèn el que ha dit el senyor
Canongia, i està d’acord amb el fet que hi ha coses que s’han de plantejar,
però tampoc no s’ha de tenir la boca tan petita quan es diuen algunes
d’aquestes coses.

Finalment, el senyor de Puig parla del tema d’inversions.  El grup de CiU, pel
que fa a l’endeutament, i sense entrar en qüestions particulars, havia arribat a
un 20 % menys d’endeutament. L’equip de govern no és capaç de gestionar
les coses que estan aprovant i, per tant,  no val la pena donar la satisfacció a
tothom perquè també es podria fer a partir del 2003 o en altres períodes. Creu
que també seria bo que recuperessin una pràctica que s’ha anat desmuntant  i
és que, de vegades, quan s’aproven pressupostos d’adjudicar una obra de
200 milions  i escaig, no n’hi ha prou amb 1 any per poder gastar aquests
diners i és bo dividir una obra en fases o subfases i, en conseqüència, pots
mantenir un nivell d’endeutament més baix. No entrarà en el tema d’inversions
de coses que el grup de CiU no ha sabut llegir en aquest pressupost, si no està
dins el tema de la Via Pública, res que parli de la supressió de barreres
arquitectòniques . També els agradarà veure aprovat algun dia el Pla Bàsic de
Protecció Civil perquè així realment tindrà una consistència.  A part del tema de
la piscina, tampoc no han trobat res que els especifiqués sobre el tema
d’utilitzar fonts d’energia renovables. I també queden alguns espais que veuen
que no els acabaran d’arreglar, com és l’illa de darrera Casa Caritat o com
possiblement és l’espai que es troba entre el carrer Saclosa i el carrer
Guimerà.
El grup de CiU ha proposat unes modificacions al pressupost, i han intentat
que no servissin per incrementar les despeses. Han presentat unes altes i
unes baixes de partides, han triat aquelles partides que entenen, per
experiència d’anys enrere, que l’equip de govern no seria capaç d’exhaurir-les.
Han demanat que s’arreglés l’ illa interior del Pujolet, amb una dotació de
60.000 euros a canvi d’una reducció de la partida d’urbanitzacions, perquè
entenen que és una cosa que marxa paral.lela. També han demanat
augmentar la partida d’atencions benèfiques i assistencials, cosa que creuen
que està més que justificada. Ha dit quina és la situació en què es troba
l’execució del pressupost d’aquest any i com que no hi ha increment de cara a
l’any que ve, entenen que farà falta aquest augment.  A canvi, demanen
reducció en comunicació social i participació ciutadana. Finalment, també han
demanat si seria possible incorporar una partida per als vestidors del
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Congost. La sorpresa ha estat seva quan ha vist que el senyor Javaloyes
també ho demanava a la seva esmena, la qual cosa el fa sentir més valent per
demanar-ho a l’equip de govern. No es tracta només d’un problema
d’inversions per a instal.lacions esportives, sinó que és un problema de
sanitat.

Pel que fa al pressupost d’Aigües de Manresa, SA, voldrien que el senyor
Canongia els donés una resposta concreta sobre un tema, que és fonamental
per al seu posicionament. Quin és l’increment que tindrà l’aigua de la ciutat de
Manresa de cara a l’any 2002? Diu que fa aquesta pregunta amb tota
humilitat, perquè pensava que ja començaven a implicar-hi el tema del
clavegueram. De tot el que s’han llegit, no ho han deduï t. També els agradaria
saber quin és l’increment de personal que té Aigües de Manresa per a l’any
que ve i quines mesures s’estan prenent, a part que han vist 5 milions de
pessetes pel canvi de plomes d’aigua,  per recuperar l’excedent d’aigua que
s’està perdent i que any rere any és un tema repetitiu. Segons l’explicació que
doni el senyor Canongia, sobretot de la primera qüestió, la posició del grup de
CiU serà una o una altra.

Quant al pressupost de FORUM, SA, el senyor de Puig diu al senyor
Perramon que els encantaria poder-hi dedicar més diners, però també són
conscients que els recursos són els que són i no n’hi poden dedicar més.
Estan contents de l’evolució que ha tingut FORUM, de l’augment i de la millora
de les competències i de la seva capacitat de decisió en un tema que
s’aprova per consens en aquesta Sala de Plens com és la rehabilitació del
nucli antic i també de la informació que reben contínuament sobre totes les
actuacions que es porten a través de l’empresa FORUM.

Tant  en el tema d’Aigües de Manresa com en el tema de FORUM, esperant
que sempre  quan es produeixi un tema d’endeutament l’informe d’Intervenció
sigui favorable per no superar els límits que tenen ambdues empreses, el grup
de CiU votarà favorablement, tenint en compte la resposta pel tema d’Aigües
que els ha de donar el senyor Canongia.

El grup de CiU entén que les esmenes que presenten al pressupost de
l’Ajuntament de Manresa,  potser l’equip de govern no les pugui votar a favor,
però sí que els agradaria que agafessin el compromís que en el primer canvi
de partides que es produeixi, les acceptessin. Creuen que les propostes de
canvi que fan són molt raonables.
Entenen que aquest no és el pressupost que necessita la ciutat perquè ve com
a conseqüència d’unes ordenances que van votar en contra. Aquest és un
pressupost fet més per servir els interessos, en alguns moments, de la coalició
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de govern que no pas els interessos de la ciutat. També entenen que aquest
pressupost és desequilibrat pel que fa als recursos que utilitzen en diferents
regidories, bàsicament dels Serveis a la Persona.

Per totes aquests raons, el vot del grup municipal de Convergència i Unió al
pressupost de l’Ajuntament de Manresa, serà desfavorable.

El senyor Fontdevila i Subirana demana la paraula per intervenir breument
en nom del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya i al final
també ho farà una mica com a president de l’Àrea de Serveis Personals, ja
que han sortit més d’una vegada i més de dues aquest vespre en les diverses
intervencions que s’han produï t.
Des del punt de vista d’ERC fa una valoració general positiva d’aquest
pressupost i dit amb tota la cautela i educació possible, també intueix que és
positiva per part de l’oposició. Ja sap que han retret les ordenances fiscals,
han esmentat uns interessos de la coalició de govern – no sap entendre a què
es refereixen – però sí que en general, el que intueix  i el que escolta és que
se’ls demana un rigor en l’execució, una major eficàcia, especialment per part
del senyor Javaloyes i, en conjunt, se’ls alerta d’uns riscos a partir d’uns petits
matisos en les esmenes que s’han presentat per escrit. Troba interessant que
es reclamin unes altes a canvi d’unes baixes. Ja saben que qualsevol
pressupost, i en aquest cas el de l’Ajuntament de Manresa, és la concreció
pràctica d’unes polítiques que és veritat que es van sentit en aquest Saló de
Sessions al llarg dels anys, perquè són també el resultat d’un programa que
van compartint, que s’ha manifestat aquí, als mitjans de comunicació i també
han quedat reflectits en uns documents escrits com són el PDO des del 1996 i
recentment, des del 2000, l’existència d’un Pla d’Actuació Municipal que guia
l’actuació de l’equip de govern, en relació a un pacte polític, que no és només
dels tres grups que l’integren sinó que també volen que sigui un pacte amb la
ciutat.
Abans de seguir, voldria fer una petita reflexió, ja sap que és reiterada, que
des d’ERC l’acostumen a fer cada any i gira entorn a les economies
municipals. Acostuma a sortir en qualsevol aprovació pressupostària perquè
mentre des d’ERC no tinguin prou força política per modificar-ho i perquè
segurament el municipalisme ha estat una de les característiques d’ERC quan
és al govern, com que això no es belluga, com que governi qui governi a
Madrid, fins i tot amb el suport de CiU, no aconsegueixen moure’s de l’11, del
12 o del 13 % dels recursos públics, sí que els sembla que qualsevol valoració
que es vulgui fer d’un pressupost municipal exigeix, inicialment, reclamar una
necessitat de majors recursos perquè, en definitiva, si no hi ha aquests
recursos difícilment podran atendre aquelles necessitats pròpies dels
ciutadans que veuen a l’Ajuntament com a l’administració més propera, i així
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és com ha de ser. Però ni a aquell utòpic 33 % ni tampoc al 25 %, ni al 20 %
han arribat al cap de 22 anys de municipalisme democràtic, malgrat que, cada
vegada més, els Ajuntaments,  agafen més serveis.
Aquest és un camí que els portaria a no poder atendre aquelles necessitats
que tenen els ciutadans, que permeten la transformació de la ciutat, però amb
una intensitat més baixa i creuen que aquest any és important manifestar-ho
encara amb més èmfasi, si es pot, perquè malgrat les proves de contenció i de
mesura que acostumen a donar molts municipis del país i de l’estat, continuen
vivint sota una desconfiança envers els Ajuntaments, com si malgrat els anys,
semblés que malbaraten els recursos.  I encara que el senyor Javaloyes ho
desmenteixi, si desconfien de la nova Llei d’Estabilitat Pressupostària, és
perquè acabarà de fer encara més perenne, si es pot , aquesta tutel.la de
l’estat que esdevé clarament en desconfiança.  Preveuen que amb aquesta
llei, no parla estrictament del 2002, però sí del 2003 quan s’hagi aprovat, quan
tingui efectes, no seran precisament benèfics sinó que es transformaran en
noves traves sobre l’autonomia municipal i sobre aquesta capacitat de donar
resposta. Dit això en termes de prèvia, tornaria a l’àmbit de Manresa.
La proposta que sotmeten al Ple vol continuar donant resposta al Pla
d’Actuació Municipal i per això és important remarcar-ho quan l’escenari que
tenen al davant és de contenció, que exigeix prudència i del qual desconeixen
l’evolució que tindrà però que n’han fet una hipòtesi  i aquesta hipòtesi, a més,
constreny el pressupost i ha obligat a un exercici més rigorós de priorització.
Diu això perquè en aquest exercici de priorització hi ha hagut una necessitat
d’ordenar necessitats i algunes d’aquestes necessitats potser no les han
pogut atendre com haurien volgut. Malgrat tot, i això és contrastable, tant
poder-ho fer com dir-ho públicament, potser el senyor Canongia ha estat
prolix, però al darrera hi ha un patró, al darrera hi ha un marc  que és el Pla
d’Actuació Municipal. I per això des d’ERC estan convençuts que amb aquest
pressupost que supera els 9.000 milions de pessetes, 55,5 milions d’euros
aproximadament d’euros, contribuirà a la transformació urbana i si hi afegeixen
aquests 10 milions d’euros d’Aigües de Manresa i el 4,7 milions d’euros de
FORUM. Aquest conjunt els permet afrontar allò que els marca el Pla Director
d’Objectius  i que, amb tota la modèstia, però també amb tot l’èmfasi, els
partits i també ERC plantejaven l’any 99 a l’última campanya.
No parlarà de tots els eixos que parla el PAM, perquè això ja ha estat fet, però
sí que, en síntesi, dirà que plantejaven tres línies de treball: La ciutat del
coneixement, la ciutat històrica i la ciutat sostenible. En aquesta síntesi, que és
la del seu compromís amb els ciutadans, parlaven de tres estratègies i quan
agafen el pressupost del 2002, veuen que això té una continuï tat, que a més a
més no es planteja en termes de finalització.  És veritat que algunes de les
grans apostes o inversions que apareixen el 2002 són les del 2001 o que
s’han incrementat poc a poc perquè vénen de l’any 2000. Però el que és



48

important és que aquestes no quedaran pas resoltes el 2002 ni tampoc el
2003, que seria el final del mandat, són una voluntat de transformació que,
amb una certa perspectiva haurà ocupat uns 10 anys i que els arribarà fins l’any
2006. I aquest és el resultat de 10 anys, o hauria de ser el resultat de 10 anys
de treball i de projectes compartits amb la ciutat. No és una qüestió
estrictament partidista, sinó que és la voluntat que la ciutat tingui un projecte
definit i contrastat . I en aquest sentit, el pressupost del 2002 els marca el pas
de l’equador. Hi ha una sèrie de coses que ja s’han aplicat i en tenen encara
unes altres al davant, pendents, sobre les quals poden diferir, en algun cas, del
ritme, però el que és important és que vagin avançant i el que voldrien és que
aquest camí quedés garantit. Ja entén que avui, des de l’oposició, es pugui
denunciar un cert oportunisme en aquestes apostes, però els agradaria que
fos difícil discrepar d’aquestes inversions que, en molts casos coincidirien a
dir que són prioritàries, i l’any 2002 només és un altre termòmetre en la seva
execució, però que han de tenir, forçosament, continuï tat. Com deia abans el
senyor Javaloyes, això és el futur de la ciutat i, com a tal, conviden al senyor
Javaloyes que s’hi afegeixi i que no perdi el tren, perquè en molts casos
aquesta és l’opció pactada que ha pres la ciutat, amb un document entremig,
consensuat. Si van, però, als aspectes pràctics del pressupost, els apareix un
primer ingredient de debat que ha sorgit en aquest Ple. I ho recordarà sempre
perquè no havia arribat mai a aquesta metàfora: “els polítics que patim de mal
de pedra” .  Diuen “és el projecte de les pedres”. Això no és cert, perquè amb
una visió global, el 34% de les inversions anirien destinades a l’àmbit dels
Serveis Personals, a l’àmbit de nous equipaments, i és veritat. La Manresa del
coneixement comença a ser-ho quan s’adonen que el proper mes de
setembre hi haurà el nou Conservatori municipal de Música, quan a finals del
2002 o el 2003 hi haurà acabat el Casino com a centre cultural o que entraran
definitivament a les obres del Kursaal, o que el proper mes de febrer
s’acabaran les obres de la Fundació Universitària del Bages i, en definitiva,
aquestes apostes entraran en dansa, com d’altres de menors que ara, per no
ser exhaustiu, no relacionarà. La gràcia d’això és que aquest conjunt
d’inversions porten aparellades al darrera una sèrie de programes. I aquest
“mal de pedra” que de vegades es podria denunciar ho és quan es planteja en
termes d’un cert faraonisme, però Manresa no té ni els recursos per arribar-hi.
En definitiva, Manresa no ha patit o no ha pogut o no li han deixat mai que
patís aquest mal de pedra, perquè llevat d’algunes instal.lacions esportives, el
gruix d’instal.lacions de serveis personals (deixant a part el fet de
l’escolarització obligatòria), fa que obres bàsiques, equipaments de primera
necessitat d’àmbits molts diversos, entre mes de 50 anys, des del 34 fins ben
entrats els 80 no n’hi ha hagut. Per tant, a la nostra ciutat, de mal de pedra, és
un mal que ja li agradaria haver-lo passat. I a més, quan el resolem, ens
permet executar programes. Ha dit que les inversions del 34 % eren per
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Serveis Personals i si fan una suma d’ordinari i d’inversions el conjunt de
serveis personals, gestiona el 23 % i si recullen el tema d’universitats, arriba al
25 % dels pressupostos. Això és important,  i ja ha estat dit i repetit que un
dels camps on més es nota l’increment és el d’ensenyament, però és que
aquesta és una aposta clara i decidida, manifestada al PAM,  perquè volien la
millora de l’ensenyament públic, i també ha citat el fet del Casino, de la
Biblioteca, la FUB, el Conservatori de Música... en un tasca que voldrien
paradigmàtica i exemplar perquè Manresa sigui la ciutat del coneixement i
puguin proporcionar a tothom aquelles eines que permeten l’accés a la cultura
i al coneixement, pensant que aquest és un dels millors camins per al
reequilibri social i per a la igualtat d’oportunitats per a totes les persones. Són
inversions importants per a la cohesió social. Però com que sembla que d’això
no se’n sortirien, del debat sobre si és política de pedres o d’aparador o si al
darrera hi haurà els programes o no, li agradaria parlar-los d’un anunci de
televisió, de la prova del cotó fluix, que és la biblioteca. La biblioteca ha
suposat una inversió de centenars de milions de pessetes, s’ha posat en
marxa un equipament que l’han hagut de pagar, que s’ha de reformar i
finalment l’han hagut d’equipar. Perquè entenguin la diferència, de la qual no
se’n sent pas l’artífex, l’any 1995, tots els programes, subministraments i
personal de la biblioteca  era una col.laboració només amb la biblioteca de la
plaça de l’Institut i l’Arxiu, perquè són programes de biblioteques i arxius, a
l’Ajuntament de Manresa els costava 12 milions de pessetes. Si només
tinguessin mal de pedra, haguessin fet un gran aparador al mig del passeig i
no li haguessin donat cap més sentit. S’haguessin desentès de la continuï tat i
no se n’han pas desentès, això ha fet que dels 12 milions del 95, la previsió del
2002 sigui que treballaran amb 256.000 euros, o el que és el mateix gairebé
43 milions de pessetes. Li hagués agradat una mica més perquè els hagués
permès demostrar que havien multiplicat per 4 els recursos. I això és
important. El conjunt de Cultura els dóna el 6,58  % dels pressupostos de
l’Ajuntament de Manresa. Tornant a fer la prova del cotó fluix: si això només
passa aquest any,  si només passa l’any que ve quan fan equipaments, els
poden acusar de mal de pedra. La gràcia està, i a tots els convida, que quan
hagin acabats aquests grans equipaments de primera generació,
absolutament necessaris a qualsevol ciutat mitjana com Manresa, el que han
d’aconseguir és que es conservi, si no el 6,58, es conservi el 6% d’aportació
als programes de Cultura, que és allò que demana l’Associació Catalana de
Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya. Aquí hi ha una mica la
trampa, per tant, el mal de pedra no és que el pateixin és que no l’havien pogut
patir mai. S’ha de resoldre el tema de pedres i a continuació veuran que fan
política per a les persones. Perquè de fet, sense pedres no hi ha ciutat i, com
dirien els filòsofs, no hi ha comunitat i si no hi ha comunitat no hi ha persones.
No vol continuar fent exercici filosòfic,  i molt menys parlar de persones
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decoratives, no n’hi ha, no existeixen, no hi ha persones decoratives. Hi ha
persones i persones que actuen en col.lectivitat i han de tenir Manresa per
l’ensenyament , per la  pràctica de l’esport, per l’accés a la cultura, han de tenir
aquests equipaments i després denunciar quan no hi ha recursos perquè hi
hagi uns programes que dinamitzin aquests equipaments. Però els
equipaments hi han de ser i quan, afinant el llapis i la calculadora,
descobreixen que algunes regidories com la de la Dona o la de Joventut,  han
davallat una mica els recursos, ell demanaria una visió del dia a dia en
l’execució global del pressupost, d’adonar-se del treball transversal que hi ha
al darrera, que, en definitiva, globalment estan buscant recursos per tots
aquests programes que hi ha al darrera. És cert que Joventut ha baixat una
mica, però és que han baixat totes les partides de despeses diverses. En
canvi, executen una obra de pisos per a joves que formaria part clarament del
Pla Integral de Joventut.
Des d’ERC encara veuen una necessitat de transformació important: la ciutat
històrica o, com diuen ara, el nucli antic. El pressupost actual també pot tenir
una lectura en clau de dignificació del nucli antic de Manresa. Ho ha un total de
748 milions de pessetes que gestionarà FORUM i això volt dir un 40 % més
que l’any passat. Aquí hi ha també política d’habitatge al carrer Bisbe Perelló,
equipaments com el del Conservatori, però en conjunt la tasca de FORUM i els
recursos que s’hi destinen permeten veure que, ara que només fa 7 anys, i ho
diu amb aquella tranquil.litat que no governava l’actual pacte quan es va crear
FORUM,  hi ha una aposta cada vegada més decidida i això realment l’any
2006, l’any 2007, haurà de tenir per força si poden conservar aquest ritme,  uns
resultats que girin la degradació que pateix el nostre nucli antic.
Per acabar, parlarà de la ciutat sostenible. Només els temes de medi ambient i
de gestió de residus ocupen el 10 % dels pressupostos. I aquesta és una
aposta decidida que veuen com a clau per la seva ciutat, el fet de treballar
porta a porta, la recollida del cartró, posar en funcionament la deixalleria,
l’abocador, la recollida selectiva... Tot això sembla que és important, en
definitiva que allò que van consensuar en l’anterior mandat, a l’Agenda 21, ja
no sigui només matèria de la Regidoria de Medi Ambient. No és que en
aquesta Regidoria hi hagi un percentatge molt petit, sinó que es tracta  d’un
conjunt de mesures que afecten a tots els departaments, és a dir un treball
transversal.
Des d’ERC, acabarà dient, com és sabut,  que la confecció del pressupost no
ha estat una tasca senzilla, però també són dels que creuen que ha valgut la
pena, s’han hagut de presentar i discutir propostes i  projectes que ja estaven
escrits en aquell PAM que ha citat a l’inici i han hagut de buscar la forma
d’encaixar-los i, de vegades, reduir-los, però els sembla que el resultat  té un
punt d’equilibri.  Han escoltat els matisos que han fet, i , fins i tot, si li permeten
fer una broma, diria a Convergència i Unió que ja podia haver entrat una
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esmena demanant  una mica més per Cultura. Dit això, si hi ha petites
esmenes sobre el conjunt del pressupost, vol dir que en el fons coincideixen en
moltes coses,  fet que és important per a la ciutat.
Fa un agraï ment als tècnics per haver pogut presentar aquest pressupost en
aquesta data, tenint en compte que aquest any la confecció era una mica més
complicada.
Tot i que ja sap que el vot estrictament favorable és difícil, demana que, votin
el que votin, s’acabin fent una mica seu aquest pressupost per al 2002, perquè
és un pressupost que treballa per fer que aquell PAM que van provar de pactar
amb tota la ciutat, cada vegada el tinguin una mica més a prop, o sigui, que
dintre de pocs anys sigui una realitat.
Per  tot això, des d’ERC, demanaria el vot favorable a aquest pressupost.

El senyor Mora i Villamate comença la seva intervenció dient que a aquestes
alçades del debat  és altament improbable que ell pugui dir alguna idea que no
hagin sentit, que sigui original i, per tant, com que no pot oferir l’originalitat
oferirà la brevetat.
D’una manera molt sintètica, dirà quina és la posició d’Iniciativa respecte
d’aquest pressupost. L’argument fonamental pel qual donaran el seu suport a
aquest pressupost, ja s’ha dit, i és que per a ells existeix una plena
correspondència, una total coherència entre les prioritats que el pressupost
recull i els objectius  i les solucions bàsiques del Pla d’Actuació Municipal, tant
des del punt de vista de les inversions com des del punt de vista de la
despesa ordinària. I en aquest sentit, s’atreveix a afirmar que, al contrari del
que s’ha dit algunes vegades, el PAM no ha estat un brindis al sol, no ha estat
una operació de propaganda, sinó que realment ha estat  i continua sent un
instrument de planificació essencial per al futur d’aquesta ciutat.
Des del punt de vista de les inversions, l’aposta que fa el PAM està centrada
en el tema del coneixement i de la qualitat i això es recull d’una manera àmplia
en el total de 5 milions d’euros que es destinen a equipaments culturals,
educatius i universitaris i en els més de 10 milions d’euros  que es destinen a
urbanitzacions de carrers, xarxes bàsiques, rehabilitació i habitatge, compra
de terrenys, etc. i que fan possible la continuï tat de les polítiques de
transformació que, d’alguna manera indicava el PAM i que estan intentat
impulsar.  Aquestes inversions també tenen la finalitat d’encaixar
urbanísticament , la posada en funcionament d’alguns equipaments com la
urbanització dels carrers del voltant de la fàbrica Balcells o del sector del
Remei, en funció de la nova Àrea Bàsica, o del sector de la Mion
Puigberenguer, en funció dels habitatges tutelats.
Des del punt de vista dels recursos ordinaris, també estan convençuts que
aquest és un pressupost que aposta clarament per la millora dels serveis, i
que aquesta millora ha de repercutir directament en una millor qualitat de vida
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del conjunt dels ciutadans i ciutadanes, no només perquè no hi ha aquesta
divisió tan clara entre les pedres i les persones, ja que els equipaments també
reverteixen en la qualitat de vida de les persones, sinó també perquè en el
pressupost hi ha partides habilitades que permeten aquesta millora directa de
la qualitat de vida dels ciutadans. Per exemple, en el tema de la neteja, o en
l’avenç en el desplegament dels serveis a les persones, com és la xarxa bàsica
de Serveis Socials o l’ampliació de l’oferta d’educació infantil, al mateix temps
que garanteix i consolida la continuï tat de programes iniciats enguany, com el
programa de Xec-Servei o el Pla d’Immigració. Però hi ha un altre argument a
part d’aquesta coherència i aquesta correspondència que també motiva el seu
suport al pressupost i és que creuen que el pressupost 2002 resol d’una
manera satisfactòria un aspecte que, en principi, podia ser contradictori, és a
dir,  l’atenció entre la necessitat de donar continuï tat a l’esforç de
transformació iniciat en exercicis anteriors en una conjuntura econòmica
expansiva i la necessitat d’una major prudència pressupostària fruit d’una
situació econòmica amb moltes incògnites a curt termini. Combinar això, no
era fàcil en aquest pressupost. En aquest sentit pensa, i creu que és bo que es
digui, que l’esforç de sanejament fet en exercicis anteriors adquireix ara tot el
seu significat i els permet afrontar aquesta etapa assumint majors riscos dels
que podrien raonablement acceptar si no s’hagués fet l’esforç d’assumir el
dèficit pressupostari acumulat anteriorment. Per tant, i malgrat el canvi del cicle
econòmic, el pressupost municipal els permet continuar sent ambiciosos en tot
allò que han estat les opcions bàsiques d’aquesta legislatura i que els seus
companys de govern han estat repetint en les intervencions precedents.
Finalment, hi ha un altre argument que no està reflectit en el pressupost, però
que també els fa votar favorablement. No es redueix a números sinó a estil de
governar i és que estan segurs que en aquest pressupost l’equip de govern
continuarà fent esforços com els ha fet fins ara per continuar treballant en
polítiques fonamentades en el diàleg, la participació i la concertació. Per tot
això, votarà favorablement el pressupost.

L’alcalde dóna la paraula al senyor Canongia, pel torn de rèplica i per
pronunciar-se respecte de les esmenes presentades pel Partit Popular i per
Convergència i Unió.

El senyor Canongia i Gerona  diu que es queda amb la frase final del
portaveu de Convergència i Unió: “estem convençuts que aquest no és el
pressupost que necessita Manresa”, precedida de la presentació de tres
esmenes que, fet i debatut,  suposen 30 milions de pessetes. Diu això perquè,
francament, si aquest no és el pressupost que necessita Manresa, no ve de 30
milions, suposa que vindrà de moltes altres coses. Al principi de la seva
intervenció, el senyor de Puig ha dit que l’exposició inicial del pressupost
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semblava un míting electoral. Ell diria que a l’exposició inicial estava
presentant, sobre un pressupost, un model de ciutat, pactat amb la ciutadania
quan es va fer el PAM. No és un míting electoral, és la realitat, i és traduir en
lletres uns números que estan molt bé. Per cert, sembla que CiU hagi agafat
gust als números, també haurien pogut fer-ho abans i potser la ciutat no
hagués patit un dèficit de 1.200 milions de pessetes.  Està molt bé que analitzin
els números en profunditat, però cadascú té la història que té. I els números
d’un i l’altre no coincideixen. Quan li diuen que apujaran els impostos 400
milions de pessetes,  a ell li’n surten 285. I la fiabilitat dels números de CiU ha
estat altament demostrada al llarg de la història recent de Manresa.
Ha volgut començar amb aquest matís envers Convergència perquè li
semblava important. Ara farà la rèplica al Partit Popular.
El portaveu del  PP, si no ho ha entès malament ha dit que la pressió fiscal de
Manresa era la més alta de les ciutats de més de 50.000 habitants. Li
recomanaria que digués al Ministre que li enviï  l’estudi, perquè no va ben bé
així. Resulta que de 50.000 habitants, amb pressió fiscal inferior a Manresa,
només n’hi ha dues.  Manresa està al 52,1 , Cornellà està al 51,1 i Girona capital
està al 50,2.  La resta, estan tots per davant. El PP, juntament amb CiU,
governen dues ciutats a Catalunya de més de 50.000 habitants, que són Sant
Cugat i Tarragona.  Resulta que Tarragona capital té un 62,1 de pressió fiscal i
Sant Cugat 59,9. Repeteix, Manresa està al 52,1. I ho diu perquè està bé que
s’acusi al govern d’ànsia recaptatòria, això queda molt bé de cara a la galeria.
Però quan es diuen les coses s’han de dir amb dades a la ma. Aquest estudi
que els diaris econòmics espanyols l’han convertit i l’han traduï t en una
acusació frontal en doble línia, envers els ajuntaments catalans, perquè de 21
ajuntaments, 19 els governa l’esquerra i, per tant, de cara als ajuntaments
catalans i de cara als ajuntaments socialistes, per dir que els ajuntaments
socialistes tenen la pressió fiscal superior als ajuntaments dels PP. Però
aquest estudi no està fet amb aquest criteri, sinó que l’ha fet el senyor Cristóbal
Montoro davant de les pressions que ha rebut dels alcaldes del seu partit,
perquè en aquest país no hi ha alcalde que sigui tonto i fer-los beure a galet és
quelcom difícil d’entendre.  La Llei d’estabilitat pressupostària, per més bé que
estiguis pressupostàriament, l’única cosa que et diu és que en la millor
interpretació possible, no podràs demanar més crèdit que aquell que
amortitzes, amb la qual cosa aquells que han fet una planificació de les seves
inversions, que tenen uns ràtios d’endeutament baixos, perquè han de dir que
els tenen baixos, per més que diguin el contrari, resulta que no podran tirar
endavant les seves inversions perquè una llei de l’Estat no els ho permetrà,
encara que estiguin sanejadíssims. Francament, això és molt difícil de fer
empassar. Dintre el PP hi ha hagut molta contundència, mala maror, i per això
han volgut treure aquest estudi, perquè el senyor Cristóbal Montoro li va dir a la
senyora Rita Barberá,  davant de 40 persones: “Lo que tienes que hacer es
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subir los impuestos”. I per això ha tret aquest estudi. I li va dir a la cara, no
davant dels alcaldes del seu partit sinó de tots els partits. La Llei d’estabilitat
pressupostària està passant desapercebuda davant l’opinió pública general,
però ha de tenir molt present que si s’aplica tal com està afectarà molt
directament, entre altres coses, perquè les administracions superiors no
podran acollir-se a crèdit per donar subvencions per a inversions a les
administracions de rang inferior. Per dir-ho d’una altra manera: els 20.000
milions de pessetes que dedica la Diputació de Barcelona en inversions cada
any, no els podrà dedicar, amb la qual cosa difícilment podran rebre
subvencions de la Diputació. I aquests números els sap, perquè com molt bé
deu saber el senyor Javaloyes, és diputat. Per tant, cal que siguin molt
prudents a l’hora de fer segons quines afirmacions perquè la cosa és molt
seriosa i no cal fer-la passar de pressa i corrents com si no passés res.
No ho acabat d’entendre gaire, però creu que el senyor Javaloyes ha
“matxacat” una mica els Serveis Personals. També ha dit que a la Regidoria
de la Dona només s’hi destina el 0,08 % del pressupost. Té raó,  però aquest
percentatge és només del que gestiona directament la Regidoria de la Dona,
però ha de saber que hi ha molts serveis d’aquesta ciutat que estan adreçats
majoritàriament a les dones. Per exemple, 2/3 dels alumnes de l’Escola
d’Adults són dones. Això és una realitat incontestable. I la segona realitat que li
contesta, que imagini’s si és incontestable,  és que la regidoria que té el
pressupost més petit, que té el 0,08 %, resulta que és la que ha tingut el
creixement més gran, perquè de l’any 1994 fins avui, ha tingut el creixement
d'infinit, perquè quan hi ha 0, només que hi posis 1, el creixement és infinit. I
resulta que la ciutat de Manresa es va recordar de les dones quan va entrar
aquest equip de govern. Fins aleshores, semblava que no existien.
Podria entrar en solidaritat, participació, polítiques d’ocupació... qui ha creat el
CIO? Sap què es dedicava a Polítiques de Promoció Econòmica l’última
vegada que el partit del senyor Javaloyes va votar favorablement els
pressupostos de l’Ajuntament? El 0,25 % del pressupost . I és l’última  vegada
que van votar favorablement aquest pressupost. Quan un passa del 0,25 % al
5,5 % en 6 anys, vol dir que al darrere hi ha un cert esforç. I aquest esforç hi és,
i s’ha de reconèixer, els agradi o no.  Creu que no cal que segueixi més
perquè a tot arreu anirien trobant el mateix. I la veritat és que no li agrada fer
d’oposició de l’oposició, però és que, de vegades, li obliguen.

Hi ha un tema al qual els dos grups de l’oposició han fet força referència, és el
tema de les inversions, han dit que eren un desastre i 50.000 coses més,
algunes amb adjectius més carinyosos que d’altres. L’any 2001, dels 2.640,6
milions de mitjana i gran inversió previstos, hores d’ara es pot dir que 11
accions ja estan executades, el 30 %, 800,9 milions de pessetes. 11 accions
estan obres, el 18,9 %, 500 milions de pessetes. 4 accions estan adjudicades
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i a punt d’iniciar-se, 112 milions de pessetes, el 4,3 %. 5 accions estan en
procés de contractació, amb previsió d’inici el febrer de 2002, el 15,6 %.  5
accions estan pendents de resolució d’un sol tràmit per poder ser
contractades, 1 acció està en fase d’elaboració de projecte, 9 milions de
pessetes i 1 acció està provisionalment descartada, que són els 50 milions
que hi havia per a la xarxa troncal de la fibra òptica, que com molt bé saben les
empreses van descartar fer les seves ampliacions arreu de Catalunya.
Si volen  pot detallar les accions una per una, però creu  que s’allargarien
massa. Una informació que sí que han de tenir i conèixer és que l’escenari de
quan governaven  a avui ha canviat.  La legislació a aquest país, en comptes
de fer-la anar endavant, la fan anar endarrere, per segons quins aspectes.
Aquest país va tenir la desgràcia de patir un senyor que es diu Lluís Roldan, i
van dir que ho havien de complicar tot perquè no pogués haver-hi estafadors. I
es van posar tota una sèrie de lleis de contractació que compliquen els
processos enormement, però ell està convençut que el xoriços hi continuaran
sent, per més lleis que fabriquin. Però el cert és que el 99,99 % dels senyors
que estan a les administracions públiques, que són senyors honrats, han de
patir les conseqüències d’un individu que millor que no hagués nascut . Però
això és una realitat i això els fa retardar molt les seves inversions. Com també
els fa retardar les inversions una nova llei que és de calaix, que ningú pot
discutir, que és la Llei de salut laboral. Una vegada adjudicada una obra, el
contractista ha de fer un projecte que ha de ser aprovat per aquest Ajuntament
i passar per exposició pública. En aquest projecte es garanteix la seguretat de
la llei que hi treballa i de la gent que passa al voltant d’aquesta obra. Això
alenteix les obres. Ha volgut dir això perquè en siguin conscients, perquè
aquesta cantarella ja la van fer l’any passat i ara la tornen a sentir.
Convergència també la feta servir i, per tant, amb una resposta els contesta a
tots dos.
Sí que hi ha una obra que és imperdonable que encara no l’hagin realitzat.,
que és l’obra del Carrasco i Formiguera, l’espai que queda per fer. Quan
l’equip de govern es va plantejar l’obra, van demanar un PUOSC a la
Generalitat, bàsicament perquè sabedors que són molt mal pagadors, sabien
que les seves contribucions especials tardarien molt a cobrar-les  i, per tant,
podrien tenir problemes. Una vegada els van donar el PUOSC, es van treure
un decret de la màniga, com a Govern,  bastant curiós i és que a les obres que
subvencionen a partir del PUOSC, no se’ls pot cobrar contribucions especials.
Fins aquí, diria que és un abús de poder francament important, però després
ve la tercera i aquesta sí que no té contestació. Com a Ajuntament de
Manresa, deu fer uns 40 o 50 anys que van cedir oficialment uns terrenys a
l’Estat, traspassats oficialment a la Generalitat, per fer-hi un Institut.  Per
recuperar el marge, els senyors de la Generalitat de Catalunya els demanaven
60 milions de pessetes, per una cosa que l’Ajuntament havia cedit
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gratuï tament.  L’alcalde s’ha hagut de barallar amb directors generals,
delegats, consellers, etc. més d’un any o tres anys, no ho sap, és una cosa
exagerada. Al final els ha passat una mica com amb les guarderies, que han
hagut de baixar del burro,  o no es fa el carrer. Això sí, han aconseguit que els
abaixin el preu i els manresans hauran de pagar 15 milions de pessetes a la
Generalitat perquè els torni un terreny que van cedir gratuï tament per fer-hi
l’Institut. Creu que és una situació de força envers els municipis que clama al
cel. I ho diu com exemple d’una obra retardada, no per incompetència
municipal.
Un altre tema quan han tret dels dos grups de l’oposició és el de les
guarderies. Han dit que gràcies a la seva insistència es veien obligats a fer les
guarderies, però quan els voten a favor perquè els voten a favor, i quan els
voten en contra perquè els voten en contra, ho posen complicat. Van votar a
favor d’una proposició en un Ple, prèvia modificació, però en aquells moments
ja havien decidit que havien de fer les guarderies, però que quedi clar, amb
tots els respectes, que si fan les escoles bressol no vol dir que hi estiguin
d’acord, per una senzilla raó. Creuen que el decret és inconstitucional, perquè
tracta diferent els ciutadans segons on visquin. Si ets de Barcelona et donen el
doble que si ets de Manresa. Barcelona va a part. Com que és la capital i hi
viuen 3,5 milions de persones, possiblement tindrien problemes molt seriosos
si l’Ajuntament de Barcelona s’encara i treu el trabuc , a l’Ajuntament de
Barcelona se li dóna el doble que a la resta d’Ajuntaments de Catalunya que
vulguin tenir una plaça escolar. De fet, se li dóna el doble però no se li cobreix
ni la meitat del cost. Per cert, no deu ser tan bo el finançament quan sembla
ser que els senyors del PP estan aconseguint que CiU, en els pressupostos,
amb les esmenes que s’han d’arreglar per sota ma perquè tothom estigui
content, es passi de 80.000 a 10.0.000 pessetes per plaça. Tant són els
ciutadans i ciutadanes de Manresa com els de Barcelona i ja que no cobreixen
el cost, almenys que cobreixin  la meitat,  ja que va ser la seva promesa.
Hi ha el tema de les partides que es repeteixen d’anys anteriors, això ho han
dit fins a l’infinit. Hi ha inversions que se subvencionen amb plurianualitats, per
tant, cada any ha d’anar sortint la partida per fer front a la despesa quan es
contracti. La plurianualitat comporta la repetició i reiteració de les partides.
Després hi ha el tema del personal, un gran cavall de batalla, que augmenta
una barbaritat... Ha de tornar al que deia abans. L’any 94, el senyor Sala ho
recordarà molt bé perquè feia ell els números, que diria que és el pressupost
més comparable amb el que tenen actualment, perquè era el del 7è. mandat
de CiU, com el 2002 és el 7è. mandat de l’equip de govern actual.  Les
despeses de personal en concepte d’Administració ( i quan diu administració
vol dir els servidors interns de la casa, gent que no dóna serveis finalistes, sinó
que dóna servei als altres Serveis de la casa perquè pugui funcionar), que és
com s’han de valorar les despeses de personal. El pressupost del 94, contenia
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un 20,83 % de despeses de personal. Aquest en conté un 16,9 %. És una
tendència petita, però esgarrapar un puntet cada any serveix d’alguna cosa
d’aquelles que tan agraden a l’oposició, però sembla que els agraden de
“boquilla”, però no de realitat, perquè els fets pressupostaris són els que
demostren la realitat, perquè una cosa és parlar i l’altra és el que diuen els
números.
Després hi ha hagut un seguit de preguntes molt concretes.  Per exemple, el
tema de la neteja: el 17 de desembre comença la recollida selectiva al barri
del Xup, però com ja han dit altres vegades, la recollida orgànica i inorgànica
és un procés llarg que s’ha d’anar explicant sector per sector perquè els
ciutadans ho aprengui. De cop, no poden fer tota la ciutat. Pensen que és
millor fer-ho de mica en mica, en un  procés gradual que seran 6,7 o 8 mesos.
Si no recorda malament, diumenge passat l’alcalde va anar al barri del Xup a
explicar com anava tot, intentant fer una mica de Pedagogia, acompanyat de
al regidora de Medi Ambient.
També s’ha parlat de la Sala Plens. Sembla que estigui “gafada” el concurs ha
quedat desert, ja que les empreses que s’han presentat han licitat per sobre
del seu valor, però la Llei preveu que entre els licitadors es pugui fer un segon
concurs amb una puja del 10 %. Sembla que amb això,  amb una de les
empreses que tenien cobririen i ja es podria adjudicar. Sembla ser que la
desviació de preus ve per la part electrònica, que segons els licitadors, el que
l’Ajuntament havia pressupostat és sobre els costos reals que tenen en
aquests moments.
És cert que hi ha partides de baixes o que no pugen el que haurien de pujar,
són les 226 i les 489, que traduï t a llenguatge que pugui entendre el ciutadà,
vol dir que no pugen les que són despeses diverses, que és el calaix  de
sastre que serveix per tothom  i les 489 que vol dir la repartidora. I ho diu amb
tota la cruesa, perquè no és repartidora. Si els projectes són positius i són
bons hi ha diners sinó són positius i no són bons, no hi ha diners. I aquesta és
l’autèntica realitat. Per a la seva tranquil.litat dirà que les partides que més
baixen són les despeses de representació, les dietes i la locomoció. Intentaran
fer al màxim d’esforç.
Pel que fa al tema d’aigües, dirà que no està previst incrementar la plantilla. Un
cop elaborat el Pla director ja veuran si s’ha d’incorporar personal o no, o si el
mateix personal de les Aigües pot assumir la sobrecàrrega que això suposi.
Quant al tema de les plomes d’aigua, no ho ha acabat d’entendre. Els diners
que es dediquen a plomes és per comprar accions, la substitució és gratuï ta.
Quant al tema de la puja del preu del rebut de l’aigua, el senyor Canongia diu
que avui encara no ho sap. Hi ha una proposta sobre la taula presentada per
Aigües de Manresa que fa referència a la puja del que és el rebut de l’aigua
normal, i si no ho recorda malament, creu que està sobre el 4,2 %, perquè és el
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2,7 més el 2,5 que havia de pujar per recuperar el cànon de la Baells, que és el
sobrecost que els ha posat l’ACA.
Pel que fa al tema del clavegueram, efectivament es repercutirà en el rebut de
l’aigua. La quantitat, no ho sap. En aquests moments s’està estudiant i la
voluntat de l’equip de govern és que la quantitat resultant que surti es divideixi
en dos exercicis, el 2002 i el 2003. Dintre del pressupost d’Aigües de
Manresa no hi consta tot el tema de clavegueram.  Per fi intenten posar en
valor l’empresa, que el val, més que res perquè els de fora els en fan donar,
quan tenen ofertes sobre la taula deu ser que l’empresa s’ho val. Quan obrim
l’aixeta i cau aigua, no hi donem importància, però resulta que perquè una
aigua surti de l’aixeta i no falla i l’índex d’avaries és molt baix, i a més resulta
que se’n ven la justa i el preu és molt baix i tens bons resultats econòmics,
doncs passa que els senyors privats es posen a sobre i diuen “aquí hi ha
negoci”. Però, com ja ha dit abans, els privats hauran d’esperar una altra
oportunitat que els pugui donar la història, perquè aquest equip de govern no
els hi donarà pas.

El senyor Canongia, quant a les esmenes del Partit Popular, diu que els
agraeix l’esforç que han fet, però no estan a l’Estat sinó que estan a Manresa, i
aquí han de presentar un pressupost quadrat, tant pujo tant baixo. El PP ha fet
un esforç, però s’ha oblidat de dir d’on treuen els diners,  el senyor Cristóbal
Montoro es pot permetre el luxe de presentar un pressupost desquadrat i no
passa res, fins i tot la Generalitat ho pot fer, admetre esmenes i anar pujant.
Però l’Ajuntament de Manresa no ho pot fer, l’han de quadrar. Ho diu perquè un
altre any els ajudin per veure si poden tirar endavant .

Pel que fa a les esmenes de Convergència i Unió, el senyor Canongia diu que
si aquestes tres esmenes han de suposar que CiU trobi aquest pressupost
positiu per a la ciutat de Manresa, en poden parlar, perquè no desvirtuen en
absolut el projecte de pressupost presentant, ans al contrari. El que fan és que
coses que ja estaven previstes en el pressupost, les especifiquen, amb la qual
cosa, pocs problemes tindran. I d’altra banda, l’ampliació d’una partida
d’atenció individualitzada, ja estaven disposats a ampliar-la durant l’exercici.
Per tant, si CIU considera que amb això el pressupost és positiu per a la ciutat,
estan disposats a parlar-ne. Ara, si els estan dient que les acceptin o no,
votaran que no al pressupost, també se’ls fa difícil d’entendre.
La primera esmena demana que es creï  una nova partida destinada a la
urbanització de l’illa interior del Pujolet amb una dotació de 60.000 euros i que,
a canvi, es redueixin 60.000 euros en urbanitzacions diverses. No hi tenen cap
problema, ja que precisament un  dels elements de debat de la partida era
aquest.
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La segona esmena demana que s’augmenti en 30.000 euros la partida
d’Atencions benèfiques i assistencials  i que es treguin de Comunicació Social
i participació ciutadana. No tenen cap inconvenient en acceptar aquesta
esmena.
Pel que fa a la tercera esmena, sí que hi hauria un petit inconvenient, però creu
que es posarien d’acord ràpidament, perquè és una qüestió de matís . La
creació d’una partida amb 120.000 euros per als vestidors del Congost i diuen
treure’n 60.000 d’inversió en terrenys i 60.000 d’honoraris. Aquesta
d’honoraris no la poden reduir perquè s’ha reduï t tot el que es podia i s’ha
ajustat al màxim, per tant, és una partida intocable. No tindrien cap inconvenient
en acceptar l’esmena però els 120.000 euros els traurien tots d’inversions en
terrenys. Si  això ha de servir perquè CiU consideri que aquest pressupost no
és dolent per a la ciutat de Manresa, acceptaran aquestes tres esmenes molt
gustosament. Han intentat fer aquest pressupost participatiu, han intentat
buscar el màxim de consens possible i també intenten arribar-hi avui en
aquesta Sala de Plens. Amb el PP no poden, perquè com que no diuen d’on
han de treure els diners, és difícil concertar, però amb CiU no hi tenen cap
inconvenient, si això ha de servir perquè valorin el sentit del seu vot.

El senyor Javaloyes  i Vilalta  diu al senyor Canongia que contínuament els
ha donat unes grans dades d’elements comparatius del 94, 95, 96 ... Unes
dades comparatives molt interessants, però tant interessants que ho eren per
als seus interessos, no en tot cas com a informació per l’oposició, no tan sols
per saber que representaven les despeses sinó també els ingressos en
aquells anys. Però al PP no li serveixen aquests elements comparatius perquè
és com si en tot cas parlessin del pressupost del 1847 o del 1962 i, en tot cas,
recorda al senyor Canongia que està aquí per respondre del pressupost del
2001 i, en tot cas, del pressupost del 2002.
Llegint la informació que els han fet arribar de l’estat d’execució de despeses
en el capítol d’inversions reals eren de 2.248.665.447 pessetes, els diuen que
d’obligat pagament, és a dir, el que està executat,  són 1.586.851.099
pessetes, de les quals està ordenat el pagament de 1.309.691.773 pessetes i
que s’han pagat 1.298.376.057 pessetes i que queden pendents de pagament
288.475.042 pessetes. Aquesta informació que ha estat facilitada per l’Àrea
que presideix el senyor Canongia, era lògic que no s’hagués d’agrair, perquè
ja ho van fer en el seu moment, i li ha semblat innecessari fer redundància de la
tonteria. En definitiva, aquesta informació diu que en inversions reals no s’ha
arribat ni al 60 %. L’equip de govern pot tenir molts projectes endegats, molts
projectes en perspectiva, de la mateixa manera que tenen molts projectes en
perspectiva per a l’any 2002 i al grup del PP no li serveix en absolut l’excusa
de les plurianualitats ni dels convenis signats, perquè no és qüestió de
plurianualitats, ja que aquí estan parlant d’inversions importants del
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desenvolupament de la ciutat de Manresa, que afecten des de fa més de 6
anys al seu criteri i al seu discurs polític. I a partir d’aquesta premissa, en tot
cas, és quan estarien dient , per exemple, que si el Conservatori costava 2
milions d’euros, per dir una xifra, i l’han anat arrossegant cada any, i d’aquests
2 milions n’han executat 500 i n’hi afegeixen 300 .000 perquè han de fer
l’ampliació de l’obra i cada vegada van sumant, aquest pressupost
d’inversions cada vegada el van repetint, el van duplicant. I simplement és així,
perquè aquesta és la impressió que la ciutadania té d’aquest pressupost. No
els serveix anar acumulant i anar arrossegant any rere any aquell pressupost
que no hem executat, amb les seves ampliacions, perquè el que estan fent és,
en definitiva, un greu perjudici envers la percepció dels ciutadans i això és que
estan dient des del PP i el que voldrien que l’equip de govern captés. Des del
PP els és igual que vagin arrossegant i vagin sumant, el que està fet està fet,
però la percepció del ciutadà és que cada vegada tenen un pressupost molt
més elevat i cada vegada estan fent el mateix: la piscina, el Conservatori, el
Casino i ara estaran fent el Kursaal. I això els ciutadans ja ho saben, i cada
any s’arrossega el que no s’ha fet per una manca de previsió i per una manca
d’eficàcia alhora de fer la feina. És això el que denuncien des del PP. I la
percepció que treu el PP amb aquest aspecte és que any rere any, des de
l’Ajuntament, l’equip de govern només ven  fum: “farem, tindrem i executarem”,
però al ciutadà no li serveix de res que el pressupost del 2002 tingui una
partida d’x milers d’euros  i que no ho tindrà acabat fins al 2010. Si al 2002,
d’aquells 500.000 euros, n’han d’executar 25.000, el que han de fer és
pressupostar-ne només 25.000. En tot cas, faran un pressupost d’inversions
reals, en què el ciutadà sabrà realment en què es gasten els seus tributs i les
seves aportacions. La percepció de vendre fum és la que fa que el ciutadà
tingui el fet que s’estigui realitzant una gran demagògia a través dels seus
diners i contingui en el seu si interior una gran decepció del desenvolupament
de la ciutat. Al PP no li serveix de res, en absolut, que el senyor Canongia
afirmi que l’execució del programa d’inversions reals en les obres es degui el
seu retard a una Llei de Riscos Laborals. No sap com pot tenir la valentia de
fer aquesta afirmació en aquest Saló de Plens. Dir que les obres es retarden
perquè hi ha una llei molt necessària en què els promotors han de presentar un
estudi de salut i riscos laborals. Tot això ja ha d’estar previst, perquè l’equip de
govern pot anar de “pardillo” els dos o tres primers anys, però al cap de sis
anys ja es pot tenir una mínima previsió del retard que representarà presentar
el projecte de riscos laborals.  Ja no és una qüestió d’eficàcia i eficiència, sinó
simplement de voler gestionar correctament el que es vol fer. No es tracta de
res més.
Pel que fa a la Llei d’estabilitat pressupostària, diu que ell no hi era en les
afirmacions de l’alcaldessa de València, Rita Barberà, però sí que li pot dir
que dins del PP, com a tot arreu,  hi ha un cert neguit del que aquesta Llei pot
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arribar a representar. És lògic i normal, però també li ha de dir que tant els
alcaldes, com regidors, portaveus i presidents de Diputacions han signat i han
fet públic un comunicat, llegit per la mateixa persona que ell ha anomenat, en
el qual, en definitiva, es dóna suport a aquesta Llei d’estabilitat pressupostària
i en el qual també insta a què hi hagi més corresponsabilitat fiscal per part del
Govern Central, com també insta a què els pactes locals autonòmics es
desenvolupin adequadament a tot arreu.  Evidentment és un neguit per part de
tothom, però també és un encert saber que si treballés amb dèficit 0, estàs
treballant sobre una base més creï ble, més certa i amb la qual els ciutadans
saben que els seus impostos estan pagats i gastats adequadament i que no
s’està hipotecant el futur de la ciutat. I no ho diu per aquesta ciutat, sinó per
moltes altres ciutats.
Hi ha una altra cosa que preocupa al PP i és que hi hagi  certes regidories que
se suposen importants dins de l’equip de govern i que tinguin un pressupost
tant minvat i tan ridícul com el que se’ls ha assignat. Troben 5 regidories, la
mitjana de les quals és l’1,246 % d’aquest pressupost per a cadascuna
d’elles.  Els sap molt greu, però no saben si realment tenen regidors a
dedicació exclusiva o a temps parcial, és igual, que duguin a terme tasques
que quedin per sota d’aquest tant per cent de pressupost. Fins a quin punt
aquestes mateixes persones es poden sentir motivades per part d’aquest
equip de govern per du a terme la seva tasca. I, a més, moltes d’aquestes
regidories afecten a elements socials que l’equip de govern ha pregonat
constantment d’una manera total.
Demana al senyor Canongia que tinguin la decència de no barrejar les
Polítiques de la Dona amb dir que a l’Escola d’Adults també hi ha un
percentatge molt elevat gràcies a les senyores. També li podria dir que a
Serveis Socials també s’atenen a moltes senyores. Li demana que sigui
rigorós i que no sigui frívol amb les polítiques reals de la política de la dona i
d’igualtat de sexe i gènere. No li serveix en absolut que digui que l’equip de
govern actual va inventar la Regidoria de la Dona, perquè saben perfectament
que han tingut el suport dels que han estat a l’oposició des de la creació
d’aquest tipus de regidories. I no pot penjar-se tantes medalles en aquest
aspecte i en aquest sentit en representació de l’equip de govern, perquè de
tanta medalla que es penjaria no s’aixecaria de la cadira, quedaria tan enxubat
que fins i tot la perforaria i, a més, les polítiques socials són molt diferents el
1994, el 1991, el 1996, el 1998 i el 2002, mirat des del 2001. Això simplement
és un element de normalitat. Des d’aquest grup només li demanen l’efecte de
la normalitat i que no sigui el pretès, en representació de l’equip de govern de
ser tan progressista que precisament en els pressupostos de l’any passat van
fer i elaborar els pressupostos més regressius socialment, com es va
denunciar des d’aquest grup municipal, que al cap de 3 mesos tot el superàvit
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el van haver de remodelar amb canvis de partides. I al 2002 estan fent un
pressupost socialment deplorable.
En el tema d’esmenes, el grup municipal del PP sempre ha dit que en
presentarien, en presenten i en presentaran, que en tot cas mai li dirà d’on ha
de restar, entre altres qüestions perquè són conscients que aquests tipus
d’esmenes difícilment les acceptarien. I li dirà perquè: han presentat una sèrie
d’esmenes per incidir en una reconducció en part del pressupost que,
difícilment, i en absolut , el canvia de fons, és a dir, que encara que les
acceptessin totes, el seu grup municipal no votaria a favor del pressupost,
perquè com comprendrà, les quantitats que estan parlant no són prou
importants ni significatives com perquè des del seu grup municipal considerin
que la ciutat millori amb aquest pressupost. El que passa és que consideren
que són petits elements que intentarien reconduir satisfactòriament certs
elements. Com el senyor Canongia comprendrà molt bé el que no poden fer és
una esmena a la totalitat. Perquè, evidentment que significaria treballar molt
temps, un temps que no tenen, però això no és excusa sinó que creuen que és
l’equip de govern qui ha de fer el pressupost i l’oposició ha de reconduir certs
elements que l’equip de govern tindria l’obligació, pel que signifiquen i pel que
representen, d’intentar-les reconduir. Però cregui també que, en part, sempre
se senten satisfets, perquè el seu grup municipal sempre que ha presentant
esmenes les hi ha rebutjat, però sempre, al cap del temps, n’han incorporat
alguna en els seus pressupostos. L’any passat també les hi van rebutjar i
enguany s’han trobat que ja hi ha una partida destinada al local de l’Associació
de Veï ns de Valldaura, el PP ho va demanar i l’equip de govern ho va rebutjar
per innecessari. I ara hi és.
També sempre han rebutjat els ajuts al comerç i ara hi ha una partida
pressupostària. Insignificant? Massa? No ho saben, pensen que és l’inici.
El grup municipal del PP sempre presentarà, per activa i per passiva, esmenes
i propostes constructives per al desenvolupament de la ciutat de Manresa, per
hi creuen. I quan el senyor Canongia diu que si el Pujolet l’accepten, el
Congost l’accepten i les ajudes assistencials les accepten, amb
independència que siguin o no les xifres que el seu grup ha col.locat, són
elements que van endavant.
L’equip de govern pot rebutjar les esmenes tantes vegades com vulgui, i ell
content i satisfet, perquè pensa que no deixa de ser un índex petit, un gra de
sorra, no arriba ni a cigronet, però que els fa reconduir certs elements.  I és la
seva tasca.
Finalment, diu que aquest pressupost que presenten és tan poc creï ble que ni
l’equip de govern se’l creu. I sap per què? Perquè el mateix senyor Canongia
ha fet l’afirmació. Les escoles bressol, en tema d’ensenyament, ocupen un
percentatge molt important del pressupost, i en la primera intervenció,
precisament és el tema que l’ha posat dalt del pedestal, ha estat l’estrella,
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però en el fons, l’equip de govern no hi creu. I com que no hi creu, ho fa més
per pura i mera obligació i per això potser ja no és tan difícil entendre que ni
aquest pressupost que avui presenten a aprovació ni el que han passat, ni el
de l’any passat ni el de l’altre, mai s’executi, perquè quan un no hi creu és
impossible desenvolupar-lo i fer avançar una ciutat.

El senyor de Puig i Viladrich  diu que començarà pel final. Suposa que la
puja del preu del rebut de l’aigua es deu referir al 4,8%.  Aleshores, fa una
pregunta que creu que és important: en el moment que s’hagin d’aplicar
augments pel tema del clavegueram ho aprovarà la Junta d’Aigües o haurà
d’aprovar-ho el Ple. Ja sap que no poden votar per separat els pressupostos
de les societats municipals perquè la Llei és molt dura, no sap de qui és culpa
aquesta Llei, però vol que consti en acta el vot favorable del grup municipal de
CiU tant al pressupost d’Aigües de Manresa, SA com al pressupost de
FORUM, SA.
El senyor de Puig diu al senyor Fontdevila que demana més diners per al
teatre, ho diu de tot cor, perquè li encanta. Però ha demanat aquests dues
coses d’esports, perquè són dos temes de sanitat. Al Pujolet hi ha un
problema de clavegueram que s'inunda, és una zona del barri on va a jugar-hi
molta gent i per això ho demana. L’altre tema del Congost també és sanitari.
No sap si el senyor Canongia l’ha entès, però creu que sí perquè el considera
bastant més espavilat, però no són aquestes tres coses les que condicionen el
seu vot . Han demanat aquestes tres coses perquè dins el pressupost que avui
aprovaran, no els creava problemes i podien solucionar bàsicament dos focus
que tenen problemes sanitaris. I una altra que era una partida 480, i aquí el
senyor Canongia, com que xerra tant, segons el senyor de Puig, l’ha vessada,
perquè utilitzar una repartidora amb les benèfiques i assistencials, no queda
gaire bé. Per això ho han fet, però no poden votar favorablement el
pressupost. Tots els de l’equip de govern fan servir el PAM com un vestit que li
posen la mida que volen, però hi ha una cosa que el PAM diu molt clar: “no
apujarem els impostos per damunt de l’IPC excepte el tema de les
escombraries”. Això ho diu el PAM i sembla que l’equip de govern se n’ha
oblidat. També s’han deixat altres coses pel camí, no cal entrar-hi ara, però sí
que demana que no facin servir el PAM només pel que necessitin sinó que el
facin servir per tot, perquè si no els ciutadans no es creuran el PAM per culpa
dels polítics. I  aquest és el primer comentari que va fer el grup municipal de
CiU quan es va portar a aprovació.
També ha entès que el senyor Canongia deia que presentarien un recurs
d’inconstitucionalitat pel tema de les escoles bressol . Si no presentaran el
recurs és que no deu ser tan inconstitucional.
Una cosa que li ha fet molta gràcia és que el senyor Canongia s’ha passat el
50 % de la seva intervenció parlant del passat, d’altres ciutats i de tercers, i
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s’ha oblidat que estan en el present  i en aquest espai. S’ha passat  més del
50 % parlant de coses que pensa que no eren necessàries .
Voldria afegir-hi una cosa : El senyor Canongia ha parlat de la cantarella sobre
el tema de les inversions.  Ell preguntaria si la cantarella és veritat o no, se’n
torna a anar a la 51 i hi troba: retingut, 369 milions de pessetes; crèdit
disponible 695 milions de pessetes; sobre un total de 1.700 milions de
pessetes, això és aproximadament aquest 60 % que li està dient. I ara que no
es doni les culpes a tercers, però és així: un 40 % fet i un 60 % no fet. El
senyor Canongia no li contesta si això és veritat o no.
Tornant al tema de les aigües, a la Memòria diu que es destina una partida de
30.051 euros a amortització de plomes d’aigua. Sempre ha entès  que  la
finalitat de l’amortització de les plomes d’aigua és posar comptador perquè no
hi hagi pèrdua d’aigua.
El senyor Canongia li diu que no és així.

Una altra cosa que algun dia vol que li expliqui el senyor Canongia és el tema
del transport urbà. La subvenció al transport urbà aquest any creix 17 milions de
pessetes. Creix un percentatge  important, un 14,54 %. S’han augmentat molt
els recorreguts i s’ha millorat molt el servei o és conseqüència de l’aplicació
de la fórmula polinòmica  pel número?

Encara que avui no votin a favor el pressupost, els agrairia que quan
poguessin tiressin endavant les esmenes que han presentat.

L’alcalde creu que el tema  ha estat suficientment debatut , però voldria posar
dues qüestions sobre la taula, si més no, respecte de les esmenes.
Independentment de la votació que pugui tenir el grup de CiU , tal com ha dit el
senyor Canongia , s’acceptarien  les seves esmenes, amb una modificació “in
voce” a l’esmena núm. 3,  en el sentit de no reduir 60.000 euros de la partida
511 i reduir-ne 120.000 de la 432 .
També vol deixar clar que, independentment de la votació dels diferents partits
polítics, la veritable alternativa al pressupost, el millor instrument, sempre són
les esmenes. I evidentment, en la mesura que s’incorporen aquestes esmenes
a aquest pressupost, l’equip de govern entén el que legítimament ha
d’entendre, que s’accepta el pressupost o que no hi ha alternativa al
pressupost . De tota manera, el que no volen fer ni davant del PP ni de CiU ni
de ningú és que volen condicionar el vot de CiU a l’acceptació o no de les
esmenes. Sí que voldrien deixar bastant clar, en tot cas, davant de tothom, que
aquesta aportació que ha fet Convergència és creativa i que per això
l’acceptaran.
Pel que fa al tema del transport, amb afirmacions o sense, el transport públic
urbà rebrà, com tot el transport públic d’aquest país, un increment de 4
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pessetes per litre, que sigui o no sigui la fórmula polinòmica, afecten
directament.
Una altra pregunta que ha fet el senyor de Puig i que pot tenir problemes o, si
més no, la seva interpretació pot arribar a ser discutible. Quan el pressupost
d’Aigües de Manresa es parla d’amortitzacions, hi ha dos sistemes per fer
criteris d’amortització de les plomes: un és pròpiament el que normalment
s’introdueix quan un ciutadà de Manresa va a Aigües de Manresa i diu que vol
fer el canvi de plomes per un comptador, el que fa Aigües de Manresa és
incorporar-li el comptador i li descompta el valor de la ploma sobre aquesta
inversió. És a dir si el comptador val 80.000 PTA  i la ploma en val 60.000, se
li descomptarà aquest import. Aquest és un mecanisme que Aigües de
Manresa fa anys que està fent , fa 10 o 12 anys i fa escassament 2 o 3 anys
que van incorporar un partida al pressupost d’Aigües de Manresa de 5 milions
de pessetes cada any, que és per amortitzar els títols, és a dir de gent que ja
no té la ploma però té un títol de plomista i aquest té un valor , cada any l’ha
anat tenint .L’únic que es fa és pagar el valor de la ploma, 180.000 –200.000
pessetes, i el plomista dóna el títol. És un criteri d’amortització que s’ha anat
fent. Ja saben també que existeix la Junta de Plomistes que funciona de forma
independent a Aigües de Manresa.

El senyor de Puig i Viladrich  agraeix a la Presidència el posicionament
respecte de les seves esmenes, tot i que mantenen el seu vot desfavorable al
pressupost.
Pel que fa al tema de les 4 pessetes, no vol polemitzar, però creu que no és la
justificació.

L’alcalde  diu que no li justifica, però espera que sobre les 125  no ho hagin
de fer. Recorda també que amb aquesta vocació antifiscalista que tenen, es
mirin els actes que el grup de CiU realitza de tant en tant .

El senyor Canongia i Gerona  diu que vol que li quedi clar al senyor de Puig
que el gasoil ha pujat un 48 % des de l’última puja de tarifes. Amb això vol dir
que és normal que es trobi que una de les partides que més puja és la partida
de transport urbà,  perquè l’últim any ha pujat un 20 % el cost del gasoil.

L’alcalde  diu que té la impressió que el debat ja ha estat suficient i que, en tot
cas, posteriorment, es pot aclarir aquesta qüestió.

El senyor Javaloyes i Vilalta pren la paraula i diu que ara resulta que tenim
uns pressupostos vinculats molt a les 4 pessetes de l’hidrocarbur, però en tot
cas, que l’equip de govern sàpiga que totes les comunitats autonòmiques del
PSOE hi van votar a favor. I que sàpiguen també que és una recaptació que va
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directa a cada comunitat autonòmica, que no és pel Govern i que aquestes
comunitats han de destinar-ho a serveis de sanitat directament i que amb això
no es finança la sanitat.

L’alcalde insisteix en què el debat és suficient i que passaran a votació.
Respecte l’esmena tercera de CiU introdueix una esmena “ in voce”, de
manera que el punt 3, que diu:  “511.0.601.01 Honoraris. Reducció de la
partida en 60.000 euros”, queda suprimit.  I el punt 2 passa a tenir el contingut
següent: “ 432.1.600 Inversions en terrenys. Reducció de la partida en
120.000 euros”.

Sotmeses a votació les tres esmenes del grup municipal de CiU, amb la
modificació de l’esmena núm. 3 segons s’indica al paràgraf anterior, queden
aprovades per unanimitat dels 24 membres presents.

Sotmesa a votació l’esmena del grup municipal del PP, queda rebutjada per
15 vots negatius ( 11 GMS, 3 ERC i 1 IC-V), 2 vots afirmatius (GMPP) i 7
abstencions (GMCiU).

Sotmès a votació el pressupost de l’Ajuntament de Manresa per a l’exercici de
2002, amb les esmenes del GMCiU incorporades, 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, s’aprova per 15
vots afirmatius (11 GMS, 3 ERC i 1 IC-V), i 9 vots negatius ( 7 GMCiU i 2
GMPP), fent constar el posicionament favorable del GMCiU al pressupost
d’Aigües de Manresa, S.A i al pressupost de FORUM, SA.

1.2 REGIDORIA DELEGADA D’ADMINISTRACIÓ

1.2.1 APROVAR LA PLANTILLA DE PERSONAL D’AQUEST AJUNTAMENT
PER A L’ANY 2002.

El secretari dóna compte del dictamen del tinent d’alcalde regidor delegat
d’administració, de 26 de novembre de 2001, 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 291 de la Llei 8/87, 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 de personal al servei de les entitats local, que 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 dels llocs de treball en que s’integrin
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els funcionaris, el personal laboral i l’eventual, agrupats indicant la
denominació d’aquests, el nombre de llocs de treball que els constitueixen, el
nombre dels que es trobin vacants i el grup al 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 municipal, l’adopció dels següents

ACORDS

1. Aprovar la Plantilla de Personal d’aquest Ajuntament per a l’any 2002, 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) Llocs de treball de funcionaris de carrera, classificats en escales i
subescales

B) Llocs de treball de personal eventual
C) Llocs de treball subjectes 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 còpies a l’Administració de l’Estat i al Departament de
Governació de la Generalitat de Catalunya”.

El senyor Irujo i Fatuarte  explica que les corporacions locals han d’aprovar
anualment la plantilla i aquesta aprovació s’efectua en la mateixa sessió en
què s’aprova el pressupost. La plantilla de personal per a l’any 2002, amb
l’annex al dictamen, incorpora els llocs de treball de funcionaris de carrera, de
personal eventual i els subjectes a la legislació  laboral . Farà un resum de les
novetats que la plantilla incorporarà per a l’any vinent, en funció de les places
de nova creació i després explicarà com queda aquesta plantilla en relació a
places ocupades i vacants.
Les places de nova creació són en total 9 i reflecteixen 2 prioritats principals:
d’una banda hi ha el reforç de personal adscrit a Secretaria General,
concretament a la Unitat de Contractació Patrimoni, reforç de personal
totalment  justificat tenint en compte l’extraordinari creixement que han tingut
les tasques, expedient i el volum de contractació, en general de la corporació i
també tenint en compte les tasques de Patrimoni. Aquesta primera prioritat es
basa en la creació de  tres noves places: una d’auxiliar d’administració
general, una de tècnic de grau mitjà- arquitecte tècnic – i una de  tècnic de
grau mitjà de gestió especialitzada.
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La segona prioritat és pels Serveis a la Personal, i després farà una
consideració perquè aquí hi ha hagut el quid del debat  anterior . Aquesta és
una altra per l’equip de govern de cara a l’any que ve i 3 de les 9 places de
nova creació van destinades al Serveis a la Persona, concretament van
destinades a la creació de l’EBASP nord, el desdoblament que es farà l’any
vinent en relació a la incorporació d’una nova zona d’un nou Equip Bàsic
d’Assistència Social Primària i al reforç dels serveis centrals dels Serveis
Socials, degut a l’increment de les prestacions socials i altres elements que
s’estan portant a terme dintre del que és l’estructura de suport als Serveis
Socials.  Concretament, aquestes places a les que està fent referència són 2
places de tècnic de grau mitjà – treballadores socials -, és a dir 2 assistents
socials, 1 que estaria adscrita dintre de l’equip central de suport  de Serveis
Socials, 1 que aniria destinada a l’EBASP nord i 1 plaça de tècnic de grau
mitjà- educador social -, que també aniria destinada a l’EBASP nord.
Finalment, hi ha 2 places més de nova creació, 1 destinada al Servei de
Sistemes d’Informació, adscrita a la Unitat de Sistemes d’Informació
Geogràfica, seria un tècnic de grau mitjà de gestió especialitzada per a la
realització de treballs que aquest any s’han portat a terme dintre del capítol de
contingències, però que és del tot necessari perquè efectua treballs que són
molt importants en el desenvolupament de la cartografia i plànols de la ciutat,
concretament del disseny i de la redacció del subsòl de la ciutat.
I 1 altra plaça destinada a Serveis del Territori, concretament a la Unitat de
Parcs i Jardins, que també seria 1 plaça de tècnic de grau mitjà de gestió
especialitzada, perquè creuen que la ciutat s’ha de dotar d’una planificació
efectiva en el tema de disseny, conservació, preservació i manteniment dels
seus parcs i jardins, així s’afavoreix un entorn més habitable i un component
estètic que qualsevol ciutat mitjana com la nostra ha de tenir.

I ha una altra plaça de nova creació, que en si mateixa no seria de nova
creació, sinó que seria la funcionarització d’una plaça ja existent, però que
actualment és un lloc de treball assignat a la plantilla com a personal laboral .
S’està referint a una plaça de tècnic especialista – delineant –, que per les
seves funcions d’inspector d’obres i serveis, creuen que és oportú i adient
reconvertir-la a funcionari.

Aquestes serien les 9 novetats que incorpora la plantilla per a l’any 2002, la
qual en la seva totalitat quedarà configurada per 580 places, de les quals
estaran ocupades 526.  Hi haurà 309 funcionaris, 212  laborals, 5 personal
eventual i 7 amb reserva de lloc de treball, com a resultat de diferents
comissions de servei atorgades.
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Finalment, voldria fer un parell consideracions: El cost total de l’increment de la
plantilla per a l’any 2002, amb les places de nova creació, serà de 27.638.332
pessetes, tenint en compte retribucions i el cost de la cotització a la Seguretat
Social. Això representarà dintre del pressupost del Capítol 1, el 0,91 % pel
que fa a l’increment global d’aquest capítol.

Sense ànim de polemitzar, perquè totes les opinions són respectables, pensa
que s’equivocarien si sortissin d’aquesta sala amb impressions que no són del
tot adients, almenys pel que fa a la plantilla. Al llarg del debat pressupostari, ha
quedat palesa una certa preocupació pel Serveis a la Persona. Voldria
explicar a tots els regidors presents que, concretament en la plantilla per al
2002, Serveis a la Persona és amb una diferència molt significativa, el servei
que estarà dotat  amb una major estructura de personal, 210 places estaran
adscrites a aquest Servei; en segon lloc hi ha els Serveis del Territori amb 122
places. Aquestes 210 places signifiquen el 37 % aproximadament del conjunt
de places que té la plantilla municipal. Si fan una quantificació del cost
econòmic, dintre del capítol 1, les retribucions i el cost de la Seguretat Social
del personal adscrit als Serveis a la Persona, significarà el 25 % del cost
global del capítol 1.  Per tant, més enllà de la polèmica o de les opinions que
cadascú pugui mantenir, com a regidor d’Administració considera que
l’estructura de recursos humans destinada als Serveis a la Persona, parla que
l’equip de govern atorga a aquest Servei una prioritat dintre de la seva política
de disseny  dels recursos humans.

El senyor de Puig i Viladrich demana al senyor Irujo quan personal hi ha de
serveis externs de la casa (enllumenat, recollida d’escombraries,
semaforització, etc.),  a veure si també li surt aquest 25 %. Ho diu perquè els
números, quan s’utilitzen, s’han d’utilitzar en la seva globalitat.  No només hi ha
els 580 en plantilla o laborals, sinó que hi ha unes 300 persones més que
també estan prestant serveis,  i si es tenen en compte,  els números que ha
comentat el senyor Irujo, segur que no serien els mateixos.  De tota manera, el
senyor Irujo té tot el dret de fer servir aquests números i és lícit que els faci
servir.

El grup municipal de CiU, en coherència amb el que ha fet sempre en
l’aprovació de la plantilla de personal i amb el que van fer en l’aprovació de
l’organigrama funcional, s’abstindran en la votació d’aquest dictamen.

El senyor Javaloyes i Vilalta  diu que el seu grup valora que el que estan fent
és consolidar unes places que en aquest moment no hi eren funcionarials, en
lloc d’intentar donar una rotació i  consolidar les ja existents. Pensen que no és
correcta i el seu vot serà desfavorable.
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El senyor Irujo i Fatuarte  respon al senyor de Puig i diu que l’únic indicador
objectiu que li pot presentar és com està configurada la plantilla orgànica
municipal per a l’any 2002. Efectivament, si molts dels serveis que menciona
el senyor de Puig no estiguessin externalitzats, segurament que la plantilla
tindria una altra configuració, però els Serveis a la Persona continuaria sent el
Servei millor dotat i amb una estructura més àmplia. Això té un cost addicional
i de l’únic que pot fer esment és de com queda configurada aquesta plantilla.

Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 15 vots afirmatius ( 11 GMS, 3
GMERC i  1 IC-V) ,  2 vots negatius (GMPP) i 7 abstencions (GMCiU).

2. ÀREA D’HISENDA

2.1 REGIDORIA DELEGADA D’HISENDA

2.1.1 ACCEPTAR ELS AJUTS PER UN IMPORT DE 2.170.042 PTA (13.042,22
EUROS), ATORGATS PER RESOLUCIÓ DEL DEPARTAMENT DE
GOVERNACIÓ I RELACIONS INSTITUCIONALS, PER AL
FINANÇAMENT DE DIVERSES INVERSIONS PER AL RESTABLIMENT
D’OBRES I SERVEIS AFECTATS PELS AIGUATS DEL 2000 I
SOL.LICITAR UN CRÈDIT A L’INSTITUT CATALÀ DE FINANCES PER
L’IMPORT ESMENTAT.

El secretari dóna compte del dictamen del tinent d’alcalde d’Hisenda, de 30
d’octubre de 2001, que, transcrit, diu el següent:

“ En data 31 de gener de 2001 es formalitzà el Conveni entre el Departament
de Governació i Relacions Institucionals i l’Institut Català de Finances, per al
finançament d’inversions pel restabliment de les obres i els serveis de
competència municipal ocasionats pels aiguats de l’any 2000, en compliment
de l’Acord del Govern de la Generalitat de 23 de gener de 2001.
Per Resolució de la consellera de Governació i Relacions Institucionals de 14
de setembre de 2001, s’han atorgat a favor de l’Ajuntament de Manresa, ajuts
per un import de 2.170.042 pessetes, que es faran efectius, d’acord amb
l’Ordre de 14 de febrer de 2001, mitjançant la subscripció d’un crèdit amb
l’Institut Català de Finances.

Així mateix, la relació d’ajuts atorgats es determinen en els següents títols
d’actuacions:

TÍTOL DE L’ACTUACIÓ A JUT ATORGAT

(en ptes.) (en euros
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Restabliment del pas i condicionament del camí de Can Poc Oli 132.477 796,20
Reparacions als carrers de Monistrolet i Vilatorrada 59.015 354,69
Neteja de grava i terra a diferents carrers de la ciutat 30.112 180,98
Neteja i retirada de graves al carrer del Pare Algué 9.947 59,78
Retirada de terres i neteja a la carretera C-1411 (sota ctra. St. Pau) 19.959 119,96
Explanació per facilitar l’accés a l’avinguda de Pirelli 60.204 361,83
Restabliment del camí del Suanya 618.567 3717,66
Enfonsament del paviment del carrer de Sant Cristòfol 8.352 50,20
Desperfectes davant el col·legi El Xup 62.649 376,53
Enfonsament del carrer de la Sèquia 14.419 86,66
Restabliment del camí del Colomer de les Basses de Manresa a Torre Alberti 20.358 122,35
Pavimentació i neteja als camins de Cal Xerrire i al barri de la plaça Catalunya 49.380 296,78
Enfonsament del paviment de la plaça d’Oriol 8.352 50,20
Enfonsament a la carretera de Vic: 260 68.685 412,81
Neteja de pedres i d’esllavissades a l’arraval 4.263 25,62
Neteja i retirada de terres esllavissades a la carretera d’accés a St. Pau 61.248 368,11
Pavimentació del camí de Can Servitja 25.936 155,88
Camins: pont ensorrat (el Poal) 326.830 1964,29
Reparació de diversos camins del barri de Salelles 23.869 143,46
Desperfectes als camins del sector agrícola del Poal 432.324 2598,32
Restabliment del camí de Gorg Blau 54.375 326,80
Retirada de terres i esllavissades al camí de Can Torres i la Gravera 6.960 41,83
Enfonsament del carrer de la Indústria 11.005 66,14
Reforç de la vorera amb reposició del mur ensorrat de la carretera C-1411 11.136 66,93
Actuacions de màquina i personal en el tancament i neteja del camí de 
Joan Maragall i altres 44.052 264,76
Esllavissades del camí a Monistrolet 5.568 33,46
                                                                                                                                                                      

TOTAL                                2.170.042       13.042,22

Per tot això aquesta Alcaldia – Presidència proposa al Ple de la Corporació
municipal l’adopció dels acords següents:

Primer.- Acceptar els ajuts atorgats per Resolució del Departament de
Governació i Relacions Institucionals de 14 de setembre de 2001 i pels títols
d’actuació esmentats anteriorment.

Segon.- Acceptar la normativa aprovada per al desenvolupament del
programa.

Tercer.- Sol·licitar a l’Institut Català de Finances un préstec per import de
2.170.042 pessetes (13.042,22 euros), d’acord amb la Resolució del Director
General d’Administració Local de 14 de setembre de 2001, per la qual es fixa
l’import màxim del crèdit a formalitzar.

Quart.- Aprovar les condicions del contracte de préstec establertes en el
Conveni signat el 31 de gener de 2001, entre el Departament de Governació i
Relacions Institucionals i l’Institut Català de Finances i que són les següents:

Termini: 12 anys sent els primers 2 anys de carència.
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Tipus d’interès: Euribor anual més un diferencial de 0’50 punts percentual.
Comissió d’obertura: 0’10% del nominal de préstec.

D’acord amb l’Ordre de 14 de febrer de 2001, el pagament de la càrrega
financera (amortització del capital i interessos), que es derivi del contracte de
préstec, anirà a càrrec del pressupost de la Generalitat de Catalunya.

Cinquè.- Delegar en el director general d’Administració Local del Departament
de Governació i Relacions Institucionals la formalització d’aquest crèdit en nom
de la Corporació.

Sisè.- Fer constar que l’Ajuntament de Manresa no té contret cap deute amb la
Generalitat de Catalunya”.

L’alcalde explica que es tracta bàsicament de l’acceptació d’un ajut .

Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres
presents.

I a l’haver-se tractat ja tots els assumptes inclosos a l’ordre del dia,   l’alcalde
aixeca la sessió, quan són les 24 h, de tot el qual, com a secretari accidental,
certifico, i s’estén aquesta acta en els fulls del paper segellat de la Generalitat
núm................... i correlativament fins el ........................

Vist i plau
El secretari accidental l’alcalde,


