Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el 2 de
desembre del 2002. Es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit es
relacionen, per celebrar la sessió número 12 del Ple de la Corporació, amb
caràcter extraordinari, en primera convocatòria.
ASSISTENTS
Alcalde-president
Il.lm. Sr. Jordi Valls i Riera
Tinents d'alcalde
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

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

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

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

Secretari general
Sr.

Manuel Paz Taboada

ABSENTS
Sra. Rosa Maria Carné i Barnaus
Sr. Josep Trullàs i Flotats (Interventor)
La senyora Rosich i Vilaró s’incorpora a la sessió a les 19 hores i 25 minuts,
durant el debat de l’assumpte inclòs a l’ordre del dia amb el número 1.1.1.
El president obre la sessió a les 19 hores i 5 minuts, i, un cop comprovat el
quòrum d’assistència necessari per a la seva vàlida constitució, es passa tot
seguit al tractament dels assumptes compresos a l’ordre del dia que
s’especifica a continuació:
1.

ÀREA DE PRESIDÈNCIA,
ECONÒMICA

SERVEIS

CENTRALS

I

PROMOCIÓ

1.1

ALCALDIA PRESIDÈNCIA

1.1.1

APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’AJUNTAMENT
DE MANRESA PER A L’EXERCICI 2003 I DE LES SEVES BASES
D’EXECUCIÓ, INTEGRAT PEL PRESSUPOST D’AQUESTA CORPORACIÓ
I EL DE LES SOCIETATS MUNICIPALS AIGÜES DE MANRESA, SA, I
FÒMENT DE LA REHABILITACIÓ URBANA DE MANRESA, SA.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 25 de novembre del
2002, que, transcrit, diu el següent:
“Havent-se confeccionat per aquesta Alcaldia Presidència el Pressupost
general d’aquest Ajuntament per a l’exercici de 2003 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 2003, integrat pel Pressupost d’aquesta Corporació i el de les
societats municipals AIGÜES DE MANRESA, S.A. i FOMENT DE LA
REHABILITACIÓ URBANA DE MANRESA, S.A., així com les Bases d’execució
del mateix, el resum dels quals és el següent:
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT
ESTAT D’INGRESSOS

Capítols
A)

Euros

OPERACIONS CORRENTS

1.- Impostos directes .........................................................

19.081.000,00
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2.3.4.5.-

Impostos indirectes ......................................................
Taxes i altres ingressos ...............................................
Transferències corrents ...............................................
Ingressos patrimonials .................................................

B)

OPERACIONS DE CAPITAL

6.7.8.9.-

Alienació d’inversions reals ..........................................
Transferències de capital .............................................
Actius financers ............................................................
Passius financers .........................................................
TOTAL ESTAT D’INGRESSOS

1.530.000,00
8.482.808.00
15.043.859,00
723.800,00

2.016.200,00
1.487.759,00
6.010,00
5.101.791,00
53.473.227,00

ESTAT DE DESPESES
I.-

CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL

Grups
1.2.3.4.5.6.7.9.0.-

Euros

Serveis de caràcter general ........................................
Protecció civil i seguretat ciutadana ............................
Seguretat, protecció i promoció social .........................
Producció de béns públics de caràcter social .............
Producció de béns públics de caràcter econòmic .......
Regulació econòmica de caràcter general ..................
Regulació econòmica de sectors productius ...............
Transferències a Administracions Públiques ..............
Deute Públic ................................................................
TOTAL ESTAT DE DESPESES

II.-

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítols
A)

Euros

OPERACIONS CORRENTS

1.2.3.4.B)

6.134.470,00
2.923.547,00
9.327.316,00
23.440.100,00
5.263.854,00
1.653.669,00
333.010,00
5.000,00
4.392.261,00
53.473.227,00

Despeses de Personal ...........................................
Despeses en béns corrents i serveis .....................
Despeses financeres .............................................
Transferències corrents .........................................

20.802.125,00
13.854.854,00
1.843.989,00
3.676.290,00

OPERACIONS DE CAPITAL

6.7.8.9.-

Inversions reals ......................................................
Transferències de capital .......................................
Actius financers .....................................................
Passius financers ...................................................
TOTAL ESTAT DE DESPESES

8.460.604,00
2.187.863,00
6.010,00
2.641.492,00
53.473.227,00
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PRESSUPOST DE LA SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL AIGÜES DE
MANRESA, S.A.

I)

PRESSUPOST D’EXPLOTACIÓ

Concepte
A)

Euros

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

B)

INGRESSOS (HAVER)

Existències ...................................................................
Vendes netes ...............................................................
Ingressos accessoris a l’explotació ..............................
Treballs realitzats per l’empresa pel seu immobilitzat ...
TOTAL HAVER
II)

Euros

ESTAT DE DOTACIONS

Immobilitzat material ....................................................
Immobilitzat immaterial ................................................
Retorn de préstecs concedits a mig i llarg termini .......
TOTAL
B)

550.931,00
9.095.917,00
321.000,00
770.000,00
10.737.848,00

PRESSUPOST DE CAPITAL

Concepte
A)

550.931,00
2.263.714,00
4.171.850,00
113.638,00
207.813,00
2.279.902,00
640.000,00
510.000,00
10.737.848,00

1.372.192,00
97.000,00
206.182,00
1.675.374,00

ESTAT DE RECURSOS

Autofinanciació .............................................................
Financiació aliena ........................................................
Fons de maniobra ........................................................
TOTAL

1.150.000,00
498.788,00
26.586,00
1.675.374,00
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PRESSUPOST DE LA SOCIETAT ANÒNIMA MUNICIPAL FOMENT DE LA
REHABILITACIÓ URBANA DE MANRESA, S.A.

Concepte
A)

Euros

DESPESES

Despeses de personal .................................................
Compres i serveis exteriors ..........................................
Despeses Financeres ..................................................
Inversions .....................................................................
Passius Financers ........................................................
TOTAL DESPESES
B)

167.080,00
1.274.948,85
2.510,00
1.899.632,64
20.680,00
3.364.851,49

INGRESSOS

Vendes .........................................................................
Administració Pública ...................................................
Ingressos Patrimonials .................................................
Altres ingressos ............................................................
Préstec hipotecari ........................................................
TOTAL INGRESSOS

1.280.536,27
800.115,61
116.985,00
81.600,00
1.085.614,61
3.364.851,49

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.”
A continuació, el secretari dóna compte de l’esmena presentada pel GMS,
GMERC i GMIC-V al dictamen, que, transcrita, diu el següent:
“Atès que en la redacció definitiva del Pressupost Municipal per a l’any 2003
s’ha detectat un error material que deixa la partida 452.1.489 sense una part de
la consignació que li és necessària.
Els grups que signen l’esmena proposen:
- Reduir les quantitats consignades en diverses partides i incrementar la
consignació de la partida 452.1.489, segons el llistat que es relaciona a
continuació:
PARTIDA
111.0.226
121.0.226
122.0.226
442.0.226

Consignació
actual
57.096
111.206
37.416
98.445

Consignació
que es proposa
51.096
105.206
31.416
92.445
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451.1.226
451.4.226
452.1.226
453.0.226
463.0.226
111.0.489
413.4.489
422.1.489
451.4.489
452.4.489
453.0.489

120.000
120.000
114.300
120.000
150.000
119.395
35.459
105.000
350.000
108.220
62.505

152.1.489

14.170

114.000
114.000
108.300
114.000
144.000
113.395
29.459
99.000
344.000
102.220
56.505
104.170 “

El senyor Perramon i Carrió explica, en primer lloc, que el Pressupost de
FÒRUM, S.A. per al proper exercici incidirà en dos àmbits en els que ja ha
intervingut en els darrers anys, que són els relatius a l’adquisició i preparació
de sòl i completarà tot el procés de compra, desnonaments, enderrocs i
redacció de projectes, a fi de possibilitar per a l’any 2004 l’inici de les
edificacions de renovació.
Els dos àmbits fan referència bàsicament al sector de la unitat d’actuació
Barreres, que inclou l’illa compresa entre els carrers Barreres, Mel, Camp
d’Urgell i Magraner, així com el triangle que va fins a la Muralla de Sant
Francesc i el sector de la Via de Sant Ignasi i carrer Montserrat.
Explica que en tots aquests àmbits ja s’han fet importants processos de compra
i aclareix que respecte a la part en què no hi ha hagut acord, està endegat el
procés d’expropiació i que en alguns casos ja està aprovat tot el procediment.
Diu que a principis de l’any que ve, s’entrarà en la definició de projectes per
veure exactament el programa i el conjunt de funcions que han de fer els
edificis en qüestió, bàsicament destinats a habitatge, que són majoritàriament
de lloguer, que creu que és la necessitat social més important en aquest
moment. Considera, però, que cal combinar altres tipologies d’habitatges que
permetin equilibrar les operacions i també barrejar la població en el sector del
nucli antic, tal com es pretén que sigui barrejada en el conjunt de la ciutat.
Manifesta que aquesta és una part molt important del Pressupost de FÒRUM,
S.A., que també recorre al crèdit hipotecari per acabar d’obtenir el sòl i que
planteja una operació de creació de 140 nous habitatges, en conjunt, i una
quantitat superior a les 300 places d’aparcament.
Diu que, en segon lloc, FÒRUM, S.A. segueix realitzant obres de rehabilitació, i
informa que per a aquest any està prevista la realització d’una obra situada a la
cantonada de la plaça Gispert i el carrer del Camp d’Urgell, que permetrà
l’obtenció de sis habitatges destinats bàsicament a persones que en aquests
moments no poden viure on són per dificultats d’accés a casa seva, que són
principalment gent gran.
Continua explicant que fora del nucli antic està pràcticament enllestida i es
comercialitzarà l’obra de 22 habitatges situada al carrer del Bisbe Perelló, a la
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que es dedicarà una part important del Pressupost de la societat municipal
FÒRUM, S.A..
Així mateix, diu que es completarà l’any que ve l’edificació del carrer de Santa
Llúcia, número 21, on estan situats els serveis socials de l’àrea centre de
l’Ajuntament de Manresa, en la planta baixa, i 5 habitatges de lloguer en les
plantes superiors.
Afegeix que, paral.lelament a aquestes construccions, la societat municipal
FÒRUM, S.A. continua mantenint els programes de millora de façanes,
respecte els quals aquest any s’han completat els 10 milions de pessetes
d’ajuts; la rehabilitació d’habitatges amb cessió d’ús temporal, respecte els
quals ja s’han començat a executar algunes obres en tres d’ells situats al carrer
del Remei; i que properament continuarà aplicant la política de compra de sòl i
d’edificis i amb la consolidació de nous serveis, com és, l’oficina de mediació
per a l’accés a l’habitatge.
Recalca que en aquest moment, la societat municipal FÒRUM, S.A. està
intervenint als tres barris que formen el nucli antic, alguns d’ells amb més
intensitat que d’altres, i que ha entrat a actuar al sector de Vic-Remei amb
aquesta cessió d’ús. Diu també que s’estan estudiant altres possibilitats en
aquest barri i en d’altres de la ciutat i, per tant, el Pressupost d’aquesta societat
consolida la feina que s’estava duent a la pràctica, permetrà començar a
visualitzar, a través dels enderrocs, els espais en els que es començarà a
intervenir amb major intensitat i també les intervencions i el tipus d’edificis que
hi haurà en aquests llocs de renovació urbana.
Opina, en conseqüència, que és un període de reforçament de projectes, de
consolidació d’acabaments i també d’obrir algunes altres intervencions futures
en el conjunt de la ciutat, fora del nucli antic, com probablement en un espai de
La Parada, que és municipal, dedicat a l’habitatge plurifamiliar, on caldrà
començar a treballar per fer un projecte, per poder tenir una actuació pública,
des del mateix Ajuntament i des de la mateixa societat municipal FÒRUM, S.A.,
en aquest àmbit de la ciutat.
Acaba la seva exposició demanant el vot afirmatiu al Pressupost de FÒRUM,
S.A. i al Pressupost municipal en el seu conjunt.
El senyor Canongia i Gerona presenta el Pressupost municipal de
l’Ajuntament de Manresa per a l’exercici 2003.
Manifesta que és un motiu de satisfacció el fet que s’hagi consolidat la pràctica
iniciada l’any passat de portar els Pressupostos a aprovació a principis de
desembre, ja que això permet a l’Administració municipal treballar amb el nou
Pressupost des de l’inici del mes de gener.
Diu que el segon fet positiu és que, malgrat l’alentiment i la incertesa del marc
econòmic, l’Ajuntament de Manresa i el conjunt de la ciutat estan aconseguint
fer un aterratge suau des dels nivells excepcionals de creixements assolits els
anys 1999 i 2000.
Recorda que és el vuitè Pressupost que presenta l’actual equip de govern, el
qual ha fet alguns Pressupostos en moments molt complicats de la hisenda
pública local i d’altres en moments de forta expansió, i afirma que tots ells han
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mantingut la mateixa línia coherent de prioritzar els serveis per a les persones i
la inversió en la transformació de la ciutat, essent ambiciosos, però sense
arribar a la irresponsabilitat en matèria de despesa pública. Diu que aquesta
manera de fer té una credibilitat guanyada per set anys consecutius de
superàvits i que una gestió més eficaç dels ingressos i de les despeses ho han
fet possible.
Manifesta que, com no podia ser d’una altra manera, el Pressupost que avui es
presenta és equilibrat i adaptat a la nova realitat institucional que es configura a
l’Estat espanyol.
Diu que l’entrada en vigor de l’anomenada Llei d’estabilitat pressupostària i la
previsible aprovació de la nova Llei reguladora de les hisendes locals obliga
l'equip de govern a ser prudent i exercir amb el màxim rigor la seva
responsabilitat amb la hisenda municipal. Manifesta que això fa que aquest any
es presenti un Pressupost de 53.473.227 euros que suposa globalment una
despesa menor que la de l’any anterior: concretament un 4,5 per 100 menys o,
en xifres absolutes, 2,5 milions d’euros menys que l’any 2002.
Anticipa que, quan faci la presentació de les prioritats i novetats del Pressupost
2003, es veurà que la reducció global de la despesa es farà sense reduir els
serveis públics, ben al contrari, no només es mantenen els que s’havien creat
en anys anteriors, sinó que s’amplien i se n’incorporen de nous.
Diu que la Llei d’estabilitat pressupostària limita molt les Corporacions locals i
que aquesta és la causa per la qual disminueixen les inversions.
Manifesta que el fet que ens trobem al final del mandat ha conduït l'equip de
govern a prioritzar l’acabament de projectes davant del començament de nous.
No nega que l'equip de govern és ambiciós i diu que en aquests anys s’ha
pogut comprovar com els manresans i les manresanes desitgen que la seva
ciutat estigui entre les capdavanteres de Catalunya en tots els aspectes, cosa
que requereix serveis públics, suport a les iniciatives socials i inversió en
equipaments i en transformació urbana.
Diu que el Pressupost municipal no és altra cosa que l’expressió monetària
d’aquesta demanda social i del projecte de ciutat que l’assumeix, i que
tanmateix això té uns límits marcats pel sentit de la responsabilitat i per la
voluntat de no arribar al final del mandat amb hipoteques per a la propera
Corporació municipal.
Manifesta que un cop feta aquesta introducció, entrarà en l’exposició del que
considera que és l’aspecte més substancial del Pressupost, des del punt de
vista polític: on i en què es gastaran els diners que els ciutadans i ciutadanes
de Manresa aporten a la hisenda comuna de la seva ciutat. Diu que se centrarà
en l’explicació del que representi una novetat significativa respecte a l’anterior
Pressupost, ja sigui una inversió, un nou servei o una ampliació d’un servei ja
existent. Aclareix que ho diu perquè es tingui ben present que no parlarà dels
serveis públics creats aquest any o en anys anteriors, que òbviament es
consoliden al Pressupost.
Comença l’explicació dels punts més importants del Pressupost seguint el
mateix ordre que estableix el Pla d’Actuació Municipal (PAM), que és la pedra
angular de la presa de decisions en l’actual mandat.
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Exposa que en l’àmbit de la Ciutat del coneixement s’inclouen els àmbits de
Cultura, Educació, Universitat i Noves Tecnologies.
Quant al de Cultura, diu que es mantindrà l’esforç inversor desplegat durant tot
el mandat per completar la xarxa d’equipaments culturals de la ciutat, i que la
major part de la inversió es destinarà a acabar definitivament la rehabilitació de
l’edifici del Casino, com a centre cultural de referència a Manresa i al Bages,
realitzant l’obra civil, el mobiliari i les instal.lacions de seguretat.
Afegeix que els espais que es recuperen permetran l’ampliació de la Biblioteca;
dues sales d’exposicions: una gran i una altra mitjana; dues sales per a actes
públics i reunions; i un bar.
Manifesta que els nous serveis donaran més vida a l’edifici i, indirectament,
permetran la recuperació del pati, com a espai públic, i que la posada en marxa
d’aquest equipament comportarà una major dotació de personal i de la
programació d’exposicions de qualitat durant l’any, així com l’aportació d’una
persona més a la Biblioteca.
Exposa que gairebé mig milió d’euros s’utilitzaran per deixar enllestida la
primera fase de la rehabilitació del Teatre Kursaal i afirma que és una obra que
abasta la consolidació de tota l’estructura, així com la recuperació del pati i de
la façana monumental de l’edifici.
Diu que les altres inversions són d’una quantitat força menor, però no per això
menys importants, ja que suposaran millorar alguns dels principals
equipaments culturals de la ciutat: els casals de Viladordis i les Escodines; els
recursos que s’aporten a les entitats que gestionen aquests equipaments; i les
respectives associacions de veïns, a fi que millorin progressivament.
Explica que les millores efectuades durant els últims anys ha permès a les
associacions de veïns assumir una especialització, que és musical, en el cas
de Viladordis, i de pol cultural, en el cas de les Escodines.
Quant al Teatre Conservatori, informa que s’han fet uns arranjaments a la
platea, camerinos i serveis, i que ha arribat el moment de reparar les llotges,
per guanyar seguretat i comoditat, així com altres petites millores.
Diu que l’edifici annex al Teatre Conservatori, que fins fa uns mesos allotjava
l’Escola de Música, serà reconvertit, si més no, de forma provisional, en un
espai per a entitats cíviques i culturals. Afegeix que l’adequació d’aquest espai
requereix també de petites inversions.
Pel que fa a la recuperació del patrimoni, diu que es mantindrà l’aportació del
Bisbat de Vic per a les obres de rehabilitació de la Seu, que són fruit del
conveni de l’any 2002, a través del qual ja s’han aportat 204.000 euros.
Diu finalment, que s’assumeix una inversió de 24.000 euros per crear punt fixos
de presa de corrent en els espais de la ciutat on se celebren actes festius.
Exposa que en l’àmbit de l’Educació els esforços se centren en l’objectiu segon
del PAM, referent a millorar la planificació i la gestió d’equipaments educatius,
mantenint una inversió important en la seva millora.
Concreta que les millores més destacables pel que fa al servei són que les
dues escoles bressol municipals que s’han creat, amb un total de 107 places,
incorporen 8 places més, de 0 a 1 any a l’Escola bressol La Lluna de la
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Balconada. Diu que d’aquesta forma s’aconseguirà disposar de dos centres
amb cicles de 0 a 3 anys complets, i un total de 115 places.
Afegeix que, a partir del gener d’enguany es posa en marxa l’Espai Nadó i
l’Espai Família, obert a totes les famílies amb nens petits.
Diu que la introducció d’un cicle formatiu de grau superior en disseny a l’Escola
Municipal d’Art suposa una ampliació del cost docent, i que el nou Conservatori
Professional de Música implicarà, per la seva grandària i prestacions, una
major despesa de funcionament.
Diu també que la major part de la inversió es destina a acabar la renovació i
adaptació de l’Escola de la Font i concreta al respecte que es renovarà tota la
façana i es realitzaran millores en els espais exteriors, com és ara un mòdul
exterior de serveis que podrà ser utilitzat de forma independent a l’escola.
Explica, així mateix, que es mantindrà la línia d’invertir en el manteniment i
millora de les escoles públiques d’educació primària.
Creu que aquest és un esforç que l’Ajuntament ha d’assumir en solitari, pel
sentit de responsabilitat, ja que és fonamental garantir un ensenyament públic
de qualitat a la nostra ciutat.
Diu que també es destinen recursos considerables per completar la dotació de
mobiliari i instruments del nou Conservatori Professional de Música, situat a la
Fàbrica Balcells.
Quant a les Noves tecnologies, destaca que l’any 2003 augmentarà
considerablement la despesa en la seva promoció i difusió, a través de la
contractació de monitors i utilitzant la xarxa local de punts públics d’accés a
Internet.
Diu que també es preveu organitzar, per primera vegada, una fira sobre les
noves tecnologies de la informació, que faci molta referència al seu ús social,
tot encaminat a complir l’objectiu primer del PAM en relació amb aquest
aspecte, referent a difondre i potenciar el coneixement i l’ús de les noves
tecnologies de la informació i la comunicació, per poder-ne obtenir el màxim
partit possible i, alhora, prevenir els problemes associats a la societat de la
informació.
Pel que fa a Universitats, afirma que la inversió prevista creix considerablement
respecte d’anys anteriors i diu que es tracta, tal com preveu el PAM, d’avançar
en la construcció d’un campus universitari de Manresa.
Diu que per a l’any 2003 això es concreta en el finançament de la penúltima
anualitat del nou edifici universitari de Manresa, així com en el de la primera
anualitat per a la construcció del Centre de documentació i recursos, la
Biblioteca universitària, que s’ubicarà en la nau principal de l’antic escorxador.
Concreta, al respecte, que les obres s’iniciaran durant el 2003.
Manifesta que en l’àmbit de la Ciutat per a les persones també s’incorporen
algunes novetats força significatives, i en aquest sentit, explica que en Serveis
Socials s’aporta una combinació d’inversió i creixement de la despesa
ordinària, per complir l’objectiu previst en el PAM referent a consolidar i ampliar
la cobertura de la xarxa local de serveis d’atenció social primària, avançant cap
a la seva universalització.
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Concreta que es construeix el local de la Unitat Bàsica d’Atenció Social
Primària (UBASP) de l’àrea nord, i que es completa l’equip humà que l’ha de
gestionar.
Diu que també es millorarà l’espai de la UBASP ponent i es canviarà la seu de
la UBASP centre, del carrer de Jaume I, a la plaça Immaculada.
Amb l’objectiu d’atendre les necessitats dels infants i de les seves famílies, creu
important remarcar la creació de l’Espai Nadó, al qual ja n’ha fet referència
anteriorment.
Diu que es consoliden a l’alça els serveis per a la gent gran, pel que fa a l’ajuda
a domicili, el Xec Servei i les residències, i que es dóna suport econòmic a la
creació del centre de dia per a la gent gran de Valldaura, promogut per
l’Associació de Veïns d’aquell barri.
Quant a Política de la dona , explica que s’incrementa el servei d’assessoria
jurídica, que s’obre als municipis de la comarca.
Diu que, com es veurà més endavant, en relació amb les qüestions de
promoció econòmica, els programes i serveis per promoure la inserció laboral
creixen substancialment, amb l’objectiu de combatre la marginació i les bosses
de pobresa.
Explica, quant a l’àmbit de la sanitat, que s’aportaran recursos per al Projecte
mosaic, d’atenció i inserció a les persones que pateixen malalties mentals, i
comenta que aquest Projecte és promogut per les germanes Dominiques de
Santa Clara i l’actual Hospital General de Manresa. Diu que els recursos
s’empraran en l’adequació del Convent de Santa Clara, com a centre d’atenció.
Per potenciar la protecció de la salut, diu que es preveu la incorporació d’un
inspector o d’una inspectora de salut pública, que s’encarregarà de fer un
control més intens i continuat de la salubritat dels centres i espais públics.
Quant a l’àmbit d’esports, comenta que, per garantir la igualtat d’oportunitats
per accedir a la pràctica esportiva, s’ha previst una partida per becar les
activitats esportives de base, i informa que, per donar suport als equips i
esportistes manresans, s’incrementa la partida destinada a subvencionar les
seves activitats.
Pel que fa als equipaments, recorda que el PAM inclou l’objectiu de conservar i
millorar els equipaments esportius municipals i diu que el Pressupost preveu
una inversió considerable en la millora d’instal.lacions esportives.
En aquest sentit, esmenta que a les Piscines municipals, es fa l’aportació de
l’última anualitat per finançar la construcció del gimnàs situat a l’edifici de
serveis, s’inclou la nova coberta de la Piscina exterior de 25 metres i la
renovació dels filtres d’aire.
Explica, així mateix, que a l’Estadi del Congost, s’amplia la segona i darrera
anualitat per finançar el nou mòdul de vestidors del Pavelló que es renoven,
juntament amb els serveis sanitaris.
Diu també que a la pista poliesportiva del Xup es farà el cobriment.
En relació amb l’àmbit de Joventut, informa que el Pressupost del 2003 és
bàsicament de continuïtat, ja que es consolida el Casal de Joves i altres
millores efectuades en anys anteriors. Afegeix que es destina una petita
inversió en acabar la nova ludoteca pública de Manresa, ubicada al carrer de la
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Mel, que permet potenciar el lleure infantil i juvenil, perquè ha suposat un salt
qualitatiu considerable respecte a l’anterior ludoteca.
Comenta que cal tenir en compte, respecte a aquesta qüestió, que, a través
d’altres regidories, es duen a terme accions molt importants per als joves en
matèria d’educació, habitatge, educació o sanitat.
Quant a l’aspecte de solidaritat i cooperació, explica que es preveu un
increment de despeses total fruit del compromís del PAM de mantenir i ampliar
progressivament el compromís de Manresa amb la solidaritat i la cooperació
internacional, fins a arribar a l’1 per 100 dels recursos propis.
Diu, però, que la principal novetat la planteja la creació del centre Flors Sirera,
per a la solidaritat i la cooperació, a l’antic aulari de les Saleses, que allotjarà
diverses entitats d’aquest àmbit, juntament amb un centre de documentació i un
espai per a reunions, seminaris i actes públics.
Explica que la creació d’aquest centre, dóna resposta a diversos objectius
previstos en el PAM, en aquest àmbit, com és ara el de treballar per la pau i els
drets humans, fomentar actituds de tolerància, solidaritat i respecte envers les
cultures, així com donar suport a les ONG locals.
Respecte a la Ciutat sostenible i de qualitat, exposa que és per la seva pròpia
naturalesa, l’àmbit que s’emporta la part més important de les partides
d’inversió.
Diu que les polítiques públiques d’urbanisme, rehabilitació i habitatge tenen una
premissa clau, que és l’adquisició de sòl, i que, per això, el PAM formula, amb
tota claredat, el propòsit de fer una política de sòl ambiciosa, destinant els
recursos necessaris, amb l’objectiu d’estimular nous projectes urbanístics i
adquirir nous terrenys, per aviar els espais públics i zones verdes.
Manifesta que l’any 2003, la política de sòl públic es consolidarà i ampliarà
respecte l’any anterior, en la que ja era molt alta.
Diu que cal tenir en compte també que hi ha una part de política de sòl que es
canalitza a través de FÒRUM, S.A. i explica que l’any 2003 les aportacions a
aquesta societat municipal seran de 600.000 euros per a la inversió i 156.000
euros per al funcionament de la seva estructura.
Afirma que aquesta quantitat suposa una reducció de gairebé 950.000 euros
respecte el 2002, pel fet que ja s’ha enllestit la Fàbrica Balcells, que la societat
municipal FÒRUM, S.A. ha gestionat durant els últims 5 anys.
Diu que descomptant això, els recursos de què disposarà la societat FÒRUM,
S.A. li permetran continuar activament les polítiques d’ajuts a la rehabilitació,
habitatges i façanes, així com l’adquisició, preparació i promoció de sòl, com a
habitatges, equipaments o espais públics.
Explica que així s’ha fet en els sectors Balcells, Sant Francesc i plaça
Immaculada, i que també s’està fent d’aquesta manera i es culminarà
properament en el sector Barreres i Sant Ignasi.
Manifesta que, al costat de la política de sòl, la rehabilitació es promou amb la
construcció d’equipaments, dels quals ja n’ha fet esment abans, i amb la
renovació d’espais públics.
Diu que al PAM consta que els sectors objectius d’actuació preferent s’han
d’articular a l’entorn de les places i dels equipaments que tenen una major
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necessitat de renovació o que poden aportar una major força de transformació,
i que és per això que el Pressupost preveu invertir en la renovació de tres
places claus per a l’articulació del nucli antic: la plaça Major, la plaça Valldaura,
i la plaça Fius i Palà, en l’espai que deixarà lliure l’enderroc de l’antic edifici dels
Olis López.
En relació amb la plaça Major, manifesta que cal tenir present que és un espai
de tots els manresans, que el senten com a molt propi, i que, en conseqüència,
caldrà plantejar el projecte de renovació amb el màxim de participació i
consens possibles.
Destaca també com a plaça important, malgrat que fora de l’àmbit del nucli
antic, que serà objecte de reurbanització, la plaça Bages, respecte a la qual diu
que s’aprofitarà l’obra per eixamplar les voreres i facilitar així el pas dels
vianants en aquell entorn tan transitat.
Manifesta que, a diferència del que preveu el PAM, no es construirà en aquell
sector un pàrquing soterrat, ja que existeixen en aquella zona altres projectes
de pàrquings alternatius, la construcció dels quals comportarà molt menys
enrenou per als manresans i les manresanes.
Quant a les noves urbanitzacions, la inversió pressupostària és petita, perquè
totes les actuacions estan estretament vinculades a la iniciativa dels agents
privats.
Esmenta, en aquest sentit, el passatge Valentí, que és un vial que dóna al
carrer de Barcelona, a prop de la plaça Bages; i que la urbanització del
passatge Puig, en un tram proper a les Saleses, afegida a la urbanització del
tram central, a càrrec del promotor privat, permetrà connectar directament les
Saleses amb l’avinguda de Francesc Macià.
Pel que fa als plans del Tossal dels Cigalons, residencial i dels Dolors,
industrial i terciària, el Pressupost incorpora dues partides en previsió que
aquests plans es puguin començar a executar durant el 2003.
Informa que aquestes partides seran ampliades en el moment en què es posi
en marxa el procés.
Diu que, en matèria d’habitatge, cal tenir en compte el reforç de l’estructura de
la gestió de la societat municipal FÒRUM, S.A., especialment pel que fa a
l’oficina de mediació per a l’habitatge; l’aflorament d’inversions anteriors de
FÒRUM, S.A., consistents en 32 habitatges de lloguer per a joves a Sant
Francesc - Tahonas; 5 més, també de lloguer, a Santa Llúcia; i 22 de protegits
al Bisbe Perelló.
Manifesta que la inversió feta els anys 2001 i 2002 per al desenvolupament de
La Parada, possibilitarà que al 2003 es comencin a construir un mínim de 200
habitatges a càrrec d’organismes públics i cooperatives, tots ells sota algun
règim de protecció oficial.
Quant a via pública, diu que es manté l’esforç de reasfaltatge de carrers i
anuncia que per al 2003 es destinaran més recursos al manteniment dels
camins rurals.
Així mateix, diu que també es continua la inversió plurianual per renovar la
xarxa d’enllumenat públic de la ciutat, de forma paral·lela a la inversió
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concertada amb la companyia FECSA, per substituir els fils elèctric per cables
trenats.
Pel que fa a la vialitat, destaca el fet que l’any 2003 s’acabarà de finançar el pla
integral de senyalització de la ciutat, que està en procés de contractació i que
s’instal·larà durant el primer trimestre de l’any que ve.
Manifesta que és una acció clau per promoure l’objectiu previst al PAM de
donar més fluïdesa a la mobilitat dels vehicles.
Quant al medi ambient, destaca la inversió per crear tres nous importants
espais lliures: la zona verda del Bisbe Perelló; el Parc de Can Font, amb la
restauració de la Masia, com a centre d’interpretació de l’aigua; i el Parc lineal
de la Sèquia.
Diu que en aquest aspecte és força remarcable l’increment de més de 130.000
euros de les partides destinades al manteniment de parcs i jardins.
Informa que s’amplia la despesa directa, la de concessió de serveis a l’exterior i
a la inversió, a fi de poder mantenir adequadament els nous espais verds
aconseguits a la ciutat.
En seguretat i protecció civil diu que es preveu, un cop més, completar la
plantilla d’agents, a fi que la Policia Local pugui fer front, amb plenes garanties,
a tots els serveis que requereix la ciutat. Manifesta que, per altra banda, es
continua el procés de millora de l’edifici de la Florinda, amb la remodelació de
tots els baixants de la coberta.
Quant a l’àmbit de la ciutat activa i emprenedora, canalitzat a través de la
regidoria de Desenvolupament, diu que el més destacable és l’increment
considerable que es produeix en diversos programes de promoció de
l’ocupació, en plans d’ocupació, tallers d’ocupació, i programa EQUAL, cosa
que considera especialment important en uns moments en què els nivells
d’ocupació estan empitjorant en tot l’Estat.
Manifesta que la consolidació dels serveis municipals de promoció de
l’ocupació permet participar en projectes juntament amb altres municipis i
accedir a ajuts d’altres Administracions.
Diu que, en conjunt, s’assoleix l’objectiu del PAM de millorar la qualitat i la
quantitat de l’ocupació a Manresa.
Afegeix que durant els últims anys a la nostra ciutat ha augmentat molt la
població activa, però que, malgrat això, la taxa d’atur s’ha mantingut per sota
de la mitjana de Catalunya.
Esmenta com a altres novetats rellevants del Pressupost 2003, que influiran
positivament en l’objectiu del PAM de fomentar i dinamitzar l’economia de
Manresa, la consolidació del Centre de desenvolupament empresarial, situat al
Palau Firal, dotant-lo de més recursos per a activitats i programes de suport a
les PIMES i de creació de les noves empreses; la consolidació de la nova
oficina de turisme, que suposa la previsió d’una dotació més forta per a les
activitats de promoció turística; i la incorporació del Mercat de Puigmercadal a
un programa d’inversió de mercats municipals a la província de Barcelona,
promogut per la Diputació de Barcelona i finançat amb fons europeus.
Finalment, respecte a l’àmbit de l’Ajuntament eficaç i proper als ciutadans , diu
que hi ha una opció molt clara per la participació ciutadana.
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Explica que el Pressupost 2003 preveu un increment molt considerable en les
partides destinades al finançament dels plans de desenvolupament comunitari,
per fer possible la seva extensió al conjunt de barris de la ciutat.
Diu, però, que cal tenir en compte que en altres regidories també hi haurà un
increment de recursos per donar suport als projectes associatius interessants
en els àmbits de la cultura, la sanitat, els esports i el lleure juvenil, entre
d’altres.
Comenta que en el PAM hi ha dos objectius referents a la participació, que
expressen molt clarament el que es pretén aconseguir: d’una banda, renovar i
reforçar el teixit associatiu de la ciutat, i, d’una altra, impulsar la participació
ciutadana, amb una perspectiva territorial, promovent en els diferents barris la
creació de xarxes institucionals, d’institucions, entitats i persones actives per al
desenvolupament comunitari.
Informa que hi haurà també un increment en la partida per a projectes propis
per a la promoció i la pràctica de la participació ciutadana.
Diu que en el debat sobre la participació ciutadana, tan recurrent, hi ha un fet
que sovint s’oblida: la participació val diners. Manifesta que l'equip de govern
està disposat a assumir el repte, perquè està convençut que són diners ben
invertits, si s’aconsegueix generar més implicació, més cohesió i més sentit de
ciutat.
Finalment, explica que en administració i especialment en allò que fa referència
a la gestió dels recursos humans, se seguirà aplicant el PAM, de forma
sistemàtica.
Concreta, en aquest sentit, que hi ha determinats objectius i accions en el PAM,
com és ara el de garantir la salut i la seguretat laboral, o el d’impulsar el Pla de
carrera, que tenen un cost econòmic evident, i manifesta que l'equip de govern
considera que aquest cost queda compensat pels avenços que impliquen el
principal objectiu que es va proposar en aquest àmbit, relatiu a modernitzar
l’Administració municipal per fer-la més eficient i eficaç.
Quant a la inversió, diu que el Pressupost no assumeix tot allò que caldria fer,
sinó el que és més necessari i urgent. Destaca, però, que això no afectarà
l’adquisició d’equips informàtics, ja que l’ús de la telemàtica es considera una
aposta estratègica per a la modernització constant de l’Administració.
Afegeix que, a partir de l’any que ve, aquests equips s’adquiriran pel sistema de
lising, cosa que permetrà adquirir un alt nivell de prestacions en tots els punts
de treball informatitzats.
Diu que, en conjunt, el Pressupost és equilibrat i introdueix millores tangibles en
la qualitat de vida i cohesió social de la ciutat.
Creu que amb aquest Pressupost queda gairebé acabat el dibuix
d’Administració municipal que Manresa necessita per assegurar un alt nivell de
servei i una resposta adequada als reptes que haurà d’afrontar.
Explica, a continuació el Pressupost de la societat Aigües de Manresa, S.A.,
respecte el qual manifesta que la seva immillorable situació econòmica li
permet afrontar unes inversions de gairebé 1,5 milions d’euros, essent
finançades en les dues terceres parts amb fons propis.
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Diu que aquestes inversions s’inclouen dins del Projecte Aigua Excel.lent, que
és, sens dubte, l’objectiu més ambiciós en matèria d’aigua que ha tingut la
ciutat en els darrers anys.
Informa que aquesta societat municipal també assumirà a partir del mes de
gener la gestió del clavegueram al municipi de Sant Joan de Vilatorrada.
És conscient que per l’esforç de síntesi que ha fet en l’exposició hauran quedat
aspectes pendents d’explicar, però, creu que no són qüestions rellevants, i, per
tant, demana als membres presents el seu vot afirmatiu, no com a simple
qüestió formal, sinó perquè està convençut que aquest és el Pressupost que
Manresa necessita.
El senyor Javaloyes i Vilalta afirma que la presentació del Pressupost ha de
ser la constatació de la il·lusió que el qui governa presenta en públic i que vol
transmetre a la societat, que en aquest cas, serien les ciutadanes i els
ciutadans de Manresa.
Opina que aquest Pressupost s’ha presentat en aquest Ple com “l’aneguet
lleig”; l’assimila a una herència que ens pot tocar i que ens molesta, tenint en
compte que a més cal tenir-ne cura, és a dir, cal desenvolupar-lo i dur-lo a la
pràctica durant l’any que ve.
Creu que respecte a aquest Pressupost s’exposen tota mena d’excuses amb
l’única finalitat de no reconèixer la manca d’il·lusió i d’estímul envers la ciutat, el
cansament vital i el desgast de reiterats incompliments d’un equip de govern
que està pendent en tot moment del fet mediàtic en comptes d’estar-ho dels
interessos de la ciutat, i que està més preocupat per la presentació del “plat a
taula” i dels seus ornaments, que no pas del “treball de cuina” que contingui
uns bons ingredients.
Dit d’una altra manera, creu que l'equip de govern ha intentat imitar la creació
de la “nouvelle cuisine”, utilitzant el manual “cocina de la buena tapa”.
Afirma que l'equip de govern s’ha quedat en el punt d’oferir als ciutadans unes
“tapes”, algunes de les quals, fins i tot, han sigut no comestibles, en lloc d’oferir
als ciutadans un bon plat d’escudella i carn d’olla.
Diu que l'equip de govern afirma que el Pressupost (el seu “aneguet lleig”) ve
marcat per la reforma de la Llei d’hisendes locals, que estableix, entre altres i
grans encertades mesures, al parer del GMPP, el dèficit zero i la supressió de
l’IAE, cosa de la que es lamenta l'equip de govern, en especial del darrer
aspecte.
Afirma que aquesta llei suprimeix un dels impostos més injustificables que
gravava la creació de llocs de treball i que no tenia gens en compte la riquesa
que l’activitat generava.
Opina que l’únic objectiu d’aquest impost era el de recaptar indiscriminadament
dels petits o mitjans empresaris i els treballadors autònoms, trencant l’equilibri
de l’harmonia i del raonament dels impostos, consistent en pagar pels guanys
que s’han obtingut.
Entén el disgust de l'equip de govern per la supressió d’aquest impost, tenint en
compte que va ser el govern format per un dels seus partits qui el va crear i
imposar.
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Creu que el més important és que la majoria dels treballadors i treballadores,
autònoms de petites i mitjanes empreses deixaran de patir una sagnia
injustificada, i considera que l'equip de govern no ha sabut o no ha volgut fer
alguna cosa més en el seu Pressupost.
Opina que el Pressupost municipal (l’aneguet lleig) és per a la ciutat de
Manresa regressiu i lesiu per als interessos de les persones: regressiu per dues
raons: per una banda, l'equip de govern, malgrat la incertesa econòmica que
anuncia als quatre vents, preveu un increment de recaptació, a través dels
impostos directes, del 10,5 per 100 en el seu global, mitjançant l’IBI i, per tant,
de les economies domèstiques, però sorprenentment i malgrat les seves
lamentacions respecte a la pèrdua de l’IAE, continua mantenint el mateix import
de recaptació per aquest supòsit; ell es pregunta perquè es manté aquest
ingrés si no existeix l’IAE.
Recorda també que els ciutadans de Manresa tenen una altra tributació que no
hi consta: l’invent de l'equip de govern sobre la taxa del sanejament, respecte a
la qual, entre tots els manresans es pagaran aproximadament uns 360.000
euros a Aigües de Manresa, S.A., a través de la seva factura. Creu, per tant,
que, en termes generals, ja no es tracta de l’aplicació d’un 10 per 100, sinó d’un
13 per 100, sobre els tributs que paguen els ciutadans a l’Ajuntament.
Diu que, per una altra banda, l'equip de govern, malgrat l’augment impositiu de
l’IBI i de la taxa del sanejament, redueix ostensiblement els recursos destinats
a inversions reals. Afirma que aquesta reducció és d’un 35 per 100 respecte a
l’any passat i d’un 40 per 100 respecte l’any 2000.
Manifesta, en definitiva, que els nivells d’inversió pressupostària que l'equip de
govern presenta per al proper exercici són aproximadament els mateixos que
els de l’any 1999, amb una diferència de 200 milions de pessetes, que
equivalen a 1.200.000 euros.
Crida l’atenció sobre el fet que els impostos han augmentat en un 14,05 per
100 des de l’any 1999, amb independència de l’IBI, que ha estat per sobre
d’aquesta xifra.
Diu que els recursos destinats a ingressos ordinaris continuen essent els
menors en el capítol, i que cal tenir present que un 35 per 100 seran a través
de crèdits a entitats i que l’11 per 100, a través de les quotes d’urbanització,
que és aproximadament el mateix que l'equip de govern dedicarà dels recursos
ordinaris. El sorprèn, però, que la resta es faci a través de subvencions,
respecte a la qual cosa es pregunta si és que ja estan lligades i creu que la
resposta és que segurament no, ja que és evident que no estan signades.
Manifesta que les dues raons que ha exposat són prou significatives per afirmar
que el Pressupost municipal és regressiu per a la ciutat de Manresa;
s’incrementen els ingressos a través dels impostos directes i es rebaixa la
qualitat i millora urbanística, a través de les inversions que els ciutadans
esperen d’un govern mínimament responsable.
No té la pretensió de dubtar de la voluntat ni de la capacitat de l'equip de
govern per desenvolupar i gestionar un Pressupost o unes inversions que se
suposen reals.
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Obvia l’incompliment sistemàtic que ha fet l'equip de govern any rera any en les
partides del Pressupost i les interminables pròrrogues que s’ha autoconcedit
durant els darrers set anys en el Capítol d’Inversions, però té la sensació que
l'equip de govern, respecte a aquest Capítol del Pressupost intenta prendre el
pèl als ciutadans, destinant una partida de 720.000 euros per regenerar o
rehabilitar l’espai de la plaça Major, que és emblemàtic, que aixeca
susceptibilitats diverses, i en el que, qui més, qui menys, s’hi ha mullat amb els
bassals quan ha plogut i on més d’una persona ha caigut, alhora que afirma
públicament, abans de l’aprovació del Pressupost, que aquest arranjament no
es farà durant l’exercici 2003.
Davant d’aquesta situació, el GMPP es pregunta a quina finalitat es destinaran
aquests 720.000 euros, que s’havien de gastar en la remodelació de la plaça
Major. Es pregunta també si el projecte costa 720.000 euros i espera que no
sigui així.
Creu que seria millor que l'equip de govern parlés clar, que gestionés bé i,
sobretot, que anotés correctament els assentaments i les partides en el
moment de crear il·lusions als ciutadans de Manresa.
Manifesta que les persones no són façanes, ni teulades, ni transformacions
urbanístiques de l’entorn, ni passius financers a carregar al compte
d’explotació, ni quotes d’urbanització, ni monuments a contemplar; malgrat que
les persones poden gaudir i es poden beneficiar de moltes d’aquestes coses, ja
que, per exemple, a través de les quotes d’urbanització, alguns poden veure
revalorada la seva propietat.
Afirma que el Pressupost 2003 lesiona clarament els interessos de milers de
ciutadans, que no poden obtenir serveis com són ara el de places en
residències i una oferta de transport públic que eviti que s’hagi de fer ús del
vehicle particular. Afegeix que el Pressupost suposa considerar els joves de la
ciutat d’unipensament; no poder disposar de seguretat personal en els carrers
de la ciutat; no tenir cura d’uns serveis socials més equidistants i objectius; no
permetre que les noves tecnologies els arribin obertament i fàcilment; no
motivar activament la participació ciutadana, a través del diàleg sincer i obert;
no disposar d’una promoció econòmica que lluiti contra la situació d’atur de les
persones majors de 40 anys; no potenciar una política de la dona, ferma i
decidida; no disposar d’un sistema transparent en la política sanitària; i no tenir
una cura especial i essencial envers les polítiques actives per a la gent gran.
Diu que aquests aspectes, que poden ser considerats menors per a l'equip de
govern, són, en opinió del GMPP, un greu problema que té l'equip de govern en
la relació entre els ciutadans i l’Ajuntament.
Manifesta que aquesta és la primera vegada que, en acabar la legislatura, el
GMPP no presenta esmenes al Pressupost, i ho fa per responsabilitat política i
ciutadana. Afegeix que, en cas que n’hagués presentat, seria una esmena a la
totalitat.
Suposa que l'equip de govern comprendrà, malgrat que no ho comparteixi, que,
tenint en compte que quan es presenta una esmena a la totalitat, cal
acompanyar-la d’un text alternatiu, durant els deu dies escassos de què ha
disposat el GMPP per estudiar el Pressupost, només ha pogut detectar-ne la
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fatalitat, però no ha tingut prou temps per presentar un document alternatiu,
acurat i responsable.
Lamenta profundament la poca antelació amb què l'equip de govern facilita la
documentació als grups de l’oposició, perquè aquesta pugui presentar a la
ciutat un Pressupost alternatiu respecte el qual els ciutadans es puguin sentir
representats i recuperin la il·lusió.
Comenta, per acabar, tres expressions manifestades pels grups que integren
l'equip de govern, per defensar aquest document, que és el seu “aneguet lleig”:
en primer lloc, esmenta que s’ha qualificat el Pressupost d’equilibrat, respecte a
la qual cosa opina que l’equilibri es dóna quan les parts a contrastar s’igualen.
Afegeix, en aquest sentit, que si s’augmenten els ingressos també han de
créixer les despeses, que serien les inversions reals, per a un ajuntament amb
seny.
Diu que l'equip de govern ofereix amb el seu document de Pressupost un
desequilibri “brutal”, ja que augmenta els ingressos a través dels impostos
directes, i disminueix els serveis i les inversions reals.
En segon lloc, recorda que s’ha dit que és un Pressupost per a les persones,
respecte a la qual cosa ha de dir que el 39 per 100 del Pressupost es destina a
despeses de personal, que és cert que són persones, però es pregunta què
passa amb les altres persones.
Recorda, com a tercer element, que l'equip de govern ha dit que el Pressupost
suposava el tancament d’un cicle al final de la legislatura, respecte a la qual
cosa, manifesta que “gràcies a Déu !”, i valora com a un gran mèrit de l'equip
de govern el fet que sigui capaç de veure que es tracta del final d’un cicle o
d’una etapa.
Opina que Manresa precisa d’una manera diferent de governar i que es mereix
un bon govern, que sigui per a les persones, amb projecció de futur.
Diu que no pretén que aquest recull de dades serveixi de justificació d’una
decisió, ja que, en opinió del GMPP, les dades parlen per sí soles, però són la
causa per la qual el GMPP no donarà suport a “l’aneguet lleig” de l'equip de
govern, que és el Pressupost 2003.
Anuncia, així mateix, el vot negatiu del GMPP al Pressupost de la societat
municipal FÒRUM, S.A., tenint en compte que no es pot votar separadament
del de l’Ajuntament.
Manifesta que l’afirmació que aquest Pressupost és un “aneguet lleig” no és
gratuïta, sinó que la diu conscientment, ja que, seguint l’argument de conte de
l’Aneguet lleig, explica que, quan el protagonista es va fer adult, es va convertir
en un preciós i elegant signe.
Està convençut que això és el mateix que passarà amb aquest Pressupost, i
explica, en aquest sentit, que, quan sigui “gran”, al mes de juny,
aproximadament, es convertirà en un bon document i en un bon Pressupost, ja
que no hi ha cap mena de dubte que la ciutat de Manresa desitjarà que es
produeixi un canvi i, per tant, un canvi de gestió a l’Ajuntament de Manresa, o
no.
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El senyor de Puig i Viladrich diu que, tenint en compte que hi ha dos informes
en el projecte de Pressupost que se sotmet a aprovació avui, voldria demanar,
en primer lloc, respecte a l’informe emès per l’interventor en relació amb el
Pressupost general sobre l’exercici del 2003, que l’alcalde sol.liciti la redacció
d’un informe complementari de l’interventor, en el que es detalli en quins
aspectes no s’ajusta el Pressupost a la Llei general d’estabilitat pressupostària,
18/2001, del 12 de desembre.
Espera que, independentment del resultat de la votació, es lliuri als grups
municipals de l’Ajuntament de Manresa l’informe esmentat.
Respecte a l’informe econòmic i financer, el GMCiU també demana que es
faciliti als grups municipals un informe complementari, que detalli les possibles
dificultats per liquidar alguns imports dels ingressos, i que especifiqui també els
conceptes pressupostaris que tenen aquesta dificultat.
Espera que al més aviat possible l’alcalde, a través dels Serveis Financers o bé
del seu portaveu, lliuri als grups municipals la documentació esmentada.
Diu també a l’alcalde que, de la mateixa manera que disculpa al secretari la
lectura d’alguns documents en el Ple, a fi d’agilitar el debat, avui hauria pogut
deslliurar de la lectura de l’informe al seu portaveu, donat que la roda de
premsa ja es va fer i ja es va entregar el document a la premsa.
Creu, doncs, que tornar a llegir avui en el Ple el mateix document és una
actitud de menyspreu envers el Ple, i que s’hauria pogut estalviar als membres
corporatius aquesta “xarlotada”. Considera que el Ple de l’Ajuntament mereix
més respecte i poder tenir un debat polític, en lloc de llegir, amb punts i comes,
el mateix document que es va entregar a la premsa.
Diu que els grups de l’oposició possiblement són culpables que això passi, ja
que han estat incapaços durant els darrers anys d’explicar als ciutadans de
Manresa quin és el grau de manca d’il·lusió de l'equip de govern, així com el
nivell gairebé d’ineptitud que demostra tenir a través de fets com el d’avui.
Recorda que l’any passat, els membres del GMCiU van assistir al debat del
Pressupost animats i il·lusionats, perquè havien tingut temps d’estudiar-lo,
discutir-lo en la comissió informativa i presentar alguna esmena, però sobretot
perquè havien tingut temps de reflexionar-hi.
Diu que l’any passat ho va agrair personalment i va felicitar l'equip de govern
per la situació, però que aquest any els membres del GMCiU s’han sentit
maltractats, no respecte el fons de la qüestió, perquè la documentació els ha
arribat, però sí en la forma i pel poc temps de què han disposat per estudiar
l’assumpte.
Creu que en un Pressupost com aquest, que hauran d’executar dos equips de
govern diferents, hauria valgut la pena que l'equip de govern fes un esforç per
aconseguir el consens, en comptes de tenir un cop més l’actitud de tirar
endavant sense por, pensant que té majoria en el Ple, que governa i que
guanya, sense que li calgui el consens. Afirma que aquesta actitud s’anomena
prepotència.
Afegeix, com a element que demostra la manca d’il·lusió de l'equip de govern
envers el Pressupost 2003, el fet que hagi presentat una esmena al document,
que no tindria més importància si no fos perquè està feta amb molt poca cura.
20

Ho argumenta dient que l'equip de govern necessitava una partida de 104.000
euros, per a la qual cosa, n’ha extret 6.000 de cada una de les 15 partides que
figuren en el text de l’esmena, de les quals, un cop sumades, s’obtenen els
104.170 euros a més dels 14.170 que ja hi havia.
Aquesta situació tranquil·litza el GMCiU, ja que, malgrat tenir la sensació que
no ha fet la feina ben feta, veu que l'equip de govern encara l’ha fet molt pitjor.
En la seva opinió, l'equip de govern no s’ha agafat aquest Pressupost amb la
il·lusió que calia i li va gran, com també li comença a anar gran el govern
d’aquesta ciutat.
Entrant en qüestions concretes del Pressupost, diu respecte els ingressos que
els impostos directes han augmentat en un 10,59 per 100 i que una de les
coses que hi ajuden és el creixement de l’IBI en un 12,13 per 100.
Fa notar a l'equip de govern que l’Ajuntament de Manresa recaptarà, en
impostos directes, 1.826.000 euros més, que és l’equivalent a 300.000.000 de
pessetes, i manifesta la necessitat d’explicar a la ciutat que l'equip de govern
augmenta aproximadament aquest increment de recaptació respecte a l’IBI.
Diu que els diners de què gaudirà realment el ciutadà de cara al proper
Pressupost tindran un decrement d’un 2,5 per 100. Comenta que això és difícil
d’entendre i opina que és necessari que els manresans coneguin aquesta
realitat.
Exposa que també li ha cridat l’atenció, quant als ingressos, el discurs repetitiu
que es fa sobre el tema de les transferències corrents, respecte a les qual es
diu que baixen. Comenta al respecte, que, en general, les transferències
corrents que fan arribar les altres Administracions han experimentat un
creixement d’un 15,99 per 100, segons els seus càlculs. Afegeix que l'equip de
govern presenta aquest any que els increments de les aportacions de l’Estat
són d’un 14 per 100, aproximadament, i comenta que l’any passat ja va
representar aquest mateix percentatge. Fa notar la importància aquest any de
l’increment de les transferències corrents que fa la Generalitat de Catalunya,
com també ho va ser l’any passat, i manifesta la seva sorpresa davant la
disminució en un 25 per 100 que ha fet la Diputació de Barcelona respecte a
aquest mateix concepte en els darrers dos exercicis, respecte a la qual cosa
espera que canviï la tendència en els proper anys.
Comenta la forta davallada que es produeix respecte els ingressos que
provenen d’Europa i fa notar, per altra banda, l’augment de les transferències
de capital, bàsicament per part de la Generalitat de Catalunya.
Demana que el portaveu de l'equip de govern expliqui en què es basa el 14 per
100, sobretot d’aportació de les transferències de l’Estat, ja que ha sentit dir
contínuament que es produïa una davallada, i, potser ho ha entès malament,
però, fins i tot, fa uns dies va deduir el mateix de la lectura de la roda de
premsa que va fer l'equip de govern. Diu, per tant, que, o bé la premsa escriu
molt malament, o bé l'equip de govern no se sap expressar, o bé ell no sap
llegir.
Quant a les despeses diu que el GMCiU va de sorpresa en sorpresa, ja que,
per exemple, en el Capítol I, referent a les despeses de personal, s’aprecia un
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augment de l’11,14 per 100, segons els seus càlculs, que, sumat al 9 per 100,
aproximadament, de l’exercici anterior dóna un 20 per 100.
Crida l’atenció, doncs, sobre el fet que s’augmenta l’11,14 per 100 en un
Pressupost, que, traient les inversions, té un decrement del 2,5 per 100.
El GMCiU ha intentat trobar les raons d’aquest increment, però no les ha trobat,
i, malgrat que la Plantilla de personal ja es discutirà en el dictamen
corresponent, demana que es faci en aquest moment una explicació puntual
respecte a les qüestions següents: en primer lloc, de l’11,14 per 100 que ha
esmentat, quina part correspon a la Plantilla del 2001, que està aprovada i
consolidada.
En segon lloc, quin percentatge d’aquest increment correspon a les noves
places que s’han creat.
En tercer lloc, què representarà la creació de les noves places de cara al 2003.
Diu que la suma de tot això hauria de donar, com a resultat, l’11,14 per 100.
Manifesta que, malgrat els esforços que ha fet el GMCiU, no ha estat capaç de
trobar aquest resultat i confia que amb la capacitat i l’eficàcia que té l'equip de
govern en la seva tasca de governar la ciutat, sabrà donar-hi resposta.
Comenta que, en cas contrari, el GMCiU se sentiria molt defraudat. Quant a les
despeses i transferències corrents, diu que augmenten i que, si no es parla del
consolidat, l’any passat van augmentar en un 36,41 per 100 i aquest any ho fan
en un 9,64 per 100; afegeix que, si es té en compte el Pressupost consolidat,
només s’incrementa en un 2,40 per 100 aproximadament.
Manifesta que ho troba bé i entén que en els dos darrers Pressupostos aquesta
partida hagi augmentat en 900.000 euros (150 milions de pessetes), ja que es
destina a atorgar subvencions i és la partida més política. Comenta que en les
partides que poden servir més com a “cul de sac” es veu un augment més
important, i opina que és en aquestes partides on és capaç d’intentar retallar un
equip de govern quan té dificultats i que vol implicar-s’hi. Afegeix que el més
difícil és donar la cara davant de les persones a les quals s’ha promès alguna
cosa per dir que no se’ls podrà donar. Diu, però, que en aquest cas, l'equip de
govern ha optat pel camí contrari, que ha sigut el de rebaixar les inversions,
que, com que no estan compromeses, es dóna un pas enrere i es deixa el tema
de les inversions.
Continua pensant que cal millorar i aprendre coses, però sempre ha sentit dir
que, quan vénen èpoques de “vaques flaques”, o quan es veuen “les orelles al
llop”, normalment hi ha dues coses que les Administracions intenten evitar: no
baixar el nivell d’inversió, ja que això crea riquesa; i, sobretot, no augmentar la
pressió fiscal i gestionar millor les despeses.
Diu que l'equip de govern fa el contrari d’aquestes dues coses i que
probablement aparegui una nova teoria econòmica, ja que l'equip de govern de
progrés de l’Ajuntament de Manresa és capaç de canviar-ho tot, però avui per
avui, creu que la sistemàtica és la que ha explicat, és a dir, intentar mantenir el
tema de les inversions i disminuir la pressió fiscal.
Demana que s’expliqui com es resoldrà la qüestió de la plaça Major, en el sentit
de si es farà o no, i si es disposa dels diners. Diu, al respecte, que el GMCiU
està content que aquesta obra es faci, perquè va proposar al Ple que es
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dugués a terme i per evitar, almenys, que la gent caigués, que es reparessin
les voreres. Ara veu que aquella petició ha servit d’alguna cosa, com també
han estat útils les reivindicacions dels veïns del barri antic respecte a aquesta
qüestió, però el cert és que, partint de la informació de què disposa, tenint en
compte també el que es preveu en el Pressupost, i veient la realitat, el GMCiU
està una mica confús, i espera que el portaveu de l'equip de govern sabrà
donar solució a aquest problema.
Quant a les transferències de capital, diu que l'equip de govern ho ha justificat
tot, però que el GMCiU no hi està d’acord, pel que fa a l’aportació que es fa a la
societat municipal FÒRUM, S.A., i creu que el senyor Perramon tampoc hauria
d’estar-ho, perquè fa 5 o 6 anys, aquesta ciutat es va comprometre a destinar
cada any 100 milions de pessetes a la rehabilitació, i aquest any, si no ho ha
mirat malament, es produeix un increment en la part del Pressupost ordinari,
però no n’hi ha quant a l’aportació de l’Ajuntament.
Davant d’això, es pregunta si es creu realment en la rehabilitació. Comenta que
es fan les fotos amb la presentació del llibre que s’ha publicat al respecte, però,
alhora, s’amaga la realitat.
Crida l’atenció a l’alcalde respecte el fet que el valor actual de 100 milions de
pessetes no és el mateix que el de fa cinc anys, i manifesta que, deixant de
banda l’IPC, que l'equip de govern manipula com vol, la rehabilitació està
actuant, i el valor del sòl no és mateix ara que fa cinc anys.
Està convençut que amb 100 milions de pessetes no és possible fer el 60 per
100 del que es feia fa cinc anys. En conseqüència, considera que si l'equip de
govern es cregués realment que el Pressupost és equilibrat i tingués il·lusió per
aquest tema, hauria de destinar-hi almenys 150 milions de pessetes o 900.000
euros.
Acaba referint-se a l’endeutament i als passius financers, respecte els quals diu
que queden molt bé en el Pressupost, però que la realitat que dedueix el
GMCiU és que dels diners que es demanen i dels que es tornen, l’any que ve
s’acabarà l’any devent-ne més que aquest any, en un 50 per 100,
aproximadament, que en xifres és de 5 milions a 2,5 milions, aproximadament,
deixant al marge la part d’interessos que s’han retornat.
Té la sensació que s’està creant una situació cruel i que s’estan produint un
seguit de refinançaments, que considera que són bons mentre els interessos
van a la baixa i les condicions són bones, però creu que arribarà un moment en
què els interessos no baixaran més i s’haurà de tornar el que s’ha refinançat i
que es vol demanar de nou, cosa que es convertirà en una gran llosa sobre el
Pressupost.
Creu que tenint en compte les despeses de personal més el que representen
les despeses financeres, aviat es donarà la situació que el 50 per 100 del
Pressupost estarà fixat de sortida.
Demana que l'equip de govern respongui dues preguntes: en primer lloc, quin
és el deute de l’Ajuntament de Manresa a dia d’avui, ja que no ho ha pogut
deduir. En segon lloc, quin deute hi haurà a finals de l’any 2003.
Acaba anunciant el vot negatiu del GMCiU al Pressupost i manifesta que li sap
molt de greu haver-se sentit tan maltractat avui en aquesta Sala de Plens.
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El senyor Canongia i Gerona diu que ell no volia maltractar ningú i que si ho
ha fet, demana les seves més sinceres disculpes.
Manifesta que en la seva intervenció no ha intentat ofendre ningú i creu que el
que ha fet és una exposició detallada del Pressupost on s’ha de fer, que és en
el Ple de la Corporació.
Diu que si això ha estat una pallassada o algú s’ha sentit maltractat o ofès, li
demana disculpes, ja que no era la seva intenció.
Quant a la manca d’il·lusió, que ha estat l’argument més important dels dos
grups municipals de l’oposició, creu que l’oposició confon les responsabilitats
amb la manca d’il·lusió.
Diu que l’oposició no es pot arribar a imaginar la quantitat de coses que podrien
fer els regidors i han quedat fora, i li agradaria que el dia que els grups que ara
són a l’oposició governin la ciutat, fessin un procés participatiu d’elaboració del
Pressupost, de la mateixa manera que ha estat capaç de fer-ho l’actual govern,
perquè està convençut que molt pocs governs d’aquest país són capaços de
resoldre un error humà de desproveir una partida amb 100.000 euros, en una
reunió de menys de 15 minuts; i de sacrificar, per part de cada regidoria, una
part de partida per omplir la que havia quedat buida.
Explica que l’errada material consisteix en que l’import dels 114.000 es va
convertir en 14.000, en desaparèixer el primer 1, i que es va resoldre en 15
minuts, perquè el conjunt de l'equip de govern estava profundament implicat en
el Pressupost, el coneixia bé i sabia què havia prioritzat i deixat de prioritzar
cadascú, així com les qüestions que hi havien quedat al marge.
Per això, davant de l’afirmació que aquest Pressupost és “l’aneguet lleig” de
l'equip de govern, ell ja tenia preparada la resposta en el sentit que, si el
gestionava el GMPP el convertiria en un “signe blanc”, però ja no ha estat a
temps de dir-la perquè el mateix senyor Javaloyes ho ha esmentat.
Diu, però al senyor Javaloyes que no s’amoïni, perquè per a ell el Pressupost ja
és un “signe blanc” en aquest moment.
Dóna resposta també al senyor Javaloyes respecte a una qüestió purament
tècnica consistent en el fet que l’IAE està consignat, perquè en el dia d’avui
està en vigor, tal com estableix la llei.
Quant a les dues qüestions que ha plantejat el senyor de Puig, referents a
l’informe de l’Interventor, en relació amb la Llei d’estabilitat pressupostària; i al
possible incompliment d’alguns ingressos, respon que, com és sabut, hi ha una
Llei d’estabilitat pressupostària en funcionament, però falta desenvolupar el
reglament d’aplicació d’aquesta llei. Comenta que segons com fos aquest nou
reglament, la interpretació seria que no es pot demanar més crèdit bancari del
que s’amortitza i, per tant, d’acord amb aquesta possible interpretació, no es
compliria la Llei d’estabilitat pressupostària.
Quant a la liquidació dels ingressos, diu que demanarà que es redacti l’informe
corresponent, però avança que fan referència a les transferències corrents de
l’Estat, perquè l’interventor, com a bon funcionari públic, evidentment, no es
creu les paraules fins que no estan escrites en un decret, però hi ha algú que
encara es creu el Partit Popular per la raó següent: l’IAE, com a tal Impost
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d’Activitats Econòmiques, dit d’aquesta manera, efectivament es va crear en
època de govern socialista a l’Estat espanyol, però va venir a substituir l’impost
d’eradicació, i recorda al senyor Javaloyes que els impostos d’activitats
econòmiques, qualsevol que sigui la denominació que hagin tingut, són tan
vells com les mateixes ciutats. Afegeix que els comerciants, des del principi de
l’existència de les ciutats, a l’Edat Mitjana, ja havien de pagar els seus tributs.
Seguint amb el tema de l’IAE, explica que va assistir a unes jornades molt
interessants, organitzades pel Consell Assessor del Ministeri d’Hisenda, un
grup de sis catedràtics d’universitats de tot l’Estat, que estaven adreçades a
professors d’universitat, no a polítics. Diu que va tenir la sort de poder-hi
assistir gràcies a la seva amistat amb un professor d’universitat.
Continua explicant que durant vuit hores, professors universitaris van estar
dient al secretari d’Estat d’Hisenda que el que estaven a punt de proposar era
una gran “bestiesa”, a la qual cosa, el senyor Beteta (secretari d’Estat
d’Hisenda) va respondre als acadèmics assistents “el Partido Popular cumple
sus promesas”.
Per tant, està convençut que les transferències corrents augmentaran
moltíssim, per part de l’Estat, perquè el Partit Popular ha promès que tots els
ajuntaments rebran la compensació de l’IAE, més un 8 per 100. S’ho creu
perquè el Partit Popular no diu mentides.
Quant al nou IAE, comparteix gairebé tot el que ha dit el senyor Javaloyes, però
el problema és que el nou impost té els mateixos vicis que l’anterior, perquè
grava l’activitat i no el rendiment econòmic. Ho explica dient que aquell que gira
un milió d’euros, ha de pagar, i que aquell que té 300.000 euros de benefici,
perquè té un marge amplíssim i només en gira 800.000, no ha de pagar.
Insisteix, doncs, que es produeix el mateix error que amb l’antic IAE, malgrat
que també és cert que s’allibera d’aquest impost a 2,5 milions de contribuents
de l'Estat espanyol.
Diu al senyor Javaloyes que qualsevol tècnic d’un cert nivell li ho pot aclarir, en
cas que tingui algun dubte.
Recorda que els grups de l’oposició també han fet referència a la recaptació de
l’IBI i diu al respecte que efectivament es preveu un ingrés del voltant del 8 per
100, que és el resultat del creixement de les noves altes, del voltant del 2 per
100, sumant-hi l’aplicació que es va fer i la revisió, i que aquesta xifra no ha de
provocar massa escarafalls.
Pel que fa a les inversions reals, es planteja, com creu que també s’haurien de
plantejar els membres presents, que, en el futur, si la interpretació del
reglament és la que fa l’interventor, encara disminuiran més, perquè
evidentment, no es podrà resoldre amb crèdits.
Exposa, així mateix, una qüestió que potser ha passat desapercebuda per als
grups de l’oposició, possiblement per manca de temps o perquè no se’ls ha
facilitat la documentació amb prou temps per poder-la estudiar detalladament,
malgrat que en aquesta ocasió no s’ha deixat de donar ni un sol paper de tots
els que s’han arribat a demanar, perquè s’han entregat els que toca, els que no
toca i uns quants més. Es refereix al fet que en els Capítols VI i VII, finançats
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amb recursos ordinaris, es passa de 558.000 euros a 1.450.000 euros, per tant,
gairebé es multiplica per tres.
Diu que la inversió del futur per a l’Administració local s’haurà de fer amb fons
propis o bé amb crèdits que s’hauran demanat, en cas que es pugui fer, perquè
sigui aquesta la interpretació.
Fa notar, doncs, l’esforç important que suposa multiplicar per tres la inversió
que es fa amb recursos propis, sense haver de recórrer al sistema financer, i
diu que aquest esforç prepara l’Ajuntament per al proper exercici. Afirma que és
un exercici de transició i que cal tenir-ho molt en compte per aconseguir
l’adaptació a la nova situació que es crea, amb la nova llei anomenada “del
dèficit zero”.
Diu que no vol entrar en la discussió sobre el reguitzell de coses que ha
exposat el GMPP, perquè algunes d’elles li semblen, fins i tot, doloroses.
Comenta que efectivament a Manresa hi ha delinqüència, però diu que n’hi ha
molta menys que en moltes altres ciutats d’aquest país, que tenen uns
sistemes i unes forces de seguretat altament eficients.
Afegeix que el conjunt del sistema de seguretat de què disposa la ciutat de
Manresa en aquest moment és envejable per a la resta del país, tant per la
seva manera de funcionar com per la coordinació d’aquests serveis, i que això
s’aconsegueix amb un gran esforç per part de totes les Administracions.
Recorda que el senyor Javaloyes s’ha referit també a la qüestió de l’ocupació,
en el sentit que no es fa prou esforços sobre aquest tema, i diu, al respecte,
que el servei de Promoció Econòmica és el que més s’hi esmerça fins el final,
cercant xarxes de ciutats per poder entrar en programes conjunts.
Sobre l’afirmació del senyor de Puig, relativa a la disminució de les
transferències de capital, diu que és lògic que es redueixin, perquè aquest any
no es disposa dels fons Feder.
Així mateix, justifica l’augment dels de la Generalitat de Catalunya, per la
previsió de la convocatòria d’un Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya per
aquest any, donat que aquest Pla és bianual i aquest any toca convocar-lo.
Diu que s’ha previst una subvenció modesta, per a la plaça Major, i afegeix
que, per poder-la sol.licitar, ha de figurar en el Pressupost.
Manifesta que potser de vegades l'equip de govern no se sap explicar bé i, per
tant, l’oposició no l’entén, però que és obvi que per sol.licitar la subvenció, cal
incloure-la al Pressupost, s’ha de fer un projecte, i que ha de ser consensuat o
l'equip de govern voldria que ho fos.
Informa que les obres de la plaça Major tenen dues dates de començament: el
22 de febrer o l’1 de setembre, ja que per a l'equip de govern seria ideal que
tant la Festa Major d’estiu com les Festes de la Llum es poguessin celebrar a la
plaça Major, i, en conseqüència, les obres han de començar l’endemà d’una de
les dues dates.
Diu que si l’Ajuntament de Manresa és capaç de fer tot el procés participatiu
abans del 21 de febrer del 2004, les obres començaran en aquella data, i, en
cas contrari, s’iniciaran al setembre.
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Es refereix al 2004 perquè veu molt difícil que al setembre del 2003 estigui a
punt el finançament d’aquestes obres, ja que s’hauria de fer al més de juny per
poder-les començar al setembre.
Sobre el Capítol I del Pressupost diu que s’aplica la Llei general pressupostària,
que, si no ho recorda malament, preveu el 3,1 per 100, que és la suma del 2,7 i
del 0,4). Informa també que es farà la segona fase de la requalificació dels llocs
de treball, i que s’augmentaran les despeses socials, fruit del Conveni;
s’incrementarà la qüestió de la salut laboral, la formació, el vestuari, les places
de nova ocupació, i tot el conjunt format pels plans d’ocupació, escola taller, i
projectes subvencionats, que en aquests moments s’han d’incloure al Capítol I,
quan abans no era així, i el Pla de carrera.
Diu que si s’observen tots aquests aspectes es veurà que l’augment que s’hi
reflecteix és exactament aquest.
S’ofereix per entregar als grups de l’oposició la informació detallada de l’import
que correspon a cada un d’aquests temes, si ho desitgen, però diu que aquest
és el llistat dels aspectes que, sumats, donen com a resultat l’augment del
Capítol I.
Comenta, quant a les transferències corrents, que a la Diputació de Barcelona
han baixat mentre que les de capital han pujat, i que a la Generalitat, han baixat
les de capital i han pujat les corrents.
Pregunta al senyor de Puig, al respecte, que si no li sembla que el departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha d’augmentar les seves
transferències corrents respecte a Manresa, tenint en compte la inversió que fa
aquesta ciutat per arranjar una escola que és de la seva propietat, les dues
llars d’infants existents, i el nou Conservatori de Música.
Entén, com ho entén tothom, que és evident que augmentaran les
transferències corrents de la Generalitat de Catalunya, seguint els convenis
que ha signat amb aquest Ajuntament.
Quant al “gran drama final de la inversió”, diu que ha explicat que la causa és
que no es pot demanar més crèdit, però, malgrat això, s’hi aporta 1.500.000 de
fons propis. Destaca també que aquest any es demana, entre el Capítol VI i el
VII, que són les inversions pròpies o les transferides, més que l’any 1999, i que
durant aquest mandat s’hauran fet dues vegades i mitja més inversió que la
realitzada durant el mandat anterior.
Adverteix, però, que aquesta ciutat no pot mantenir inversions per valor de 16 o
18 milions d’euros anyals, a excepció d’algun any, que potser serà el proper
exercici, perquè només en el Pla parcial dels Dolors es realitza una versió de 9
milions d’euros.
Insisteix en l’afirmació que el conjunt de la ciutat no pot suportar, any rere any,
inversions de 16 milions d’euros i planteja que serà necessari acostumar-se a
que la ciutat es mogui amb inversions del voltant dels 10 o 11 milions d’euros,
llevat d’any excepcionals, quan es facin obres extraordinàries.
En relació amb la pregunta que s’ha formulat sobre quin és el deute de
l’Ajuntament de Manresa, respon que en el dia d’avui, si el senyor Joaquim
García ha fet bé les sumes i les restes, que no creu que li hagi resultat difícil
fer-ho amb el senyor Sala, ja que aquest regidor del GMCiU va ser regidor
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d’Hisenda durant vuit anys, el crèdit de què es disposa a dia d’avui és de
34.660.713 euros.
El senyor Sala i Rovira aclareix que una cosa és el crèdit disposat i una altra
és l’endeutament. Diu que ho ha preguntat per tenir la informació correcta i que
si hi hagués hagut l’interventor li ho hauria preguntat, ja que es tracta d’una
qüestió tècnica.
Explica que hi ha tota una sèrie de crèdits que no estan totalment disposats,
n’hi ha d’altres que vénen de refinançament, i encara algun altre que ve per la
via que són crèdits pont, pendents que arribin les subvencions del Feder, i
mentrestant això s’ha de cobrir.
Diu que aquestes dades s’han d’afinar molt i en el full que li ha entregat hi ha
imports que no li queden prou clars com per saber si són 34, 39 o 42. Per tant,
per no dir una dada fora de context, demana exactament quin és l’endeutament
de la ciutat de Manresa en aquest moment.
El senyor Canongia i Gerona respon que és de 34.660.713,38 euros.
Diu que ha anat responent totes les qüestions que s’han plantejat durant el
debat, que segurament no ha convençut els membres corporatius i no haurà
estat capaç de transmetre la il·lusió amb la qual treballa l'equip de govern.
Comenta que potser els membres de l’oposició tenen una òptica molt tancada o
els ciutadans no veuen la situació de la mateixa manera que ells, i que si els
ciutadans ho veuen com l’oposició, aviat els regidors canviaran de lloc.
Està convençut, però, que aquest Pressupost l’executaran en la seva totalitat
aquells que representen la majoria actual en aquest Ajuntament, malgrat que
potser les persones concretes no seran les mateixes.
Està segur també que la ciutat és conscient que aquest Pressupost no és
“l’aneguet lleig” de l'equip de govern, sinó un projecte que s’estima molt i no
creu que se’l superi en il·lusió, malgrat que en capacitat ho ignora.
Li sap greu que es digui a l'equip de govern que no ha cercat el consens en
aquest exercici, a la qual cosa ha de respondre que ho ha intentat, i és
conscient que és difícil aconseguir-ho, perquè l’oposició ha de fer el seu paper,
però personalment no ha negat mai la mínima informació a l’oposició, no
només durant els darrers deu dies, quan els grups municipals ja disposaven
dels documents, sinó abans.
Diu que potser no es valora el fet que es doni informació, però és evident que
facilita les coses, perquè l’oposició pugui fer unes intervencions més raonades.
Manifesta que si la pregunta que ha fet el senyor de Puig referent a l’informe de
l’interventor l’hagués plantejat abans del Ple, possiblement, hauria aclarit molt
més el seu discurs, quant a les inversions i a la resta d’aspectes, i hauria entès
molt millor la causa per la qual s’aplica la reducció del 4,5 per 100 en el global
del Pressupost, i el perquè de la reducció tan significativa en les inversions.
Acaba la seva intervenció lamentant no haver convençut els membres
presents, perquè ell sí que està segur que aquest és el Pressupost que els
manresans i manresanes necessiten per tirar endavant la ciutat.
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El senyor Perramon i Carrió diu que, com és sabut, si l’aportació de
l’Ajuntament de Manresa a la societat municipal FÒRUM, S.A. fos cinc vegades
més grans, aquella societat sabria utilitzar-la amb bon rendiment, i afegeix que,
al marge de l’aportació econòmica de capital de FÒRUM, S.A., hi ha altres
aportacions, que són bàsicament en espècie, és a dir, amb terrenys, que es
faran en els propers mesos.
Concreta que es tracta d’un solar situat a La Parada, per a un edifici
plurifamiliar, que desenvoluparà la societat municipal FÒRUM, S.A., d’acord
amb la política d’habitatge de l’Ajuntament de Manresa.
Esmenta també l’existència d’altres terrenys, destinats a habitatges, com és ara
una part dels edificis que es van enderrocar a la plaça de Sant Ignasi, que se
cediran també properament a la societat municipal FÒRUM, S.A.
Diu, doncs, que l’aportació que es fa està per sobre dels 40 milions de
pessetes, a part d’algun altre edifici, que en aquest moment està en procés
expropiatori, per part de l’Ajuntament de Manresa i que posteriorment se cedirà
a FÒRUM, S.A., i explica que en el futur, quan hi hagi intervencions de plans
parcials, també hi haurà una part dels terrenys de cessió que s’aportaran a la
societat municipal FÒRUM, S.A., a fi que dugui a terme la política d’habitatge
de l’Ajuntament de Manresa.
Aclareix, en conseqüència, que no queden restringits els 100 milions de
pessetes, sinó que també hi ha aportacions en efectiu i amb terrenys.
El senyor Mora i Villamate crida l’atenció sobre el fet que és bastant habitual
que en els debats sobre els Pressupostos municipals es faci alguna referència
a les polítiques socials o de les persones, que acostumen a anar connotades
amb qualificatius de tipus negatiu o d’insuficiència.
Exposa, com a exemple d’aquesta constatació, l’afirmació que ha fet el senyor
Javaloyes en el sentit que aquestes polítiques són lesives per als interessos de
les persones; i que el GMCiU, malgrat que avui no n’hagi fet referència, dies
enrere comentava que aquestes polítiques eren ridícules.
Un cop fet el repàs de les actes del Ple d’altres anys, recorda que es feia
referència a aquests aspectes com a figures decoratives.
Diu que si aquests qualificatius fossin reals, per la seva acumulació al llarg dels
anys, l’Ajuntament de Manresa estaria en una situació desastrosa respecte a
aquestes polítiques.
Aporta algunes dades objectives, que han estat analitzades, i diu que cada
vegada més, els ajuntaments intenten treballar amb indicadors objectius i
lamenta que no existeixin indicadors d’il·lusió, però diu al respecte que cadascú
se’ls mesura.
Explica, doncs, que fa poc, una consultoria independent ha elaborat un estudi
comparatiu d’indicadors de polítiques socials amb un conjunt d’ajuntaments de
similars característiques pertanyents a la província de Barcelona, entre els
quals es troben el de Manresa, Esplugues de Llobregat, Igualada, Mataró,
Mollet del Vallès, El Prat de Llobregat, Sabadell, Sant Boi, Sant Cugat, Sant
Feliu, Santa Coloma de Gramenet, Terrassa i Vilanova i la Geltrú.
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Diu que s’han mesurat una cinquantena d’indicadors, dels quals l’Ajuntament
de Manresa en té el 60 per 100, que estan per sobre de la mitjana del conjunt
d’ajuntaments que ha esmentat. Afegeix que alguns d’ells són la millor ràtio de
tots aquests ajuntaments, com el referent a la taxa de cobertura per a gent
gran, el pes del Pressupost de serveis socials, respecte el conjunt del
Pressupost municipal, i la despesa en serveis socials, per habitant, entre
d’altres.
Comenta que en aquest estudi també apareixen indicadors per millorar, alguns
dels quals estan per sota de la mitjana, com és ara el del percentatge de
cofinançament que el Departament de Benestar Social de la Generalitat de
Catalunya aporta a l’Ajuntament de Manresa respecte a aquest tema, i diu que
s’ha de reconèixer l’esforç que ha fet la consellera per millorar això i compensar
el càstig sistemàtic que va infringir a aquesta Administració l’anterior conseller,
però que, malgrat això, Manresa encara no està en una ràtio comparable a la
mitjana dels altres ajuntaments.
Amb això vol dir que sempre hi ha aspectes a millorar en les qüestions de
polítiques per a les persones o socials, que la insatisfacció sempre és un
element de millora i que, per tant, la crítica, en aquest sentit, és positiva, però
creu que no es pot plantejar una imatge caòtica com la que de vegades es
pretén vendre, i que el to que ha emprat en aquest Ple el GMPP per exposar-la
només pot ser conseqüència de la relativa proximitat de la campanya electoral.
Exposa també la seva preocupació per la referència que ha fet el GMPP, en
relació amb les polítiques socials, sobre les quals ha dit que estaven mancades
d’equidistància i objectivitat. Ignora què ha volgut dir amb això el GMPP, però
s’ho imagina i espera que no sigui veritat: potser el GMPP està a punt de donar
el pas cap a la demagògia en la utilització de la immigració com a arma
electoral. Insisteix en que espera equivocar-se en aquesta sospita.
El senyor Fontdevila i Subirana diu que quan es recondueix un Ple sobre
Pressupostos cap a un judici d’intencions, fàcilment es desdibuixa i acaba
essent sensacions, sentiments o, senzillament, aquesta percepció que
efectivament ha endevinat el senyor Mora i que es pot comprovar al calendari,
referent al fet que s’acosta la futura contesa electoral.
Diu que el GMERC creu que el Pressupost per a l’exercici 2003 continua
essent una determinada concreció política de les prioritats que té l'equip de
govern, com a Ajuntament, i de la feina prèvia que hi ha hagut per a discutir-lo.
És conscient que li serà difícil convèncer els membres presents, però vol deixar
clar, de cara als ciutadans, que aquest també és un resultat fruit, no només de
la il·lusió, sinó també del debat, i que, precisament pel fet que l’Ajuntament de
Manresa no està format per un únic grup, sinó per la suma de tres grups
polítics, el GMERC, cada cop que s’inicia un període de Pressupostos, ha de
discutir amb l'equip de govern i també amb el seu partit polític quines són les
apostes que fa col·lectivament, com a Ajuntament i quines renúncies
s’incorporen, fins i tot, quan de vegades aquestes renúncies podrien ser
pròpies d’alguns regidors que són d’una part, d’un partit o d’un tros del govern
de l’Ajuntament de Manresa.
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Dit això, i saltant-se els judicis d’intenció amb regust culinari manifestats pel
senyor Javaloyes, diria que aquest Pressupost per al 2003 continua essent
ambiciós, perquè és un projecte de ciutat, que es va encaminant cap al
funcionament d’uns serveis determinats, a la conservació d’uns espais públics
que es voldrien de qualitat, a una bona oferta educativa, fins i tot a una bona
sanitat, malgrat que no aprofundirà avui en aquest aspecte, i a uns bons
equipaments.
Conclou, doncs, que s’està reduint el ritme d’inversions, però fa notar que això
ha suposat només un lleu decrement en el Pressupost de la ciutat, ja que
passar dels 55.999.000 euros de l’any passat als 53.473.000 d’aquest any,
suposa una lleu millora, que és mínima, si es compara en la retallada, amb el
que fa referència a l’àmbit de les inversions.
Diu, però, que això és un indicador doble: la capacitat que queda d’inversió.
Comenta que probablement, en els propers anys, qualsevol que sigui qui
governi, l’Ajuntament es continuarà movent en aquesta franja del 10 o 11
milions d’euros d’inversió anual, i que, en canvi, allò que ell considera
determinant i que demostra aquesta voluntat que Manresa sigui una ciutat que
guanya atractivitat respecte a les altres és l’aportació cada vegada més
important en el Pressupost per al funcionament de la ciutat. Concreta que això
significa destinar aquesta aportació en el funcionament dels serveis, en el
Capítol I, de personal, i en allò que també probablement Manresa vivia
magrament i que, a poc a poc, va guanyant musculatura.
Obrint un darrer parèntesi en la seva intervenció, comenta que, malgrat la
reducció de les inversions, quan l’actual equip de govern ha afirmat, tal com
també es reflecteix en el PAM, que Manresa havia de ser la ciutat del
coneixement, el 33 per 100 de les inversions de l’any 2003 es continua
destinant al conjunt format pels conceptes de Cultura, Educació i Universitat.
Opina al respecte que això demostra una determinada opció de la ciutat, que si
es vol, ara serà menys de pedres, és a dir, menys abocada a la inversió, però
que reforçarà els programes, serveis i equipaments ciutadans.
Afirma, en nom del GMERC, que la feina continuada que s’ha volgut fer
rigorosament al llarg dels anys, dóna resultats i que no és només el resultat de
la il·lusió o desil·lusió que el senyor Javaloyes atribueix a l'equip de govern,
sinó, que s’ha arribat on som gràcies a l’esforç fiscals que han hagut de fer tots
els ciutadans.
Diu que, per tant, el que convé i que cal analitzar quan es planteja un
Pressupost o quan es faci el tancament d’aquí a uns quants mesos és si
d’aquesta actuació que s’ha fet sobre aquestes aportacions o ingressos, en
resulta una ciutat convincent per a la resta dels ciutadans.
Comenta que, tal com ha dit el senyor Javaloyes, vindran les eleccions i ja es
veurà si l’actual composició canvia del tot o només en una part. Afegeix que
“els camins del Senyor són inescrutables”, suposa que la confiança que ha
manifestat el senyor Canongia envers el Partit Popular era una broma, però, en
qualsevol cas, ell no s’hi afegeix, i creu que en el futur el Partit Popular no
millorarà la tradicional desconfiança dels ajuntaments, com a Administració
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pública, que ofereix serveis més directament als ciutadans i que ara, segons
com acabi aquest tema, corren el risc de perdre recursos.
Afegeix que, de moment, el Partit Popular ha plantejat la supressió de l’IAE,
respecte a la qual Esquerra Republicana de Catalunya hi estava d’acord, però
caldrà veure com es resol a favor dels municipis, ja que, eliminar un impost
deixant que el resultat afecti a tercers, creu que podria esdevenir un desordre
absolut.
És conscient que no pot convèncer els membres presents sobre la capacitat de
dotar d’entusiasme un Pressupost, però insisteix en el fet que el Pressupost
recull sensibilitats i propostes diferents, que s’ordenen d’una manera
determinada i està segur que al llarg de l’exercici 2003 això continuarà tenint
efectes beneficiosos sobre la ciutat.
Acaba la seva intervenció demanant el vot afirmatiu dels membres presents.
El senyor Javaloyes i Vilalta lamenta que s’hagi confós l’expressió que ell ha
utilitzat sobre “el cigne blanc”, entenent-la com a un element de profecia, ja que
no era aquest el sentit que ell li volia donar.
Diu que les profecies només són això, profecies, i que ja es veurà al mes de
juny què escullen els ciutadans i ciutadanes de Manresa.
Explica que amb les seves argumentacions només pretenia afirmar que, al
marge de quin sigui el resultat, hi haurà d’haver un canvi de tarannà en la
gestió, tant en la forma com en el fons.
Comenta que per això ha augurat el “cigne blanc” de l’”aneguet lleig” de l'equip
de govern.
Diu que la manca d’il·lusió que el GMPP atribueix a l'equip de govern es
constata en el document que se sotmet a aprovació en el Ple, sense que hi
hagi cap altra raó.
Es dirigeix al senyor Canongia dient-li que no s’ha sentit ofès per la intervenció
del regidor d’Hisenda ni maltractat pel tracte que rep el GMPP, sinó totalment
ignorat, perquè fa més de deu dies el GMPP va demanar que se li digués quins
eren els percentatges que dedicava cada regidoria al Pressupost, i les
gràfiques de què disposa, al respecte, no les ha trobat al calaix del GMPP, sinó
que les ha aconseguit, per casualitat, perquè les va veure a sobre d’una taula
divendres al migdia. Afegeix, però, que tant li és.
Diu que l’afirmació del GMPP respecte a la manca d’il·lusió de l'equip de govern
ve donada pel fet que, si fos la primera vegada que es presenta un document
d’aquestes característiques, es podria pensar que l'equip de govern té bona
voluntat, però cal tenir en compte que és la vuitena vegada que el presenta i no
s’ha completat ni una sola vegada el pressupost d’inversions, fins al punt,
d’arribar, com a màxim, al quaranta per cent de compliment.
Per això, el GMPP demana que l'equip de govern no prengui el pèl als
ciutadans, quan parla de les obres de la plaça Major. Pregunta a l'equip de
govern si creu que la Generalitat de Catalunya subvencionarà el 75 per 100 del
cost de l’obra. Afegeix que si es fa amb plurianualitats de cinc anys, potser sí
que d’aquí a deu anys estarà acabada la plaça Major, però no al 2003, moment
en què ni tan sols estarà acabat el projecte.
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No ho diu amb actitud negativa ni té ganes de criminalitzar l'equip de govern,
sinó que es basa en els fets consumats del departament d’Urbanisme de
l’Ajuntament, que deu tenir prioritat per altres temes. Diu que és una qüestió
política interna que l'equip de govern ha d’aclarir, en la qual ell no s’hi ficarà i
insisteix que el GMPP no pretén crear dubtes, sinó que es basa en els fets que
hi ha sobre la taula.
Afirma que la responsabilitat implica saber fins on s’arriba i fins on es pot
arribar. Està d’acord amb l’argument sobre la responsabilitat i creu que, de la
mateixa manera, el regidor delegat d’Hisenda hauria de saber com recuperarà
els ingressos corresponents a l’IAE que deixarà d’ingressar, ja que s’ha signat
un acord amb la Federació espanyola de municipis i províncies on s’estableix
de quina manera cobraran els ajuntaments aquests diferencials.
Diu que, per tant, al marge de les reunions que se celebrin amb catedràtics,
que li semblen molt bé, l'equip de govern ha de tenir coneixement d’aquesta
circumstància a través del document signat que acaba d’explicar.
En relació amb l’IAE, manifesta que no es pot confondre l’IAE de les persones
físiques o de les empreses amb el pagament d’un impost a l’Administració, en
aquest cas, municipal, fent referència a la riquesa que aquesta Administració
pugui obtenir facturant menys, ja que d’aquesta manera s’estaria fent un flac
favor a la distribució real de la riquesa, a través del pagament dels impostos
que totes les empreses fan mitjançant altres modalitats.
Creu que el regidor delegat d’Hisenda n’hauria de ser conscient, ja que la
fiscalitat de les empreses no te res a veure amb el pagament de l’impost sobre
l’IAE en aquest cas a un ajuntament o qualsevol altra Administració.
Diu que el GMPP considera el Pressupost 2003 com a un “aneguet molt lleig”,
perquè l'equip de govern té la concepció d’una Manresa grisa, tancada i
ofuscada, malgrat haver generat durant dos anys una sèrie d’inversions sobre
el paper, que no ha estat així en la realitat, al marge del fet que s’hagin realitzat
coses tan importants com el Conservatori de música o altres que suposen una
gran transformació urbanística.
Manifesta que és evident que s’ha produït un canvi, però que l'equip de govern
té una concepció grisa de la ciutat en relació amb el seu creixement, perquè
està parlant contínuament de les coses fantàstiques que ha fet durant els
darrers anys i està afirmant que gràcies a ell tenim la ciutat que tenim, però
caldria valorar si s’està d’acord amb el tipus de ciutat que ha creat l'equip de
govern.
Afegeix que l'equip de govern es posa medalles contínuament i, fins i tot, fa uns
dies ell va llegir un opuscle que havia distribuït un grup, en el qual manifestava
que gràcies a ell disposem de la Fundació Universitària del Bages, i va quedar
ben parat, ja que això suposa que s’interpreta que la resta de grups no hi han
intervingut ni col·laborat en res i que un projecte de ciutat consensuat l’ha fet un
partit sol.
Opina que amb l’actitud de l'equip de govern de penjar-se medalles del passat
demostra que la perspectiva de futur és molt grisa. Creu, fins i tot, que el
senyor Canongia deu ser daltònic per afirmar que el Pressupost és un “signe
blanc”. Personalment, considera que l'equip de govern està en una “merla
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blanca” i li agrairia que en baixés i s’acostés als ciutadans, per adonar-se que
això no és així.
Creu que el problema que té l'equip de govern en la seva relació amb els
ciutadans és que ho fa tot a través d’un procés mediàtic, fent molt soroll, amb
grans presentacions, cosa que genera il·lusions i expectatives als ciutadans i
als col.lectius, però, fent una comparació, suposa el mateix que si l'equip de
govern anunciés que presentarà la Clàudia Shifer i a l’hora de la veritat
presentés la “mula francis”.
Diu que, malgrat que no hagi concretat molt, segurament amb aquest exemple
l'equip de govern haurà entès el que ha volgut dir.
Insisteix en l’afirmació que aquest és el problema que tenen els ciutadans
envers els projectes de l'equip de govern, que il·lusionen, fins i tot, els grups de
l’oposició, que se senten decebuts quan veuen que no es duen a la pràctica tal
com s’havien presentat.
Felicita el senyor Mora per l’actitud d’autocrítica que ha demostrat durant la
seva intervenció, i comenta que el GMPP, com a grup, probablement accentua
molt més les deficiències que detecta.
Continua dient que el departament del senyor Mora ha crescut en recursos
durant els darrers anys i aclareix que el GMPP no ha afirmat en cap moment
que l’àrea de Serveis Socials tingui encara els mateixos recursos que fa sis o
set anys, però lamenta que no creixi un departament tan important per als
ciutadans com ho és aquest, cosa que ja ha dit reiteradament en els darrers
anys.
Diu que segurament també ho diran els qui governin l’any que ve, ja que és
tracta d’elements necessaris que han anat creixent de mica en mica, però de
manera insuficient.
Afegeix que el senyor Mora té massa imaginació, malgrat que no li dirà el
perquè d’aquesta opinió, veu que ja li arriba l’hora de retirar-se.
Es dirigeix, a continuació, al senyor Fontdevila dient-li que és un home de poca
fe, tal com ho ha demostrat amb les seves afirmacions, segons les quals
Manresa té una bona sanitat i va ben encaminada, i l’esforç fiscals que fan els
ciutadans ha crescut, però val la pena.
Agraeix el suport al GMPP que hi ha implícit en les paraules del senyor
Fontdevila, ja que el GMPP ha afirmat, any rere any, que s’estava produint un
increment de l’esforç fiscal dels ciutadans i l'equip de govern sempre ho ha
negat.
Recorda, però, també que el senyor Fontdevila ha afirmat que Manresa disposa
ara d’una bona sanitat, que va pel bon camí, cosa que demostra que és home
de poca fe.
Manifesta que el GMPP no pot continuar donant suport als Pressupostos,
perquè, malgrat que no es tracta que l'equip de govern convenci l’oposició, creu
que hauria estat bé que l’esforç que han fet els tres partits que formen l'equip
de govern de debatre els Pressupostos, partida per partida, s’hagués compartit,
encara que fos mínimament, amb els grups de l’oposició.
S’imagina que l'equip de govern no ha començat a discutir el Pressupost fa
deu, quinze o trenta dies, sinó molt abans.
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Diu que sempre ha cregut que el moviment es demostra caminant, cosa que no
ha fet l'equip de govern.
El senyor de Puig i Viladrich diu que li ha fet gràcia que s’hagi dit que
l’oposició ha de fer la seva feina i l'equip de govern també, ja que dubta si
aquest últim la fa sempre.
Considera que una bona pràctica de transparència i de voler evitar preguntes
posteriors a la presentació d’un Pressupost hauria estat que el senyor
Canongia hagués fet referència als informes que acompanyen el dictamen. Diu
que potser el regidor delegat d’Hisenda esperava que els grups de l’oposició no
els haguessin llegit i, en conseqüència, no preguntessin res.
Si el senyor Canongia ho hagués explicat, tots els presents s’haurien estalviat
les explicacions posteriors referents a les inversions i potser també s’hauria
evitat que es plantegessin algunes de les preguntes.
Insisteix, doncs, en la necessitat de la transparència en la presentació d’un
Pressupost per part de l'equip de govern, que en aquest cas, hauria consistit en
fer referència als informes emesos per l’interventor i la tresorera.
Diu que l’oposició potser és “curteta”, no té temps o fa les coses malament,
però no és cega del tot, i és normal que hagi llegit els dos informes.
Creu, doncs, que el senyor Canongia ho ha fet malament i després ho ha volgut
arreglar, i que si hagués informat sobre el contingut dels dos informes i hagués
explicat les raons de l'equip de govern, l’oposició s’hauria estalviat de fer
comentaris i preguntes posteriorment.
Recorda que en la seva anterior intervenció ha dit que el GMCiU estava content
amb la documentació que se li ha facilitat, però no està d’acord amb la forma,
pel que fa al temps que han tingut per estudiar els temes.
Quant a la qüestió de les inversions, diu que sembla que només se’n puguin fer
amb crèdits i ell creu que no és així, ja que hi ha tres maneres de fer inversions:
a través de crèdits, mitjançant els recursos ordinaris, i amb subvencions o ajuts
externs a l’Ajuntament.
Pel que fa a l’afirmació del senyor Canongia en el sentit que aquest any s’han
triplicat els recursos ordinaris, al GMCiU li sembla bé que s’hagi fet d’aquesta
manera, però creu que s’hauria pogut fer més.
Recorda també que el regidor delegat d’Hisenda ha dit que aquest era l’exercici
de la transició, i, posteriorment, el senyor Mora i el senyor Fontdevila han fet
referència a les eleccions, cosa que li ha fet pensar que aquest és l’exercici de
les eleccions, ja que, si no ho fos, el Capítol IV del Pressupost no seria tan
important, com tampoc ho serien les subvencions, els ajuts, les aportacions que
es poden fer a través de l’establiment de pactes polítics amb les entitats i amb
els clubs.
Fa notar, en aquest sentit, que aquest capítol s’ha incrementat en els dos
darrers anys en 150.000.000 de pessetes i el mateix equip de govern ha dit que
aquest és l’any de les eleccions.
Troba a faltar que l'equip de govern no sigui capaç de tirar endavant la
urbanització del sector de la part de dalt dels Dolors, tenint en compte que ja fa
molt de temps que se’n parla.
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És conscient que és molt dur haver de demanar el pagament de les
contribucions especials, però creu que valdria la pena que es fes un esforç
sobre aquell sector, perquè és molt necessari.
Agraeix la definició que s’ha fet sobre l’endeutament, que li permet deduir que a
finals del 2003 l’endeutament de la ciutat serà de 6.200.000.000 de pessetes,
aproximadament.
En relació amb l’explicació del senyor Canongia referent al començament de
les obres de la plaça Major el 22 de febrer o l’1 de setembre, respon que, si
passa com en el cas de les obres del carrer d’Àngel Guimerà, malgrat que es
comencin el 22 de febrer, l’1 de setembre no s’hauran acabat.
Agraeix, finalment, les respostes als interrogants que ha plantejat el GMCiU i
espera que quan es debati el dictamen relatiu a la Plantilla de Personal es
puguin acabar d’aclarir encara algunes qüestions.
Acaba dient al senyor Perramon que no s’ha de conformar, com a responsable
de la societat municipal FÒRUM, S.A. amb aquesta poca aportació, ja que,
malgrat que el regidor delegat d’Habitatge i Rehabilitació hagi explicat tota la
gestió que es duu a terme, no ha dit que no fos cert que els 100.000.000 de
pessetes de fa cinc anys són ara 60.000.000, aproximadament.
El senyor Canongia i Gerona demana disculpes al senyor Javaloyes, perquè
és cert que avui s’ha trobat al calaix la documentació que va demanar fa dies.
Afegeix que el desil·lusionat regidor delegat d’Hisenda que li parla estava
treballant sobre aquest tema ahir al vespre i va ser llavors quan va recordar que
no li havia entregat la documentació sol·licitada, malgrat que el senyor
Javaloyes no el cregui. Diu que li ha facilitat al GMPP la documentació de què
disposava, que no és exactament la que es va lliurar a la premsa, ja que
s’hauria d’imputar a cada regidoria el Capítol de Personal.
Quant a la possibilitat que la Generalitat de Catalunya financi o no la plaça
Major, està convençut que sí és possible, ja que ho va fer amb la primera fase
de la plaça de Sant Domènec i en bona part del carrer de Carrasco i
Formiguera. Diu que això depèn de si l’Ajuntament sol.licita la subvenció del
Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) per a aquesta obra.
Pel que fa a l’afirmació del GMPP en el sentit que l'equip de govern incompleix
el Pla d’inversions, informa que el 54,58 per 100 de les corresponents al 2002,
està adjudicat i en construcció; que el 22 per 100 està en fase de contribucions
especials; que el 16 per 100 és un tema de fons de cohesió; i que el 8 per 100
queda pendent.
Afirma que pocs governs d’aquest país són capaços de presentar aquestes
xifres a dia d’avui, perquè cal basar-se en la legislació vigent.
Responent al senyor de Puig, sobre si aquest serà un exercici de transició, diu
que possiblement el mot exacte seria “d’adaptació”, i opina que diria molt poc
de les entitats de la ciutat que votessin un o altre partit, en funció de quin fos
l’augment del Capítol IV, i que tant ell com el senyor de Puig saben que això no
és així, com també saben que l’increment d’aquest capítol és fruit de l’augment
dels convenis signats amb diferents entitats de la ciutat, encaminats a tirar
endavant projectes concrets.
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Manifesta que sovint es demana que hi hagi participació ciutadana i que quan
aquesta participació es produeix, llavors s’argumenta que això es fa per incidir
en el vot.
Quant a la qüestió dels Dolors, que ha plantejat el senyor de Puig, diu que es
tracta d’un tema complex, ja que afecta l’economia productiva de la ciutat.
Diu que tothom està d’acord amb la necessitat d’urbanitzar aquell sector, però
cal trobar solucions imaginatives, que permetin desenvolupar-lo sense enviar a
la ruïna l’economia productiva de Manresa, cosa que requereix la realització de
pactes i acords molt concrets a mig i llarg termini i amb finançament, per
aconseguir l’execució de les obres.
Informa, al respecte, que dues terceres parts del projecte de reparcel.lació
estan acabades, cosa que indica que s’està en el bon camí.
Afegeix que possiblement es podria iniciar el procediment de contractació
durant l’exercici 2003, però l'equip de govern no ha gosat incloure els
9.000.000 d’euros en el Pressupost, perquè, si ho hagués fet, els grups de
l’oposició haurien estat els primer en dir que s’infla el Pressupost.
Per acabar, en relació amb la percepció d’una ciutat grisa, que li atribueix el
senyor Javaloyes, respon que, per primera vegada, l'equip de govern
representa la Manresa “dels colors”, donat que les façanes dels edificis de la
plaça Major s’estan pintant de colors.
Afegeix que els ciutadans de Manresa estan fent un esforç important, gràcies a
la dinamització i l’aportació de la societat municipal FÒRUM, S.A., per posar
color a les façanes de la ciutat, com no s’havia fet mai fins ara.
Per tant, insisteix: l'equip de govern pot representar altres coses, però mai la
Manresa grisa, sinó, en tot cas, la Manresa dels colors.
Afegeix que l'equip de govern posa amor a les coses, i que una cosa diferent
és que potser no en sap prou.
L'alcalde, davant la sol.licitud d’informes que ha fet el GMCiU, manifesta que
no hi haurà cap mena d’inconvenient, que els informes es demanaran tant
d’una qüestió com de l’altra, i que, de la mateixa forma que els informes
sempre han estat presents, es facilitarà qualsevol tipus d’informació.
Quant a l’endeutament, sense entrar a concretar les xifres, diu que el mateix
informe especifica que es tracta del 98 per 100 dels Recursos Ordinaris del
Pressupost, i recorda que el percentatge màxim al que es pot arribar és del 110
per 100, sense autorització, que es podria superar, en cas de disposar de
permís.
Manifesta que l'equip de govern creu que aquest Pressupost consolida el Pla
d’Actuació Municipal i el programa de govern que Esquerra Republicana de
Catalunya, Iniciativa per Catalunya - Verds, i Partit dels Socialistes de
Catalunya es van proposar per dirigir aquesta ciutat.
Diu que és cert que aquest Pressupost reforça els serveis i dóna contingut a la
inversió, que s’ha anat realitzant i a la qual ara es dóna cos.
Pel que fa a la referència que ha fet el senyor Javaloyes sobre “l’aneguet lleig”,
diu que la lliçó del conte de “l’aneguet lleig” és que aquest aneguet neix signe i
no accepta el rebuig, d’entrada, com tampoc l’admiració posterior.
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Diu que no cal confondre la il·lusió amb l’il·lusionisme, que són conceptes
diferents.
Afegeix que, malgrat que al senyor Javaloyes li pugui agradar o no “l’aneguet
lleig” que l'equip de govern considera com a “signe”, a ell li hauria agradat que
el representant del GMPP hagués presentat un “aneguet” a la taula durant
aquest debat de Pressupostos, com a alternativa, cosa que no ha fet.
El senyor de Puig i Viladrich diu que l’alcalde acaba de donar una primícia
política: ha dit que els tres grups que formen l'equip de govern es van presentar
conjuntament per governar aquesta ciutat, quan ell creia que el pacte s’havia
fet després de les eleccions.
Demana, a continuació, la votació separada dels Pressupostos de les dues
societats municipals FÒRUM, S.A. i Aigües de Manresa, S.A. respecte del
Pressupost municipal de la Corporació.
L'alcalde respon que no té cap inconvenient en fer la votació separada i
consulta al secretari si és possible fer-ho.
El secretari contesta que el Pressupost de l’Ajuntament és un acte únic, dins
del qual s’integren els Pressupostos de les dues societats municipals.
El senyor de Puig i Viladrich demana, en conseqüència, que consti en acta
que, en cas que s’hagués fet la votació separada, el GMCiU hauria votat
afirmativament els Pressupostos de les dues societats municipals.
L'alcalde demana al secretari que faci constar en acta la valoració positiva del
GMCiU respecte el Pressupost de les societats municipals FÒRUM, S.A. i
Aigües de Manresa, S.A. i sotmet a votació el dictamen.
Sotmès a votació el dictamen amb l’esmena incorporada, s’aprova per 15 vots
afirmatius (11 GMS, 1 GMIC-V i 3 GMERC) i 9 vots negatius (7 GMCiU i 2
GMPP), pel que esdevé en acord plenari amb el contingut que ha quedat
reproduït.
1.2

REGIDORIA DELEGADA D’ADMINISTRACIÓ

1.2.1

APROVACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE
MANRESA PER A L’ANY 2003

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Administració, del 6
de novembre del 2002, 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 del personal al servei de les entitats locals, determinen que les
Corporacions Locals aprovaran anualment la Plantilla en la mateixa sessió en
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que s'aprovi el Pressupost, la qual comprendrà la relació detallada per cossos,
escales, subescales, classes i categories de les places en que s'integrin els
funcionaris, el personal laboral i l'eventual, agrupades indicant la denominació
d'aquestes, el nombre places que les constitueixen, el nombre de les que es
trobin vacants i el grup a que pertanyin, d'acord amb la titulació exigida per al
seu ingrés.
El tinent d'alcalde regidor delegat d'Administració, proposa al Ple de la
Corporació, l'adopció dels següents:
ACORDS
1. Aprovar la Plantilla de Personal d'aquest Ajuntament per a l'any 2003, que es conté en la
documentació annexa a aquest dictamen i que forma part del mateix, comprenent en el seu
detall els apartats següents:

A) Places de funcionaris de carrera classificades en escales i subescales.
B) Places de personal eventual.
C) Places de personal subjecte a la legislació laboral.
2. Publicar íntegrament la Plantilla al Butlletí Oficial de la Província i al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el termini dels 30 dies següents al
de la seva aprovació.
3. Trametre a la vegada còpies a l'Administració de l'Estat i al Departament de
Governació de la Generalitat de Catalunya.”
ANNEX
A) PLACES A DESENVOLUPAR PER FUNCIONARIS/ES DE CARRERA
DENOMINACIÓ DE LES PLACES

1.- HABILITACIÓ CARÀCTER NACIONAL
1.1 SUBESCALA SECRETARIA
Secretari/a
1.2 SUBESCALA INTERVENCIÓ/TRESORERIA
Interventor/a
Tresorer/a
2.- ESCALA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL
2.1 SUBESCALA TÈCNICA
Tècnic/a
Tècnic/a administratiu/va
2.2 SUBESCALA DE GESTIÓ
Tècnic/a de grau mitjà
2.3 SUBESCALA ADMINISTRATIVA
Administratiu/va
2.4 SUBESCALA AUXILIAR
Auxiliar
2.5 SUBESCALA SUBALTERNA
Subaltern/a

Nombre
total

Nombre
vacants

Places
a
extingir

Grup

1

A

1
1

A
A

14
2

4
2

2

A
A
B

61

46

9

C

93

7

D

15

3

E

7
2
3

2

A
A
A

3.- ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
3.1 SUBESCALA TÈCNICA
3.1.A

CLASSE TÈCNICS/IQUES SUPERIORS
3.1.A.1
Tèc. superior arquitecte/a
3.1.A.2
Tèc. superior enginyer/a
3.1.A.3
Tèc. superior informàtica
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3.1.B

3.1.C
3.2

CLASSE TÈCNICS/IQUES DE GRAU MITJÀ
3.1.B.1
Tèc. grau mitjà arquitecte/a tècnic/a
3.1.B.2
Tèc. grau mitjà treballador/a social
3.1.B.3
Tèc. grau mitjà enginyer/a tècnic/a
3.1.B.4
Tèc. grau mitjà obra pública

6
10
3
1

1
5

B
B
B
B

18

3

C

CLASSE POLICIA LOCAL
3.2.A.1
Inspector/a
3.2.A.2
Sotsinspector/a
3.2.A.3
Sergent
3.2.A.4
Caporal
3.2.A.5
Agent
3.2.A.6
Agutzil

1
2
5
9
78
1

1

B
C
C
D
D
E

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

1
2
6

CLASSE COMESES ESPECIALS DIPLOMATS/ADES
3.2.C.1
Tèc. grau mitjà circulació
3.2.C.2
Tèc. grau mitjà col.laborador/a Urbanisme
3.2.C.3
Tèc. grau mitjà educador/a social
3.2.C.4
Tèc. grau mitjà en serveis socials
3.2.C.5
Tèc. grau mitjà gestió especialitzada
3.2.C.6
Tèc. grau mitjà gestió i inspecció tributària
3.2.C.7
Tèc. grau mitjà programador/a informàtica

1
1
3
1
26
1
1

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

SUBESCALA DE SERVEIS ESPECIALS
3.2.A

3.2.B

3.2.C

3.2.D

3.2.E
3.2.F
3.2.G

CLASSE COM. ESPECIALS TÈCNICS/IQUES ESPECIALISTES
3.2.D.1
Tèc. especialista operador/a de sistemes
1
3.2.D.2
Tèc. especialista d’arxiu
1
3.2.D.3
Tèc. especialista de biblioteca
5
3.2.D.4
Tèc. especialista de gestió especialitzada
18
3.2.D.5
Tèc. especialista inspecció tributària
3
CLASSE COMESES ESPECIALS: AUXILIARS TÈCNICS/IQUES
3.2.E.1
Auxiliar Tècnic/a
3

1
1
7
1

A
A
A

1
6

B
B
B
B
B
B
B

1
20

C
C
C
C
C

1
10

3

D

CLASSE COMESES ESPECIALS ALTRES COMESES ESPECIALS
3.2.F.1
Telefonista
1
CLASSE PERSONAL D’OFICIS
3.2.G.1
Mestre Capataç Brigada Obres

1

E
1

D

B) FUNCIONARIS D’OCUPACIÓ
Places reservades a personal eventual (confiança o assessorament especial)
DENOMINACIÓ DE LES PLACES

Nombre

Cap de Gabinet d’Alcaldia
Secretària d’Alcaldia
Cap de Premsa i Comunicació
Cap d’Estudis i Programació
Director dels Serveis a la Persona

1
1
1
1
1

C) PLACES DE PERSONAL LABORAL (DEDICACIÓ COMPLETA)

DENOMINACIÓ

1.-

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

Nombre
total

Nombre
vacants

Vacants
cobertes
temporalment

Grup
assimilat
funcionaris

33
6
2

4
1
-

2
1

A
A
A
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2.-

3.-

4.-

PERSONAL TÈCNIC DE GRAU MITJÀ
Cap d’Obra
Tècnic/a de grau mitjà

1
10

3

-

B
B

PERSONAL TÈCNIC ESPECIALISTA I/O AUXILIAR
Encarregat/ada
Tècnic/a especialista

11
12

4

2
1

C
C

PERSONAL D’OFICIS
Auxiliar
Auxiliar tècnic/a
Informador/a
Oficials
Treballador/a familiar
Cuiner/a
Netejador/a
Peó
Subaltern/a

2
7
6
36
6
10
10
35
9

1
6
5
1
-

1
1
1
1
6
-

D
D
D
D
D
E
E
E
E

Nombre
total

Nombre
vacants

Vacants
cobertes
temporalment

Grup
assimilat
funcionaris

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

10
3
3

1
-

3
2
1

A
A
A

PERSONAL TÈCNIC DE GRAU MITJÀ
Tècnic/a de grau mitjà

9

7

-

B

PERSONAL TÈCNIC ESPECIALISTA I/O AUXILIAR
Tècnic/a especialista

22

2

5

C

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

1
3

-

1
1

D
D

C) PLACES DE PERSONAL LABORAL(DEDICACIÓ PARCIAL)

DENOMINACIÓ

1.-

2.3.4.-

El senyor Irujo i Fatuarte fa referència, en primer lloc, a una qüestió que ha
aparegut durant el debat del Pressupost, relativa al Capítol I.
Diu que, si es comparen les dades de les dues consignacions inicials: la del
2002 i la del 2003, que avui es presenta, tal com ha dit el senyor de Puig, es
produeix un increment brut de l’11,4 per 100.
Manifesta que, com a regidor delegat d’Administració, mai se li hauria acudit
elaborar un Pressupost que contingués aquest augment.
Comenta que aquest increment té una explicació, i que ve esbiaixat, sobretot
per la incorporació de totes les despeses del Capítol I, que provenen del Servei
de Desenvolupament.
Explica que els cost del personal destinat als tallers d’ocupació, l’Escola taller,
els plans d’ocupació i altres programes com són ara fires, promoció del comerç,
desenvolupament empresarial, turisme i tecnologies de la informació es finança
amb recursos propis i amb subvencions que provenen normalment d’ens com
són ara la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i, en algun cas,
la Unió Europea.
Continua dient que l’import global d’aquest capítol específic és d’1.729.972
euros, 240.000 euros del quals corresponen a recursos propis, i els 1.488.920
restants són subvencions atorgades pels ens d’on provenen els plans.
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Diu, doncs, que l’increment de la xifra que s’aproxima als 2.000.000 d’euros
s’explica, en part, d’aquesta manera, i que per a la creació de noves places i
altres adequacions de la Relació de llocs de treball, que es presentarà per a la
seva aprovació al Ple del mes de gener es destinaran 277.000 euros.
Afegeix que, a més d’aquests imports, es produiran els increments que
pertoquen per tot un seguit de qüestions com són ara l’augment del 3,1 per
100, que s’ha calculat estimativament per a l’aplicació de la Llei de
pressupostos generals de l’Estat, en concepte d’increment de les retribucions
del personal; la requalificació de llocs de treball del personal, la primera fase de
la qual ja s’ha fet durant l’exercici 2002 i la segona es farà al 2003; totes les
peces derivades del compliment del conveni, corresponents a prestacions
socials, salut laboral, formació, vestuari, contingències, i l’aplicació del Pla de
carrera, que es va aprovar en el seu dia i que s’està duent a terme.
Diu que, tenint en compte el que acaba d’exposar, la diferència de 2 milions
més d’euros que representaria l’11,4 per 100, si només es fa la lectura de
l’import brut, quedarà en 600.000 euros, cosa que representa el 3,4 per 100,
considerant tots els conceptes que ha esmentat.
Demana, doncs, als membres presents que tinguin en compte els conceptes
que ha explicat corresponents al Servei de Desenvolupament i de totes les
partides que venen subvencionades per altres ens, cosa que permet que no
s’hagin de cobrir les despeses amb recursos propis.
Diu que entregarà als membres corporatius els documents explicatius del que
ha exposat.
A continuació, explica que juntament amb el Pressupost municipal s’aprova la
Plantilla de personal, que incorpora totes les places corresponents als
funcionaris de carrera, personal eventual, i personal subjecte a la legislació
laboral.
Exposa que s’introduiran 9 noves places en la Plantilla, 4 de les quals
corresponen a funcionaris: 1 d’auxiliar administrativa, destinada a la unitat
d’Estadística i gestió de població del Servei de Secretaria General, donat que el
volum de dades a tractar s’està incrementant i també per la necessitat de portar
un control rigorós de la gestió del Padró d’Habitants i Cens; 2 de tècnic de grau
mitjà i gestió especialitzada, un d’ells com a tècnic de salut, que estarà adscrit a
la Unitat de Salut dels Serveis Personals, per donar compliment a totes les
responsabilitats i competències que té l’Ajuntament actualment, en matèria
d’autorització, control, vigilància i inspecció en tot un seguit de temes que
afecten la protecció de la salut i, més concretament, a la salut pública.
Especifica que dins d’aquest àmbit s’inclou la vigilància sanitària en les piscines
d’ús públic, inspecció de locals destinats a la realització de tatuatges i pirsings, i
torres de refrigeració, entre d’altres; i 1 tècnic de grau mitjà destinat a la gestió
de museus de l’àrea de Cultura dels Serveis a la Persona.
Diu que també es crea una plaça de tècnic especialista de biblioteca, amb destí
als Serveis a la Persona.
Quant al personal laboral, diu que es creen 5 noves places, dues de les quals
són de professor superior de l’Escola d’Art: una a jornada completa i una altra a
jornada parcial, per finalitzar el cicle de disseny de l’Escola; i 3 places de tècnic
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especialista: una de tècnic especialista informador ciutadà, amb destí a l’Oficina
d’informació i atenció al ciutadà, per donar compliment a la voluntat de la seva
regidoria d’implantar la prestació del servei un dia a la tarda cada setmana en
totes les dependències públiques, així com els dissabtes; una de tècnic
informador social, amb destí als Serveis a la Persona, a jornada completa, per
a la consolidació i desenvolupament de la unitat bàsica social d’assistència
primària de l’àrea nord; i una de tècnic especialista de l’Escola Bressol, a
jornada completa, per requeriment legal, ja que d’acord amb la legislació vigent
aquest tipus de tècnics han de disposar de la titulació de tècnic especialista en
jardí d’infància o puericultura.
Explica també que, a més de les places de nova creació, en la Plantilla s’inclou
qualsevol altra modificació que es produeixi.
Exposa que en les places del personal laboral s’ha d’especificar si són a
jornada parcial o completa, cosa que no es produeix en les de funcionaris, que
han de complir la jornada establerta legalment.
En aquest sentit, diu que, per increments de la jornada del tècnic especialista
coordinador d’instal.lacions esportives i del subaltern/auxiliar d’equipaments
culturals, que passaran a tenir jornada completa, cal fer aquestes dues
modificacions, que no són creacions de noves places, sinó modificacions de
jornada.
Diu que llevat la plaça d’auxiliar amb destí a Secretaria General, les vuit places
restants corresponen als Serveis a la Persona.
El senyor de Puig i Viladrich agraeix que s’hagi passat al GMCiU la
documentació corresponent a aquest assumpte, explicativa dels percentatges
relatius a l’evolució de la incorporació del personal del servei de
Desenvolupament, ja que, quan el GMCiU va fer els seus càlculs, en base a la
documentació de què disposava, es va sorprendre en observar que el nombre
de places cobertes passaven de 524 a 540 i el total passava de 578 a 664.
Diu també que ha comptat 124 places vacants, però cal tenir en compte que les
interines també figuren com a places vacants, com passa amb els arquitectes.
Per això, suggereix que s’incorpori una nova columna en el document on
s’especifiqui que les places estan ocupades interinament.
Demana, en aquest sentit, que es faci arribar al GMCiU la informació relativa al
que representen les places corresponents sobretot al Servei de
Desenvolupament, a fi de poder quadrar les xifres, ja que ha fet un seguiment
d’aquest tema des de l’any 1995 fins el 2003 i li agradaria poder deixar un
document una mica més consolidat.
Manifesta que la Plantilla de personal és responsabilitat de l'equip de govern i,
en conseqüència, anuncia l’abstenció del GMCiU al dictamen.
El senyor Irujo i Fatuarte diu al senyor de Puig que li farà arribar la informació
que ha demanat i, respecte a la qüestió de les places cobertes i vacants, li
comenta que es produeix una diferència substancial entre el nombre de places
de l’any 2001 i les del 2002, perquè, com a conseqüència dels processos de
requalificació, n’hi ha que estan duplicades. Explica, en aquest sentit i com a
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exemple, que les places d’auxiliar administratiu que s’han requalificat es
mantenen en la Plantilla, però, alhora, es creen les noves d’administratiu, les
quals, fins que no es cobreixin definitivament cal tenir-les en compte a l’hora de
fer l’anàlisi.
El senyor de Puig i Viladrich pregunta quin criteri ha seguit l'equip de govern
per dotar les places de cara al Pressupost de l’any que ve, ja que el GMCiU no
ha estat capaç de trobar-lo quan ha fet l’estudi de la Plantilla.
L'alcalde diu al senyor de Puig que es facilitarà aquesta informació al GMCiU.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 15 vots afirmatius (11 GMS, 1
GMIC-V i 3 GMERC) i 9 abstencions (7 GMCiU i 2 GMPP), pel que esdevé en
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
Un cop tractats tots els assumptes, l’alcalde aixeca la sessió, quan són les 21
hores i 45 minuts, la qual cosa, com a secretari general, certifico, i s’estén
aquesta acta en els fulls del paper segellat de la Generalitat de Catalunya núm.
............... i correlativament fins el ............
El secretari general,

Vist i plau,
L’alcalde
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