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Es fa constar que el senyor Joan Comas Blanch s’incorpora a la sessió a les 19:20h,
en el coneixement del punt 3.1.1 de l’ordre del dia.
Així mateix, també es fa constar que la senyora Sònia Díaz abandona la sessió a les
21:20h, abans d’entrar en el coneixement del punt 3.2.2 de l’ordre del dia.
ORDRE DEL DIA

I.

PART DISPOSITIVA

1.

APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 13, que correspon a la
sessió ordinària del Ple de la Corporació del dia 15 de novembre de 2012.
2.

QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

2.1

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 10142, de 4 de desembre de
2012, sobre substitució de l’alcalde titular per la primera tinent d’alcalde durant
els dies 8 i 9 de desembre de 2012.

3.

ÀREA D’ECONOMIA I GOVERNACIÓ

3.1

Regidoria delegada de Governació

3.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la plantilla de personal de l’Ajuntament
de Manresa per a l’any 2013.
3.1.2

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la revisió anual del padró municipal
d’habitants, amb referència a 1 de gener de 2012.

3.2

Regidoria delegada d’Hisenda

3.2.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, del Pressupost General de
l’Ajuntament de Manresa per a l’any 2013, així com de les seves bases
d’execució.
3.2.2

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la revisió de tarifes del servei públic
d’auto-taxis, exercici 2013.

3.2.3

Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, de la modificació de
l’ordenança fiscal núm. 35, reguladora de la taxa per visites a museus,
exposicions i altres centres o llocs anàlegs i de la núm. 39, reguladora de la
taxa per la prestació de serveis socials.

3.2.4

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la relació de baixes dels drets
reconeguts i obligacions reconegudes de pressupostos tancats. Exercici 2012.
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3.2.5

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la declaració de no disponibilitat de
crèdit d’aplicacions pressupostàries de l’exercici 2012.

4.

ÀREA DE TERRITORI I PAISATGE

4.1

Regidoria delegada de Mobilitat

4.1.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la minuta del “Quart conveni relatiu a
l’adhesió dels serveis de transport públic de la comarca del Bages al sistema
tarifari integrat de l’ATM de Barcelona”.

4.2

Regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat

4.2.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, d’un reconeixement de crèdit extrajudicial
per un import total de 3.024,06 €, per despeses relacionades amb la Fira
Ecoviure 2012.

5.

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

5.1

Regidoria delegada de Cultura

5.1.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, d’un reconeixement extrajudicial de deute
per despeses relacionades amb la Festa Major de Manresa 2012.

5.1.2

Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’atorgament de denominació de carrer
d’Albert Einstein i carrer de Joan Oró als vials del sector del Parc Tecnològic de
la Catalunya Central a Manresa.

5.2

Regidoria delegada de Serveis Socials, Acollida i Cooperació

5.2.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la dissolució de l’Associació Igloo
Catalunya.

6.

PROPOSICIONS

6.1

Proposició del Grup Municipal de la CUP a favor d’instar el Govern de la
Generalitat i el Parlament de Catalunya a fixar la data del referèndum
d’autodeterminació i a concretar una pregunta clara i inequívoca.

6.2

Proposició del Grup Municipal de PxC per a l’aprofitament de terrenys en desús
per a la producció agrícola destinada a l’autoconsum.

6.3

Proposició del Grup Municipal del PSC en defensa del català i el model
d’immersió lingüística a l’escola.

6.4

Proposició del Grup Municipal del PSC en relació a la garantia de cobertura
pressupostària de les necessitats socials bàsiques dels ciutadans de Manresa
en situació de pobresa o risc d’exclusió social.
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6.5

Proposició del Grup Municipal d’ERC per a la creació d’un Estat propi per
Catalunya.

7.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

7.1

Aprovació provisional, si escau, de la modificació dels articles de l’ordenança
fiscal reguladora de la taxa per a la prestació del servei de subministrament
d’aigua potable.

7.2

Informar favorablement, si escau, la sol·licitud de revisió de tarifes del servei
públic de subministrament d’aigua potable a la ciutat de Manresa per a
l’exercici 2013.

II.

CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

8.

Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde i els regidors/es
delegats/des des de l’anterior donació de compte al ple municipal.

9.

Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 44, 45, 46, 47 i
48, que corresponen a les sessions dels dies 12, 19 i 26 de novembre i 3 i 10
de desembre de 2012, respectivament.

10.

PRECS, PREGUNTES i INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN

Desenvolupament de la sessió
El president obre la sessió a l’hora indicada i comprova el quòrum d’assistència
necessari per iniciar la sessió.

I.

PART DISPOSITIVA

1.

APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 13, que correspon a la
sessió ordinària del Ple de la Corporació del dia 15 de novembre de 2012.
Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de l’acta de la
sessió núm. 13, que correspon a la sessió ordinària del Ple de la Corporació del dia 15
de novembre de 2012, que s’ha entregat als regidors i regidores, juntament amb la
convocatòria, i l’alcalde pregunta si hi ha alguna observació a formular respecte al seu
contingut.
En no formular-se’n cap, el Ple aprova aquesta acta per unanimitat dels 23 membres
presents.
2.

QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA
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2.1

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 10142, de 4 de desembre
de 2012, sobre substitució de l’alcalde titular per la primera tinent
d’alcalde durant els dies 8 i 9 de desembre de 2012.

El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu
a continuació:
“PRIMER. Que durant els dies 8 i 9 de desembre de 2012, amb motiu de l’absència
temporal de l'alcalde titular, la totalitat de les funcions de l’Alcaldia seran assumides
transitòriament per la primera tinent d’alcalde, senyora M. Mercè Rosich Vilaró, que
substituirà amb caràcter d’alcaldessa accidental al titular.
SEGON. Notificar aquesta resolució a la primera tinent d’alcalde, senyora M. Mercè
Rosich Vilaró.
TERCER. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en
compliment i als efectes d'allò disposat a l'article 44.2 del ROF, en concordança amb
l'art. 13.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
QUART. Donar compte d'aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió que
tingui lloc, d'acord amb l'art. 44.4 del ROF.
CINQUÈ. Comunicar aquesta resolució a les dependències i serveis de l'Ajuntament,
als efectes corresponents.”
3.

ÀREA D’ECONOMIA I GOVERNACIÓ

3.1

Regidoria delegada de Governació

3.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la plantilla de personal de
l’Ajuntament de Manresa per a l’any 2013.
Es fa constar que el senyor Joan Comas Blanch s’incorpora a la sessió a l’entrar
en el coneixement d’aquest punt de l’ordre del dia, essent les 19:20h.
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Governació, de 12 de
desembre de desembre de 2012, que es transcriu a continuació:
“Atès que la plantilla de personal s’ha de sotmetre a l’aprovació del Ple en la mateixa
sessió en que s’aprovi el Pressupost.
Atès que cal complir el objectius que marca la llei d’estabilitat pressupostària per tal de
contenir el dèficit públic i poder eixugar el dèficit acumulat per aquest Ajuntament.
Atesa la significativa baixada d’ingressos tant pel que fa als tributs propis com en les
transferències d’altres Administracions es fa necessari adoptar diferents mesures en el
pressupost municipal.
Atès que per obtenir els objectius i adequar les despeses als ingressos, cal aplicar una
política de racionalització en la prestació del serveis que fa necessària l’amortització
de diferents places de la plantilla municipal
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Atès que s’ha elaborat la plantilla de personal per al 2013, que compren totes les
places reservades a funcionaris de carrera, personal laboral i personal eventual.
Vist el que disposen l’article 90 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local, l’article 283 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i els articles 126 i 127 del
Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril.
El tinent d’alcalde regidor delegat de Governació, proposa al Ple de la Corporació
l’adopció dels següents
ACORDS
1. Amortitzar amb efectes del dia 7 de gener de 2013, de la plantilla de personal
funcionari d’aquest Ajuntament les places següents:
ESCALA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL
Plaça

Servei d’adscripció

Auxiliar

Tresoreria General

Administratiu/iva

Seguretat Ciutadana

ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
Plaça

Servei d’adscripció

Tècnic/a Superior Arquitecte/a

Serveis del Territori

Tècnic/a Superior Arquitecte/a

Serveis del Territori

Agent de la Policia Local

Seguretat Ciutadana

Agent de la Policia Local

Seguretat Ciutadana

Agent de la Policia Local

Seguretat Ciutadana

Agent de la Policia Local

Seguretat Ciutadana

Agent de la Policia Local

Seguretat Ciutadana

Agent de la Policia Local

Seguretat Ciutadana

Tècnic/a Superior

Serveis de Territori

Tècnic grau Mitjà Col.lab. d’Urbanisme

Serveis de Territori

Educador/a Social

Serveis Socials, Sanitat i Participació

Tècnic/a de grau mitjà

Serveis de Territori

Tècnic/a de grau mitjà

Servei d’Ocupació i Universitat

Tècnic/a espec.dinamitzador
sociocultural

Serveis Socials, Sanitat i Participació

2. Amortitzar amb efectes del dia 7 de gener de 2013 de la plantilla de personal laboral
d’aquest Ajuntament les places següents:
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Plaça

Servei d’adscripció

Educador/a Social

Serveis Socials, Sanitat i Participació

Tècnic/a especialista d’esports

Educació, Cultura i Esports

Auxiliar tècnic/a d’equipaments

Educació, Cultura i Esports

Auxiliar tècnic/a d’equipaments

Educació, Cultura i Esports

Auxiliar tècnic/a d’equipaments

Educació, Cultura i Esports

Auxiliar tècnic/a d’equipaments

Educació, Cultura i Esports

Oficial 1ª paleta

Serveis del Territori

Oficial 1ª paleta

Serveis del Territori

Oficial 1ª paleta

Serveis del Territori

Peó

Serveis del Territori

Peó

Serveis del Territori

Peó

Serveis del Territori

4. Aprovar la plantilla de personal al servei d’aquest Ajuntament per a l’any 2013, que
es conté en la documentació annexa a aquest dictamen i que forma part del mateix,
comprenent en el seu detall els apartats següents:
A) Places de funcionaris de carrera classificades en escales
B) Places de personal eventual
C) Places de personal subjecte a la legislació laboral
5. Publicar la plantilla íntegra al Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
6. Trametre còpia de la plantilla a la Generalitat de Catalunya i a l’ Administració de
l’Estat.”
“PLANTILLA DE PERSONAL
A) PLACES A DESENVOLUPAR PER FUNCIONARIS/ES DE CARRERA

Nombre
total

Nombre
vacants

Places a
extingir

Grup/
Subgrup

1

-

-

A1

SUBESCALA INTERVENCIÓ/TRESORERIA
Interventor/a
1
Tresorer/a
1

-

-

A1
A1

DENOMINACIÓ DE LES PLACES

1.-

HABILITACIÓ CARÀCTER ESTATAL

1.1

SUBESCALA SECRETARIA
Secretari/a

1.2
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2.-

ESCALA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL

2.1.

SUBESCALA TÈCNICA
Tècnic/a
Tècnic/a administratiu/va

21
2

1
-

2

A1
A1

SUBESCALA DE GESTIÓ
Tècnic/a de grau mitjà de gestió

4

1

-

A2

SUBESCALA ADMINISTRATIVA
Administratiu/va

107

6

-

C1

SUBESCALA AUXILIAR
Auxiliar

8

5

-

C2

SUBESCALA SUBALTERNA
Subaltern/a

7

1

-

AP

8
3
4
2
1

1
1

-

A1
A1
A1
A1
A1

3.1.B. CLASSE TÈCNICS/IQUES DE GRAU MITJÀ
3.1.B.1. Tèc. grau mitjà arquitecte/a tècnic/a
6
3.1.B.2. Tèc. grau mitjà treballador/a social
17

7

-

A2
A2

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

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
3.1.A.4. Tèc. superior psicòleg/òloga
3.1.A.5. Tèc. superior en economia

PLANTILLA DE PERSONAL
A) PLACES A DESENVOLUPAR PER FUNCIONARIS/ES DE CARRERA

Nombre
total

Nombre
vacants

Places a
extingir

Grup/
Subgrup

3.1.B.3. Tèc. grau mitjà enginyer/a tècnic/a
3.1.B.4. Tèc. grau mitjà obra pública

4
2

1
-

-

A2
A2

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

18

1

-

C1

DENOMINACIÓ DE LES PLACES

3.2.
SUBESCALA DE SERVEIS
ESPECIALS
3.2.A.

CLASSE POLICIA LOCAL
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3.2.A.0. Intendent
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

1
1
1
6
11
85

1
-

-

A1
A2
C1
C1
C2
C2

3.2.B. CLASSE COMESES ESPECIALS SUPERIORS
3.2.B.1. Tècnic/a superior de Cultura
3
3.2.B.2. Tècnic/a superior d’Esports
2
3.2.B.3 Tècnic/a superior d’Educació
1
3.2.B.4 Tècnic/a superior
15

2

-

A1
A1
A1
A1

3.2.C. CLASSE COMESES ESPECIALS DIPLOMATS/ADES
3.2.C.1. Tèc. grau mitjà circulació
1
3.2.C.3. Tèc. grau mitjà educador/a social
8
3.2.C.4. Tèc. grau mitjà en serveis socials
1
3.2.C.5. Tèc. grau mitjà gestió especialitzada
43
3.2.C.6. Tèc. grau mitjà gestió i inspec. tributària
1
3.2.C.7. Tèc. grau mitjà programador informàtica
1

1
6
-

-

A2
A2
A2
A2
A2
A2

-

C1

-

C1
C1
C1

3.2.D. CLASSE COM. ESPECIALS TÈCNICS/IQUES ESPECIALISTES
3.2.D.1. Tèc. especialista operador/a de
1
sistemes
3.2.D.3. Tèc. especialista de biblioteca
6
3.2.D.4. Tèc. especialista gestió especialitzada
31
5
3.2.D.5. Tèc. especialista inspecció tributària
3
-

PLANTILLA DE PERSONAL
A) PLACES A DESENVOLUPAR PER FUNCIONARIS/ES DE CARRERA

DENOMINACIÓ DE LES PLACES

Nombre
total

Nombre
vacants

Places a
extingir

Grup/
Subgrup

-

C2

3.2.E. CLASSE COMESES ESPECIALS: AUXILIARS TÈCNICS/IQUES
3.2.E.1. Auxiliar tècnic/a
5
-

PLANTILLA DE PERSONAL
B) PERSONAL EVENTUAL
Places reservades a personal eventual (confiança o assessorament especial)

DENOMINACIÓ DE LES PLACES
Gerent Municipal

Nombre

Cobertes

Vacants

1

1

--
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Cap de Comunicacions i Gabinet d’Alcaldia

1

1

--

PLANTILLA DE PERSONAL
C) PLACES DE PERSONAL LABORAL (DEDICACIÓ COMPLETA)

DENOMINACIÓ

Places
a
extingir

Grup/
Subgrup
assimilat
funcionaris

Nombre
total

Nombre
vacants

Vacants
cobertes
temporalment

27
8
1

-

1
1
-

-

A1
A1
A1

14

-

-

-

A2

1
1
13
14

-

-

-

C1
C1
C1
C1

1
28
26
6
6
7
13
1

1
-

5
4
3
-

-

C2
C2
C2
C2
AP
AP
AP
AP

Places
a
extingir

Grup/
Subgrup
assimilat
funcionaris

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

2.- PERSONAL TÈCNIC DE GRAU MITJÀ
Tècnic/a de grau mitjà

3.- PERSONAL TÈCNIC ESPECIALISTA I/O AUXILIAR
Administratiu/iva
Cap d’Obra
Encarregat/ada
Tècnic/a especialista

4.- PERSONAL D’OFICIS
Auxiliar
Auxiliar tècnic/a
Oficial
Treballador/a familiar
Cuiner/a
Netejador/a
Peó
Subaltern/a

PLANTILLA DE PERSONAL
C) PLACES DE PERSONAL LABORAL(DEDICACIÓ PARCIAL)

DENOMINACIÓ

Nombre
total

Nombre
vacants

Vacants
cobertes
temporalment
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1.- PERSONAL TÈCNIC SUPERIOR
Professor/a superior Conservatori
Professor/a superior Escola d’Art
Tècnic/a superior

12
1
1

-

4
-

-

A1
A1
A1

2

-

-

-

A2

8

-

1

-

C1

2

-

1

-

C2

2.- PERSONAL TÈCNIC DE GRAU MITJÀ
Tècnic/a de grau mitjà

3.- PERSONAL TÈCNIC ESPECIALISTA I/O AUXILIAR
Tècnic/a especialista

4.- PERSONAL D’OFICIS
Auxiliar tècnic/a

El senyor Josep M. Sala, del Grup Municipal de CiU, assenyala que, tal i com és
habitual en els plens del mes de desembre, es presenta el dictamen de la plantilla. Diu
que en aquest dictamen es plantegen les variacions previstes per al 2013 respecte
l’any actual i que són conseqüència del nou projecte d’organigrama municipal, el qual
es presentarà durant el primer trimestre de l’any que ve. Explica que ja s’ha tancat
però que en aquests moments està en fase de redacció per part del departament de
Recursos Humans.
Diu que, malauradament, la situació econòmico-financera d’aquest Ajuntament, les
característiques de la qual són similars a les de la situació del context global, provoca
que s’hagi de presentar un dictamen en el que s’inclouen l’eliminació de 28 places, 10
de les quals representen acomiadaments. L’esforç de contenció, com després es
podrà debatre en el punt 3.2.1 , és d’abast general a tot el pressupost.
Per al cas concret de la plantilla, van arribar a la conclusió que era del tot necessari
reduir el capítol de personal, després de treballar molt acuradament els apartats de
despeses corrents, concessions i subvencions. En el cas de les despeses corrents i
concessions la reducció ha estat d’1,68 milions d’euros, xifra que després s’ha malmès
amb un increment de l’IVA proper al milió d’euros, fruit de l’aplicació de la legislació
estatal aplicada a partir de l’1 de setembre de 2012. Respecte a les subvencions,
s’han retallat al voltant del 20%, i recorda que en l’exercici anterior ja van tenir una
retallada d’aquest ordre i en alguns casos superior; en altres la rebaixa va ser del 10%.
Diu que és de justícia recordar que en els pressupostos dels anys 2010, 2011 i
especialment el del 2012 s’han portat a terme reduccions importants en diversos
apartats de despeses corrents. La reducció de plantilla representa un 0,45% del total
del pressupost i un 0,57% del total de recursos ordinaris. Si la comparació es fa
respecte la totalitat del pressupost, la disminució del mateix ha estat d’1,62%, i aquí
també es constata que la reducció de plantilla és molt moderada (un 0,45%).
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Apunta que fent una altra comparativa, si es dedueix l’efecte de formació del capítol 1,
la disminució pressupostària, que comparada de l’any 2012 amb el 2013 representa un
decrement del 5,43, aquesta disminució queda a l’1,94% respecte l’any anterior.
Remarca de forma específica el pes del capítol 1 respecte les operacions corrents de
l’Ajuntament, que es manté com en l’any anterior al voltant del 50%, xifra que és
excessiva per aconseguir un pressupost equilibrat i que doni expectatives de
continuïtat normals per aquest Consistori.
Diu que, per al govern municipal, és una proposta que presenten a contracor però
convençuts que és del tot necessària. L’any passat ja van insinuar al comitè d’empresa
que es podria arribar a una situació com aquesta. Amb tot, també diu que tenien
l’esperança que es trobarien solucions alternatives. Aquest escenari va ser possible
amb el pressupost 2012 però a l’hora d’enfocar el del 2013 la realitat s’ha agreujat i no
hi ha altra solució, ni que sigui de forma molt moderada, que la d’afrontar els
acomiadaments.
Entenen l’enuig del comitè d’empresa, el qual ha estat més informat que no pas
convidat a negociar aquesta situació, però tal i com els varen dir en una de les últimes
reunions, l’equip de govern ha estat treballant el pressupost per minimitzar l’efecte de
la llista d’afectats, fins al darrer moment possible. També diu que cal informar a aquest
Ple del compromís adquirit amb el comitè d’empresa de que no es portarà a terme en
el decurs d’aquesta mandat cap altre acomiadament d’aquestes característiques,
sempre i quan es mantingui l’actual escenari legislatiu.
Per aquests raonaments i pel contingut del propi dictamen, demana el vot favorable
dels presents.
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, troba que en el
fons, la retallada de la plantilla no es fa perquè sobri gent o perquè facin malament la
seva feina sinó perquè hi ha un problema a l’hora de quadrar el pressupost, i per tant,
l’eliminació d’aquests llocs de treball és exclusivament degut a la reducció del
pressupost. Per tant, des de la CUP creuen que no es pot començar a parlar de
plantilla sense parlar d’altres temes, els quals segurament pertoquen a altres punts de
l’ordre del dia però que diu que cal fer-hi referència perquè s’entengui bé el
posicionament que tenen en aquest punt.
Així doncs, anant més enllà del què és exclusivament la plantilla, la CUP pensa que
aquests pressupostos són molt restrictius, d’una banda per una sèrie de causes
específiques de Manresa però també per una sèrie de causes que ens vénen
imposades com són l’espoli fiscal o el sistema fiscal impositiu que és profundament
injust i poc progressiu. Pensa que aquestes causes, que no són imputables a
l’Ajuntament, sí que són imputables a la majoria dels partits polítics que estan presents
a la Sala perquè governen o han governat o tenen influència en les dues àrees de
decisió (Parlament de Catalunya o Congrés de Madrid). Per això creuen que aquests
temes s’han de solucionar i pensen que els partits tenen certa responsabilitat perquè,
podent-ho fer, no ho estan fent.
Diu que també és important assenyalar el mal finançament dels ajuntaments, tema que
cal solucionar. Altre cop, en fa responsables als partits polítics que tenint representació
als estaments oportuns, no han fet prou per acabar amb el problema.
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Pel que fa a la situació en particular de Manresa, diu que la ciutat té unes despeses
fruit de tasques fetes per governs anteriors que han hipotecat el present i el futur de la
institució. Parla de l’aparcament de la Reforma, de l’Ateneu de les Bases o del Parc
Tecnològic, que diu que són 3 infraestructures que no estan donant cap rendiment a la
ciutat. Podrien entendre casos com el del Casino o el Kursaal, amb els quals diu que
realment hi ha hagut un retorn important a la ciutat amb les inversions que s’han
realitzat, però que amb els 3 casos que ha esmentat no ha estat així. Pel que fa al
pàrquing de la Reforma, diu que la utilització és molt petita i, més enllà de les
molèsties que ha causat als veïns i la urbanització de la zona, pensa que ha costat
massa diners i que ha hipotecat l’Ajuntament. Pensa que aquests diners s’haurien
pogut destinar a altres coses i en canvi estan anant a les arques d’una empresa
privada que està fent negoci. Quant al Parc Tecnològic, en el pressupost d’aquest any
s’hi destinen més d’un milió d’euros, i diu que és sabut que no està donant cap
rendiment i que difícilment el donarà en anys futurs. I el que troba més preocupant és
el cas de l’Ateneu, on aquest any hi van 1.745.000 € i que té una despesa prevista de
més de 800.000 € cada any durant els propers 40 anys. Creuen que aquesta
infraestructura és absolutament innecessària quant al volum i en la forma en que està
presentada, i per tant també hipoteca el futur de la ciutat. Recorda que aquestes
decisions les van prendre governs anteriors però van tenir en tot moment el suport de
CiU, que és el partit que ara governa.
Diu que tota argumentació és imprescindible per entendre el context en el qual es
produeix aquesta reducció de plantilla. Entrant pròpiament en el contingut del
dictamen, diu que la CUP hi votarà en contra i passa a explicar-ne els motius.
En primer lloc, pensen que ha estat una decisió presa d’una manera unilateral, tal i
com ha dit el senyor Josep M. Sala, sense converses no només amb cap altre partit
sinó tampoc amb els representants del treballadors, els quals es van assabentar de la
mesura el divendres passat, amb molt poc temps de marge i sense possibilitat de
negociar. Creuen que aquesta mesura respon a una visió de la política que s’hauria
d’anar perdent per passar a una política en la qual la participació de tots els agents
socials, i en aquest cas dels treballadors, hauria de tenir molta més importància.
En segon lloc, pensen que és una mesura profundament injusta, amb la qual acaben
pagant els que menys culpa tenen. Diu que els que han participat en la mala gestió no
acaben pagant per la feina mal feta, i en canvi sí que ho paguen els treballadors, els
quals no tenen cap culpa de la situació actual ni de la dificultat per quadrar els
pressupostos.
Finalment, també diu que votaran en contra perquè pensen que hi ha alternatives, tal i
com ho demostra el fet que el PSC ha estat capaç d’aconseguir 125.000 € de més
amb altres partides, i assenyala que amb voluntat segurament s’haurien pogut trobar
altres solucions. Fent un càlcul per sobre, creu que aquests 125.000 € correspondrien
a 4 dels treballadors que seran acomiadats, cosa que els fa pensar que hi ha marge.
Un altre lloc on els sembla que es poden aconseguir alternatives és amb els
complements i els salaris que es paguen a més a més i els sous que en algunes
escales i en alguns moments són desproporcionadament alts. Saben que no es pot
decidir reduir aquests sous però sí que creuen que en aquest punt hi ha capacitat de
negociació per arribar a acords per disminuir els desequilibris, que els semblen
injustos, i per mantenir la plantilla actual.
Comenta que el comitè de treballadors també han presentat alternatives des del
capítol 2, com intentar que determinades despeses deixin de fer-se a fora i es facin
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des de dintre de la casa. Diu que són conscients que legalment és impossible
municipalitzar serveis, però pensen que almenys s’hauria de tendir a conservar els que
hi ha i, sobretot, a la mínima que es pugui anar cap a aquesta municipalització dels
serveis, doncs creuen que és una forma més justa i més racional, la qual acaba
beneficiant a més gent que no pas l’externalització.
Afegeix que tot i que la CUP pensa que tots els punts que s’han esmentat no
justifiquen l’acomiadament de ningú, sí que pensen que si realment no hi hagués cap
altre remei que acomiadar gent, tenen clar que els primers que s’haurien d’acomiadar
són els càrrecs de confiança que aquest govern ha creat, doncs han entrat a dit i amb
unes feines que es podrien desenvolupar per persones que ja hi ha a dins de
l’Ajuntament. Diu que és cert que són molts menys que els que hi havia anteriorment,
però això, per a ells, no és cap justificació.
Per tots aquests motius, i per altres coses que més endavant ja exposarà quan es
toqui el dictamen del pressupost, votaran en contra del dictamen de la plantilla de
personal.
El senyor Sebastià Llort, del Grup Municipal de PxC, comença la seva intervenció
dient que malauradament s’ha de tornar a parlar d’acomiadaments, en aquest cas, en
el si de l’Ajuntament de Manresa. Des de la seva experiència com a membre del
comitè de l’empresa en la qual treballa, explica que dia sí, dia no, es troba amb aquest
problema dels acomiadaments i que la situació es molt greu tant en l’empresa pública
com en la privada.
Diu que moltes de les coses que volia dir ja les ha dit el senyor Jordi Masdeu, i que per
tant no s’hi estendrà. Comenta que es posa en la pell de l’equip de govern i suposa
que en principi no tenien intenció d’acomiadar ningú.
Sobre les converses que hi ha hagut entre el comitè i l’equip de govern no han estat
fructíferes per a les persones acomiadades i el comitè. Pensa que s’haurien pogut
prendre altres mesures, i proposa que s’aturi la proposta i que es facin més trobades
amb el comitè d’empresa per tal que s’aconseguís reduir el número d’acomiadaments.
Diu que potser hi haurà gent a la que no agradarà el que dirà i que ho trobaran
esbojarrat, tot i això, apunta que si malauradament aquest any s’acomiadaran 10
persones possiblement l’any que ve o l’altre s’acomiadaran 5, 10 o 15 més. Espera
que no sigui així i que l’economia funcioni i tot vagi millor. Però diu que si tots hem de
ser solidaris, hi ha moltes empreses privades en les quals s’ha de reduir plantilla, s’ha
decidit que tots els treballadors –des del que està a dalt de tot fins el que està a baixes redueixin el sou en un percentatge mínim. Exposa aquesta mesura no pas per fer
demagògia ni perquè estiguin presents a la sala els representants dels treballadors
perquè si no hi fossin diria exactament el mateix. Pensa que si es redueix mínimament
un 10% el sou dels més de 300 treballadors a l’Ajuntament de Manresa es podrien
evitar els acomiadaments. Entén que el sou ja s’ha reduït, però es tracta de ser
solidaris entre els mateixos treballadors i creu que això pot funcionar perquè en
algunes empreses privades s’ha fet. Segons el seu punt de vista, l’única solució que hi
hauria si és que no es vol tornar a tenir converses, és que els mateixos treballadors
siguin solidaris. Pensa que n’hi hauria prou amb què cadascun dels treballadors es
reduís uns 25 o 30 € el sou per no haver de fer fora ningú.
Per tot això diu que el vot del GMPxC serà en contra.
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El senyor Pere Culell, president del Grup Municipal d’ERC, apunta que la
introducció sobre l’economia actual que ha fet el regidor Masdeu és totalment
adequada i coneguda per tothom. Molts ajuntaments i la Generalitat estan en una
situació pèssima i que, en canvi, altres ajuntaments estan en una bona situació.
Es diu que hi ha un problema estructural a l’Ajuntament de Manresa però pensa que
disminuir el personal, si no es fa de forma estratègica tampoc serveix per millorar
l’organització. Creuen que no és correcte extingir places abans d’acabar l’organigrama,
tot i que segons ha dit el regidor Josep M. Sala ja està fet i només falta presentar-lo.
Diu que l’organigrama hauria de ser clar i públic i pensa que és molt important la
transparència, sobretot en moments en què s’està demanant la col·laboració de la
ciutadania i dels treballadors. La informació és clau, però no un cop ja presa la decisió
sinó abans de que es prengui per intentar que la decisió que es prengui sigui
acceptada per les parts.
Manifesta que són moments complicats, doncs no se sap si es cobraran les nòmines a
finals de mes i, com tothom, pensa que el 2013 encara serà pitjor. S’ha vist que en
aquesta crisi, cada any és pitjor que l’anterior i no sabem quan acabarà. Amb tot,
creuen que hi ha despeses evitables, com les externalitzacions. Creu que no s’està
aprofitant el talent que hi ha dins de l’Ajuntament i pensa que caldria recol·locar el
personal per aprofitar al màxim el seu treball diari. En comptes d’externalitzar pensa
que s’ha d’internalitzar i també fer política amb els temes laborals, no només gestió.
Un exemple d’internalització podria ser el Kursaal, que ha reduït 110.000 €
internalitzant algun servei. Comenta que amb el POUM fa falta una persona de fora
que ho gestioni, però s’han agafat 2 arquitectes de fora quan potser ja hi ha talent a
dins que es podria aprofitar. També s’ha externalitzat el pla de mobilitat i el pla d’estudi
de civisme, el qual de fet ja estava acabat i que s’havia fet amb una subvenció, de
manera que s’hauria pogut aprofitar.
S’ha parlat que no és possible ajustar més el pressupost i que han mirat cada partida
amb lupa. En canvi, s’aconsegueix rascar 125.000 € de partides tècniques bàsicament,
per crear autoocupació i microcrèdits, que si bé està molt bé potser seria més
important intentar no augmentar l’atur en comptes de causar més gent aturada. Opina
que és una mala política perquè 9 d’aquestes 10 persones que s’acomiadaran rebran
la prestació d’atur però tindran menys mitjans per encarar la vida i en el fons això llasta
la resta de la societat, i aquesta és la tendència que hi ha actualment, es va
acomiadant gent quan el que s’hauria de fer en aquest moment és intentar repartir els
costos, parlar amb la gent per veure fins on poden ajustar-se per tal que tots puguem
seguir treballant. No creu que això sigui demagògia i diu que és el que realment sent
que cal fer en aquests moments de dificultats.
Quan hi ha decisions preses és difícil arribar a un consens perquè com que ja s’han
decidit és fàcil que el comitè o altres grups municipals vegin que no han pogut
participar en trobar solucions per evitar aquests acomiadaments. Assenyala que n’han
presentat algunes i sempre els han dit i repetit que era impossible. Posa com a
exemple el consens al que han arribat formacions socialment tan diferents com ERC i
CiU amb el pacte per la llibertat. Pensa que han demostrat abastament que estan per
afavorir la governació de l’Ajuntament de Manresa, però que no se’ls pot demanar
responsabilitat quan es tracta d’actes consumats com els que s’estan debatent, doncs
a aquests treballadors se’ls va acomiadar divendres passat.
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Comenta que hi ha propostes dels treballadors i pensa que almenys s’haurien de
poder discutir. Creu que el model de participació de l’ajuntament actual no contempla
la participació dels ciutadans, ni dels altres grups polítics i ni dels seus treballadors.
ERC proposa que s’ajorni aquest dictamen per tal que es pugui negociar posant un
termini i que es proposi fer un altre Ple més endavant si convé per veure si entre tots,
tal i com ha fet el PSC amb CiU esgarrapant de partides molt tècniques, aconseguim
que no augmenti el número de persones que estan a l’atur. Pensa que es té la
capacitat negociadora per intentar-ho.
El senyor José Luis Irujo, president del Grup Municipal del PSC, manifesta que el
seu grup no votarà a favor i no donarà suport al que aquest dictamen determina.
Diu que amb aquest dictamen s’ha arribat al punt, previsible i previst per alguns, del
conflicte que es genera en qualsevol organització quan uns pressupostos decreixents
de forma progressiva no poden sostenir una estructura. En els darrers 5 anys
l’Ajuntament ha evolucionat amb un pressupost de -24 milions d’euros, mentre el
capítol 1 pràcticament es mantenia intacte i la resta de capítols patien reduccions
significatives any rere any. Tot i que pensen que això no és assumible i que no pot
romandre de la mateixa manera en un futur, no poden votar afirmativament al
dictamen perquè volen instar al govern municipal i al comitè d’empresa a que en el
marc de la mesa de la funció pública es posin a treballar per trobar fórmules i solucions
que redueixin el capítol 1 però que afectin el mínim possible els llocs de treball i a les
persones que els ocupen. Assenyala que hi ha experiències a la ciutat com l’exitós
acord de la Fundació Althaia amb els seus treballadors.
Diu que el Grup Municipal Socialista ofereix la seva col·laboració al govern municipal i
al comitè d’empresa per trobar aquestes solucions i contribuir a endreçar la situació
que no admet ajornaments ni urgències immediates, però sí solucions realistes i
consensuades.

L’alcalde sotmet el dictamen 3.1.1 a votació, i el Ple l’aprova per 11 vots afirmatius (11
GMCiU), 7 vots negatius (3 GMERC, 2 GMPxC i 2 GMCUP) i 6 abstencions (3
GMPSC i 3 GMPP) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat
reproduït.

3.1.2

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la revisió anual del padró
municipal d’habitants, amb referència a 1 de gener de 2012.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Governació, de 30 de
novembre de 2012, que es transcriu a continuació:
“Antecedents
1. Les dades del Padró municipal d’habitants constitueixen prova de la residència
i del domicili habitual dels veïns d’un municipi. Les certificacions que
s’expedeixin d’aquestes dades tindran caràcter de document públic i fefaent per
a tots els efectes administratius.
2. Un cop finalitzades en aquest Ajuntament les operacions corresponents a la
revisió anual del Padró municipal d’habitants, amb referència a l’1 de gener de
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2012, cal aprovar la revisió esmentada i formalitzar les actuacions portades a
terme durant l’exercici anterior. Els resultats numèrics de la revisió anual es
trametran a l’Institut Nacional d’Estadística (INE).
Consideracions legals
1. Article 17 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, pel qual es regula la formació, manteniment, revisió i custòdia del Padró
municipal d’habitants.
2. Reial decret 2612/1996, de 20 de desembre, que dóna una nova redacció als
articles 81 i 82 del Reglament de població i demarcació de les entitats locals,
aprovat pel Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, en el qual es regula
l’aprovació de la revisió del Padró municipal d’habitants amb referència a l’1 de
gener de cada any.
3. Resolució de 17 de novembre de 2005, de la Sotssecretaria del Ministeri de la
Presidència, que disposa la publicació de la Resolució de l’INE i de la Direcció
General d’Administració Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als
Ajuntaments sobre la revisió anual del Padró d’habitants i sobre el procediment
d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població.
4. Resolució de l’alcalde de 22 de juliol de 2011, per la qual la competència en
matèria d’estadística, censos i gestió de població està atribuïda al regidor
delegat de Governació, Josep M. Sala Rovira.
Per tot això, proposo al Ple de la Corporació l’adopció del següent
ACORD
Primer.

Aprovar la revisió anual del Padró municipal d’habitants de Manresa, amb
referència a l’1 de gener de 2012, amb tota la documentació que comprèn, i
formalitzar les actuacions portades a terme durant l’exercici anterior.

El resum numèric de la revisió anual esmentada dóna els resultats següents:
Concepte
POBLACIÓ DE DRET A 1 de gener de 2011
ALTES (de l’1-1-2011 a l'1-1-2012)
BAIXES (de l’1-1-2011 a l’1-1-2012)
Altes anteriors a l’1 de gener de 2011 entrades el 2011
Baixes anteriors a l’1 de gener de 2011 entrades el 2011

Núm. d’habitants
76.751
4.597
4.550
66
162

POBLACIÓ DE DRET A 1 DE GENER DE 2012
Segon.

76.702

Trametre el resultat numèric d’aquesta revisió anual a l’Institut Nacional
d’Estadística.”

El senyor Josep M. Sala, del Grup Municipal de CiU, explica que aquest dictamen
consisteix simplement en la revisió anual que es fa del padró municipal d’habitants,
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que situat a 1 de gener de 2012 dóna com a variacions que la població de dret a 1-12011 era de 76.751 habitants, que en el període comprès entre l’1-1-2011 a 1-1-2012
hi ha hagut 4.597 altes i 4.550 baixes, que hi van haver 66 altes i 162 baixes anteriors
a 1-1-2011 que es van entrar al 2011. Tot plegat dóna un recompte de 76.702
habitants a 1-1-2012. Feta l’explicació, demana el vot favorable dels assistents.
L’alcalde sotmet el dictamen 3.1.2 a votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 24
membres presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat
reproduït.
3.2

Regidoria delegada d’Hisenda

3.2.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, del Pressupost General de
l’Ajuntament de Manresa per a l’any 2013, així com de les seves bases
d’execució.
El secretari presenta el dictamen de l’alcalde president, de 14 de desembre de 2012,
que es transcriu a continuació:
“Havent-se confeccionat per aquesta Alcaldia Presidència el Pressupost General
d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2013 i les Bases d’execució del mateix i, emès
l’informe preceptiu per part de la Comissió d’Economia i Governació i de la Intervenció,
l’Alcalde que subscriu, en acompliment del que disposa l’article 168.4 del Reial Decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de
les hisendes locals i l’article 18 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, l’eleva al Ple
de la Corporació i proposa l’adopció dels acords següents:
PRIMER.- Aprovar inicialment el Pressupost General d’aquest Ajuntament per a
l’exercici 2013, integrat pel Pressupost d’aquesta Corporació i el de les societats
municipals AIGÜES DE MANRESA, S.A., FOMENT DE LA REHABILITACIÓ URBANA
DE MANRESA, S.A. i MANRESANA D’EQUIPAMENTS ESCÈNICS, S.L. així com les
Bases d’execució del mateix, el resum dels quals és el següent:
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT

ESTAT D’INGRESSOS

Capítols

Euros

A) OPERACIONS CORRENTS
1.- Impostos directes .................................................................................36.781.892,00
2.- Impostos indirectes ...................................................................................540.000,00
3.- Taxes i altres ingressos........................................................................13.434.067,00
4.- Transferències corrents........................................................................22.679.288,00
5.- Ingressos patrimonials ..............................................................................385.280,00
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B) OPERACIONS DE CAPITAL

6.- Alienació d’inversions reals ....................................................................1.993.976,00
7.- Transferències de capital .......................................................................2.800.374,00
8.- Actius financers .............................................................................................6.688,00

TOTAL ESTAT D’INGRESSOS .............................................................................78.621.565,00

ESTAT DE DESPESES

I.- CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES
Euros

Grups

0.- Deute Públic ......................................................................................................11.749.267,00
1.- Serveis Públics Bàsics ......................................................................................27.884.958,00
2.- Actuacions de protecció i promoció social ..........................................................9.946.389,00
3.- Producció de béns i serveis de caire preferent.................................................13.419.378,00
4.- Actuacions de caire econòmic ............................................................................4.361.024,00
9.- Actuacions de caire general..............................................................................11.260.549,00
TOTAL ESTAT DE DESPESES

78.621.565,00

II.- CLASSIFICACIÓ PER CATEGORIES ECONÒMIQUES

Capítols

Euros

A) OPERACIONS CORRENTS
1.- Despeses de Personal .........................................................................29.851.964,00
2.- Despeses corrents en béns i serveis ...................................................21.343.852,00
3.- Despeses financeres..............................................................................2.985.203,00
4.- Transferències corrents..........................................................................6.773.389,00
B) OPERACIONS DE CAPITAL
6.- Inversions reals ......................................................................................5.175.966,00
7.- Transferències de capital .......................................................................3.550.439,00
8.- Actius financers .............................................................................................6.688,00
9.- Passius financers ...................................................................................8.934.064,00

TOTAL ESTAT DE DESPES.....................................................................78.621.565,00
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PRESSUPOST DE LA SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL AIGÜES DE MANRESA, S.A.

I) PRESSUPOST D’EXPLOTACIÓ
Concepte

Euros

A) DESPESES (DEURE)
Existències......................................................................................................602.125,00
Compres netes ............................................................................................2.392.059,00
Despeses de personal.................................................................................6.412.323,00
Despeses financeres ......................................................................................642.954,00
Tributs.............................................................................................................507.088,00
Treballs i subministraments.........................................................................8.064.700,00
Amortitzacions .............................................................................................2.235.922,00
Dotacions i Altres............................................................................................267.633,00
Benefici d’explotació.......................................................................................403.903,00

TOTAL DEURE..........................................................................................21.528.707,00

B) INGRESSOS (HAVER)
Existències......................................................................................................602.125,00
Vendes netes.............................................................................................16.772.505,00
Ingressos accessoris a l’explotació .............................................................1.012.504,00
Treballs realitzats per l’empresa pel seu immobilitzat.................................3.141.573,00

TOTAL HAVER..........................................................................................21.528.707,00
II) PRESSUPOST DE CAPITAL
Concepte

Euros

A) ESTAT DE DOTACIONS
Immobilitzat material....................................................................................2.054.796,00
Immobilitzat immaterial...................................................................................145.544,00
Immobilitzat financer....................................................................................1.127.213,00
Retorn de préstecs concedits
a mig i llarg termini ......................................................................................1.629.104,00
TOTAL .........................................................................................................4.956.657,00
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B) ESTAT DE RECURSOS
Autofinançament..........................................................................................2.639.825,00
Finançament aliè ............................................................................................500.000,00
Disposició fons de maniobra .......................................................................1.816.832,00
TOTAL .........................................................................................................4.956.657,00

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

Euros

Concepte

A) DESPESES
Despeses de personal....................................................................................785.380,00
Compres i serveis exteriors ............................................................................640.528,00
Despeses Financeres .....................................................................................632.597,00
Transferències corrents.................................................................................. 54.225,00
Inversions ....................................................................................................2.300.999,00
Passius Financers ..........................................................................................465.530,00

TOTAL DESPESES.....................................................................................4.879.259,00

B) INGRESSOS
Administració Pública .....................................................................................627.185,00
Ingressos Patrimonials ................................................................................2.161.990,00
Altres ingressos ..........................................................................................1.360.770,00
Préstec hipotecari ...........................................................................................729.314,00

TOTAL INGRESSOS...................................................................................4.879.259,00
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PRESSUPOST DE LA SOCIETAT MUNICIPAL
MANRESANA D’EQUIPAMENTS ESCÈNICS, S.L.

Concepte

Euros

A) DESPESES
Despeses de personal....................................................................................472.000,00
Compres i serveis exteriors .........................................................................1.393.085,00
Despeses Financeres .........................................................................................3.969,00
Amortitzacions ..................................................................................................66.700,00

TOTAL DESPESES.....................................................................................1.935.754,00
B) INGRESSOS
Administració Pública .....................................................................................718.782,00
Ingressos Patrimonials ...................................................................................222.000,00
Altres ingressos .............................................................................................994.972,00

TOTAL INGRESSOS...................................................................................1.935.754,00

SEGON.- De conformitat amb allò que disposa l’article 169 del Reial Decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, i l’article 20 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, el Pressupost aprovat
s’exposarà al públic pel termini de quinze dies hàbils, als efectes de reclamacions i es
considerarà definitivament aprovat si, a l’acabament del període d’exposició pública, no
s’haguessin presentat reclamacions.”

“BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST
PREÀMBUL
El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals de 5 de març de 2004 disposa a l’article 165.1 el
següent:
El Pressupost General contindrà per a cadascun dels pressupostos que s’hi integrin:
a) Els estats de despeses on s’hi inclouran, amb la deguda especificació, els crèdits necessaris
per atendre l’acompliment de les obligacions.
b) Els estats d’ingressos, en els que figuraran les estimacions dels diferents recursos econòmics
a liquidar durant l’exercici.
Així mateix, inclourà les bases d’execució que contindran l’adaptació de les disposicions generals en
matèria pressupostària a l’organització i circumstàncies de la pròpia entitat, així com aquelles altres
necessàries per a la seva gestió encertada, establint tantes prevencions com es considerin oportunes o
convenients per a la millor realització de les despeses i recaptació dels recursos, sense que puguin
modificar allò legislat per a l’administració econòmica ni compondre preceptes d’ordre administratiu que
requereixin legalment procediments i solemnitats específics diferents d’allò previst per al Pressupost.
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L’article 9.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril disposa:
Les entitats locals regularan en les bases d’execució del Pressupost, entre altres matèries, el següent:
a) Nivells de vinculació jurídica dels crèdits.
b) Relació expressa i taxativa dels crèdits que es declarin ampliables, amb detall dels recursos
afectats.
c) Regulació de les transferències de crèdits, establint en cada cas, l’òrgan competent per a
autoritzar-les.
d) Tramitació dels expedients d’ampliació i generació de crèdits, així com d’incorporació de
romanents de crèdits.
e) Normes que regulin el procediment d’execució del Pressupost.
f) Desconcentracions o delegacions en matèria d’autorització i disposició de despeses, així com
de reconeixement i liquidació d’obligacions.
g) Documents i requisits que, d’acord amb el tipus de despeses, justifiquin el reconeixement de
l’obligació.
h) Forma en què els perceptors de subvencions hagin d’acreditar el trobar-se al corrent de les
seves obligacions fiscals amb l’entitat i justificar l’aplicació dels fons rebuts.
i) Supòsits en els que puguin acumular-se fases d’execució diverses del pressupost de
despeses en un sol acte administratiu.
j) Normes que regulin l’expedició d’ordres de pagament a justificar i a comptes de caixa fixa.
k) Regulació dels compromisos de despeses plurianuals.

PRINCIPIS GENERALS ESTABLERTS EN EL TITOL PRELIMINAR DE LA LLEI GENERAL
PRESSUPOSTARIA
L’Hisenda Pública d’aquesta entitat, està constituïda pel conjunt de drets i obligacions de contingut
econòmic la titularitat del qual li correspon.
L’administració de l’Hisenda Pública acomplirà les obligacions econòmiques de l’entitat mitjançant la
gestió i aplicació del seu haver conforme a les disposicions de l’ordenament jurídic.
En la gestió dels drets econòmics de naturalesa pública i en l’acompliment de totes les seves obligacions,
l’Hisenda Pública d’aquest Ajuntament gaudeix de les prerrogatives establertes en les lleis i,
concretament, les dictades per a l’Hisenda Pública de l’Estat.
L’Hisenda Pública queda sotmesa al règim de comptabilitat tant per reflexar tota classe d’operacions i de
resultats de la seva activitat, com per facilitar dades i informació en general que siguin necessaris per al
desenvolupament de les seves funcions.
En aquesta entitat s’exerciran les funcions de control intern pel què fa a la gestió econòmica.
La funció interventora tindrà per finalitat fiscalitzar tots els actes que donin lloc al reconeixement i
liquidació de drets i obligacions o despeses de contingut econòmic.
La fiscalització externa dels comptes i de la gestió econòmica correspon a la Sindicatura de Comptes.
Les autoritats i funcionaris en general que amb els seus actes o omissions i mitjançant intenció, culpa o
negligència perjudiquin l’Hisenda Pública, incorreran en les responsabilitats civil, penal o disciplinària que
procedeixi en cada cas.

BASES D’EXECUCIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE
MANRESA
TÍTOL 1.- NORMES GENERALS I DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS
CAPÍTOL 1.- NORMES GENERALS

ARTICLE 1r.De conformitat amb allò que disposa l’art. 165 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març i l’article 9 del Reial Decret 500/1990 de 20 d’abril,
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s’estableixen les següents bases d’execució i desenvolupament del Pressupost d’aquest Ajuntament per a
l’exercici de 2013.

ARTICLE 2n.- ÀMBIT D’APLICACIÓ
1. L’aprovació gestió i liquidació del Pressupost s’haurà de subjectar a allò que disposa el Reial Decret
500/1990 de 20 d’abril, a l’ordre EHA/4041 de 23 de novembre de 2004, pel que s’aprova la Instrucció
del Model Normal de Comptabilitat Local i a aquestes bases d’execució i desenvolupament, que
tindran la mateixa vigència que el Pressupost.
2. Aquestes bases s’aplicaran amb caràcter general a l’execució del Pressupost General de l’Ajuntament
tenint en compte les particularitats que es detallaran.

ARTICLE 3r.- DEL PRESSUPOST GENERAL
El Pressupost General per a l’exercici de 2013, està integrat per:
a) El Pressupost del propi Ajuntament, en el que es conté l’expressió xifrada i sistemàtica de les
obligacions que, com a màxim, pot reconèixer i els drets que es preveuen liquidar durant
l’exercici, essent els seus import els que es detallen a continuació:
ENTITAT

PREVISIÓ DE DESPESES

Ajuntament de Manresa

78.621.565’-€

PREVISIÓ D’INGRESSOS
78.621.565’-€

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

SOCIETAT

PREVISIÓ DE DESPESES

Aigües de Manresa, SA
Foment de la Rehabilitació
Urbana de Manresa, SA
Manresana d’Equipaments
Escènics, SL

PREVISIÓ D’INGRESSOS

26.485.364,00 €

26.485.364,00 €

4.879.259,00 €

4.879.259,00 €

1.935.754,00 €

1.935.754,00 €

ARTICLE 4t.- ESTRUCTURA PRESSUPOSTÀRIA
1.- L’estructura del Pressupost General està ajustada a l’Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda de 3 de
desembre de 2008.
Els crèdits inclosos a l’estat de despeses s’han classificat amb els següents criteris:
a) Per programes.b) Per categories
econòmiques .-

Distingint-se: àrees de despesa, polítiques de despesa i grups
de programes.
Distingint-se: capítol, article, concepte i subconcepte.

L’ aplicació pressupostària queda definida per la conjunció de les classificacions per programes i
econòmica i constitueix la unitat sobre la qual s’efectuarà el registre comptable dels crèdits i les seves
modificacions, així com les operacions d’execució de la despesa.

ARTICLE 5è.- NIVELL DE VINCULACIÓ JURÍDICA DELS CRÈDITS
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Els crèdits per a despeses dels diferents pressupostos que integren el general es destinaran
exclusivament a la finalitat específica per a la qual hagin estat autoritzats de conformitat amb les diferents
àrees de despesa i capítols econòmics aprovats o les modificacions que així mateix s’aprovin.
Els crèdits autoritzats a què es fa referència al paràgraf anterior tenen caràcter limitatiu i vinculant. La
vinculació jurídica dels crèdits esmentats queda fixada, d’acord amb allò que autoritzen els articles 28 i 29
de l’esmentat Reial Decret 500/1990, a nivell d’aplicació pressupostària, amb excepció de les vinculacions
que es detallen a continuació:

011 2
011 3
011 4

Préstecs ens del sector públic
Préstecs d’altres instit.finanç.priv.
Operacions de Tresoreria

130 0

Estructura general de la seguretat

132 0

Seguretat i ordre públic

133 1

Programa de Mobilitat i Transport

134 0

Protecció civil

135 0

Servei d'extinció d'incendis

150 1

Direcció de l'Àrea de Territori

151
151
151
151

1
1
1
1

0
1
2
3

Direcció Servei d'Urbanisme
Planejament Urbanístic
Gestió Urbanística
Llicències i protecció de la legalitat

151
151
151
151
151

2
2
2
2
2

0
1
2
3
4

Direcció Servei de Projectes Urbans
Espais públics
Inversions en espais públics
Edificis municipals
Manteniment d'edificis municipals

152 0

Habitatge

155 1 0 Direcció del servei de manteniment de la via pública
155 1 1 Manteniment de la via pública
162 0

Aportació al Consorci de Residus

162 1

Recollida de residus

163 1

Neteja de la via pública

164 0
164 1

Administració i gestió de serveis funeraris
Cementiri
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165 1

Manteniment i millora de l'enllumenat i xarxes

166 1

Ciutadania, barris i serveis públics

171 1

Manteniment de Parcs i Jardins

172 1

Programa de Medi ambient

221 7

Altres prestacions econòmiques

230 0
230 1

Àrea de serveis a les Persones
Administració general de Serveis Socials

231
231
231
231
231
231
231
231
231

Atenció social bàsica
Ajuts econòmics
Emergències socials
Habitatge social
Centres Oberts
Punt de Trobada
Menjador social
Promoció de la dona
La Kampana

0
1
2
3
4
5
6
7
8

233 0
233 1
233 2

Atenció a domicili
Transport adaptat
Residencies municipals

235 1

Programa de la Gent Gran

235 2

Cooperació Tercer Món

235 3

Estudis Socials i Pla d'Inclusió

235 4

Programa de Joventut

235 6

Civisme

235 7

Programa d'Acollida

235 8

Participació

241
241
241
241
241
241
241
241
241
241
241
241

0
1
1
1
1
1
2
2
5
6
7
7

0
1
2
3
4
0
1
0
0
0
1

Estructura General Ocupació
PEMO
RMI
Acollim
QualifiCAT II
Altres Serveis
Formació Ocupacional
Form.En Serveis a la Dependència
Projecte Atenea
Oficina Tècnica Laboral
Escola Taller i Cases d’Oficis
PQPI (aula jove i PTT)
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241
241
241
241

7 2 Laboràlia
7 3 Projecte SUMA
8
Treball als Barris
9
Foment de l'Economia Social

31.2
31 3
31 3
31 3
31 3
31 3

0
0
1
1
2
2

32 0
32 0
32 0
32 1
32 1
32 2
32 2
32 2
32 3
32 4

0
1
2
0
1
0
1
2
0
0

Estructura
Planificació educativa
Serveis territorials d'educació
Llars d'infants
Centres d'educació infantil i primària
Conservatori Municipal de Música
Escola d'art
Escola d'adults
Dinamització educativa
Menjadors i transport escolar

33 0
33 2
33 2
33 3

0
0
1
0

33 3
33 4
33 4
33 4
33 5
33 5
33 6
33 6
33 8
33 8

1
0
1
2
0
1
0
1
0
1

Administració i Serveis generals de cultura
Biblioteques i foment de la lectura
Arxiu
Museus
Arts plàstiques i exposicions
Equipaments culturals de proximitat
Formació i acció sociocultural
Promoció de la Cultura Popular i Tradicional
Teatre, Música i Dansa
Cinema i udiovisual
Arqueologia i Protecció del Patrimoni
Recerca, Preservació i Difusió del Patrimoni
Cicle Festiu
Fires, Festivals i Esdeveniments

34 0
34 1
34 1
34 1
34.1
34 2
34 2

0
0
1
2
3
0
3

Administració general de l'esport
Esport en edat escolar
Esport de lleure i competició
Formació d'agents esportius
Complex Nord
Gestió del manteniment ordinari
Piscina municipal

0
1
0
1

Hospitals , Serveis assistencials i centres de salut
Serveis de Salut. Estructura
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia
Atenció a les drogodependències
Salubritat pública
Zoonosis
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422
422
422
422
422

0
1
2
3
4

Empresa i Innovació. Estructura general
Empreneduria i creació d'empreses
Sistemes productius locals
Xarxes de cooperació transnacionals
Sistema d'indicadors i coneixement de la realitat econòmica

422 5

Parc Central. Parc Tecnològic Catalunya Central

431
431
431
431

Promoció del sector comercial. Estructura general
Fires, Mercats i altres esdeveniments
Ordenació, promoció i dinamització del Sector comercial
Mercat municipal de Puigmercadal

0
1
2
3

432 0

Promoció Turística

440 0

Administració general del transport

442 0

Infrastructures del transport

454 0

Camins veïnals

463 0

Suport i extensió universitària

491 0

Tecnologies i societat de la informació

493 0

Oficina comarcal de Defensa al Consumidor

912 0
912 1
912 2

Regidories
Alcaldia
Comunicació

920 0

Serveis generals

920 1

Recursos Humans

920 2

Secretaria

920 4

Sistemes d'informació

920 5

Salut Laboral

920 6 0 Edificis administratius
920 6 1 Edificis administratius centrals
920 6 2 Altres edificis administratius
925 0

Oficina d'informació i atenció al ciutadà

93 1 0
93 1 1
93 2 0
93 4 0

Direcció Àrea Econòmica
Servei d'Intervenció
Gestió Tributària
Tresoreria i Recaptació

943 0
Transferències a Ajuntaments
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Vinculació a nivell de classificació econòmica
CAPITOL 1 – DESPESES
Vinculat per subconcepte
CAPÍTOL 2 - DESPESES EN BÉNS I SERVEIS
ARTICLE 20- vinculació a nivell d’article
ARTICLE 21- vinculació a nivell d’article
CONCEPTE 220- vinculació a nivell de concepte
CONCEPTE 221- vinculació a nivell de subconcepte
221.03 - Combustibles i carburants
221.04 – Vestuari
221.05 - Productes alimentaris
221.06 - Productes farmacèutics i material sanitari
Excepte el subconceptes:
221.00 - Energia elèctrica
221.01 - Aigua
221.02 - Gas
Que es vincularan a nivell de concepte
CONCEPTE 222- vinculació a nivell de concepte
222 – Comunicacions
CONCEPTE 223- vinculació a nivell de concepte
223 – Transports
CONCEPTE 224- vinculació a nivell de concepte
224 - Primes d’assegurances
CONCEPTE 225- vinculació a nivell de concepte
225 - Tributs
CONCEPTE 226 - vinculació a nivell de concepte
CONCEPTE 227 – vinculació a nivell de subconceptes
227.00 - Neteja i higiene
227.01 – Seguretat
227.04 - Custòdia i dipòsit
227.06 - Estudis i treballs tècnics
227.09 - Concessió retirada vehicles
227.99 - Altres treballs realitzats per altres empreses
EXCEPCIÓ A L’APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA D’ATENCIÓ A DOMICILI
Com a excepció queden vinculades entre elles les següents aplicacions pressupostàries:
233.0.227.01 Atenció a domicili. Seguretat
233.0.227.99 Atenció a domicili. Altres treballs realitzats per altres empreses.
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ARTICLE 23 - vinculació a nivell d'article
230 i 231 – dietes i locomoció
CONCEPTE 233- vinculació a nivell de concepte
233 - altres indemnitzacions
CAPÍTOLS 3 i 9 - DESPESES FINANCERES I D'AMORTITZACIÓ
Vinculació a nivell de capítol
CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
Tot el capítol a nivell de subconcepte
EXCEPCIÓ AL SUBCONCEPTE 489.20 SUBVENCIONS NOMINATIVES
El subconcepte 489.20 subvencions nominatives quedarà vinculat a nivell d’aplicació pressupostària
CAPÍTOL 6 – INVERSIONS
VINCULACIONS PER SUBCONCEPTES
600.00 - inversions en terrenys
600.01 - Inversions en terrenys, patrimoni municipal del sòl
600.02 - Enderrocs i altres actuacions subsidiàries
609.01 -Honoraris redacció projectes
609.02 - Urbanització espais públics
609... - Urbanització (...)
619.01 – Renovació ferms i voreres
VINCULACIÓ PER CONCEPTES:
622 - Edificis i altres construccions
623 - Maquin., instal·lacions i utillatge
624 - Material de transport
625 - Mobiliari i estris
626 - Equips per a processos d'informació
VINCULACIÓ PER SUBCONCEPTE
627 - projectes complexos
CONCEPTE 632 - vinculació a nivell de concepte
632 - Edificis i altres construccions
CAPÍTOL 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
Tot el capítol vinculat a nivell de subconcepte
EXCEPCIONS ALS CAPÍTOLS 6 I 7
La vinculació serà a nivell de partida en aquelles aplicacions pressupostàries del capítol 6 i 7 que estan
finançades amb subvencions finalistes.

CAPÍTOL 2n.- MODIFICACIÓ DE CRÈDITS PRESSUPOSTARIS

ARTICLE 6è.- EXPEDIENTS MITJANÇANT CRÈDIT EXTRAORDINARI I DE SUPLEMENTS
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Quan s’hagi de realitzar una despesa que no es pugui demorar fins a l’exercici següent i no existeixi crèdit
o el consignat en el Pressupost de la Corporació sigui insuficient el President de la Corporació ordenarà la
incoació de l’expedient de modificació de crèdits mitjançant la concessió de crèdit extraordinari o de
suplements de crèdit, d’acord el previst en el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
ARTICLE 7è.- TRANSFERENCIES DE CRÈDIT
Les modificacions de crèdits pressupostaris ocasionades amb motiu d’aprovacions d’autoritzacions de
transferències de crèdits s’ajustaran a allò que disposa el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals i al que a l’efecte es disposa en la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària.
Tot acord de modificacions pressupostàries haurà d’indicar expressament les rúbriques i aplicacions
pressupostàries a què afecta, i la proposta de modificació corresponent haurà d’expressar la incidència
en la consecució dels objectius de pagament respectius i les raons que la justifiquen.
L’òrgan competent per a l’autorització de transferències de crèdit serà el Ple de la Corporació, si bé, de
conformitat al que disposa l’article 179 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i article
40 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, s’estableix que les transferències de crèdit dins el mateix grup
de programes i les referents a crèdits de personal, d’un import màxim per aplicació pressupostària de
30.000,00'-EUR, seran autoritzades per l’Alcaldia-Presidència, i se’n donarà compte en el primer Ple que
es celebri, sense que siguin necessàries les normes sobre informació, reclamacions, recursos i publicitat a
que fan referència els articles 169, 170 i 171 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i
20 i 22 del Reial Decret 500/1990.
Les modificacions pressupostàries per transferències de crèdits aprovades pel Ple Municipal, seguiran les
normes sobre informació, reclamacions, recursos i publicitat a què es refereixen els articles 169, 170 i 171
del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Les transferències de crèdits de qualsevol classe estaran subjectes a les limitacions següents.

a) No afectaran als crèdits ampliables ni als extraordinaris concedits durant l’exercici.
b) No podran minorar-se els crèdits que hagin estat incrementats amb suplements o
transferències, excepte quan afectin a crèdits de personal, ni els crèdits incorporats com a
conseqüència de romanents no compromesos procedents de pressupostos tancats.
c) No incrementaran crèdits que com a conseqüència d’altres transferències hagin estat objecte
de minoració, excepte quan afectin a crèdits de personal.
Les anteriors limitacions no afectaran a les transferències de crèdit que es refereixen als programes
d’imprevistos i funcions no classificades, ni seran d’aplicació quan es tracti de crèdits modificats com a
conseqüència de reorganitzacions administratives aprovades pel Ple.
ARTICLE 8è.- GENERACIÓ DE CRÈDITS PER INGRESSOS
1.- Els ingressos de naturalesa no tributària que podran generar crèdit als estats de despeses dels
pressupostos són els derivats de les operacions següents:
a) Aportacions o compromisos ferms d’aportació de persones físiques o jurídiques per finançar
despeses que per la seva naturalesa estiguin compreses en les finalitats o objectius de
l’Ajuntament.
b) Alienació de béns municipals, sempre que s’hagi procedit al reconeixement del dret
c) Prestació de serveis, per a la qual s’hagin liquidat preus públics i altres ingressos no tributaris,
per una quantia superior als ingressos pressupostats.
d) Reembossament de préstecs.
e) Reintegrament de pagaments indeguts, el cobrament del quals podrà reposar crèdit en la
quantia corresponent.
Els crèdits generats amb base a drets reconeguts en ferm però no recaptats no seran executius
fins que es produeixin els ingressos en els casos c), d), i e) de l’apartat anterior.
2.- Per a la tramitació de l’expedient de generació de crèdits per ingressos, els respectius serveis
hauran d’adjuntar informe-petició de la modificació de crèdit i el justificant de l’efectivitat del
cobrament o de la fermesa del compromís.
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Els reintegraments de pagaments no precisaran d’inici d’expedient.
3.- L’aprovació dels expedients de generació de crèdits correspon a l’alcalde, previ informe de
l’interventor. Quan a la seva efectivitat, seran executius des de la seva aprovació.

ARTICLE 9è.- INCORPORACIÓ DE ROMANENTS
Tenen la consideració de romanents de crèdit els saldos dels crèdits definitius no afectats al compliment
d’obligacions reconegudes.
Els crèdits d’aquelles partides pressupostades que formen el Pressupost General, podran ser incorporats
com a romanents de crèdits als pressupostos de l’exercici següent d’aquesta manera:
1.- Els crèdits extraordinaris, els suplements de crèdits i les transferències de crèdits que hagin
estat aprovades en l’últim trimestre de l’exercici.
2.- Els crèdits que cobreixin compromisos o disposicions de despeses aprovades pels òrgans
competents de la Corporació que a 31 de desembre no hagin estat aprovades per l’ òrgan competent com
a obligació reconeguda i liquidada.
Quan el finançament es produeixi mitjançant el romanent líquid de tresoreria el seu import es farà constar
en el concepte 870.00 del Pressupost d’ingressos.
L’òrgan competent per aprovar la incorporació de romanents de crèdit, sempre que es donin les
condicions previstes en els articles 182 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i 47 i 48
del Reial Decret 500/1990, serà el President de la Corporació, previ informe de l’Interventor.
ARTICLE 10è.- BAIXES DE CRÈDITS PER ANUL·LACIÓ
Sempre que els crèdits de les diferents partides de despeses dels pressupostos que integren el general,
puguin ser reduïbles o anul·lables sense pertorbació del servei respectiu al què vagin destinats, podran
donar-se de baixa, amb l’observança dels requisits següents:
Formació de l’expedient per la Intervenció o iniciativa de l’ alcalde president.
Informe de la Comissió d’ Hisenda.
Informe de l’Interventor.
Aprovació pel Ple de l’ Entitat.
Quan les baixes de crèdit es destinin a finançar suplements o crèdits extraordinaris, formaran part de
l’expedient que es tramiti per a l’aprovació d’aquells, essent la seva tramitació la que s’indica a l’apartat 1
d’aquesta base referent a crèdits extraordinaris i suplements de crèdit.
En el supòsit que les baixes es destinin al finançament de romanents de tresoreria negatius, seran
immediatament executives sense necessitat d’efectuar cap tràmit nou.

ARTICLE 10è bis.- CRÈDITS AMPLIABLES
1.- La quantia de la consignació pressupostària existent a l’aplicació pressupostària 920.0.224 de l’estat
de despeses del pressupost municipal tindrà`la consideració de crèdit ampliable de conformitat amb allò
que preveu l’article 178 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, en el moment en què la companyia asseguradora corresponent
faci efectiu l’ingrés a la caixa de la corporació de les oportunes indemnitzacions que es derivin dels
contractes d’assegurança subscrits amb càrrec a aquesta aplicació pressupostària.
2.- Es declara ampliable la quantia del crèdit de l’aplicació pressupostària 932.0.227.99 “Gestió
Tributària.- Altres treballs realitzats per altres empreses”, de l’estat de despeses del pressupost municipal.
L’ampliació quedarà condicionada al fet que es contreguin majors ingressos de les previsions
pressupostàries dels subconceptes d’ingressos 113.01, 130.01, 331.01, 302.01, 391.11, 393.01, del
pressupost municipal. La quantitat a ampliar serà el 26% de l’import dels majors ingressos contrets. Tot
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això de conformitat amb l’article 178 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

TITOL II.- GESTIÓ PRESSUPOSTARIA I COMPTABLE
CAPITOL I.- NORMES GENERALS

ARTICLE 11è.- ANUALITAT PRESSUPOSTARIA
1.- Amb càrrec als crèdits de l’estat de despeses només es podran contreure obligacions derivades de
despeses realitzades en l’exercici.
2.- Excepcionalment, s’aplicaran als crèdits del Pressupost vigent, en el moment del seu reconeixement,
les obligacions següents:
a) Les que resultin de la liquidació d’endarreriments a favor del personal, corresponent el
reconeixement de les obligacions esmentades a l’Alcalde o al President dels organismes autònoms.
b) Les derivades de compromisos de despeses degudament adquirits en exercicis anteriors.
c) Les procedents d’exercicis anteriors, com a conseqüència de la realització d’una despesa no
aprovada amb anterioritat, en quin cas el reconeixement competeix al Ple.

ARTICLE 12è.- FASES EN LA GESTIO DE LA DESPESA
1.- La gestió del pressupost de despeses de l’ Ajuntament i dels seus organismes autònoms es realitzarà
en les fases següents:
a) Autorització de la despesa.
b) Disposició de la despesa.
c) Reconeixement de l’obligació.
d) Ordenació del pagament.
2.- Els documents comptables s’iniciaran en les àrees gestores podent recollir-se informàticament els
actes esmentats, si bé no es produiran efectes comptables certs en tant que no ho confirmi la Intervenció.

CAPITOL II.- GESTIO PRESSUPOSTARIA

ARTICLE 13è. AUTORITZACIÓ DE DESPESES
1. Concepte
L’autorització de la despesa és l’acte mitjançant el qual s’acorda la realització d’una despesa
determinada per una quantia certa o determinada, reservant per a tal finalitat la totalitat o part del
crèdit pressupostari. L’autorització constitueix l’inici del procediment d’execució de la despesa, si bé no
implica relacions amb tercers externs a l’Ajuntament.
2.

Òrgan competent
2.1 És competència de l’alcalde l’autorització de despeses quan el seu import no superi el 10 per cent
dels recursos ordinaris del pressupost municipal ni, en qualsevol cas, els 6.000.000,00'- EUR, incloses
les de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import
acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris
del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.
2.2 És competència del ple l’autorització de despeses, l’import de les quals excedeixi dels límits fixats
en el punt 2.1 d’aquest article, és a dir, quan el seu import superi el 10 per cent dels recursos ordinaris
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del pressupost municipal i, en qualsevol cas, els 6.000.000,00'- EUR o bé quan el termini del contracte
sigui superior a 4 anys.
3. Delegacions
Quant a les delegacions, seran d’aplicació aquelles que estiguin vigents en cada moment, que hagin
estat aprovades per resolució de l’alcaldia o per acord plenari.
4. Despeses plurianuals
Quant a les despeses plurianuals, és d’aplicació allò previst a l’article 25 d’aquestes bases.
5. Tramitació
L’autorització de les despeses requerirà la formació d’un expedient, al qual s’hi haurà d’incorporar el
document comptable A, el model del qual es facilitarà per la Intervenció.
6. Contractes menors
La qualificació d’un contracte com a menor dependrà d’allò prevegi la normativa estatal bàsica en matèria
de contractació de les administracions públiques vigent en cada moment.
El procediment específic al qual se subjectaran aquests contractes menors es desenvoluparà per decret
de l’alcaldia.
ARTICLE 14è.- DISPOSICIÓ DE DESPESES
1.- La disposició és un acte mitjançant el qual s’acorda la realització d’una despesa, autoritzada
prèviament per un import determinat amb exactitud. La disposició o compromís de despesa és un acte
amb rellevància jurídica per a tercers, que vincula a l’Ajuntament a la realització d’una despesa concreta i
determinada tant en la seva quantia com
en les seves condicions d’execució.
2.- Els òrgans competents per a la disposició de despeses seran els mateixos assenyalats a l’article
anterior.
3.- Amb caràcter previ a l’aprovació de disposició, es tramitarà expedient, en el qual figurarà el document
comptable D, el model del qual serà facilitat per la Intervenció.
4.- Quan, al començament de l’expedient de despesa, es conegui la quantia exacta i el nom del perceptor
s’acumularan les fases d’autorització i disposició tramitant-se el document comptable AD.
ARTICLE 15è.- RECONEIXEMENT DE L’OBLIGACIÓ
1. El reconeixement i liquidació de l’obligació és un acte mitjançant el qual es declara l’existència d’un
crèdit exigible contra l’ Ajuntament, derivat d’una despesa autoritzada i compromesa.
2.

El regidor delegat reconeixerà les obligacions que prèviament hagi autoritzat.

3.

El reconeixement d’obligacions diferents de les referides en el punt anterior és competència de
l’Alcalde, sempre que siguin conseqüència de compromisos de despeses adquirits legalment.

4.

La fase del reconeixement d’obligacions exigeix la tramitació del document comptable O, si bé en
el cas de presentació de factura per a l’adquisició de subministrament o prestació de serveis, les
esmentades factures seran comptabilitzades com a document O.

5.

El Ple de la corporació haurà d’aprovar el reconeixement d’obligacions en els casos següents:
a. Quan el reconeixement d’obligacions sigui conseqüència necessària de l’efectiva
realització d’una despesa d’exercici corrent i d’exercicis anteriors, sense que se
n’hagi autoritzat el compromís,
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b.

Quan les fases d’autorització i compromís requereixin d’una fiscalització prèvia i
preceptiva segons les disposicions legals vigents i aquesta no s’hagi realitzat en el
moment de reconèixer l’obligació.

6.

Quan per la naturalesa de la despesa siguin simultànies les fases d’autorització, disposició i
reconeixement de l’obligació, podran acumular-se, tramitant-se el document comptable ADO.

7.

Les factures expedides pels contractistes es registraran en l'aplicatiu comptable previst a l’efecte,
havent de contenir, com a mínim les dades següents:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Identificació clara de l’Ajuntament (nom. N.I.F.).
Identificació del contractista.
Número de la factura.
Descripció suficient del subministrament o servei.
Centre gestor que va efectuar l’encàrrec.
Número de l’expedient de la despesa que va ser comunicat en el moment
de l’adjudicació.
vii. Import facturat amb anterioritat en relació a l’esmentada despesa.
viii. Firma del contractista.
8.

Un cop registrades les factures es traslladaran als serveis per a la seva conformitat.

9.

Pel què fa a les certificacions d’obra haurà de constar la conformitat per part dels serveis tècnics.

ARTICLE 16è.- DOCUMENTS SUFICIENTS PER AL RECONEIXEMENT DE L’OBLIGACIO
1.- En les despeses del Capítol I s’observen les regles següents:
a) Les retribucions bàsiques i complementàries periòdiques del personal funcionari laboral i
eventual (arts. 11,12,13 i .16) es justificaran mitjançant les nòmines mensuals, en les que
constarà diligència conforme el personal relacionat ....ha prestat efectivament serveis en el
període anterior.
b) Les remuneracions pels conceptes de productivitat i gratificacions necessitaran els decrets de
distribució corresponents dictats per l’ Alcaldia.
Les nòmines tenen la consideració de document O.
c) Les quotes de Seguretat Social queden justificades mitjançant les liquidacions corresponents,
que tindran la consideració de document O.
d) En altres conceptes, la despesa dels quals està destinat a satisfer serveis prestats per un
agent extern, serà precisa la presentació de factura, segons allò que preveu l’article anterior.
2.- En les despeses del capítol II, en bens corrents i serveis, amb caràcter general s’exigirà la presentació
de factura.
Les despeses de dietes i locomoció originaran la tramitació, un cop justificada la despesa, de document
ADO.
3.- En les despeses financeres (capítols III i IX) s’observen les regles següents:
a) Les despeses per interessos i amortització que originin un càrrec directe en compte bancari
s’hauran de justificar amb la conformitat de la Tresoreria i fiscalitzar per la Intervenció, pel què fa
al seu ajustament al quadre financer.
b) De la mateixa manera es procedirà pel què fa a altres despeses financeres, si bé la justificació
serà completa i el document O s’haurà de suportar amb la còpia dels documents formalitzats o la
liquidació d’interessos de demora.
4.- En les transferències corrents o de capital que l’ Ajuntament hagi de satisfer, es tramitarà document O,
que iniciarà el servei gestor, quan s’acordi la transferència, sempre que el pagament no estigués subjecte
a l’acompliment de determinades condicions. Si el pagament de la transferència estigués condicionat, la
tramitació del document O tindrà lloc quan s’hagin acomplert les condicions fixades.
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5.- En les despeses d’inversió, el contractista haurà de presentar factura acompanyada de la certificació
d’obres.
6.- L’adquisició d’accions exigirà per al seu pagament que aquestes o el resguard vàlid, obrin en poder de
la Corporació.
7.- La concessió de préstecs a personal generarà la tramitació del document ADO, instat pel servei de
personal, el suport del qual serà la sol·licitud de l’interessat i la diligència del servei de personal acreditant
que la seva concessió s’ajusta a la normativa.

ARTICLE 17è.- ORDENACIO DEL PAGAMENT
1.- Ordenació del pagament és l’acte mitjançant el qual l’ordenador de pagaments, segons una obligació
reconeguda i liquidada, expedeix l’ordre de pagament corresponent.
2.- L’ordenació de pagament de l’ Ajuntament és competència de l’ Alcalde, si bé podrà delegar d’acord
amb allò establert a la normativa vigent.
3.- L’ordenació de pagaments s’efectuarà de conformitat al pla de disposició de fons de la Tresoreria que
s’estableix pel president, que, en tot cas, haurà de recollir la prioritat de les despeses de personal i de les
obligacions
contretes en exercici anteriors.
4.- Si la naturalesa o urgència del pagament ho requereix, l’ordenació del mateix es pot efectuar
individualment.
5.- L’Ajuntament pagarà les seves obligacions, preferentment, mitjançant transferència bancària, deixant
en segon terme el pagament per xec, en efectiu o per qualsevol altre mitjà o document de pagament. El
pagament telemàtic també serà una opció prioritària per motiu d’eficiència administrativa.

ARTICLE 18è.- AUTORITZACIO I DISPOSICIO
1.- En aquelles despeses que han de ser objecte d’un expedient de contractació, mitjançant procediment
obert, restringit o negociat amb publicitat, es tramitarà al començament de l’expedient document A, per
import igual al cost del projecte o pressupost elaborat pels serveis tècnics.
2.- Conegut l’adjudicatari i l’import exacte de la despesa, es tramitarà el document D.
3.- Successivament i en la mesura en què efectivament tingui lloc la realització de l’obra, prestació del
servei o subministrament, es tramitaran el corresponents documents O.
4.- Pertanyen a aquest grup els que es detallen:
- Realització d’obres d’inversió o de manteniment.
- Adquisició d’immobilitzat.
- Altres, la naturalesa dels quals aconsella la separació entre els actes d’autorització i disposició.
ARTICLE 19è. AUTORITZACIÓ-DISPOSICIÓ
1.- Aquelles despeses que responen a compromisos legalment adquirits per la Corporació originaran la
tramitació del document AD per l’import de la despesa imputable a l’exercici.
2.- Pertanyen a aquest grup els que es detallen:
- Despeses plurianuals, per l’import de l’anualitat compromesa.
- Arrendaments.
- Contractes de tracte successiu (neteja, recollida d’escombraries, manteniment, enllumenat,
etc.).
Interessos de préstecs concertats.
- Quotes d’amortització de préstecs concertats.
- Adquisicions o serveis objecte de contractació directa.
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Els documents “O” es tramitaran quan sigui efectiva la realització de l’obra, la prestació del servei o
l’adquisició del bé contractats, essent suficient la presentació de factures o el càrrec efectuat en compte
bancari.

ARTICLE 20è.- AUTORITZACIÓ-DISPOSICIÓ-OBLIGACIÓ
1.- Les adquisicions de béns concrets, així com altres despeses no subjectes a procés de contractació en
els que l’exigibilitat de l’obligació pugui ser immediata, originaran la tramitació del document ADO.
2.- Pertanyen a aquest grup:
- Adquisició de petit material.
- Dietes.
- Despeses de locomoció.
- Interessos de Demora.
- Altres despeses financeres.
- Anticipaments reintegrables a funcionaris.
- Despeses diverses, d’import inferior a 3.005,06'-EUR, en el què concorrin les característiques
.assenyalades en el punt 1.
3.- Els conceptes que afectin a subministrament originaran la retenció de crèdit a l’inici de l’exercici, per
l’import estimat dels consums, a fi i efecte d’assegurar la reserva corresponent. A la presentació dels
rebuts per consums efectius, es tramitarà document ADO.
ARTICLE 21è.- DESPESES DE PERSONAL
1.- Pel què fa a les despeses del capítol 1, observaran les regles següents:
a) L’aprovació de la plantilla i relació de llocs de treballs pel Ple suposa l’autorització de la despesa
dimanant de les retribucions bàsiques i complementàries. Per l’import de les mateixes, corresponent
als llocs de treballs efectivament ocupats, es podrà expedir a començaments d’exercici document AD.
b) Les nòmines mensuals acompliran la funció de document O, que s’elevarà a l’ Alcalde o al gerent
dels organismes autònoms, a efectes de l’ordenació del pagament.
c) El nomenament de funcionaris o la contractació de personal laboral, podrà originar la tramitació de
successius documents AD per import igual a les nòmines que es preveu satisfer en l’exercici.
d) Pel què fa a les quotes per Seguretat Social, al començament de l’exercici es podrà expedir
document AD per import igual a les cotitzacions previstes. Les possibles variacions originaran
documents complementaris o inversos d’aquell.
e) La resta de pagaments del Capítol I, si són obligatoris i coneguts a començament d’any, es
tramitarà el corresponent AD.

Si les despeses fossin variables, en funció de les activitats que porti a terme la Corporació o de les
circumstàncies personals dels perceptors, es gestionaran d’acord amb les normes generals recollides als
articles següents:

ARTICLE 22è.- TRAMITACIO D’APORTACIONS I SUBVENCIONS
1.- En el cas d’aportacions obligatòries a altres administracions, si l’import és conegut al començament de
l’exercici, es tramitarà document AD.
2.-Si l’import de l’aportació obligatòria no fos conegut, s’instarà la retenció de crèdit per la quantia
estimada.
3.- Les subvencions, el beneficiari de les quals s’assenyali, expressament al Pressupost, originaran la
tramitació de document AD, al començament de l’exercici.
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4.- Altres subvencions originaran document AD en el moment del seu atorgament.
5.- La concessió de qualsevol tipus de subvencions requerirà la formació d’expedient segons es disposa
en l’article 32è d’aquestes bases.

ARTICLE 23è.- DESPESES D’INVERSIÓ
1.- L’autorització de despeses de primer establiment i les d’ampliació i millora es condicionen al resultat
previ dels corresponents estudis d’adequació a la legalitat.
2.- A l’expedient s’hi haurà d’incloure, en tot cas, la següent documentació:
a) Projectes, plànols i memòria.
b) Pressupost, que contindrà la totalitat del cost. Si fos precisa l’execució d’obres d’urbanització,
s’avaluarà el cost d’aquestes.
c) Plec de condicions.
d) Constància que s’hagi incoat l’expedient d’imposició de contribucions especial o informe de la
seva improcedència.
e) Amortització, raonant la vida útil estimada.
f) Estimació de les despeses de funcionament i conservació en exercicis futurs, quantitats que
seran informades per la Intervenció quant a la possibilitat de cobertura en els anys successius.
g) Proposta d’aplicació pressupostària.
h) En el cas que l’actuació comporti compromisos d’inversió per a exercicis futurs, haurà de
constar informe favorable d’Intervenció relatiu a l’acompliment d’allò que estableix l’article 25.
3.- Els serveis gestors presentaran un PERT o calendari de realització dels projectes inclosos en el capítol
VI, a excepció de les adquisicions de material inventariable amb expressió de les dades mínimes
següents:
- Dates d’encàrrec i conclusió del projecte.
- Dates d’aprovació del projecte.
- Data d’adjudicació.
- Data d’inici de l’obra.
- Data de la primera certificació.
- Ritme d’execució de la despesa.
- Data d’entrega de l’obra.
4.- Les despeses d’inversió s’hauran de subjectar a allò que disposen les Regles 42 a 50 de l’ordre EHA
/4041/ 2004, de 23 de novembre, pel que s’aprova la instrucció del model Normal de Comptabilitat Local.

ARTICLE 24è.- PROCEDIMENT NEGOCIAT
1. Per a la utilització del procediment negociat caldrà demanar ofertes a les empreses qualificades
per a la realització de l’objecte del contracte, sense que el seu nombre sigui inferior a tres,
sempre que sigui possible.
Es podrà utilitzar el procediment negociat per raó de la quantia d’acord amb els límits que prevegi
la normativa estatal bàsica en matèria de contractació de les administracions públiques vigent en
cada moment.
2. Els límits quantitatius per al procediment negociat a què fa referència el punt anterior només es
podran superar en casos d’emergència o de reconeguda urgència, requerint-se l’informe del
Secretari i l’Interventor en aquest últim cas, i també es podran sobrepassar quan concorri algun
dels altres supòsits en què la Llei permet utilitzar el procediment negociat.

ARTICLE 25è.- DESPESES PLURIANUALS
L’autorització o realització de despeses de caràcter plurianual es subordinarà al crèdit que per a cada
exercici autoritzin els respectius pressupostos.
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Podran adquirir-se compromisos per despeses que s’hagin d’expendre a exercicis futurs a aquell en que
s’autoritzin, sempre que la seva execució s’iniciï en el propi exercici i que demés es trobin en algun
d’aquests supòsits.
a) Inversions i transferències de capital.
b) Els demés contractes i els de subministrament, de consultoria, d’assistència tècnica i
científica, de prestació de serveis, d’execució d’obres, de manteniment i d’arrendament d’equips
no habituals de les entitats locals, sotmesos a les normes de la Llei de contractes i del sector
públic, que no poden ser estipulats o resultin antieconòmics per un any.
c) Arrendament de bens immobles.
d) Càrregues financeres derivades del Deute de l’Ajuntament.
e) Transferències corrents que es deriven de convenis subscrits per les Corporacions Locals
amb altres entitats públiques o privades sense ànim de lucre.
f) Programes i projectes de despeses referents a ocupació i formació finançats pel Fons Social
Europeu.
Les despeses especificades en els apartats a) ,b) i e)podran aplicar-se a un màxim de quatre exercicis.
Les despeses especificades en els apartat a) i e) la despesa que s’imputi a cada un dels exercicis futurs
no podrà excedir de la quantitat que resulti d’aplicar al crèdit corresponent de l’any en que l’operació es va
comprometre, 2011, els següents percentatges:

Art.

Crèdits inicials

174 TRLRHL

X

Límit 2013

Límit 2014

0’7X

0’6X

Límit 2015

Límit 2016

0’5X

0’5X

En casos excepcionals el Ple de la Corporació podrà ampliar el número d’anualitats en els supòsits a), b) i
e), així com elevar el percentatge establert pels supòsits a) i e).

ARTICLE 26è.- PAGAMENTS A JUSTIFICAR I BESTRETES DE CAIXA FIXA
Les ordres de pagament, els documents de les quals, no es puguin acompanyar en el moment de la seva
expedició, tindran el caràcter de pagament a justificar, circumstància que apreciaran en cada cas
l’Ordenador de Pagament i l’Interventor i s’aplicaran als corresponents crèdits pressupostaris.
La competència per a la disposició de despeses que donin lloc a l’expedició d’ordres de pagament a
justificar, serà l’establerta amb caràcter general per a la resta de les despeses.
Els perceptors d’aquestes ordres de pagament quedaran obligats a justificar l’aplicació de les quantitats
percebudes en el termini que es fixi en cada ordre de pagament, no podent superar en cap cas, el termini
de tres mesos , corresponent a la Intervenció Municipal la recepció, examen i censura dels justificants i la
reclamació d’aquests al seu venciment.
En el decurs del mes següent a la data de l’aportació dels documents justificatius a què es refereixen el
paràgrafs anteriors d’aquesta base, es portarà a terme l’ aprovació per l’ Alcalde del compte que rendeixi
el perceptor.
Per a les atencions de caràcter periòdic o repetitiu, els fons lliurats a justificar podran tenir el caràcter de
bestretes de caixa fixa. Els perceptors d’aquests fons quedaran obligats a justificar l’aplicació de les
quantitats percebudes al llarg de l’exercici pressupostari en el qual es va constituir la bestreta. Abans
d’acabar l’exercici els habilitats de les bestretes de caixa fixa estaran obligats a justificar l’última reposició
de fons i a retornar la part no disposada, procedint-se a la cancel·lació de la bestreta.
Per resolució interna es desenvoluparà el procediment de les bestretes de caixa fixa així com el nombre
que s’atorguen.
ARTICLE 27è.- OPERACIONS FINANCERES
Als efectes previstos als articles 197 i 198 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en les
competències atribuïdes a l’Alcalde per l’article 24-f) del Reial Decret Legislatiu 781/1986 per al
desenvolupament del Pressupost, queden incloses les corresponents a:
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a) Concertar els serveis financers de la tresoreria amb entitats de crèdit i estalvi mitjançant
l’obertura dels següents tipus de comptes:
1.- Comptes operatius d’ingressos i pagaments
2.- Comptes restringits de recaptació.
3.- Comptes restringits de pagament.
4.- Comptes financers de col·locació d’excedents de tresoreria.

b) Autoritzar l’existència de caixes d’efectiu per als fons de les operacions diàries amb les
limitacions que reglamentàriament s’estableixin.
c) Dictar regles especials per a l’ingrés del producte de la recaptació dels recursos que podran
realitzar-se en les caixes d’efectiu o en les entitats de crèdit col·laboradores o a través de mitjans
telemàtics, ja sigui en efectiu, transferències, xec conformat o qualsevol altre mitjà o document de
pagament, siguin o no bancaris, que s’estableixin.
d) Rendibilitzar els excedents temporals de tresoreria mitjançant inversions que reuneixin les
condicions de liquidesa i seguretat.
e) Aprovar la regulació interna dels moviments interns de tresoreria i els traspassos de fons
municipals que es realitzin telemàticament; el funcionament dels pagaments que es realitzin
periòdicament a la Seguretat Social i a la Hisenda de l’Estat; l’atorgament anual de préstecs
per inversions que sol·liciti l’Ajuntament dins del límits legalment establerts i d’altra regulació
específica que impliqui moviments de fons municipals.

ARTICLE 28è.- RETRIBUCIONS DELS MEMBRES DE LA CORPORACIO
Les que acordi el Ple de l’ Ajuntament per a l’exercici de 2013 de conformitat amb la legislació vigent.

ARTICLE 29è.- INDEMNITZACIO A PERSONAL DEPENDENT DE LA CORPORACIO
1.- Els membres electes de la Corporació percebran en concepte de despeses de representació i dietes
per l’assistència a sessions i reunions, les quanties següents:
- Les que acordi el Ple de l’ Ajuntament per a l’exercici de 2013.
2.- Al personal de la Corporació, se li aplicarà allò que disposa el Reial Decret 462/2002, de 24 de maig,
sobre indemnitzacions per raó del servei.

ARTICLE 30è.- GESTIÓ D’INGRESSOS
1.

Tota proposta d’actes de gestió, liquidació o recaptació d’ingressos, qualsevol que sigui la seva
naturalesa o abast, haurà de ser fiscalitzada i comptabilitzada per la Intervenció i aprovada o
coneguda per l’ Alcalde o pel Ple.

2.

S’atribueix a l’ Alcalde la facultat de declarar l’exempció a què es refereix l’article 9.2. del Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

3.

L'acceptació de subvencions concedides es farà de la següent forma:
Acceptació pel Ple:
a) Quant l'ens que concedeixi la subvenció demani un certificat acreditatiu de l'acceptació de la
subvenció pel Ple de la Corporació.
b) Quant existeixi una normativa específica que exigeixi un acord d'acceptació del Ple de la
Corporació.
Acceptació pel Regidor Delegat d'Economia:
En la resta de supòsits, atesa l'atribució de competències feta per Resolució de l'Alcaldia de 21
de juny de 2007.
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4.

Tot acord d'acceptació de subvenció haurà de ser informat prèviament per la Intervenció
municipal.

ARTICLE 31è.- DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS
Per resolució de l’alcalde es regularan les instruccions a seguir en aquest tipus de procediment de
conformitat al previst en la Llei General Tributària i normativa complementària.

ARTICLE 32è.- REGULACIÓ DE L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS

I DISPOSICIONS GENERALS
1.- Objecte i finalitat
Aquestes bases generals tenen per objecte la regulació del règim jurídic i del procediment que cal seguir
per a la sol·licitud, concessió, justificació i pagament de subvencions per part de l’Ajuntament de Manresa
dins dels límits establerts en els pressupostos municipals i d’acord amb les previsions de l’Ordenança
general de subvencions d’aquest Ajuntament.
Les subvencions aquí regulades tenen per finalitat millorar la cohesió social del municipi, promovent el
teixit associatiu i afavorint la cooperació entre el sector públic i el privat, així com fomentant les iniciatives
participatives promogudes des de les entitats.
Els recursos per a l’exercici 2013 queden reflectits en els crèdits pressupostaris destinats a aquest efecte
d’acord amb el pressupost que es porta a aprovació
L’Ajuntament de Manresa es reserva el dret d’adjudicar la quantitat total o no de l’import establert a cada
base específica en funció de la valoració de les propostes que es presentin al concurs.
2.- Bases específiques
Amb la temporalitat que s’escaigui s’aprovaran les bases específiques que complementaran, d’acord a
llei, tot allò que aquí no es reculli i complementi els continguts necessaris de les diferents sectorials o
convocatòries.
Aquestes bases específiques seran aprovades per l’òrgan competent i el requisit de publicitat es complirà
mitjançant la publicació al Butlletí oficial de la Província i al tauler d’edictes de l’Ajuntament.
3.- Convocatòria
El procediment ordinari de concessió de subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva,
iniciant-se sempre d’ofici mitjançant acte de convocatòria.
Aquest podrà acordar de manera simultània la realització de diversos procediments de selecció
successius al llarg d’un exercici pressupostari per a una mateixa línia de subvenció. En aquestes
convocatòries obertes podrà concretar-se el número de resolucions successives que hauran de recaure i,
per a cadascuna d’elles:




Import màxim a atorgar
Termini màxim de resolució de cada procediment
Termini en el que, per a cadascuna d’elles, podran presentar les sol·licituds

Quan a la finalització d’un període s’hagin concedit les subvencions corresponents i no s’hagi esgotat
l’import màxim a atorgar, es podrà traslladar la quantitat no aplicada a les posterior resolucions que
s’escaiguin.
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4.- Característiques de les subvencions
Com a activitat administrativa discrecional i unilateral de l'Ajuntament, les subvencions es subjecten al
següent règim jurídic:









El procediment ordinari de concessió de subvencions es tramitarà en règim de concurrència
competitiva.
Són actes voluntaris i eventuals.
Són lliurement revocables i disminuibles en la seva quantia en qualsevol moment, d’acord amb les
previsions de bases reguladores o acte de convocatòria .
No generen cap dret a l'obtenció de subvencions en anys posteriors, i no es poden al·legar com a
precedent.
El seu import no podrà excedir, normalment, el 50% del cost de l'activitat a què s'apliquen si bé, amb
la motivació deguda, les bases específiques podran determinar percentatges de participació
superior. També es podran aplicar percentatges de participació superiors quan la subvenció es
refereixi a l’atorgament de premis en metàl·lic no convocats per l’Ajuntament de Manresa, en aquests
casos, llevat que les bases específiques estableixin el contrari, s’entendrà que el finançament és del
100% del premi subvencionat per l’Ajuntament i només per a la part del projecte que es refereixi a
aquest import, si hi haguessin altres conceptes en el mateix projecte a subvencionar, se’ls aplicarà la
regla general prevista en aquest mateix paràgraf.
La seva aplicació serà fiscalitzable en tot moment.
Seran nuls els acords d’atorgament de subvencions que obeeixin a mera liberalitat.

5.- Beneficiaris
Podran sol·licitar subvencions entitats i associacions sense finalitat de lucre, domiciliades en el municipi,
legalment constituïdes i inscrites en el Registre Municipal d’Entitats, així com persones físiques en nom
propi o en representació d’un grup de persones.
Tanmateix, els beneficiaris hauran de complir amb les condicions establertes a l’article 13 de la Llei
38/2003, General de subvencions i acceptar el contingut de les presents bases.

II PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ DE SUBVENCIONS PER CONCURS
6.- Sol·licituds
Les sol·licituds per concórrer a les convocatòries d’aquestes bases s’han de formular mitjançant impresos
normalitzats que es facilitaran a les oficines d’Atenció als Ciutadans o es podran baixar de la pàgina “web”
municipal.
El termini de presentació de sol·licituds serà el que estableixin, per a cada cas la convocatòria i en el seu
defecte serà en el termini d’un mes des del dia següent a la darrera publicació al Butlletí Oficial de la
Província.
Les sol·licituds es presentaran al Registre General de l’Ajuntament i/o aquell que determinin les bases
específiques en compliment de les previsions de l’article 38 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
És obligatòria la presentació d’una sol·licitud per a cada programa en què es vulgui concórrer. Així mateix
no serà tinguda en compte qualsevol documentació lliurada que no s’acompanyi de la corresponent
sol·licitud (si no és que s’inclogui per annexar-la en un procediment ja iniciat).
En el cas que, en el moment de la valoració, els tècnics o la Comissió Qualificadora detectessin que de la
sol·licitud es dedueix clarament un error en l’àmbit i/o programa escollit, podran entendre-la referida a
l’àmbit i/o programa al qual s’adeqüi millor segons el projecte presentat.
7.- Documentació a adjuntar
Amb la sol·licitud es lliurarà un projecte o programa específic de l’acte o activitat a realitzar, on constin els
objectius, les activitats o tasques a fer, lloc, calendari d’execució, sistema d’avaluació i pressupost
d’ingressos i despeses, amb detall de totes i cadascuna de les partides previstes (#). Aquest document es
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presentarà per duplicat. A més la sol·licitud es podrà acompanyar de qualsevol documentació que s’estimi
convenient per precisar o completar les dades del projecte.
Juntament amb la sol·licitud s’haurà d’adjuntar obligatòriament la documentació següent (llevat que la
convocatòria n’estableixi uns de diferents):
a) Certificats positius d’Hisenda i Seguretat Social, o bé declaració responsable del representant en el
sentit que l’entitat no es troba obligada a la presentació dels esmentats documents. En aquest cas s’haurà
d’emplenar el model corresponent (#), sempre que es compleixin estrictament els requisits que el model
esmenta.
b) Domiciliació bancària (#) per possibilitar la transferència de fons al beneficiari en el cas que sigui
atorgada la subvenció. Aquest document ha d’anar signat per un representant de l’entitat i diligenciat per
l’entitat bancària. (*)
c) Declaració de les subvencions rebudes de l’ Ajuntament o d’altres administracions o ens públics l’any
anterior (#)
d) Certificat del secretari de l’entitat relatiu a la composició de la junta directiva de l’entitat, fotocòpia
compulsada del DNI del representant (el/la que signa la sol·licitud) i acreditació de la representació (#).
Aquesta acreditació poden ser uns poders notarials, els mateixos estatuts si la donen, etc. Per a més
facilitat, es pot usar un model d’aquest annex en el qual el secretari de l’entitat certifica sobre l’assemblea
de la junta en la qual s’acorda sol·licitar la subvenció i donar poders al representant per fer-ho. Pel cas de
modificacions durant el termini d’execució del projecte, s’hauran de notificar a l’òrgan concedent de la
subvenció. (*)
e) Fotocòpia compulsada del NIF de l’entitat. (*)
f) Declaració que disposa dels llibre comptables, registres diligenciats i altres documents degudament
auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable (#).
g) Així mateix, es podrà requerir a l’entitat sol·licitant que presenti la documentació complementària que es
consideri convenient i aquella que, eventualment, puguin determinar les bases específiques.
(*) La documentació obligatòria indicada als apartats b), d) i e) que l’entitat ja hagi lliurat en la
convocatòria anterior no s’ha de tornar a presentar, si no és que hagi caducat o hagi sofert modificacions.
Per tal d’acreditar-ho, s’haurà d’emplenar el document (#) relatiu a la declaració que la documentació ja
lliurada no ha sofert cap modificació.
(#) Els models normalitzats que s’indiquen s’adjuntaran com a annexes a les bases específiques que
s’aprovin.
Si el/la sol·licitant és un grup de persones físiques de fet, sense personalitat jurídica pròpia haurà
d'adjuntar fotocòpia del DNI/NIF del representant del col·lectiu i acta de l'acord de sol·licitud de la
subvenció, en el qual tots/es els/les membres del col·lectiu es facin responsables solidàriament del
compliment de totes les obligacions que es derivin de l'atorgament de la subvenció i designin un/a
representant per a la realització de tots els tràmits necessaris per a la seva sol·licitud i recepció. Aquest/a
representant serà el perceptor/a directe de la subvenció i només ell/a s'obliga davant la corporació com a
mandatari del col·lectiu que representa. L'acta haurà d'estar signada per tots/es els/les membres.
Si el/la sol·licitant és persona física haurà d'adjuntar fotocòpia del seu DNI/NIF.
Pel cas que la documentació fos incorrecta o incompleta es reclamarà al sol·licitant el compliment o la
rectificació necessària en el termini de 10 dies hàbils, i s’advertirà que la no complimentació s’entendrà
com un desestiment i implicarà l’arxiu de la sol·licitud.
8.- Instrucció
Serà òrgan instructor el regidor delegat de l’àmbit d’actuació a les que es refereixin les bases
específiques.
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Un cop presentades les sol·licituds, l’òrgan instructor les sotmetrà a estudi i informe de la Comissió
Qualificadora corresponent la qual estarà composada per les següents persones:
-

Regidor delegat de l’àmbit d’actuació a les que es refereixin les bases específiques.
Cap de l’àrea o servei que correspongui.
Caps de les Seccions o responsables tècnics dels àmbits de l’àrea o servei corresponent, així
com d’altres si així ho determinen les bases específiques.
Responsable de la gestió administrativa de l’àrea o servei, en cas de no disposar-ne qui
determini el Secretari General de la Corporació, qui n’exercirà les funcions de secretari.

Pel cas que les bases específiques no continguin la relació nominal de la composició de la Comissió
qualificadora, un cop determinada aquesta pel president de la mateixa, serà comunicada als sol·licitants,
conjuntament amb la resta de previsions de l’article 42.4 segon paràgraf de l’esmentada llei 30/1992, de
26 de novembre.
Tanmateix, l’òrgan instructor podrà sol·licitar tots aquells informes que consideri necessaris.
L’òrgan instructor formularà proposta de resolució provisional, degudament motivada, que s’haurà de
notificar als interessats i es concedirà un termini 10 dies per presentar al·legacions o formulació de no
acceptació de la subvenció.
Es podrà prescindir del tràmit d’audiència quan no figurin ni siguin tinguts en compte altres fets ni altres
al·legacions i proves que les adduïdes pels interessats. En aquest cas, la proposta de resolució formulada
tindrà el caràcter de definitiva.
9.- Valoració de les sol·licituds
Els criteris per a la valoració de les sol·licituds de les subvencions seran els següents:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

L'interès general de l'activitat per a la ciutat.
El dèficit d'activitats anàlogues en el municipi.
El nombre de destinataris a qui va adreçada.
La dificultat d'executar-se sense la subvenció.
La transcendència que tingui l'activitat.
Utilització de llenguatge no sexista en l’elaboració de tota la documentació administrativa (projecte,
memòria...) i de difusió de les activitats
Utilització de materials mediambientalment sostenibles (paper reciclat, materials reutilitzats...).
Millora en la capacitat de gestió i realització de l'activitat per part de les entitats que puguin acreditar
la formació dels seus membres voluntaris (fins a dos punts).

Condicionants:
- Aquest apartat inclou cursos, tallers i activitats formatives relatives a l'àmbit de treball de l'entitat
i realitzades per institucions validades
- S'ha d'adjuntar acreditació de la realització de l'activitat
- Només es valorarà la formació realitzada per persones voluntàries de l'entitat i que, per tant,
no tenen relació contractual amb aquesta
- La formació ha d'haver-se realitzat durant l'any anterior a la convocatòria (gener-desembre
2012)
i)

Altres criteris específics de l'activitat (que representaran un màxim del 70% de la puntuació total)

Les bases específiques determinaran els punts aplicables a cada criteri de valoració en un barem
específic.
Per les característiques especials dels projectes de solidaritat i cooperació, les bases particulars
d’aquesta sectorial podran aplicar els propis criteris de valoració.
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10.- Informe d’intervenció
Amb caràcter previ a l'acord definitiu d'atorgament de subvencions, o bé en el supòsit establert pels
pagaments anticipats, serà preceptiu l'informe del Servei d'Intervenció sobre l'existència de crèdit
disponible suficient, així com la certificació expedida pel Servei de Tresoreria que acrediti que el
beneficiari no és deutor de la hisenda municipal.
11.- Resolució definitiva
La resolució definitiva correspondrà a l'òrgan competent en raó de la quantia global del programa de
subvencions al que es refereixin les bases específiques.
12.- Beques, premis i ajudes en espècie
En el cas de tractar-se de beques i premis, l'Ajuntament es subjectarà - per l'adjudicació - al sistema de
concurs a través de la redacció i aprovació d'unes bases específiques que inclouran, un barem de
puntuació, si s’escau, i designaran una comissió que haurà d'efectuar la corresponent avaluació i proposta
d'adjudicació.
Les ajudes individualitzades en matèria de serveis socials queden excloses del que determinen aquestes
bases reguladores, així com aquelles ajudes o beques que estiguin associades a la participació en
programes de formació o socials que comportin per la mateixa participació el seu atorgament.
Tanmateix, quan l’atorgament de les ajudes individualitzades o de les beques es subjecti a paràmetres
establerts prèviament per una altra administració pública, en el cas que aquests estiguin determinats en
unes bases i continguin els elements essencials establerts a la llei, el seu atorgament es subjectarà al que
en elles s’estableixi, sens perjudici de les especificitats de convocatòria que es concretaran a l’acte
administratiu, d’acord amb les previsions de l’article 23 de la llei 38/2003, Llei General de subvencions.
Tindran la consideració d’ajudes en espècie i quedaran subjectes a la Llei general de subvencions,
Reglament de desenvolupament i ordenança general les entregues de béns, drets o serveis que, havent
estat adquirits amb la finalitat exclusiva de ser lliurats a tercers, compleixin els següents requisits:
-

-

Que l’entrega es faci sense contraprestació directa dels beneficiaris
Que l’entrega estigui subjecte al compliment d’un determinat objectiu, l’execució d’un projecte, la
realització d’una activitat, l’adopció d’un comportament singular, ja desenvolupat o per
desenvolupar, o la concurrència d’una situació, havent el beneficiari de complir les obligacions
materials i formals que s’haguessin establert.
Que el projecte, l’acció, conducta o situació finançada tingui per objecte el foment d’una activitat
d’utilitat pública o interès social o de promoció de la finalitat pública.

13.- Termini de resolució
El termini per a l'atorgament de la subvenció podrà venir fixat a la convocatòria específica i no serà en cap
cas superior a 6 mesos des de la data de la sol·licitud. La manca de resolució dins d'aquest termini
produirà, de forma general, efectes desestimatoris de la sol·licitud.
14.- Avançament i fraccionament de subvencions
Els beneficiaris tindran dret a percebre la subvenció atorgada per l'Ajuntament, sense perjudici de les
facultats que aquest té per a fraccionar, avançar o ajornar el pagament, situacions que podran preveure
específicament les bases específiques sempre d’acord amb les bases d’execució del pressupost i
previsions de l’article 20.
En el cas de produir-se una d'aquestes circumstàncies es farà per l'oportuna resolució i es comunicarà als
beneficiaris.
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15.- Publicitat de les subvencions concedides
L’Ajuntament de Manresa publicarà al Butlletí Oficial de la Província i al taulell d’anuncis les subvencions
concedides durant el mes següent a cada trimestre natural i s’hi inclouran les atorgades durant aquest
període qualsevol que sigui el procediment de concessió i la forma d’instrumentació, llevat que els imports
de les mateixes, individualment considerades, siguin inferiors als 3.000 € en quin cas serà suficient amb la
publicació al taulell d’anuncis.
En compliment de la Secció 6a del Capítol III del Títol Preliminar del Reial Decret 887/2006, de 21 de
juliol, amb la periodicitat establerta al paràgraf anterior, es trametrà la informació relativa a les
subvencions atorgades per aquest Ajuntament per a la seva inscripció a la Base de dades nacional de
subvencions amb els mitjans de comunicació i contingut que en els esmentats preceptes es determini.
D’acord amb l’article 20 de la llei 38/2003, General de Subvencions, es remetrà a la Intervenció General
de l’administració de l’Estat informació relativa a les subvencions atorgades amb el contingut previst a
l’article 37 del Reial Decret 887/2006, pel qual s’aprova el reglament de la Llei General de Subvencions
per tal que aquesta informació s’incorpori a la base de dades nacional subvencions.
16.- Quantia de les subvencions
Amb caràcter general, la quantia de la subvenció es fixarà com un import cert

L’òrgan instructor podrà elevar proposta de subvenció per imports inferiors al sol·licitats pels interessats,
especificant-se així en la proposta de resolució provisional per tal que es compleixin les previsions de
l’article 27 de la llei 38/2003 relatives a la reformulació de la subvenció, la qual haurà de ser
reconsiderada per la comissió Qualificadora.
Tanmateix, aquest tràmit podrà ser substituït mitjançant la signatura d’un conveni, d’acord amb les
previsions de l’article 22 d’aquestes bases específiques i que, en tot cas, contindrà l’import de la
subvenció efectivament atorgada.
En el cas que, un cop resolta la convocatòria de subvencions i en el transcurs de l'exercici, quedés crèdit
sense aplicació a l’aplicació pressupostària corresponent, es podrà incrementar l'import concedit a alguna
de les sol·licituds i atendre d'altres que, a causa de les disponibilitats pressupostàries, haguessin quedat
sense subvenció, sempre que aquestes sol·licituds s'hagin presentat en el seu moment a la convocatòria,
atenent als criteris, requisits, procediment i altres extrems d'aquesta normativa, sense que sigui
necessària una altra convocatòria i sempre que amb l'increment de la subvenció no se superi el 50% del
cost de l'activitat o el límit establert en les bases específiques.
17.- Obligacions dels beneficiaris
Els beneficiaris de les subvencions atorgades hauran de:
a)
b)

c)
d)
e)
f)

g)

Acceptar la subvenció a l’efecte del compliment de les condicions fixades per a la seva aplicació.
Acreditar la realització de l’activitat que fonamenta la concessió de la subvenció i complir, en el seu
cas, els requisits i condicions que determinen la concessió. La subvenció només podrà ser utilitzada
per a la finalitat que ha estat atorgada.
Justificar les despeses fetes partint de l’aplicació de la subvenció rebuda, tal com determina l’article
18.
Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i als controls financers que es considerin necessaris per
part d’aquest Ajuntament.
Facilitar tota la informació requerida pels òrgans de fiscalització de la comptabilitat pública.
Fer constar en els materials de difusió i publicitat la frase “Amb el suport de l’Ajuntament de
Manresa”, d’acord amb la normativa del manual d’imatge corporativa de l’Ajuntament de Manresa. A
tal efecte, l’Ajuntament de Manresa, disposarà a la “web” la informació necessària o donarà un
disquet i/o aplicació informàtica adient per tal d’aplicar-ho de manera fàcil, entenedora i correcta a
aquells que ho sol·licitin.
Pel cas que les subvencions financin l’elaboració de guies, programes, elements didàctics o altres
elements subjectes a la propietat intel·lectual, l’acceptació de les presents bases comporta la cessió,
de manera compartida amb els autors, dels drets de reproducció, distribució i comunicació.
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h)
i)

j)

k)

Col·laborar en el seguiment o demanda d’informació que faci l’Ajuntament de Manresa.
Quan el sol·licitant hagi de modificar significativament el projecte, perquè no aconsegueixi el conjunt
del finançament previst o altres raons objectives, s'haurà d'adreçar a l'Ajuntament per proposar el
replantejament del projecte o la seva suspensió, i en aquest darrer cas renunciarà a la subvenció o
bé la reintegrarà, si ja l’ha rebuda.
Comunicar a l’Ajuntament, amb acreditació documental a l’efecte, l’obtenció d’altres subvencions,
ajuts o recursos que financin les activitats subvencionades, amb anterioritat a la finalització del termini
de justificació.
Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits establerts en aquestes bases i a la
normativa d’aplicació.

L’incompliment d’aquestes obligacions podrà comportar l’anul·lació de la subvenció.
18.- Revisió, anul·lació, responsabilitats i règim de sancions
L’Ajuntament podrà comprovar en qualsevol moment la inversió de la quantitat econòmica atorgada, tenint
en tot moment lliure accés a la comptabilitat de l’entitat que rebi l’ajut, i fer estricte seguiment del projecte
d’actuació o de les activitats objecte de la subvenció.
III JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT
19.- Justificació
Amb caràcter general el pagament es realitzarà un cop finalitzada i justificada l’activitat, havent de complir
el beneficiari aquesta obligació en el termini de 30 dies hàbils des de la finalització de la mateixa, si bé,
motivadament, les bases específiques podran preveure situacions diferents d’acord amb el paràgraf
primer de l’article 13 i article 20. Amb caràcter general la justificació haurà de contenir:
a) Memòria detallada de l'activitat concedida.
b) Liquidació econòmica de l'activitat juntament amb factures que justifiquin, com a mínim, el doble de la
subvenció concedida.
Les factures que justifiquin l'import subvencionat hauran de reunir els requisits següents:
•
•
•
•
•

ser originals.
amb data de l'any en què s'atorgui la subvenció o termini a que es refereixin les bases.
anar obligatòriament a nom del beneficiari de la subvenció.
fer referència a despeses generades per l'activitat objecte de subvenció.
reunir els requisits tècnics exigits per les lleis i els reglaments que regulen les
característiques de les factures i el seu contingut (número, nom i cognoms de
l'expedidor i del destinatari, NIF, descripció de l'operació i contraprestació total, lloc i
data de l'emissió).

Les despeses de personal hauran de reunir els següents requisits:
•
•
•

Rebuts de nòmina, emplenats d’acord amb la O.M. 27-12-94 (Nom, cognoms i NIF del
treballador, categoria professional, número d’afiliació a la Seguretat Social, antiguitat, conceptes
retributius, firma del treballador, firma i segell de l’empresa, etc.)
Butlletins acreditatius de cotització a la Seguretat Social (TC1, TC2).
Un exemplar de la documentació i propaganda escrita i gràfica relativa a l'activitat
subvencionada, que contingui la llegenda i l'anagrama de l'Ajuntament.

Quan la difusió s'hagi realitzat a través de mitjans audiovisuals s'haurà de fer constar a la memòria de
l'activitat.
Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, el servei responsable requerirà el beneficiari
per corregir-la o completar-la en el termini improrrogable de 10 dies hàbils.
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L'Ajuntament, en els casos que consideri escaient, podrà acudir a sistemes de comprovació externs dels
fons per tal de verificar la correcta aplicació dels mateixos a l'activitat o programa per la qual s'ha concedit
la subvenció.
Llevat que en l’acte d’atorgament o conveni regulador s’estableixi el contrari, quan els beneficiaris de les
subvencions siguin altres administracions, aquestes podran exercir el compliment de la justificació
econòmica de la subvenció amb una certificació emesa pel secretari o interventor de la corporació on
s’acrediti que l’import de la subvenció ha estat destinat íntegrament a l’actuació que en motivà
l’atorgament; que la quantia de la subvenció atorgada per aquest ajuntament, conjuntament amb les altres
fonts específiques de finançament de l’actuació, no en supera el cost total; i que el beneficiari té arxivats i
a disposició de l’Ajuntament de Manresa tots els documents originals justificatius de les obligacions
derivades de la subvenció, així com dels ingressos que en financen l’actuació.
20.- Incompliment
L'incompliment de qualsevol requisit establert en aquestes normes, com també la falta de justificació de
les despeses o la falta de presentació de la documentació acreditativa, comporta la revocació i
reintegrament de la subvenció concedida.
Donat el cas que el beneficiari no pogués arribar a justificar degudament la totalitat de l'import de la
subvenció atorgada, el servei responsable tramitarà d'ofici la reducció de l'import de la subvenció en la
mateixa proporció que hi hagi entre l'import que cal justificar i l'import que s'ha justificat.
21.- Ordre de pagament
Per a poder expedir l'ordre de pagament de la subvenció és imprescindible que el servei gestor acrediti al
Servei d'Intervenció que s'han complert les condicions exigides en l'acord de concessió.
En virtut del que es determini a les bases específiques i, sempre d’acord amb les bases d'execució del
pressupost, es podrà acordar el pagament avançat quan les condicions anteriorment esmentades, per la
seva pròpia naturalesa, s'hagin de complir amb posterioritat a la percepció de la subvenció.
El Servei d'Intervenció registrarà aquesta situació de fons pendents de justificació per tal d'efectuar el
seguiment i proposar les mesures que siguin procedents.
De forma excepcional, la Comissió de valoració i sense perjudici de les obligacions de justificació, sempre
que l’import de la subvenció no sigui superior a 1.500,00 € es podrà acordar pagaments anticipats de fins
al 100% de la quantitat subvencionada. Quan l’import de la subvenció sigui superior a l’esmentat i fins a
3.000,00 €, per a poder realitzar aquest pagament anticipat es requerirà que l’entitat beneficiària hagi
estat subvencionada per l’Ajuntament de Manresa en els darrers dos exercicis i estigui al corrent de tota
justificació.
Per l’especial dificultat de regulació de les subvencions destinades a cooperació internacional, i en espera
del seu desplegament legislatiu, les bases específiques podran regular sistemes diferents als exposats en
aquest precepte.
22.- Fiscalització i control
L'Ajuntament té plenes facultats de fiscalització del compliment dels fins als quals s'aplica la subvenció, en
tot moment i pels procediments que consideri oportuns. Conseqüentment, el beneficiari facilitarà tot tipus
de proves i d'informació a l'Ajuntament quan li fossin sol·licitades.
IV

SUBVENCIONS CONSIGNADES NOMINATIVAMENT AL PRESSUPOST

23.- Procediment d’atorgament
El conveni, amb els termes previstos a l’article 23, serà l’instrument habitual per tal de canalitzar les
subvencions consignades nominativament en els Pressupostos si
bé aquelles que no superin els 4.000,00 € i de les quals no quedi justificat en l’expedient una especial
dificultat de regulació dels seus termes s’atorgaran mitjançant resolució administrativa que haurà de
contenir, en tot cas, els elements essencials de la relació jurídica generadora.
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V CONVENIS DE COL·LABORACIÓ
24.- Convenis de col·laboració
Les bases específiques podran preveure la subscripció entre l’Ajuntament de Manresa i les entitats
beneficiàries de convenis relatius a l’execució de les subvencions atorgades, recollint aspectes no
previstos a les normes generals reguladores de la subvenció, i com a mínim els següents:
-

-

Objecte de la subvenció i dels seus beneficiaris, d’acord amb l’assignació pressupostària.
Compromisos assolits per ambdues parts.
Crèdit pressupostari al que s’imputa la despesa i quantia de la subvenció, individualitzada, en el
seu cas, per a cada beneficiari si fossin varis.
Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes o recursos
Termini i manera de pagament de la subvenció, possibilitat de pagaments anticipats i
abonaments a compte, així com el règim de garanties que, en el seu cas, hagin d’aportar els
beneficiaris
Termini de justificació
Composició de la comissió de seguiment.
Vigència.

Aquestes bases generals i les bases específiques seran d’aplicació subsidiària en allò que no prevegin els
convenis subscrits.

ARTICLE 33è.- DESPESES D’INVERSIONS
a) No es podrà ordenar cap despesa d’inversions reals, fins que s’hagi aprovat definitivament el projecte
tècnic i es disposi del corresponent crèdit pressupostari. A aquests efectes, es declara expressament que
la contractació o realització d’obres i serveis, que siguin finançats amb Contribucions Especials,
subvencions o préstecs, no podrà acordar-se fins que:
1r.- Les Contribucions Especials estiguin aprovades definitivament.
2n.- Les subvencions estiguin concedides i acceptades per la Corporació, segons el previst en
l'article anterior.
3r.- El préstec estigui formalitzat.
b) Les despeses derivades dels expedients de contractació que hagin d’anar a càrrec del subconcepte
609.02 (Millora diverses urbanitzacions) de l’estat de despeses de pressupost de la Corporació, estaran
subjectes a la limitació consistent en no poder superar l’import de 60.101,21 € per cada expedient de
contractació que es vulgui aprovar. No s’admetrà en cap cas el fraccionament de l’objecte del contracte
amb la finalitat d’evitar superar el límit indicat al paràgraf anterior.

ARTICLE 34è.
Els Pressupostos de capital de les societats municipals “Aigües de Manresa S.A.” i “Foment de la
Rehabilitació Urbana de Manresa, S.A.” i “Manresana d’Equipaments Escènics, SL” integrades en el
Pressupost General, es desenvoluparan conforme a les normes específiques d’aquestes Societats.

CAPITOL III.- COMPTABILITAT I TANCAMENT PRESSUPOSTARI. CONTROL I FISCALITZACIÓ
ARTICLE 35è. COMPTABILITAT I TANCAMENT PRESSUPOSTARI
Abans de tancar l’exercici es realitzaran les operacions previstes en les regles 56 a 72 de l’ordre
EHA/4041/2004, de 23 de novembre, pel que s’aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat
Local.
ARTICLE 36è. CONTROL INTERN
1.

A l’Ajuntament s’exerciran les funcions de control intern en la seva triple accepció de funció
interventora, funció de control financer i funció de control d’eficàcia, segon l’establert a l’article
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213 del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març.
2.

La funció interventora o acte fiscalitzador tindrà per objecte fiscalitzar tots els actes de
l’Ajuntament que comportin el reconeixement i la liquidació de drets i obligacions o despeses de
contingut econòmic, els ingressos i pagaments que se’n derivin i la recaptació, inversió i aplicació
en general dels cabdals públics, amb la finalitat que la gestió s’ajusti a les disposicions aplicables
a cada cas.

3.

El control financer té per objecte comprovar el funcionament en l’aspecte econòmic financer dels
serveis de la corporació i de les societats mercantils que en depenen. Aquest control tindrà per
objecte comprovar el compliment de les normes i directrius que siguin d’aplicació i del grau
d’eficàcia i eficiència en la consecució dels objectius previstos. El control financer es farà per
procediments d’auditoria d’acord amb les normes d’auditoria del sector públic.

4.

La Intervenció efectuarà el control intern amb plena independència i autonomia respecte de les
autoritats i entitats la gestió de les quals sigui objecte de control, i podrà sol·licitar tots els
antecedents i documents precisos per a l’acte de control. Així mateix, podrà sol·licitar directament
als diferents serveis de la Corporació els assessoraments jurídics i informes tècnics que consideri
necessaris.

ARTICLE 37è. EXERCICI DE LA FUNCIÓ INTERVENTORA
Normes particulars de fiscalització
1.

A partir dels imports corresponents als contractes negociats s’estableix la fiscalització prèvia
limitada, la qual comprovarà els aspectes següents:
a. Si la partida que es proposa té crèdit suficient i si és adequat.
b. Si l’òrgan que proposa la despesa és el correcte.

2.

Per la resta de contractes s’estableix la fiscalització plena prèvia, havent de traslladar l’expedient
de contractació a la Intervenció municipal per al seu informe.

DISPOSICIO ADDICIONAL
Les matèries regulades per les bases anteriors i, en general, totes aquelles que puguin ser objecte seu,
conforme al previst a l’article 9 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, podran ser objecte de modificació
o regulació en els reglaments o normes de caràcter general pel Ple, conforme preveu l’article 10 d’aquest
text legal.”

El secretari presenta l’esmena al dictamen 3.2.1 del Grup Municipal del PSC, del 17
desembre de 2012, que es transcriu a continuació:
“Atesa la convocatòria de la sessió plenària 14/2012, que en el punt de l’ordre del dia
3.2.1, inclou l’aprovació inicial, si escau, del Pressupost General de l’Ajuntament de
Manresa per a l’any 2013.
Atesa la situació perllongada de crisis econòmica que pateix la nostra ciutat dins el
context general i que provoca la destrucció sostinguda de llocs de treball, destrucció
del teixit productiu, la desaparició de petites empreses i de negocis de caràcter familiar
i/o individual i del comerç de proximitat.
Atès que, tot i que les administracions municipals experimenten estrictes dificultats
pressupostàries i limitacions legals i competencials per poder lluitar de forma
consistent contra aquests efectes. Creiem essencial que els ajuntaments liderin el
contacte directe amb la ciutadania així com les iniciatives i programes de reactivació
econòmica i del teixit social productiu.
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Una de les iniciatives que considerem prioritària, és la de donar suport al talent, a la
innovació i l’impuls dels projectes d’autoocupació i d'emprenedoria en l'àmbit local, en
essència donar suport econòmic directe als emprenedors per convertir la seva idea de
negoci en un projecte viable.
Per això proposem la creació d’un Pla Local per a l’Emprenedoria per l’any 2013 dotat
amb 125.000 euros, amb la finalitat bàsica d’incentivar iniciatives que fomentin
l’emprenedoria i generin autoocupació, mitjançant microcrèdits i/o d’altres fórmules
d’ajuda econòmica directe per projectes d’aquest tipus, sabent que propostes similars
ja han estat experimentats en d’altres ciutats i territoris del nostre país amb notable
èxit.
Per tal de que el Pressupost General de l’Ajuntament de Manresa per a l’any 2013
contempli la quantitat de 125.000 euros per finançar aquest Pla Local per a
l’Emprenedoria, el Grup Municipal Socialista, proposem al Ple l’adopció dels següents
acords:
1.- Modificar a l’alça la consignació inicial de l’aplicació pressupostària
4.42.422.4221.13.4221.22699 “Emprenedoria i creació d’empreses. Altres despeses
diverses”, en 75.000 euros, de forma que la consignació inicial finalment aprovada
sigui de 106.586 euros i dins d’aquesta aplicació, destinar aquesta quantitat al
concepte “Pla Local per a l’Emprenedoria”
2.- Modificar a la baixa, en les quantitats que s’assenyalen, la consignació inicial
proposada en les aplicacions pressupostàries que a continuació es relacionen:
9200 22000, Serveis generals. Material d’oficina:

20.000 euros

9202 22604, Secretaria. Jurídics, contenciosos:

20.000 euros

3211 22699, Centres d’Educació Infantil i primària. Altres despeses diverses:

5.000 euros

3230 22699, Dinamització educativa. Altres despeses diverses:

5.000 euros

3210 22799, Llars d’infants. Altres treballs realitzats per d’altres empreses:
3420 22799, Gestió del manteniment ordinari. Altres treballs realitzats:

20.000 euros
5.000 euros

3.- Suplementar l’aplicació pressupostària, esmentada en el punt 1.- dels presents
acords, 4.42.422.4221.13.4221.22699 “Emprenedoria i creació d’empreses. Altres
despeses diverses”, i pel concepte de “Pla Local per a l’Emprenedoria”, mitjançant les
oportunes modificacions de crèdit, en el transcurs de l’exercici pressupostari de l’any
2013, amb la quantitat addicional de 50.000 euros, resultant de:
- incrementar en 20.000 euros procedents de l'estalvi previsible en la nova concessió
de Neteja d’Edificis Municipals.
- incrementa en 30.000 euros procedents de l'estalvi resultant de la nova modalitat
d’arrendament pactada entre l’Ajuntament de Manresa i l’Incasol per la llar d’infants
Petit Príncep de La Parada.”
El senyor Josep M. Sala, del Grup Municipal de CiU, explica que ha resultat molt
laboriós poder presentar un pressupost per a l’exercici 2013 degudament quadrat i
ajustat i que al mateix temps sigui possibilista i obri expectatives de funcionament amb
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un grau important de regularitat -malgrat que no tota la que es desitjaria- i que permeti
desenvolupar les obligacions dels serveis bàsics, així com també d’una sèrie de
serveis complementaris.
Informa que en el seu conjunt, el pressupost 2013 ascendeix a 78.621.566 euros i ha
experimentat una davallada respecte l’any anterior de 1.294.287 €, el que suposa un
1,62%.
De forma genèrica, destaca que les despeses de personal, tal i com s’ha explicat
anteriorment, han tingut una davallada del 5,34%. Diu que més endavant informarà
com s’ha produït i a quines grans magnituds correspon.
Pel que fa a les despeses corrents i serveis, la baixa ha estat del 2,89%. Sobre aquest
punt aclareix que dins d’aquesta disminució de 635.000 € hi ha absorbit 1 milió
d’euros, aproximadament, d’increment de l’IVA fruit de les modificacions en aquest
impost que són d’aplicació des de l’1 de setembre de 2012.
Les despeses financeres tenen una davallada del 14,9% i representen 523.000 €
menys respecte l’any 2012.
Diu que les transferències corrents, en aquest cas subvencions, baixen un 7,09%, per
un import de 516.489 €. Pel que fa a les operacions de capital, les alienacions se
situen al voltant de més 2 milions d’euros respecte l’any passat (aproximadament el
40%) i en passius financers la xifra és molt similar a la del 2012 amb un petit increment
de l’1,1% (es passa dels 8.800.000 € a una mica més de 8.900.000 €).
Pel que fa referència als ingressos comenta que, de forma general, els impostos
directes s’incrementen un 2,9%, els indirectes tenen una davallada del 58,46%, les
taxes i altres ingressos (el capítol 3 dels ingressos) tenen un decrement del 3,79%, les
transferències corrents s’incrementen el 8,39%, els ingressos patrimonials, tot i que
són poc importants, tenen poca importància pateixen una petita davallada del 20% que
representa 99.000 €. Quant a les operacions de capital dels ingressos, les alienacions
per la venda de patrimoni disminueixen el 33% respecte el 2012 i les transferències de
capital que provenen d’altres administracions destinades a inversió s’incrementen el
72%. Sobre els passius financers explica que, si l’any passat es tenia la possibilitat de
demanar un crèdit de 2.870.000 € corresponent a la part del crèdit de legislatura que
havia quedat pendent i que al final no es va demanar perquè va arribar de Madrid
l’operació financera que va permetre fer front a les factures de proveïdors, l’any 2013
aquesta possibilitat de demanar crèdit no existeix.
Fet el resum general, el senyor Josep M. Sala entra en l’anàlisi de les partides del
pressupost.
Sobre els ingressos, i pel que fa referència als impostos directes, l’IBI s’ajusta a la
baixa un 0,25%. Explica que al 2012 les previsions es van fer a l’alça però no varen
ser possible. Aquest any s’ha volgut ser molt prudent amb el tema dels ingressos
perquè les regles generals del joc han canviat, s’està sota la tutela del govern central
al qual se li han d’enviar regularment informes respecte el pla d’estabilitat i els
pagaments. Tot plegat fa que els números que es presenten a aprovació siguin molt
acurats i molt restrictius, sobretot en les partides de major magnitud, perquè el què es
pretén és que tinguin un grau de credibilitat molt alt respecte les auditories que d’aquí
a pocs mesos els ajuntaments segurament hauran de passar.
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Pel que fa referència a l’impost de vehicles, el pressupost contempla uns ingressos
100.000 € inferiors als de l’any 2012. Diu que la tendència en els últims anys és de
molta contenció. Els ingressos reals venen acotats a la baixa i diu que quan es canvia
un vehicle ho sol fer per un altre de menys cubicatge encara que tinguin majors
prestacions. Explica que a la que baixa el cubicatge baixa l’impost de circulació i al
final hi ha menys vehicles i els que hi ha, de promig i de forma lenta, van baixant els
ingressos municipals.
Sobre les plusvàlues, en canvi, la realitat de l’any 2012 està sent superior al què
s’havia previst. Tenint en compte l’aprovació de les ordenances i que desapareix la
bonificació del sisè any del 40% sobre la quota base, les previsions que es fan són
d’un increment dels ingressos de al voltant del 30% (uns 730.000 € més).
Respecte l’IAE, s’aplica exactament el que pertoca en funció dels increments que hi ha
i de la informació que ve facilitada des de Madrid, donat que aquest impost és estatal.
Es preveuen increments al voltant del 14%, que representen 474.000 €.
En impostos indirectes, la recaptació d’enguany de l’ICIO ha estat molt minsa, el que
fa que les previsions per al 2013 siguin d’un 58% inferiors a les que es van fer al 2012.
Així, la xifra es situaria en 540.000 €, amb una davallada de 760.000 €.
Altres taxes i ingressos que hi poden haver tenen una davallada de 3,79%, que són
529.000 € menys.
El senyor Josep M. Sala fa referència a les transferències corrents, entre les quals hi
ha les de la Generalitat, la Diputació, les de l’estat i algunes europees que havien
hagut i que ja no hi són. Esmenta que també hi ha un capítol d’altres, però que té molt
poca incidència en el pressupost.
Diu que pel que fa als ingressos provinents de l’estat es passa d’un pressupost de
13.463.000 € al 2012 a una previsió de 16.259.000 € i explica que aquesta xifra és fruit
de la informació facilitada per la subsecretaria de les administracions públiques.
Aquest increment de gairebé 2,8 milions d’euros és un 20% més dels ingressos de
l’any 2012 i permet redreçar algunes situacions anòmales que esperen que no es
traslladin al 2014.
Pel que fa a les transferències de la Generalitat explica que hi ha hagut una davallada,
sobretot en les que venien especialment per al tema de la formació i s’han inclòs
només aquelles que estaven contrastades. Això ha rebaixat els ingressos en un 22%,
el que vol dir 1.453.000 € menys que al 2012.
Les transferències corrents de la Diputació s’incrementen lleugerament.
Per últim en el tema dels ingressos, hi ha les alienacions de patrimoni municipal, que
tot i la nova valoració dels elements patrimonials que no va ser possible vendre’ls l’any
2012, es passa dels 3 milions de l’any anterior a una xifra que pràcticament no arriba
als 2 milions d’euros.
Sobre les transferències de capital remarca que la inclusió de Xarxa de Barcelona
pel que fa referència a la Diputació ha permès incrementar els ingressos, tot i que
aquests vénen compensats pràcticament en la seva totalitat per operacions d’inversió
concretes finançades per la pròpia Diputació.
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Passant a les partides de despeses, fa referència a les de personal i diu que el rebaix
respecte el 2012 és de 1.685.000 €, tal i com ha explicat en el punt anterior. Informa
que en aquesta xifra hi tenen a veure diversos factors, el més important de tots el
rebaix de les subvencions amb finalitats de formació i ocupació que han experimentat
una davallada de 1.094.000 €. A banda d’això, també hi incideixen les partides de
jubilació del 2012, que només hi havia l’afectació de la part del recurrent que
corresponia al 2012 i les que es corresponen a l’any 2013, així com també tot el que fa
referència a antiguitats, triennis i plans de carrera. De la xifra del 1.685.000 €, hi ha els
350.000 € que és la xifra que representen els acomiadaments que en el punt anterior
ja s’han comentat.
Pel que fa referència a les despeses i béns corrents, l’estalvi és de 635.000 € i, tot i
que representa una xifra relativament petita, incorpora un increment de despesa del
voltant del milió d’euros, amb la qual cosa l’esforç pressupostari és realment més fort.
En aquest apartat hi juguen diverses partides, sobretot les que han permès aquest
rebaix important com les de concessions, que pràcticament totes han estat negociades
a la baixa amb les corresponents empreses concessionàries. En altres casos s’han
incorporat amb valors dels preus de sortida d’una nova concessió, com en el cas de la
neteja dels locals municipals, la mesa de contractació de la qual s’ha de reunir a
principis de gener per obrir el tercer sobre i anar tancant la concessió. Se suposa que
hi haurà un estalvi latent que podrà ser d’aplicació a partir del moment en que es posi
en funcionament, dintre del primer trimestre del 2013.
Remarca l’esforç que s’ha fet en partides com les de la neteja i la recollida de
deixalles. Diu que l’any 2013 respecte el 2012 es produeix un estalvi per contenció i
per no aplicació d’una sèrie d’increments que estaven previstos referents a nous
vehicles, canviar els períodes d’amortització i alguns serveis que havien d’ampliar-se.
En qualsevol cas, explica que s’han arribat a uns acords amb l’empresa
concessionària per tal que l’esmena que s’ha introduït no afecti a la plantilla de
personal, si bé és cert que les jubilacions que es vagin produint no es cobriran.
Esmenta que hi ha una partida important que forma part d’una concessió que ha anat
a l’alça respecte el 2012 i que és la de la zona blava i el servei de grua. L’any anterior,
la zona blava estava en 151.000 € de compensació, i en el pressupost del 2013 se
situa en 213.000 €. La grua, que estava en 121.000 € al 2012, al 2013 se situa en
172.000 €.
Diu que en parcs i jardins també hi ha una certa contenció i suposa que encara n’hi
haurà una de superior en la concessió que ha de fer-se en el decurs dels primers
mesos del 2013, atès que la concessió està vençuda.
També hi ha un estalvi molt important amb les llars d’infants i explica que la concessió
es rebaixa al voltant de 290.000 € respecte l’any 2012.
Si bé l’anterior feia referència al capítol 2 de despeses, sobre el capítol 3 de despeses
financeres, el senyor Josep Maria Sala comenta que en aquest cas el càlcul s’ha fet
en funció de les tendències dels tipus d’interès futur. Diu que quan es va fer el
pressupost del 2012 tenien una tendència a l’alça però que ara la tendència és la
contenció, i més aviat cap a la reducció. Això permet incloure en el pressupost un
estalvi de 523.000 € respecte l’any anterior. Explica que alguns dels canvis de partides
que s’han pogut portar a terme durant el 2012 han estat gràcies a estalvis que s’havien
aconseguit en el capítol d’interessos financers, però que durant el 2013 no es preveu
Acta de la sessió plenària núm. 14, de 20 de desembre de 2012

54

que hi hagi aquest marge perquè la tendència és a la baixa i el càlcul que es presenta
en aquest Ple ja és amb uns ajustos quantificablement importants.

L’alcalde avisa el senyor Josep M. Sala que està a punt d’esgotar el temps de la seva
intervenció per a la presentació del dictamen i que, en tot cas, pot aprofitar la segona
ronda per allargar la seva explicació.
El senyor Josep M. Sala assenyala que informarà de les grans xifres i que després,
amb les preguntes que es plantegin, ja entrarà amb el detall. Així doncs, sobre l’apartat
de transferències corrents hi ha un rebaix general del 7%, tot i que el que són
pròpiament subvencions baixen el 20%, però com que hi ha unes partides que són per
altres serveis i que no tenen una rebaixa tan important, això fa que en el conjunt una
part quedi compensada.
Respecte les inversions comenta que al 2013 seran 2 milions d’euros superiors a les
del 2012, bàsicament per la previsió del compliment de dues sentències, una
d’1.195.000 € i una altra de 805.000 €, la primera de les quals fa referència a
Rusticmar i la segona sobre la zona on hi ha d’haver la futura rotonda Passeig-Ctra. de
Vic.
El senyor José Luis Irujo, president del Grup Municipal del PSC, enceta la seva
intervenció emmarcant el discurs que el seu grup té amb relació al dictamen que s’està
discutint. Comenta que a ningú se li escapa que el moment actual és molt difícil. Diu
que les dificultats van començar l’estiu de 2008 i que per aleshores, el pressupost
d’aquest Ajuntament va ser de 101 milions d’euros, mentre que el pressupost que el
que el govern municipal presenta avui per a la seva aprovació és de 78,62 milions
d’euros, és a dir, aproximadament 23 milions d’euros inferior al del 2008. Assenyala
que aquesta simple comparativa mostra la magnitud del drama i per això els sorprèn la
lleugeresa amb la que a vegades es parla d’aquesta evolució. Recorda que amb
aquestes mateixes paraules va introduir la intervenció que va fer l’any passat i diu que
es reitera per dissipar la fal·làcia rebuda i el trending topic tan utilitzat per als que de
forma simplista i reduccionista volen fer creure que els mals d’avui són deguts a una
mala gestió d’ahir. Sobre això, diu que segueix el concepte que el regidor Llobet va
utilitzar en una ocasió i que es podria anomenar “comptador zero”, amb el qual venia a
dir que en moltes ocasions és temerari fer un anàlisi crític d’una circumstància actual
sense tenir en compte els precedents.
Li diu al senyor Jordi Masdeu que ha fet menció del Parc Tecnològic, del pàrquing de
la Reforma i del Complex Nord, i assenyala que aquest últim, en el projecte
d’inversions d’aquest any, els 1.045.000 € que s’hi destinen vénen finançats en la seva
totalitat per la Diputació de Barcelona i que la seva construcció va costar 12 milions
d’euros sense que l’Ajuntament hagués de posar diners, encara que el que sí que
haurà de començar a posar és el cànon, com pertoca. En tot cas, recorda a la CUP que tant propugnen la participació de la ciutadania- que, pel que fa a la seva
rendibilitat social, el Consell del Districte Nord va aprovar la priorització de
l’equipament, així com també ho van aprovar la majoria dels grups que estaven
presents al plenari.
Insisteix que aquesta crisi no és d’avui. Diu que tot el mandat anterior 2007-2011 va
estar determinat per una extraordinària davallada dels ingressos, sobtada i sostinguda
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i que l’Ajuntament de Manresa va haver de suportar-la i gestionar-la. Assenyala que
encara han de sentir per part d’alguns l’argument de la mala gestió del govern anterior,
a la qual cosa respon que segurament es van equivocar en algunes coses però que no
és poc haver gestionat una davallada del 25% dels ingressos en 4 anys i malgrat això
mantenir dempeus una gran ciutat amb tots els seus serveis, amb la mateixa qualitat i
amb les mateixes aspiracions efectuant una retallada equivalent al 25%. Pensa que
aquestes acusacions només poden explicar-se des de la demagògia, la mala fe o des
del cinisme més cru. Amb tot, creu que avui ja no toca parlar del passat malgrat que
sigui rellevant per saber d’on venim. Diu que avui toca exposar què els sembla el
dictamen del pressupost 2013, entre d’altres coses perquè el fracàs del govern anterior
ja va quedar palès en les eleccions municipals.
Troba que el pressupost que el govern municipal porta a aprovació del Ple és un
pressupost de resistència, sense donar-li un sentit pejoratiu al terme. Pensa que amb
aquest pressupost estan donant el missatge que hem de resistir perquè els ingressos
baixen de nou i perquè hi ha uns condicionants que determinen poderosament el
marge de maniobra.
Comenta que el pressupost baixa 1,29 milions d’euros (un 1,68%). Observa un
estancament del principals impostos (IBI, impost de circulació, ICIO, etc.), les taxes,
preus públics i altres ingressos també baixen significativament i únicament augmenten
de forma significativa les plusvàlues i l’IAE. Insisteix en que tot això es tradueix en
l’estancament i l’esfondrament de l’activitat econòmica.
Quant a les transferències, tant les corrents com les de capital, diu que són les
aportacions de l’estat i les de la Diputació les que salven aquest pressupost. Destaca
especialment el comportament negatiu de les de la Generalitat amb un decrement de
les seves aportacions en 1,45 milions d’euros, de forma que en dos anys la Generalitat
haurà deixat d’aportar a l’Ajuntament de Manresa 5,4 milions d’euros.
Assenyala que en el capítol de despeses, el comportament és el mateix. Destaca el ja
esmentatdecrement en personal, motivat per l’enfonsament de les polítiques
d’ocupació i els ajustos en la plantilla. També la davallada del capítol 2 en 670.000 €
menys en despeses corrents, més l’absorció del milió d’euros per l’increment de l’IVA –
que passa desapercebut en la lectura però al que el govern hi ha hagut de fer front-.
Remarca els 500.000 € menys en despeses financeres i els 451.000 € en
subvencions. Diu que pràcticament totes les partides pateixen retallades i només
queden preservades les partides adreçades a serveis socials i educació, tot i que en
serveis socials es mantenen gràcies a l’aportació diferida pel 2013 de 150.000 €
provinents del Casino.
Diu que comparant la consignació inicial d’aquest anys amb la consignació corregida
per l’esmena que es va aprovar, també hi ha una partida que disminueix i que fa
referència a les atencions benèfiques i assistencials. Tot i això, diu que és un tema que
ha quedat perfectament solventat, tal i com després s’exposarà, atès que el Grup
Municipal Socialista ha presentat una moció per garantir de forma absoluta i universal
la dotació d’un fons de garantia per ajuts individuals de caràcter social, que en el cas
que sigui aprovat pel Ple, garantirà que tots els manresans i manresanes en situació
de pobresa o exclusió social rebin la corresponent ajuda social bàsica de l’Ajuntament.
Diu que això no serà una simple declaració d’intencions o una voluntat expressada
verbalment, sinó que serà un acord plenari que equival a una llei de la ciutat. Així, si
s’aprova, el govern municipal estarà obligat a dotar aquest fons de garantia per
aquestes peticions.
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El senyor José Luis Irujo troba especialment inacceptable la retallada de la despesa en
promoció de l’ocupació fins a 960.000 €, segons diuen inevitable perquè ve
determinada pel govern de la Generalitat. Tot i que això és cert, diu que no els eximeix
de la seva responsabilitat perquè hagin de presentar aquest pressupost. Diu que és
inacceptable precisament en aquest moment en què hi ha 7.000 aturats a la ciutat i
quan, per tant, són més necessàries les polítiques actives d’ocupació i de formació
ocupacional. Comenta que en aquest pressupost desapareixen els plans d’ocupació,
els programes Pemo i Acollim, molts programes de formació ocupacional, programes
per integració dels discapacitats, els programes tallers de transició escola-treball com
Aula jove o Laboràlia, etc. Es manté el programa de Treball als barris, ja existent al
2012, i es crea un programa Joves i ocupació dotat amb 414.000 € que pensa que es
fa per dulcificar la intensa amargor que aquest capítol de despesa provoca. Pensa que
la retallada en polítiques d’ocupació és injusta i regressiva socialment i diu que
atempta contra el que ara és més prioritari i urgent que mai.
Assenyala que també baixen les aportacions econòmiques als districtes, que passen
dels 120.000 € als 100.000 €. Baixa de forma significativa en 178.000 € les partides de
manteniment, la qual cosa es tradueix en una minva notable de la qualitat del
manteniment que la ciutat requereix.
Finalment, pel que fa al capítol d’inversions, diu que l’equip de govern ha hagut de fer
un esforç per contemplar el cost de les expropiacions en dos sectors de la ciutat i
destaca l’aportació de 2,38 milions d’euros provinents de la Diputació de Barcelona.
Per acabar la seva valoració del pressupost diu que, de nou, l’alcalde ha reclamat la
col·laboració dels grups polítics municipals, en aquest cas per aprovar aquest
pressupost. Troba que fa bé en demanar aquesta col·laboració, però diu que cal
facilitar-la i fomentar-la. El seu grup té a vegades la sensació que el que realment
estan buscant és la simple adhesió. Recorda a l’alcalde que des del mes d’agost
passat el Grup Municipal Socialista va fer un oferiment al govern de pacte de
governabilitat i explica que ho van fer per demostrar amb fets la seva voluntat sincera,
autèntica i responsable per col·laborar, no des de la simple i pura adhesió, sinó des de
la responsabilitat constructiva d’un grup de l’oposició amb experiència de govern.
Assenyala que ho han intentat, deixant clar als seus interlocutors de l’equip de govern
que les propostes del PSC no eren maximalistes i que estaven disposats a negociar un
acord, entre altres coses perquè són els primers que entenen la difícil situació de
l’Ajuntament i saben de les necessitats més urgents per als conciutadans de Manresa.
A l’inici de la seva intervenció parlava que els mals de la vida política són la
demagògia, la simplificació i el cinisme, que creu que estan deteriorant de forma potser
irreversible la credibilitat dels polítics, a no ser que modifiquin les seves conductes. Diu
que el Grup Municipal Socialista no incidirà en cap d’aquests 3 errors perquè la
responsabilitat que representaria, lluny d’aportar solucions creïbles, factibles i reals,
incidiria negativament en la gestió del govern municipal introduint elements de
discussió que empitjoren aquesta gestió. Reitera que el seu grup no actuarà d’aquesta
forma demagògica ni de forma irresponsable, encara que alguns no entenguin aquesta
actitud.
Així doncs, assenyala que la situació econòmica és prou difícil i la crisi de valors
socials és prou alarmant com per actuar de forma responsable i constructiva. Diu que
hi ha qui va fent proclames d’unitat, responsabilitat institucional i consens, per actuar
després sense la més mínima sensibilitat envers qui té la responsabilitat de governar.
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Explica que quan el seu partit estava al govern no van obtenir aquesta comprensió i li
diu a l’alcalde que aquesta crisi ja existia, que els ingressos baixaven en picat i la
ciutat també necessitava coses, i hi havia proveïdors, i també s’havien de finançar
compromisos adquirits per altres governs, i també hi havia despeses imprevistes i
sentències judicials contràries als interessos municipals, també hi havia fallides de
subvencions d’altres administracions que estaven aparaulades.
Manifesta que no votaran a favor d’aquest pressupost perquè hi ha partides
inacceptables per al PSC, tal i com ha exposat anteriorment. Diu que no votaran en
contra per contribuir a la governabilitat d’una ciutat immersa en una situació molt
delicada i crítica. Per això manifesta que el seu vot serà d’abstenció, i defineix aquesta
abstenció com activa i sustentada en 3 elements: col·laborar responsablement en la
governabilitat de la ciutat en un moment crític, garantir mitjançant una moció l’ajuda
social bàsica per a tots els manresans i manresanes en situació de pobresa durant
l’any 2013 i establir, mitjançant una esmena al dictamen de pressupostos, un pla local
d’emprenedoria dotat amb 125.000 € que pugui ajudar a moltes persones a iniciar una
activitat econòmica i laboral en un moment de manca d’ajudes per part de les entitats
creditícies.
Insisteix en que votaran de forma responsable i diu que no els importa si això els dóna
o no un rèdit electoral. Diu que no volen ser alternativa d’oposició, el què pretenen és
ser alternativa de govern i troba que l’única forma que es pot assolir el govern és
corresponsabilitzant-se en la governabilitat de la ciutat, i diu que això és el que estan
fent.
Precisa que l’esmena que presenten ha estat treballada pel Grup Municipal Socialista
després d’un treball intens d’estudi del pressupost. Han vist que el pressupost estava
molt ajustat i van recórrer a l’estudi de partides tècniques, bàsicament 226, 227.
Agraeix la receptivitat i la negociació de l’esmena per part dels interlocutors de l’equip
de govern, el senyor Llobet i el senyor Sala. També assenyala que l’esmena incorpora
un tercer acord pel qual, amb coneixement de que hi ha unes partides per valor de
50.000 € que s’han de consignar inicialment per prescripció legal però que poden
quedar lliures en el transcurs de l’any 2013, s’incorporarien en la partida ja existent
d’”emprenedoria i creació d’empreses, altres despeses diverses”. Comenta que
aquesta és una iniciativa que ha tingut èxit en altres ciutats i consisteix en la concessió
de microcrèdits o altres fórmules que el govern municipal pugui articular amb la
intenció de donar suport directe a les persones que vulguin iniciar una activitat de
negoci i començar a regenerar el teixit productiu de Manresa. Considera que és una
bona iniciativa i per això demana el vot favorable a l’esmena.
El senyor Josep Lluis Irujo tanca la seva intervenció dient que els sembla que la seva
postura ha causat alguna confusió, no únicament en aquest Ple sinó també a fora.
Recorda que el mes d’agost van presentar a tots els grups municipals, no només al del
govern, un pla social de governabilitat de Manresa. Diu que per al PSC, aquest pacte
social de governabilitat continua estant sobre la taula i explica que això no ha format
part de la seva voluntat a l’hora d’arribar o no a un acord, però sempre havien dit que
aquest pacte social de governabilitat tenia repercussions pressupostàries, i el que ells
volen és que al 2013, al 2014, al 2015, 2016, etc., quan calgui, aquest pacte acabi
desenvolupant-se plenament. Troba que han aconseguit 2 de les 3 qüestions que
tenien repercussió pressupostària perquè de les 44 propostes que incorpora el pacte
social, moltes d’elles són conceptuals o ideològiques i no tenen a veure amb el
pressupost. Manifesta de nou la voluntat del Grup Socialista de continuar treballant en
el pacte social més enllà d’aquests pressupostos i torna a agrair la receptivitat de
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l’equip de govern i deixa molt clar que sempre estaran a favor de fer pinya en un
moment en el que la ciutat i la societat tremola.

El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, fa referència que
en la seva exposició anterior ha explicat els condicionants generals i que ara entrarà
en qüestions més puntuals, les quals són les que els portarà a votar negativament al
dictamen.
En primer lloc, com abans ha insinuat, diu que la CUP creu que aquests pressupostos
tenen la mancança fonamental de la participació. Diu que estan fets de manera
absolutament unilateral, i encara que això no és una qüestió únicament d’aquest equip
de govern doncs sovint els pressupostos es fan d’aquesta manera, ells creuen que ferlos així és un error i pensen que cada vegada hi ha més gent que també ho creu.
Pensen que aquesta manera de fer política centrada en el partit i en els que governen,
d’esquenes a la població, cada vegada és menys acceptada per tothom i per tant,
pensen que des de l’Ajuntament s’ha de fer un esforç de participació. Això tampoc vol
dir que hagin de quedar entre tots per determinar cadascuna de les partides però sí
per marcar les línies mestres del pressupost, els criteris principals o les línies
vermelles que no es poden creuar. Després, evidentment han de ser els tècnics qui el
desenvolupin perquè són ells els que tenen la capacitat específica per fer-ho.
Així doncs, diu que cal una participació prèvia, tot i que ara no es pot fer amb els 15
dies que han quedat de marge.
Un altre motiu pel qual votaran en contra dels pressupostos és pel capítol 1, com
abastament ho han argumentat en el punt anterior de l’ordre del dia. No poden votar a
favor, ni tan sols abstenir-se, en uns pressupostos que consideren injustos per les
raons que ja han explicat.
Finalment, també votaran en contra perquè creuen que, de grat o per força, ataquen la
línia de flotació dels drets socials a la ciutat. Diu que el senyor Sala no ha explicat, tot i
que suposa que ho hauria fet si hagués disposat de més temps, com és que totes les
partides de drets socials baixen. Diu que baixa serveis socials perquè, tot i que en la
comparativa d’un any a l’altre hi ha un increment, si es resta la despesa en seguretat
social que en anys anteriors estava en un altre capítol, el resultat final és que baixa.
Esmenta que també baixen educació i sanitat i ressalta que el que baixa molt és
joventut. Pensa que encara que es mantinguessin, tothom és conscient que amb els
diners que es van gastar l’any passat no n’hi varen haver prou, i per tant, encara n’hi
haurà menys aquest any amb la situació de crisi en la que ens trobem, que fa que
cada vegada hi hagi més necessitats i, per tant, la dotació serà insuficient.
A l’igual que el senyor José Luis Irujo, el senyor Jordi Masdeu diu que el sector en el
qual la davallada és especialment intolerable és en el de l’ocupació. Recorda que l’any
passat ja ho varen dir i admet que en la seva major part no és una decisió que
depengui directament de l’Ajuntament, però sí que ho han de denunciar perquè s’ha
passat de 1.500 € d’inversió per aturat a l’any 2007 a 323 € aquest any. Pensa que no
pot ser que quan és més necessari, menys inversió per promoció de l’ocupació hi hagi.
En general, diu que voten en contra dels pressupostos perquè creuen que el que fan
és construir o avançar cap a una ciutat cada vegada pitjor, en la qual els serveis propis
de l’Ajuntament tindran una davallada important com en el cas del contracte de la
neteja, la qual cosa afectarà en què la ciutat serà més bruta, a més de que també
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estan segurs que també afectarà als treballadors de l’empresa concessionària. Estan
convençuts que el marge de benefici de l’empresa pot disminuir una mica però mai
serà capaç d’absorbir tota la quantitat de diners que es retalla i per això creuen que els
serveis que depenen exclusivament de l’Ajuntament empitjoraran durant el 2013.
Altres serveis que no depenen exclusivament de l’Ajuntament però que els té delegats
i ha de cobrir el terreny que no cobreixen les altres administracions també patiran
retallades com serveis socials i educació. En aquest sentit diu que els edificis de les
escoles cada vegada estaran pitjor perquè el manteniment serà precari, totes les
qüestions referents a cultura per força rebran una davallada com amb la retallada de la
subvenció al Kursaal, tot i que el gerent va explicar que estan fent grans esforços
perquè hi repercuteixi el més mínim, amb tot, pensa que és evident que alguna
afectació tindrà.
També les associacions de veïns veuran molt retallada la seva assignació el que
comportarà que des dels barris encara es podran fer menys coses per suplir el què
l’Ajuntament i altres administracions no fan.
Per tot això, creuen que la ciutat durant l’any que ve i l’altre estarà pitjor que enguany.
A més, comptant amb que aquests pressupostos es compleixin, perquè la CUP tem
que això no serà així perquè les despeses segurament seran les que s’hi diuen i
possiblement alguna més, i en canvi no veuen clar que es puguin assolir tots els
ingressos. D’una banda els impostos costaran de cobrir i, tot i que espera equivocarse, veu molt difícil que es puguin vendre els terrenys malgrat la baixada de la valoració
i el preu.
Pensen que al 2013 s’hauran de fer modificacions de crèdit de manera constant i que
difícilment a finals d’any s’haurà complert el què ara s’està decidint.
Per totes aquestes raons, el senyor Jordi Masdeu diu que la CUP votarà en contra
d’aquest dictamen.

El senyor Albert Pericas, portaveu del Grup Municipal de PxC, considera que
aquests pressupostos municipals són continuistes. Diu que el deute públic flota sobre
un mar de préstecs que serveixen per pagar altres préstecs i així l’equip de govern pot
trampejar i anar explotant la situació perquè en el fons és el contribuent qui paga els
interessos d’aquestes operacions amb les puntuals pujades d’impostos del nou any.
Ressalta que, de forma curiosa, en l’àrea d’ingressos els pressupostos del 2013 se
salven per les transferències de l’estat espanyol i de la Diputació per uns 18 milions
d’euros, a part dels 7 milions que anteriorment s’havien concedit per pagar proveïdors.
Diu que això ve, precisament, de l’estat espanyol al qual una part d’aquesta Sala tant
critica. En canvi, la Generalitat, que els hauria de governar com a estat propi i que
durant el primer trimestre de l’any devia a l’Ajuntament de Manresa uns 5 milions
d’euros, redueix les seves aportacions en 1,5 milions i amb l’expectativa incerta de
quan es cobraran. Per això, pensa que caldria guardar-se la frase “Espanya ens roba”
que molta gent diu, si més no per part d’aquest Consistori.
Una altra davallada la troben en la protecció i promoció social, que es retalla 7 milions
d’euros en les prestacions a favor dels treballadors, que baixa dels 8 milions a 1,5
milions en un any. Troba que quelcom han d’haver fet molt malament aquests
treballadors per merèixer aquest càstig, a no ser que això es degui a que els
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treballadors, han de ser els que de nou, hagin de pagar la mala gestió passada i
present d’aquest Ajuntament per culpa de diferents governs que ha tingut la ciutat, els
quals s’han dedicat a trossejar la hisenda pública.
Comenta que una altra retallada important és la de la promoció de l’ocupació, amb un
milió d’euros menys. Assenyala que, actualment, en el pacte de ciutat es parla de
buscar solucions al preocupant nivell d’atur que suporta Manresa i en canvi l’equip de
govern el que fa és reduir l’aportació en aquest tema tan important i es dedica a
promoure-ho per una altra banda.
També veuen reduïda la partida de comerç, turisme i pimes, que de 550.000 € es
redueix 200.000 € al 2013, quan per contra, ells creuen que el que hauria de fer-se és
incrementar-se atès que les pimes es consideren el motor comercial de les ciutats.
En l’àrea de cooperació i tercer món i el programa Acollida, seguint una via continuista
i després d’un lleu ascens, es troben amb 400.000 € de despesa per a les 2 àrees. Diu
que la PxC opina que no es pot seguir ajudant els països del tercer món i a sobre
mantenir-los la població que tenen aquí al mateix temps, doncs ho consideren un
despropòsit molt costós.
Per acabar la seva intervenció, diu que votaran negativament al pressupost i un any
més demana prudència als conductors manresans ja que les multes que s’han
d’aplicar durant el 2013 ja estan estipulades en 1.613.000 €.
El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Municipal del PP, comenta que
s’està parlant d’un pressupost per al 2013 de 78.621.565 € però que per ser realment
precisos s’ha de parlar d’una aprovació de 106.965.285 € perquè cal tenir en compte
que també s’aprovaran els pressupostos de MEES, de FORUM i el d’Aigües de
Manresa que mai es discuteixen però que també formen part dels dictàmens que s’han
d’aprovar. Troba, que si més no per formalisme, cal fer aquest matís. Tot i aquest
apunt, la seva intervenció se centrarà bàsicament en el pressupost de l’Ajuntament de
Manresa. Reconeix que per part de MEES estan fent una gran tasca, la qual cal
reconèixer públicament i implícitament, especialment per part dels seus directius.
També diu que és evident que per part d’Aigües de Manresa s’està portant una tasca
correcta, tal i com històricament han vingut fent. Pel que fa a FORUM, indica que els
seus pressupostos s’estan resituant i espera que aquesta empresa municipal refloti
adequadament.
Entrant en el pressupost de l’Ajuntament de Manresa, diu que el tema de les
transferències de capital és prou interessant. No vol incidir massa en aquest aspecte
però sí que cal que se sàpiga que és l’estat espanyol qui ingressarà aproximadament
2.800.000 €. Diu que el mes de juny passat, gràcies a aquestes transferències de
capital de 1.600.000 € de més a més, l’estat espanyol ha fet equilibrar el pressupost de
l’Ajuntament de Manresa que es tancarà al 2012. Sobre això, comenta que no és
qüestió de que ningú es pugui posar medalles, sinó que s’està desenvolupant el marc
constitucional i legal i per això, els satisfà que l’estat espanyol continuï marcant el dret
jurídic del marc de convivència dels ciutadans espanyols, inclosos els manresans.
En qualsevol cas, remarca que el 21% dels ingressos del pressupost 2013 d’aquest
Ajuntament vénen per les transferències de l’estat. Diu que també és molt remarcable
que la Generalitat de Catalunya aporta una mica menys del 7% dels ingressos
municipals. Fa esment d’aquesta situació perquè tots coincideixen en dir que el
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repartiment per part del govern de l’estat hauria de ser diferent pel que fa a les arques
municipals. Pensa que s’estan acostant a la xifra desitjable del 25% quant al
percentatge que arriba per al municipalisme, encara que hi hagi qui pugui discutir si
aquest percentatge ha d’estar una mica per sobre o una mica per sota. Tot i això, troba
que cal treballar encara més per aconseguir aquesta fita.
No entrarà en el debat de si les partides de l’estat espanyol juntament amb les de la
Diputació són millors, en qualsevol cas el que vol fer constar és que les de la
Generalitat de Catalunya haurien de ser molt més profundes, i això és evident perquè
és el govern de Catalunya, del seu entorn més immediat. Però la realitat és la que és i
no hi entrarà en la discussió perquè pensa que això forma part d’un debat diferent del
del pressupost.
Diu que per inversions del capítol 6 i 8, que són les que ja estan previstes, destaca que
el 24% l’aportarà la Diputació amb els 2.038.000 €, que un 45% seran amb recursos
propis de l’Ajuntament de Manresa, que 1,5 milions d’euros són d’alineacions sobre el
que opina que hauran d’alinear molt perquè suposa un 17%, i finalment 250.000 € és
el que la Generalitat de Catalunya aportarà a la ciutat en concepte d’inversions, i diu
que no gosa buscar quin percentatge representa aquesta quantitat sobre el total.
El senyor Xavier Javaloyes diu que els ingressos augmenten com a mínim l’IPC, i sigui
com sigui, la pressió fiscal per als ciutadans va a l’alça, tant, que els manresans veuen
com els seus ingressos pateixen una davallada constant, la qual cosa els hauria de fer
replantejar si aquests ingressos són els que tocarien a les llars de Manresa.
Qualifica aquest pressupost d’arrossegat per anys anteriors i diu que si algú no ho vol
assumir, és el seu problema. Parla de les sentències que cauen que s’han de complir,
dels ajornaments de pagaments que deixen Manresa immobilitzada. Diu que tot plegat
són herències d’algú que en el seu moment va voler endur-se aplaudiments amb les
inauguracions però que es van descuidar de pagar les factures, o que potser les van
amagar en un calaix i després han anat sortint. Diu que aquesta és una situació
estructural que motiva reconduir a la realitat l’estructura de la veritat i recorda que anys
enrere advertien l’error que representava el fet d’acumular deute de mig termini en
renegociacions dels préstecs a llarg termini i amb anys de carència, ja que d’això se
n’estan pagant ara les conseqüències. Més tard o més d’hora els deutes s’han de
pagar i amb les actuals perspectives de tresoreria i de liquiditat, fos qui fos qui estigués
governant actualment, es trobaria amb aquest problema en aquest moment. També
varen dir que l’error del període 2007-2009 estava en l’entrada de personal laboral
perquè ja arrossegava un elevat cost a les arques municipals, i ara se’n pateixen les
conseqüències econòmiques, socials i personals, i que venen derivades d’un dictamen
anterior.
Parlaven del gran fatalisme que suposa l’enfrontament als jutjats, a vegades necessari
però altres vegades totalment innecessari, en comptes de voler arribar a enteses amb
els conflictes que es produeixen i que suposen clatellades econòmiques.
Diu que aquest pressupost intenta posar ordre al caos financer i numèric. Creuen que
està ben encarrilat amb un pla d’ajust econòmic adequat amb les xifres actuals, però
intueixen que aquest pressupost l’ha fet la crisi, en comptes de poder afrontar la crisi, i
remarca que són coses diferents. Troba que el problema està en la manca de
projectes, iniciatives, elements dinamitzadors que potenciïn el comerç, la indústria, la
ciutat i el seu entorn, en definitiva, que dibuixin el futur de la ciutat. Per contra, aquests
pressupostos el que fan és congelar, són immobilistes i la realitat és que el temps no
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s’atura i cal ser ràpids i demostrar amb fets les iniciatives i els projectes de ciutat i
futur. Pensa que no n’hi ha prou amb quadrar i endreçar números. Detecta que el
govern es recrea amb la lamentació i pensa que no s’han de deixar embadalir per
aquest discurs perquè aquesta actitud fa que com a govern es gaudeixi de dèficits a
tots nivells, fins i tot en projectes i idees, i tot plegat acabi amb una regressió
ciutadana.
Per tot plegat, el senyor Xavier Javaloyes diu que el grup del PP votarà en contra
d’aquest pressupost perquè creuen que Manresa necessita quelcom més que quadrar
números i endreçar numèricament l’estat dels números vermells de la ciutat. El què
volen és lideratge, i exigeixen al govern lideratge, imprescindible en aquest moment
econòmic i de futur, amb consensos de ciutat. Volen il·lusió i els exigeixen il·lusió, amb
la intenció de que retorni la confiança amb la ciutat i que revifi la seva autoestima. Diu
que volen esperança i exigeixen esperança d’aquest govern ja que els marcarà fites
per consolidar el què tenen i el què cal ser en un futur. Repeteix que volen lideratge,
il·lusió i esperança, amb valors de solidaritat, convivència i esforç que regenerin la
societat actual de l’entorn.
Votaran negativament perquè opinen que cal ser més agosarats i anar més endavant.
Estenen la mà perquè volen projectes de consens de ciutat, i fent honor a la
responsabilitat que s’ha demanat de forma explícita i pública a tots els grups
municipals i per la qual estan presents en aquesta sala com a grups municipals, han
de defensar els interessos globals dels ciutadans. Diu que han de projectar Manresa
cap el futur en comptes d’encegar-se amb els seus dèficits numeraris. Per això
remarca que els projectes d’inversió d’aquesta ciutat es deriven d’àrees precisament
amb els que el grup municipal del PP ha fet esforços de corresponsabilitat per tal que
siguin realitat, i fent honor a la responsabilitat des del seu grup municipal estenen la
mà al govern municipal per als projectes de consens de ciutat per tal que puguin
projectar el que ha de ser el futur de Manresa, però amb això no volen dir el futur de
l’espai sinó el futur de la realitat més propera.
El senyor Pere Culell, president del Grup Municipal d’ERC, s’adreça a la sala dient
que farà la seva intervenció des de la humilitat perquè saben que la situació és greu,
que és difícil en aquests moments per a tothom fer qualsevol tipus de pressupost i,
evidentment, perquè són partícips de la gestió anterior perquè van formar part de
governs anteriors. Amb tot, diu que en un ajuntament no es pot fer només gestió. Diu
que la ciutat canvia a base de decisions preses però també a base d’aquelles
decisions que no es prenen. Pensa que també cal fer política i no només endreçar, i
assenyala justament que és aquesta paraula d’endreçar la que més fa servir aquest
govern.
Tal i com han fet palès amb el dictamen 3.1.1 sobre la plantilla de personal, el senyor
Pere Culell diu que no podran votar a favor ni abstenir-se en el dictamen 3.2.1.
Comenta que és el segon pressupost d’aquest govern i diu que havent canviat a pitjor
les condicions, es limita a ser continuista i retallar per subsistir. Diu que en aquests
moments en què la situació és pitjor ells haurien fet coses diferents. Explica que ERC
es va reunir amb l’equip de govern per intentar arribar a acord per entendre el
pressupost, atès que han vist que si no s’està governant és molt difícil entendre totes
les partides i com estan subdividides així com també què volen dir. Per això van voler
intentar aportar coses que poguessin facilitar la seva abstenció, doncs aquesta era la
seva voluntat inicial.
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Explica que van estar parlant especialment sobre capítol 1 i d’algunes altres despeses
que ells no haurien fet, i per això i per tota una sèrie de qüestions que es van posar
sobre la taula, finalment han decidit que també votaran negativament, a l’igual que han
fet amb el dictamen de plantilla. El govern els ha dit que van analitzar molt les seves
propostes, i estan segurs que així ho han fet. Amb tot, si rascant una mica es poden
trobar en aspectes tècnics 125.000 €, ells pensen que en aquests moments era molt
important intentar mantenir els llocs de treball, no els que no estaven ocupats sinó
aquells en què hi havia persones ocupant-los.
Comenta que s’ha fet un pacte per la llibertat al Parlament català i el president Mas ha
dit que es faria una cimera de partits perquè davant d’un pressupost de resistència
s’haurien de posar unes línies vermelles amb les que tothom hi estigués d’acord. Creu
que en aquest moment, amb un pressupost també de resistència a la ciutat, s’hauria
pogut fer una cosa similar.
Si bé és cert que els han donat el pressupost amb temps suficient perquè puguin
reunir-se i analitzar-lo detingudament, igual que varen fer l’any passat, creu que hi ha
propostes com algunes en matèria de personal del tipus de pagar tots els
medicaments als treballadors que estan en l’assistència sanitària col·legial, tot i que no
sap si això és factible en aquests moments perquè en el document encara ho
proposaven. També diu que es va parlar d’una licitació per 2 caixers automàtics per al
cobrament de tributs amb un cost de 100.000 €; ERC no creu que aquesta mesura
aporti massa beneficis a la gestió i en canvi és una despesa més al damunt.
A continuació, el senyor Pere Culell diu que troba sarcàstic que es parli de l’aportació
de l’estat a l’Ajuntament.
Sobre l’esmena del Grup Municipal Socialista diu que és bona per a la ciutat perquè
parla d’intentar aconseguir 125.000 € de partides tècniques com evitar fer fulletons,
gastar menys material d’oficina, menys cartutxos d’impressores, fer servir més
Internet, suposar que hi haurà retorns de les llars d’infants, intentar fer un nou pacte de
l’arrendament de la llar d’infants Petit Príncep, etc. Li sobta, però, que es parla
contínuament del pla de ciutat presentat pel Grup Socialista, i diu que un cop el seu
partit el va analitzar els va donar la sensació que era un pla que pressuposava una
disponibilitat econòmica que era impossible i també que estava fet sense tenir en
compte el grup municipal perquè justament en aquesta sala es va aprovar un Pla de
ciutat, el qual està en marxa i en el que es contemplen moltes de les coses de les que
es parla en la moció que presentaran més endavant en l’apartat de mocions.
Per tant, ERC creu que el PSC o bé no coneixen el pacte de ciutat amb el que s’està
treballant i que justament avui el gerent els ha fet arribar l’últim document de treball
actualitzat i on es parla d’intentar donar els serveis socials que facin falta, en qualsevol
moment, si la situació empitjora. Per això pensa que no cal fer una moció per parlar de
temes que ja estan votats en un Ple de l’Ajuntament. Diu que és un full de ruta que ells
varen fer però pensa que desconeixen o obvien que n’hi ha un altre que ja està
aprovat pel Ple.
Apunta que no entrarà en detalls de quantitats doncs ERC opina que ja no s’haurien
d’haver fet despeses anteriors, ara bé, sí que haurien intentat mantenir el personal i fer
un pressupost diferent. Diu que fer un pressupost és un mandat de l’equip de govern.
Creu, tal i com feia referència el senyor Jordi Masdeu, que en moments excepcionals
s’han de prendre mesures excepcionals i ara que s’han de fer pressupostos de
resistència convé tenir més informació i estar oberts a les aportacions que puguin fer
els grups per tal de fer uns pressupostos el màxim de consensuats amb tothom. Té la
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sensació, malgrat que s’ajusta a dret, que el grup del govern va triar un company per
aprovar els seus pressupostos i així ho estan escenificant amb l’esmena i la moció.
Finalment, confirma que votaran negativament al dictamen del pressupost 2013.

L’alcalde assenyala que seguidament es farà una segona volta d’intervencions, amb
una durada màxima de 5 minuts i quant a l’esquema de la votació, atès que alguns
grups han mostrat una diferent voluntat amb relació a la moció presentada pel Grup
Municipal del PSC, i atès que es tracta d’una esmena d’addició, no de substitució, es
faran dues votacions diferents: una primera amb relació a l’esmena i una segona per al
projecte de pressupostos.
El senyor Josep M. Sala, del Grup Municipal de CiU, contesta algunes de les
intervencions que s’han fet, en alguns casos perquè així li ho han demanat i en altres
casos perquè demostren un cert desconeixement i considera que cal fer aclariments.
Diu que acabarà el seu parlament fent referència a l’apartat de l’endeutament perquè
en la seva intervenció anterior no ha tingut temps de referir-s’hi. També procurarà
explicar quelcom sobre inversions, doncs creu que no és bo per al pressupost que les
coses no quedin degudament explicitades.
Al Grup d’ERC els diu que l’afirmació que ha fet el senyor Pere Culell al principi de la
seva intervenció també es pot aplicar al punt sobre la plantilla, doncs també formaven
part del govern anterior. També han dit que farien coses diferents però no n’han dit ni
una i els diu que l’únic que aporten és el seu vot negatiu.
Quan han fet referència als companys de viatge, els diu que quan van presentar el
pressupost no tenien cap company de viatge però hi ha hagut algun grup que amb
voluntat i esforç ha tingut ganes de buscar possibles solucions al pressupost, com ha
estat el cas del PSC, mentre que d’altres no han estat a aquest nivell d’estudi i de
ganes de voler tirar endavant algun tipus d’esmena o aportació que fes possibilista
aquest pressupost.
Pel que fa referència al Grup del PP, el senyor Josep M. Sala diu que li sembla molt bé
que parlin de MEES, de FORUM i d’Aigües de Manresa, però que no és el mateix el
temps que necessita l’oposició per fer la seva valoració que el que necessita el govern
per fer l’exposició primera dels pressupostos i admet que hi ha hagut moltes coses que
han quedat en el tinter, entre elles que el consolidat puja el que puja i no són els 78 i
escaig milions de l’Ajuntament de Manresa.
Recorda al senyor Javaloyes que ha parlat de la liquidació d’1,68 milions del 2010,
però també li recorda que la incidència en el pressupost del 2013, igual que és
aquesta dels 1,68 milions d’euros del 2010 que es van incorporar en el pressupost del
2012, també li recorda que van tenir una afectació negativa de les liquidacions del
2008 i el 2009 que sumades pujaven 5,3 milions d’euros, si bé és cert que es liquiden
en 5 anys. Així doncs, li diu que de medalles, poques.
També diu que sobre el 21% que representen les transferències de l’estat respecte el
total dels ingressos, diu que com més petit sigui el pressupost municipal més important
serà la partida de les transferències de Madrid, de manera que si se segueix en
aquesta línia l’any que ve el percentatge podria arribar al 25% i això seria el pitjor que
li podria passar a la ciutat perquè voldria dir que el pressupost va en davallada. Diu
que el pressupost ha de ser creixent i en aquest context l’aportació de Madrid també
hauria de ser del 25%, no pas en el cas d’un pressupost decreixent.
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Lamenta que el senyor Xavier Javaloyes hagi explicitat que el PP votarà que no als
pressupostos però no recorda que hagin aportat cap idea. En canvi, ha fet servir
paraules grandiloqüents i ha parlat de projectes de futur, de principis bàsics, però en
cap moment ha esmentat coses concretes susceptibles de ser estudiades com a
millores en el pressupost.
Al Grup de PxC els diu que s’han fet un embolic amb la referència que han fet als 7
milions de la seguretat social que l’any passat estaven en una partida i que enguany,
degut a obligacions legals i pressupostàries s’han hagut de repartir en totes les
partides pressupostàries que tenien personal i que degut a això venia l’estalvi. Els diu
que això que diuen és absolutament irreal i que l’estalvi de seguretat social és
exactament el mateix que corresponia a l’any anterior per la persona que estava
treballant a l’Ajuntament.
Pel que fa a les paraules de la CUP, el senyor Josep M. Sala troba que totes les
intervencions d’aquest grup intenten ser molt assembleàries. Entén que és la manera
que ells tenen de fer, però els diu que no poden pretendre que ells siguin assemblearis
en tot. Diu que una cosa és ser participatius i hi estan d’acord i ho intenten ser, no
solament amb els grups municipals sinó amb les entitats representatives de la ciutat.
Insisteix que no s’ha de confondre ser participatius amb ser assemblearis.
Diu que la CUP ha fet un atac a la línia de flotació dels drets socials, però pensa que el
pressupost que s’ha fet és molt acurat i possibilista en base a la situació de
l’Ajuntament. Tot i això tenen ganes de poder fer més coses i segurament en el decurs
del 2013 s’hauran d’elaborar nous projectes per al 2014, però el que no poden fer és
mantenir una línia de continuïtat que no els porta enlloc i preveu que s’hauran de fer
canvis de major calat en el decurs del 2013.
A l’igual que la CUP, el senyor Josep M. Sala diu que CiU també lamenta la davallada
en els temes d’ocupació però que la situació en la que es troba la Generalitat, la qual
és fruit d’altres circumstàncies i de dependències d’altres administracions,
malauradament fa que les coses se situïn en aquest nivell. En canvi, està en contra de
l’afirmació que ha fet el senyor Jordi Masdeu amb relació al fet que la ciutat serà més
bruta i li diu que això és mentida. Pensa que la ciutat estarà igual de neta que ho està
ara i el repta que al llarg del 2013 li demostri si s’haurà embrutat més o no. Diu que no
es poden fer afirmacions derrotistes com aquesta, potser pot anar bé quan s’és
assembleari per bellugar a la gent però no es poden fer afirmacions negatives amb
desconeixement. D’altra banda, apunta que aquest grup municipal malgrat que han dit
que farien les coses diferents no han fet cap aportació concreta, pensa que l’únic que
volen fer és fer créixer partides de despesa, però falta que diguin amb quins ingressos.
Els diu que són incongruents perquè no sap com es poden incrementar les partides
que diuen que són baixes si al mateix temps també els diuen que pensen que els
ingressos no es realitzaran. Els demana que posin sobre la taula propostes concretes
de què s’ha d’augmentar i què s’ha de disminuir perquè si no, es queda molt bé davant
de la galeria però no serveix de res.
Respecte la intervenció del PSC, informa que votaran a favor de l’esmena que han
presentat i els agraeix la predisposició que han demostrat des de la primera reunió que
van tenir amb ells, i puntualitza que també s’han reunit amb altres grups. Comenta que
han vist que han tingut una sensibilitat diferent i que gràcies a aquesta predisposició i
ganes de trobar punts de coincidència, amb la seva abstenció al dictamen es podran
tirar endavant els pressupostos, per al bé de la ciutat.
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Per tancar les contestes als grups fa menció al tema de l’endeutament. Explica que a
data de 19 de desembre el coeficient d’endeutament és de 116,37, mentre que l’any
passat oscil·lava entre els 125 i 128. Caldrà veure amb quina xifra concreta es tancarà
l’exercici el 31 de desembre. Pel que fa referència a l’endeutament, diu que les
necessitats d’aquest any són les que són i que les de l’any vinent s’han prefixat, i les
que es preveuen per al 2014 i 2015 són d’una línia molt similar a les del 2013, amb la
qual cosa financerament, els 12 milions d’euros que hi ha de càrrega financera
continuaran existint en els propers dos anys. Diu que és cert que aquest any hi ha
unes necessitats en el tema d’inversions, les quals seria desitjable que l’any que ve no
hi fossin o de ser-hi que hi fossin en una mesura més modesta que permetés alliberar
recursos per poder fer front a serveis directes a la ciutadania, doncs aquesta és
l’obligació de l’Ajuntament.
Esmenta que en la seva anterior intervenció s’ha oblidat de comentar que quan
s’aprova un pressupost, aquest no és dels uns o dels altres, sinó que es tracta del
pressupost de la ciutat, de tots, malgrat que sigui cert que uns hagin participat més,
altres menys i altres que simplement no ho hagin fet.
El senyor José Luís Irujo, president del Grup Municipal del PSC, pensa que el seu
posicionament ha quedat suficientment clar en la seva intervenció anterior i li ha
sorprès que el senyor Pere Culell no ho hagi entès, tot i que en la Junta de Portaveus
també va poder explicar de forma detallada i amb rigorositat la postura del PSC. Per
això, diu que ho tornarà a explicar.
Diu que és públic que des del mes d’agost el PSC de Manresa va fer arribar a tots els
grups polítics municipals d’aquest Ajuntament una proposta de pacte social amb 44
propostes. Assenyala que fins a data d’avui no hi ha hagut cap pronunciament per part
d’ERC. L’únic grup que va mostrar la seva voluntat per seure i parlar de la proposta va
ser el grup de CiU, i així ho varen fer.
Assenyala que si s’agafa el document es pot veure que hi ha absoluta coherència amb
allò que el PSC ha proposat en aquest Ple. Diu que van presentar 3 prioritats que són:
cobertura social universal bàsica assegurada, pla d’emprenedoria local i un pla local
d’ocupació. Pensa que potser no han tingut èxit perquè la seva petició era agosarada,
atès que demanaven un milió d’euros. No entén per què algú se sorprèn de la postura
del PSC doncs troben que és coherent amb el que deien a l’agost, i de la mateixa
manera es podran sorprendre quan vegin que en l’esborrany del pacte de ciutat de
promoció econòmica i cohesió social s’incorporen propostes que el PSC va fer en veu
alta en l’última reunió i amb les quals insisteixen en les mateixes coses: la cobertura
social bàsica universal, el pla d’emprenedoria local i el pla local d’ocupació.
Diu que en tot això hi tornaran a insistir l’any que ve i que en aquest document basaran
la seva política municipal.
No sap quin problema deuen tenir les esmenes del PSC doncs troba que en 16 anys a
l’Ajuntament de Manresa l’únic grup que ha presentat esmenes als pressupostos ha
estat el Grup Municipal Socialista, l’any passat i aquest. Sembla que ara el problema
està en les esmenes, no en el dictamen del pressupost. Demana al GMERC que, si
troben que les esmenes són encertades, les votin favorablement i si creuen que no ho
són, que les votin negativament, doncs diu que així és com se sustenten les coses en
política. Troba malament que dubtin del treball que fa el PSC, entre altres coses
perquè diu que són 4 regidors modestos que fan el que poden, però que sobre
Acta de la sessió plenària núm. 14, de 20 de desembre de 2012

67

aquesta esmena i aquesta moció diu que han estat profundament treballades amb la
millor intenció del món i sense més ambició que la de millorar un pressupost en
benefici de les persones que puguin ser-ne beneficiàries.
Creu que quan algú genera confusió i esdevé el centre d’atenció és perquè en alguna
cosa deu haver encertat. Pensa que potser l’encert del PSC està en el que ha dit
abans sobre que els polítics s’omplen la boca de consens, respecte i unitat però a
l’endemà fan tot el contrari, mentre que quan es fa el que es promet això causa
perplexitat i una certa incomoditat. Si aquest és el problema d’ERC diu que l’any que
ve els ofereix tota la col·laboració per presentar esmenes conjuntes, però que més
enllà d’això no sap quin altre oferiment podria fer per convèncer-los que no han
escenificat res. Insisteix que han fet un treball seriós i rigorós des del mes d’agost i que
hi ha hagut receptivitat per part de l’equip de govern per acceptar part de les propostes
que els han fet, i que encara queden propostes de les 44 que van fer –algunes de les
quals no tenen cap repercussió a nivell de pressupost- que són molt importants per a
ells. Per això, aniran incidint en aquestes propostes en la comissió de promoció
econòmica i cohesió social.
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, s’adreça al
senyor Josep M. Sala i li diu que les propostes que la CUP pot fer és amb relació al
mal finançament dels ajuntaments. No han fet referència a partides concretes perquè
el seu grup vota no només en contra de les despeses sinó també en contra dels
ingressos del pressupost.
Entén que el senyor Josep M. Sala defensi un argument amb relació a la neteja però
diu que ell en defensa un altre, que ell defensi un moviment assembleari i que el
senyor Sala no, el que no entén és que el senyor Josep M. Sala ho barregi i que digui
que està afirmant que Manresa estarà bruta perquè és assembleari.
Aprofita per contestar al senyor José Luis Irujo sobre el tema de l’Ateneu atès que no
ho ha pogut fer amb anterioritat i li diu que és veritat que va passar pel Consell de
districte, del qual en formava part com a representant de la CUP, però diu que no és
veritat que aquest tema es decidís allà doncs simplement se’n va informar. Explica que
la informació que es va donar en aquell moment va ser la mateixa que la que ha donat
avui, és a dir, es va dir que aquest projecte no costava res directament a l’Ajuntament.
En canvi, té entès que això no és ben bé així perquè hi va haver una inversió de 4
milions d’euros. Assenyala que el milió d’euros d’aquest any ve de la Diputació i que a
part del cànon hi ha també una aportació d’empreses. Per tant, diu que queda per
pagar una part de l’Ajuntament.
El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Municipal del PP, comenta que en
el seu parlament el que ha fet ha estat constatar la simple realitat del pressupost 2013
i que fins i tot ha dit que no volia entrar en debats estèrils sobre qui dóna més i qui
dóna menys finançament. En aquest sentit diu que està clar que en cas que l’estat
continués aportant el mateix en un pressupost de 100 milions en comptes de 78
milions, en comptes del 21% representaria un percentatge del 16%, però diu que quan
hi havia hagut un pressupost de 100 milions en aquest Ajuntament les aportacions de
l’estat estaven situades al voltant del 9, 10 o 11%, així que tant de bo fossin del 16%.
Assenyala que la Generalitat de Catalunya inverteix 5 milions a la ciutat de Manresa,
que en inversions reals solament inverteix 250.000 €. Per això creu que cal constatar
la realitat i recomana moderar els discursos i ser prudents quan es parla dels espolis
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de les administracions, tema sobre el qual sovint se n’ha parlat en aquesta Sala de
Plens.
Troba que no és cert que faci servir paraules grandiloqüents, tal i com ha dit el senyor
Josep M. Sala que fa. Repassa les paraules que ha emprat i diu que ell ha parlat de
projectes, iniciatives, futur, lideratge, il·lusió, esperança, expressions que per a ell no
són grandiloqüents, en qualsevol cas està parlant de realitats. Agraeix que l’equip de
govern els hagi donat el pressupost amb temps per poder-lo estudiar i per entendre
que el PSC s’abstingui perquè ha presentat una esmena. Assenyala que no és veritat
que l’únic grup que ha presentat una esmena als pressupostos en 16 anys hagi estat
el Grup Socialista perquè es el PP va impugnar el pressupost quan el PSC governava
a la ciutat, cosa que considera que sí que és una alternativa de pressupost.
Diu que hi ha d’haver un lideratge i demana de forma expressa a l’alcalde que lideri la
ciutat, perquè Manresa necessita projectar il·lusions per teixir esperances i perquè hi
hagi iniciatives que siguin projectes de ciutat sobre els quals se’n pugui parlar
obertament, a l’igual que hi ha hagut projectes de ciutat en els darrers 15 anys i que
han estat consensuats per totes les forces polítiques i han estat reeixits. Pensa que cal
continuar treballant en aquesta línia.
Finalment, diu que votaran a favor de l’esmena del PSC perquè és una esmena
d’addició i els sembla bé. Amb tot, recorda que al 2003, 2004 i 2005 quan el PSC
estava al govern, el grup Socialista va votar en contra de la creació dels vivers
d’empresa, i possiblement ara no caldria fer aportacions d’un pressupost de 125.000 €
per a l’emprenedoria si es tingués un viver d’empreses fort i ferm que hagués pogut
afrontar els reptes d’una crisi en el seu moment, i no pas anar tard com ara. Sobre el
dictamen de pressupost, diu que el seu vot continua sent negatiu.
El senyor Pere Culell, president del Grup Municipal d’ERC, pensa que s’ha arribat
a l’apartat dels retrets, el qual desagrada tant a la ciutadania. Creu que els membres
del Consistori presents a la sala no coincideixen en molts punts de vista sobre temes
socials, ocupacionals, de participació i sobre la forma de fer la política. Diu que tots els
punts de vista són respectables però que ningú té la veritat i per això ha fet referència
a la humilitat, al fet que tothom és conscient de la situació actual i que són partícips de
la gestió anterior.
Per ERC aquest pressupost té dues xacres anteriors, que són el mal finançament i les
herències, amb totes les coses bones i les dolentes que tenen les herències. També
que hi ha tot un conjunt de despeses fetes que ells no haurien fet: el pla de civisme, de
mobilitat, i la redacció de projectes urbans amb un cost de 162.000 €, els caixers
automàtics de tributs amb 107.000 €, externalització del POUM amb 70.000 €, pati del
xalet de Casa de Caritat 20.000 € i altres coses similars. Pensa que no cal demostrar
que estan treballant per la ciutadania i que tots intenten que s’arribi al millor pressupost
possible perquè la ciutat sigui sostenible.
Sobre el pacte de ciutat diu que es va votar el passat mes de maig i que l’aportació del
Grup Socialista es va fer a l’agost quan ja s’havia engegat una altra cosa. ERC va
valorar el pla atentament i van veure que les propostes que s’hi feien estaven fora de
la realitat, com si no entenguessin el moment actual i els semblava que no tenien en
compte tot el que s’havia fet, tant per part del Grup Socialista com per part de
l’Ajuntament en els mesos anteriors, que era inassumible econòmicament i que
obviava qüestions com el finançament de la Generalitat que no sortia per enlloc i
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parlaven que la Generalitat incomplia. L’única aportació que va fer el PSC fins l’agost
va ser demanar un pla de participació i aportar aquest pacte al mes d’agost. Agraeix al
senyor Irujo que li hagi tornat a explicar com el van desenvolupar però li diu que ja el
va entendre quan va parlar a la Junta de Portaveus, tot i que ell és lliure de fer les
seves interpretacions, les quals poden ser equivocades o no.

L’alcalde sotmet a votació l’esmena presentada pel Grup Municipal del PSC al
dictamen 3.2.1, i el Ple l’aprova per 17 vots afirmatius (11 GMCiU, 3 GMPSC i 3
GMPP), 2 vots negatius (2 GMCUP) i 5 abstencions (3 GMERC i 2 GMPxC).

L’alcalde sotmet el dictamen 3.2.1 a votació, amb l’esmena incorporada, i el Ple
l’aprova per 11 vots afirmatius (11 GMCiU), 10 vots negatius (3 GMERC, 3 GMPP, 2
GMPxC i 2 GMCUP) i 3 abstencions (3 GMPSC).
3.2.2

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la revisió de tarifes del servei
públic d’auto-taxis, exercici 2013.

A l’entrar en el coneixement d’aquest punt, la senyora Sònia Díaz abandona la sessió.
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, del 18 de desembre de
2012, que es transcriu a continuació:
“Vistes les sol·licituds presentades per a la revisió de tarifes del servei públic
d’autotaxis de la ciutat de Manresa per a l’exercici 2013 que es detallen:
1. Sol·licitud presentada el dia 30 d’octubre de 2012 pel senyor XXXXX, en
representació de l’Associació de Radiotaxi Manresa.
2. Sol·licitud presentada el dia 6 de novembre de 2012 pel senyor XXXX en
representació del Sindicat del Taxi de Catalunya.
3. Sol·licitud presentada el dia 12 de desembre de 2012 pel senyor XXX, en
representació de l’Associació de Radiotaxi Manresa.
De conformitat amb el que disposen els articles 2 i 3 del Decret 149/1988, de 2 d’abril
sobre modificació i implantació de tarifes de béns i serveis en règim d’autorització o
comunicació prèvies.
Vistos els estudis econòmics presentats.
Vistos els informes emesos pel cap de Secció de Tresoreria.
Vist l’informe emès per la cap de Secció de Gestió Tributària:
El President de la Comissió Informativa d’Hisenda i Governació, proposa al Ple de la
Corporació Municipal l’adopció dels següents
ACORDS:
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PRIMER: Tenir per desistida la sol·licitud presentada el dia 30 d’octubre de 2012 pel
senyor XXXXXXX, en representació de l’Associació de Radiotaxi Manresa,
per haver-se presentat una nova sol·licitud amb posterioritat i contradictòria
amb aquesta.
SEGON: Informar desfavorablement la sol·licitud e revisió de tarifes presentada el dia
6 de novembre de 2012 pel senyor XXXXXXX en representació del Sindicat
del Taxi de Catalunya, per considerar que les tarifes proposades no
asseguren el manteniment de l’equilibri financer del servei.
TERCER: Informar parcialment de forma favorable la sol·licitud de revisió de les tarifes
del servei públic d’autotaxis de la ciutat de Manresa per a l’exercici 2013,
presentada en data 12 de desembre de 2012 per l’Associació de Ràdio Taxi
Manresa, en base a l’informe tècnic elaborat al respecte, i proposar el règim
tarifari següent, el qual és inferior en determinats components tarifaris al
sol·licitat:

Component tarifari

Tarifa
mòdul 1

Tarifa
mòdul 2

Baixada de bandera

2,45

2,10

Quilòmetre recorregut

1,25

1,10

Hora d’espera

18,30

18,30

Suplements:
Recollida a domicili

1,60

Sortida d’estacions

1,05

Maletes

1,05

Animals domèstics

1,15

Serveis especials(bodes, funerals, - 60,70
inclou dues hores d’espera-)

Els gossos pigall, cotxets de nen/a i les cadires de rodes son gratuïts.
Tarifa 1 : Caps de setmana, dies festius i laborables de 20.00 hores a 8.00
hores.
Tarifa 2: Laborables de 8.00 a 20.00 hores.
Suplement de 2€, per a dos dies:
De les 20 hores del dia 24 de desembre a les 20 hores del dia 25 de
desembre,
i de les 20 hores del dia 31 de desembre a les 20 hores del dia 1 de gener.
QUART: Traslladar aquest acord, juntament amb l’expedient de la sol·licitud de revisió
de les tarifes a la Comissió de Preus de Catalunya per a la resolució de la
sol·licitud esmentada.”

El senyor Josep M. Sala, del Grup Municipal de CiU, explica que el dictamen fa
referència a la sol·licitud realitzada per l’Associació Ràdio-Taxi per tal d’incrementar les
tarifes en un 5%. Diu que la proposta s’ha estudiat pels equips tècnics i s’ha pactat un
Acta de la sessió plenària núm. 14, de 20 de desembre de 2012

71

increment de les tarifes en un 4% per a l’any vinent, ja que des d’un punt de vista
d’estructura és defensable davant la Comissió de Preus de Catalunya que és a qui
correspon l’aprovació.

L’alcalde sotmet el dictamen 3.2.2 a votació, i el Ple l’aprova per 19 vots afirmatius (11
GMCiU, 2 GMPSC, 3 GMERC, i 3 GMPP), i 4 abstencions (2 GMPxC i 2 GMCUP) i,
per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
3.2.3

Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, de la modificació de
l’ordenança fiscal núm. 35, reguladora de la taxa per visites a museus,
exposicions i altres centres o llocs anàlegs i de la núm. 39, reguladora de
la taxa per la prestació de serveis socials.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de l’11 de desembre
de 2012, que es transcriu a continuació:
“El cap de Servei de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme ha emès l’informe
següent, per a la modificació de diverses tarifes de la taxa per visites a museus,
exposicions i altres centres o lloc anàlegs.
D’altra banda, per part de la cap de Secció de Serveis socials, es sol·licita incrementar
la tarifa de la taxa per la prestació del Servei de Teleassistència, ja que s’han
incrementat els costos del servei.
Vist l’informe emès per la cap de Secció d’Hisenda.
El regidor delegat d’economia proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels acords
següents:
PRIMER: Aprovar provisionalment la modificació de diverses tarifes i de la disposició
final de l’ordenança fiscal número 35, reguladora de la taxa per visites a museus,
exposicions i altres centres o llocs anàlegs:
Es modifica l’epígraf 2.1.4 (per aclarir els dies d’aplicació de la tarifa reduïda) i ca
l’apartat 5, es rectifica l’error material de l’epígraf 2.3.4 i s’estableix la tarifa
corresponent a l’epígraf 2.3.5, tal i com es detalla:
EPÍGRAF

CONCEPTE

TARIFA (€)

2.1.4

Tarifa especial

3,00

Aquesta tarifa s’aplicarà en les jornades festives de la
ciutat ( 21 de febrer i dilluns de Festa Major), i amb motiu
d’altres ocasions o esdeveniments de caràcter especial o
extraordinari,
declarats
expressament
d’aquesta
naturalesa per la Regidoria-delegada.
2.3.4

Tarifa grup escolar (a partir de 20 pax)

2,50

2.3.5

Tarifa visites guiades grup escolar (a partir de 20 pax)

3,50
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L’anterior epígraf 2.3.5 passa a ser el nou apartat 2.3.6

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança Fiscal començarà a regir a partir de l’endemà de la publicació al
BOP de la seva aprovació definitiva i continuarà en vigor mentre no s'acordi la seva
modificació o derogació.
SEGON: Aprovar provisionalment la modificació de l’article 7 i la disposició final de
l’ordenança fiscal núm. 39, reguladora de la taxa per la prestació de serveis socials:
ARTICLE 7
La quantia de la taxa serà la que resulti de l’aplicació de les tarifes següents:
EPÍGRAF

CONCEPTE

TARIFA (€)

1

Teleassistència (€ / mes)

5,00

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança Fiscal començarà a regir a partir de l’endemà de la publicació al
BOP de la seva aprovació definitiva i continuarà en vigor mentre no s'acordi la seva
modificació o derogació.
TERCER: Exposar al públic els acords precedents, juntament amb la nova redacció
del l'article modificat, al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, durant trenta dies comptats a
partir del següent al de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la
Província, el qual també es publicarà en un diari dels de més difusió de la província.
Dins d'aquest termini els interessats podran examinar l'expedient i presentar-hi les
reclamacions que creguin oportunes.
Transcorregut aquest període sense que s'hi hagi formulat cap reclamació o al·legació,
els acords adoptats restaran aprovats definitivament.
QUART: En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al Butlletí Oficial de la
Província els acords elevats a definitius i el text íntegre dels articles modificats, que
entraran en vigor l'endemà de la seva publicació al BOP.”
La senyora Sílvia Gratacós, del Grup Municipal de CIU, explica que el dictamen fa
referència a l’aprovació de la modificació de diverses tarifes corresponents a
l’Ordenança fiscal número 35 i a l’Ordenança número 39.
Diu que la primera està relacionada amb la taxa per visites a museus, exposicions i
altres centres anàlegs. S’estableix que la Tarifa especial de 3 euros que només
s’aplicava a dies festius de la ciutat, el dia 21 de febrer i el dilluns de Festa Major, es
pugui aplicar amb motiu d’altres ocasions o esdeveniments de caràcter especial o
extraordinari.
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La segona taxa que es vol aprovar, correspon a la Tarifa per a grups escolars, a partir
de 20 persones de 2,50 euros, i una tercera Tarifa per a visites guiades i per a grups
escolars, a partir de 20 persones, de 3,50 euros.
Explica que el dictamen també vol aprovar la taxa per la prestació de serveis socials,
en concret de Teleassistència, passant a ser de 5 euros mensuals.

L’alcalde sotmet el dictamen 3.2.3 a votació, i el Ple l’aprova per 19 vots afirmatius (11
GMCiU, 2 GMPSC, 2 GMERC, 2 GMPxC, i 2 GMCUP), i 3 abstencions (3 GMPP), i 1
abstenció legal del senyor Pere Culell, per trobar-se absent de la sala en el moment de
la votació d’acord amb l’article 100.1 del ROF) i, per tant, esdevé acord plenari amb el
contingut que ha quedat reproduït.
3.2.4

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la relació de baixes dels drets
reconeguts i obligacions reconegudes de pressupostos tancats. Exercici
2012.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 30 de novembre
de 2012, que es transcriu a continuació:
“Atesa la conveniència de procedir a la depuració dels drets reconeguts i obligacions
reconegudes segons relació preparada per Intervenció, amb la finalitat de reflectir de la
manera més real possible la situació econòmico-financera de la Corporació, es
proposa al Ple de la Corporació, l’adopció de l’acord següent:
Aprovar la relació de baixes dels drets reconeguts i obligacions reconegudes, que han
resultat sobrants de les previsions contretes en el seu dia i que es relacionen a l’annex
únic a aquesta proposta, per un import total els drets de 932.038,05 €, i les obligacions
de 5.945,45 €.”
RELACIO DE BAIXES D'OBLIGACIONS RECONEGUDES DE PRESSUPOSTOS TANCATS. ANNEX UNIC
2012
EXERCICI PARTIDA

NÚM.OPERACIÓ

EXPLICACIÓ

EUROS

A60490067 FOMENT
REHABILITACIÓ
URBANA DE
220110022852 220121003947 MANRESA

Lloguer c/ Sta. Llúcia, 21
baixos, 1-2, per la
formació censos
habitatges. Octubre 2011Març 2012

1.553,09

220110022894 220121003948 XXXXXX

Tallers programa Formatic
curs 2011-2012. 1r
quatrimestre octubre
2011-gener 2012

192,00

B64311210.- AULA
220121001418 220121003940 NOVA BAGES, SL

Contractació de la
formació en competències
claus. SUMA'T

360,00

A58447871.ELECTRODOMESTI
220110023173 220121003949 CS MARQUEZ,SA

Rentadora frontal FAGOR

0,01

O

2011

2011

2011

2011

92062 202

4910 226

24173 226

3320 623

PROVEÏDOR

EXERCICI

O/
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2011

2011

2410 202

220121003691 220121003950 XXXX

Contracte arrendament
immoble c/Era de
l'Esquerra, 2. Les factures
anirant a càrrec
pressupost 2012

4400 467

A08552770.TRANSPORTES
220121003928 220121003951 CASTELLA, SA

Conveni col.laboració
establiment "Títol social
perifèric". Import sobrant.

2.032,83

TOTAL
................................

5.945,45

1.807,52

RELACIÓ DE BAIXES DE DRETS RECONEGUTS DE PRESSUPOSTOS TANCATS.
EXERCICI 2012

REFERÈNCIA
RD

REFERÈNCIA
RD/

EXERCICI

CONCEPTE

2005

450.06

122050006695 120121001265

GENERALITAT DE
CATALUNYA

2006

750.80

120060002703 120121001324

GENERALITAT DE
CATALUNYA

Subvenció Plans Ocupació.
Programari lliure
Subvenció finançament projecte
Rehabilitació Teatre Kursaal .
Fase 1B i2

2006

490.06

120060006622 120121001328

BRIGHTON HOVE
CITY COUNCIL

Subvenció UE proj. CAPTURE
"Programes de noves tecnologies"

815,75

2007

490.06

120070000772 120121001330

Subvenció UE proj. CAPTURE
"Programes de noves tecnologies"

7.500,00

2007

490.07

2007

490.07

BRIGHTON HOVE
CITY COUNCIL
MINISTERIO DE
TRABAJO Y
120070000770 120121001329 ASUNTOS SOCIALES
MINISTERIO DE
TRABAJO Y
120070004428 120121001331 ASUNTOS SOCIALES

2009

750.80

12009000699

120121001325

GENERALITAT DE
CATALUNYA

2009

750.80

120090005137 120121001326

GENERALITAT DE
CATALUNYA

Subvenció FSE Acció 3 E-LAB
EMPRESA
Ajuts equipament civic destinats a
fomentar i divulgar el civisme.
Centre Civic Selves i Carner.
Subv. Adequació Espais Memòries
(MANRESA SEGLE XX) Museu
Comarcal de Manresa

2009

450.07

120090000123 120121001266

GENERALITAT DE
CATALUNYA

Subv.Programes experimentals en
matèria d'ocupació PEMO

2009

450.07

120090003815 120121001268

GENERALITAT DE
CATALUNYA

2009

45000

120090000130 120121001267

GENERALITAT DE
CATALUNYA

Subv.Programes experimentals en
matèria d'ocupació PEMO
Subv. Estudi sobre l'impacte
socioeconòmic de l'Estació Central
de Manresa

2009

450.13

120090006848 120121001269

GENERALITAT DE
CATALUNYA

Subv. Programes de Formació.
ENERGIA RENOVABLE.

2.915,46

2010

450.15

120100000185

GENERALITAT DE
CATALUNYA

Sub. Programa PQPI ( Aula Jove i
PTT ) 2010.

2.831,28

2010

461.15

120100002300 120121001295

DIPUTACIO DE
BARCELONA

Subv. Targeta Client Mercat
Puigmercadal.

2010

450.06

120100000541 120121001299

GENERALITAT DE
CATALUNYA

Subv. Obres i Serveis (PO)

2010

450.06

120100002521 120121001301

GENERALITAT DE
CATALUNYA

Activitats extraescolar 2009-2010
50%

2010

450.53

120100004722 120121001306

GENERALITAT DE
CATALUNYA

Fitxa 1. SERVEIS SOCIALS
BASICS SAD. Dependència

12012100270

ORGANISME

EXPLICACIÓ

EUROS

Subvenció FSE projecte E-LAB
EMPRESA EQUAL
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0,15

192,12

1.740,09
0,01
390,41
14.116,02
12.011,56
1.071,42

332,09
7.856,10
430,00
22.500,71
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2010

450.53

120100004719 120121001316

GENERALITAT DE
CATALUNYA

Fitxa 1. SERVEIS SOCIALS
BASICS SAD. Social

2010

450.06

120100001170 120121001309

GENERALITAT DE
CATALUNYA

Subvenció PLANS
OCUPACIONALS

2010

450.05

120100001169 120121001310

GENERALITAT DE
CATALUNYA

Subv. Escola Taller FLORS
SIRERA. Casa Sostenible

17.170,28

2010

450.05

120121000701 120121001311

GENERALITAT DE
CATALUNYA

Subv. Escola Taller FLORS
SIRERA. Casa Sostenible

27.045,55

2010

450.03

120100001171 120121001312

GENERALITAT DE
CATALUNYA

Subv. ITINERARIS PERSONALS
INSERCIÓ (IPI)

2010

450.09

120100001172 120121001314

GENERALITAT DE
CATALUNYA

2011

461.01

120110006885 120121001296

DIPUTACIO DE
BARCELONA

2011

450.00

120110007173 120121001297

GENERALITAT DE
CATALUNYA

2011

461.07

120110002825 120121001298

DIPUTACIO DE
BARCELONA

2011

461.15

120110002824 120121001300

DIPUTACIO DE
BARCELONA

2011

450.49

120110003826 120121001302

GENERALITAT DE
CATALUNYA

2011

461.04

120110002693 120121001303

DIPUTACIO DE
BARCELONA

2011

450.86

120110000017 120121001313

2011

450.03

2011

0,01
5.386,47

3.488,52

Subvenció AODL ACOLLIM
Ajut econòmic pel
desenvolupament d'accions pilot
de suport a la consolidació de les
empreses.
Subvenció per finançar l'estudi
sobre el potencial de
desenvolupament turístic i
comer.del nucli antic de Manresa.
Subvenció actuació "Despeses de
l'Oficina Comarcal d'Informació al
Consumidor"
Subvenció actuació "Difusió
activitats Palau Firal i lloguer de
serveis per fires"
Subvenció. Fitxa núm.1, Serveis
Socials bàsics: Referent territorial
de la dependència.

5.409,11

560,00

SERVEI OCUPACIÓ
CATALUNYA

Subv. Programa Aula de l'Esport
Subvenció per a l'atenció 77
persones destinatàries en el marc
del Programa Experiència
Profes.(Programa SUMA'T).

52.627,00

120110000145 120121001315

SERVEI OCUPACIÓ
CATALUNYA

Subv. ITINERARIS PERSONALS
INSERCIÓ (IPI)

15.795,34

450.12

120110000146 120121001317

SERVEI OCUPACIÓ
CATALUNYA

Subv. Programa REINICIA'T

2011

450.06

120110000144 120121001318

SERVEI OCUPACIÓ
CATALUNYA

Subv. Programa Plans Ocupació
PO

2011

450.06

120110000147 120121001319

SERVEI OCUPACIÓ
CATALUNYA

2011

450.13

120110000175 120121001320

SERVEI OCUPACIÓ
CATALUNYA

2011

450.07

120110000182 120121001321

SERVEI OCUPACIÓ
CATALUNYA

Subv. Programa Plans Ocupació
PO
Subvenció Formació Integrada Formació Professional a Persones
amb risc d'exclusió social
Subvenció Dispositiu inserció
sociolaboral-orientació, inserció a
la dona.

2011

450.05

120110001244 120121001322

GENERALITAT DE
CATALUNYA

Subvenció Programa Escola Taller
i Cases d'Oficis.

2011

450.05

120110001245 120121001323

GENERALITAT DE
CATALUNYA

2011

391.90

120110007169 120121001304

9,00

84,51
8.690,00
3.000,00
154,62

6.750,00

Subvenció Programa Escola Taller
i Cases d'Oficis.
Compensació degut modificació
concessió admi.(reequilibri
ESTACIONAMIENTOS econòmic) Aparcament plaça
Y SERVICIOS , SA
Reforma.

37.004,09
14.168,45
51.277,81
36.319,37
6.510,00
84.087,04

481.418,51

TOTAL,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,, 932.038,05

El senyor Josep M. Sala, del Grup Municipal de CiU, explica que el dictamen fa
referència a la depuració dels drets reconeguts i no executats i a les obligacions
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reconegudes i no executables, per tal de reflectir de la manera més real possible la
situació econòmico-financera del pressupost.
L’import de les obligacions que es donen de baixa ascendeixen a 5.945,45 euros i dels
drets ascendeixen a 932.038,05 euros.
Diu que la majoria procedeixen de programes executats, però no justificat totalment el
100% de la subvenció.
El senyor Adam Majó, president del Grup Municipal de la CUP, demana al regidor
Sala si pot explicar, en relació a les baixes de drets reconeguts, la renúncia de
481.418,51 euros corresponents a Estacionamientos y Servicios, SA.
El senyor Josep M. Sala, del Grup Municipal de CiU, responent a la pregunta del
senyor Major manifesta que fa referència a l’acord que es va fer amb l’empresa
Estacionamientos y Servicios, SA, en el moment que es va tancar la xifra dels tres
milions que quedaven pendent de deute i que l’Ajuntament havia de pagar.
Diu que aquests 481.418,51 euros no es cobraran perquè compensaran part de les
factures que es devien, i un cop compensat encara dóna la xifra de 3 milions d’euros
que posteriorment es va buscar la fórmula de perllongar per un període de 3 anys la
concessió de la zona blava.

L’alcalde sotmet el dictamen 3.2.4 a votació, i el Ple l’aprova per 13 vots afirmatius (11
GMCiU, i 2 GMPSC), i 10 abstencions (3 GMERC, 3 GMPP, 2 GMPxC i 2 GMCUP) i,
per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
3.2.5

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la declaració de no disponibilitat
de crèdit d’aplicacions pressupostàries de l’exercici 2012.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 10 de desembre de
desembre de 2012, que es transcriu a continuació:
“Essent necessari reduir despeses, donada la situació de l’economia en general i de
l’Ajuntament en particular.
Atès que l’apartat 1 de l’article 2 del Reial Decret-Llei 20/2012 estableix l’obligació de
reduir les retribucions anuals de 2012 del personal al servei del sector públic, en
l’import corresponent a la paga extraordinària a percebre en el mes de desembre, es
proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent acord:
Declarar la no disponibilitat de crèdit, de les aplicacions pressupostàries, que consten
en l’annex únic al present dictamen, per un import de 829.470,53 euros, donant així
compliment al disposat en el Reial Decret-Llei 20/2012, de mesures per a garantir
l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.
Aquesta proposta d’acord suposa la no autorització de despeses, ni transferències de
crèdit i la no incorporació dels imports no disponibles al pressupost de l’exercici
següent, de les quantitats de les aplicacions pressupostàries que consten en l’annex
únic del present dictamen. Tot això de conformitat al què disposa l’article 33 del Reial
Decret 500/1990, de 20 d’abril.”
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CÀLCUL DEL COST PREVIST COM A NO DISPOSAT DE LA PAGA EXTRA DE DESEMBRE DEL 2012
1300
120 Estructura general de la seguretat
120.939,08
1300

121 Estructura general de la seguretat

3.587,16

1300

130 Estructura general de la seguretat

1.889,11

1300

131 Estructura general de la seguretat

1.250,97

1331

120 Programa de Mobilitat

7.141,47

1331

121 Programa de Mobilitat

145,93

1501

120 Direcció de l'Àrea de Territori

5.108,57

1501

121 Direcció de l'Àrea de Territori

162,60

15110

120 Direcció Servei d'Urbanisme

1.138,45

15111

120 Planejament Urbanístic

6.498,46

15111

121 Planejament Urbanístic

109,95

15112

120 Gestió Urbanística

9.525,53

15112

121 Gestió Urbanística

221,44

15113

120 Llicències i protecció de la legalitat

15113

121 Llicències i protecció de la legalitat

429,12

15120

120 Direcció Servei de Projectes Urbans

5.083,27

15120

121 Direcció Servei de Projectes Urbans

92,67

15121

120 Espais públics

9.990,38

15121

121 Espais públics

183,26

15123

120 Edificis municipals

5.829,82

15123

121 Edificis municipals

135,43

15124

120 Manteniment d'edificis municipals

10.185,07

15124

121 Manteniment d'edificis municipals

183,58

15124

130 Manteniment d'edificis municipals

19.650,95

15124

131 Manteniment d'edificis municipals

4.400,01

15510

120 Direcció servei de manteniment de la via

2.407,26

15510

121 Direcció servei de manteniment de la via

48,31

15511

120 Manteniment de la via pública

2.369,61

15511

121 Manteniment de la via pública

48,95

15511

130 Manteniment de la via pública

15.506,43

21.970,95

15511

131 Manteniment de la via pública

4.483,37

1631

120 Neteja de la via pública

4.843,77

1631

121 Neteja de la via pública

96,01

1640

120 Administració i gestió de serveis funera

1640

121 Administració i gestió de serveis funeraris

1641

130 Cementiri

2.751,69

1641

131 Cementiri

3.413,86

1711

120 Manteniment de Parcs i Jardins

735,94

1711

121 Manteniment de Parcs i Jardins

14,52

1711

130 Manteniment de Parcs i Jardins

14.501,32
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1711

131 Manteniment de Parcs i Jardins

1.207,11

1721

120 Programa de Medi ambient

7.132,47

1721

121 Programa de Medi ambient

213,68

2217

143 Altres prestacions econòmiques

2217 Altres prestacions econòmiques 143 Altres Prestacions econòmiques

8.286,47
168,43

2217

143 Altres prestacions econòmiques

2300

120 Àrea de serveis a les Persones

13.834,56

2300

121 Àrea de serveis a les Persones

370,99

2300

130 Àrea de serveis a les Persones

2.594,51

2300

131 Àrea de serveis a les Persones

694,93

2301

120 Administració general de Serveis Socials

5.501,66

2301

121 Administració general de Serveis Socials

127,58

2301

130 Administració general de Serveis Socials

4.337,50

2310

120 Atenció social bàsica

27.353,12

2310

121 Atenció social bàsica

510,26

2310

130 Atenció social bàsica

3.229,79

2314

120 Centres Oberts

3.986,99

2314

121 Centres Oberts

81,46

2314

130 Centres Oberts

7.226,80

2314

131 Centres Oberts

1.729,78

2317

120 Promoció de la Dona

3.566,56

2317

121 Promoció de la Dona

80,84

2317

130 Promoció de la Dona

2.873,53

2330

130 Atenció a domicili

6.962,77

2332

130 Residencies municipals

2351

120 Programa de la Gent Gran

1.589,20

2351

121 Programa de la Gent Gran

27,52

2352

120 Cooperació Tercer Món

833,83

2352

121 Cooperació Tercer Món

14,61

2353

120 Estudis Socials i Pla d'Inclusi

1.192,68

2353

121 Estudis Socials i Pla d'Inclusi

22,54

2354

120 Programa de Joventut

974,42

2354

121 Programa de Joventut

21,48

2357

120 Programa d'Acollida

1.423,24

2357

121 Programa d'Acollida

32,69

2357

130 Programa d'Acollida

1.803,60

2358

120 Participació

1.144,72

2358

121 Participació

31,22

2410

120 Estructura General Ocupació

17.740,33

2410

121 Estructura General Ocupació

376,10

2410

131 Estructura General Ocupació

1.276,30

2418

143 Treball als barris

2.396,97
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2418

143 Treballs de Barri

41,47

24110

143 PEMO

4.423,63

24110

143 PEMO

79,58

24120

143 Formació Ocupacional

2.233,26

24120

143 Formació Ocupacional

3130

120 Serveis de Salut. Estructura

2.703,07

3130

121 Serveis de Salut. Estructura

53,62

31310

130 Promoció de la salut i prevenció de la m

1.775,92

31320

120 Salubritat pública

2.416,11

31320

121 Salubritat pública

41,11

31320

130 Salubritat pública

2.895,64

3200

120 Estructura

5.406,55

3200

121 Estructura

98,22

3201

130 Planificació educativa

1.665,82

3210

120 Llars d'infants

1.030,66

3210

121 Llars d'infants

18,19

3210

130 Llars d'infants

1.702,50

3211

130 Centres d'educació infantil i primària

12.907,22

3211

131 Centres d'educació infantil i primària

3.639,31

3220

120 Conservatori Municipal de Música

2.244,81

3220

121 Conservatori Municipal de Música

34,61

3220

130 Conservatori Municipal de Música

58.596,69

3220

131 Conservatori Municipal de Música

3.952,90

3221

120 Escola d'art

1.244,85

3221

121 Escola d'art

17,38

3221

130 Escola d'art

14.212,02

3221

131 Escola d'art

2.693,42

3230

120 Dinamització educativa

2.476,16

3230

121 Dinamització educativa

48,47

3240

130 Menjadors i transport escolar

4.740,38

3240

131 Menjadors i transport escolar

1.639,26

3300

120 Administració i Serveis generals de cult

2.890,90

3300

121 Administració i Serveis generals de cult

55,34

3320

120 Biblioteques i foment de la lectura

4.854,67

3320

121 Biblioteques i foment de la lectura

89,69

3320

130 Biblioteques i foment de la lectura

4.343,20

3320

131 Biblioteques i foment de la lectura

1.220,43

3321

120 Arxiu

1.209,39

3321

121 Arx iu

17,38

3321

130 Arxiu

1.298,84

3330

130 Museus

3.738,37

3330

131 Museus

2.101,58
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3331

120 Arts plàstiques i exposicions

999,02

3331

121 Arts plàstiques i exposicions

19,08

3331

130 Arts plàstiques i exposicions

1.264,98

3340

120 Equipaments culturals de proximitat

1.014,83

3340

121 Equipaments culturals de proximitat

21,48

3340

130 Equipaments culturals de proximitat

4.382,78

3341

120 Formació i acció sociocultural

1.271,51

3341

121 Formació i acció sociocultural

20,64

3350

120 Teatre, Música i Dansa

1.223,43

3350

121 Teatre, M úsica i Dansa

23,85

3361

120 Recerca, Preservació i Difusió del Patr

1.229,30

3361

121 Recerca, Preservació i Difusió del Patr

27,01

3380

120 Cicle Festiu

1.362,43

3380

121 Cicle Festiu

38,96

3400

120 Administració general de l'esport

1.156,20

3400

121 Administració general de l'esport

20,91

3411

130 Esport de lleure i competició

8.490,17

3411

131 Esport de lleure i competició

378,62

3420

120 Gestió del manteniment ordinari

868,95

3420

121 Gestió del manteniment ordinari

15,60

3420

130 Gestió del manteniment ordinari

12.143,10

3420

131 Gestió del manteniment ordinari

6.115,62

4220

120 Empresa i Innovació . Estructura general

8.650,64

4220

121 Empresa i Innovaci . Estructura general

4320

120 Promoció Turística

1.440,29

4320

121 Promoció Turística

34,06

4910

120 Tecnologies i societat de la informació

1.047,76

4910

121 Tecnologies i societat de la informació

23,14

9121

120 Alcaldia

18.794,92

9121

121 Alcaldia

405,38

9121

130 Alcaldia

1.233,93

9122

120 Comunicació

3.134,98

9122

121 Comunicació

56,11

9201

120 Recursos Humans

18.428,74

9201

121 Recursos Humans

425,16

9202

120 Secretaria

9202

121 Secretaria

774,02

9202

130 Secretaria

11.160,98

9204

120 Sistemes d'informació

21.404,23

9204

121 Sistemes d'informació

482,50

9204

130 Sistemes d'informació

1.484,11

9310

120 Direcció Àrea Econòmica
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9310

121 Direcció Àrea Econòmica

9311

120 Servei d'Intervenció

13.249,57

9311

121 Servei d'Intervenció

277,36

9320

120 Gestió Tributaria

9320

121 Gestió Tributaria

9340

120 Tresoreria i Recaptació

23.423,03

9340

121 Tresoreria i Recaptació

518,64

TOTALS

328,80

25.513,96
509,42

829.470,53

El senyor Josep M. Sala, del Grup Municipal de CiU, diu que amb el dictamen es
dóna compliment a una Directiva provinent de Madrid corresponent al no pagament de
la paga extraordinària de Nadal als funcionaris i als laborals.
Explica que l’esmentada Disposició demanava també un dictamen aprovat pel Ple per
bloquejar les partides pressupostàries, quedant aquestes dintre del pressupost del
2012, i al mateix temps declarar la no disponibilitat de crèdit.

L’alcalde sotmet el dictamen 3.2.5 a votació, i el Ple l’aprova per 13 vots afirmatius (11
GMCiU i 2 GMPSC), i 10 abstencions (3 GMERC, 3 GMPP, 2 GMPxC i 2 GMCUP), i
per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
4.

ÀREA DE TERRITORI I PAISATGE

4.1

Regidoria delegada de Mobilitat

4.1.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la minuta del “Quart conveni
relatiu a l’adhesió dels serveis de transport públic de la comarca del
Bages al sistema tarifari integrat de l’ATM de Barcelona”.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, Mobilitat i Paisatge,
de 26 de novembre de 2012, que es transcriu a continuació:
“Fets
1. El Departament de Territori i Sostenibilitat, el Consell Comarcal del Bages i
l’Ajuntament de Manresa estan tramitant la constitució del consorci de transport públic
de la Catalunya Central que, entre les seves funcions, preveu la implantació d’un
sistema integrat de tarifes a l’àrea del Bages per tal de millorar substancialment la
qualitat, l’eficàcia i l’eficiència de la xarxa de transport públic existent.
2. Així mateix, el Departament de Territori i Sostenibilitat està treballant per tal de
donar compliment a les Directrius nacionals de mobilitat en el sentit de possibilitar la
integració tarifària en el conjunt del territori de Catalunya.
3. El 24 de març de 2009, el 27 de juliol de 2010 i el 22 de desembre de 2011 el
Departament de Territori i Sostenibilitat, el Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament
de Manresa, conscients de la necessitat de disposar d’un sistema tarifari integrat que
afavoreixi l’ús dels serveis de transport públic col·lectiu per part de la ciutadania en
Acta de la sessió plenària núm. 14, de 20 de desembre de 2012

82

unes condicions de preu adequades amb la potenciació de la intermodalitat, van
formalitzar uns convenis per tal de concretar el règim de funcionament i de
finançament del sistema tarifari integrat en tant no es formalitza la constitució del
consorci de transport públic de la Catalunya Central.
4. En aquest sentit, d’acord amb la mobilitat existent a la comarca del Bages i el nivell
de desplaçaments a la regió metropolitana de Barcelona, el Departament de Territori i
Sostenibilitat, el Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament de Manresa van considerar
adient que el sistema tarifari integrat a la comarca del Bages es coordini de manera
adequada amb el sistema tarifari de l’ATM de Barcelona, amb l’objectiu que els
ciutadans i les ciutadanes puguin fer ús d’uns mateixos títols de transport en l’ús dels
serveis de transport públic dins d’aquest àmbit territorial, tenint en compte que part
dels serveis ja formen part del sistema tarifari integrat de l’ATM de Barcelona.
5. Atesa la positiva experiència obtinguda amb la implantació de la integració tarifària
durant l’any 2009, 2010 i 2011, les parts consideren necessari el seu manteniment
durant l’any 2012, en tant es culmina el procés de constitució del consorci de transport
públic de la Catalunya Central.
6. L’ATM de Barcelona, com a consorci que gestiona el sistema tarifari integrat dins de
la regió metropolitana de Barcelona, valora molt positivament la incorporació d’aquest
sistema dels serveis de transport públic que cobreixen la mobilitat interna de la
comarca del Bages i també els desplaçaments des dels municipis de la comarca a la
regió metropolitana de Barcelona.
7. D’acord amb les consideracions esmentades, les parts consideren adient la
formalització d’un conveni en el qual es determinin les condicions per a l’any 2012 de
la integració tarifària dels serveis de transport de viatgers que cobreixen la mobilitat
interna de la comarca del Bages i també els desplaçaments des dels municipis de la
comarca a la regió metropolitana de Barcelona, dins del sistema tarifari integrat de
l’ATM de Barcelona i es determinin les condicions de finançament d’aquesta integració
i les actuacions a realitzar per cadascuna de les administracions signants per assolir
aquest objectiu.
8. Les despeses generades per la integració en el sistema tarifari integrat de l’ATM de
Barcelona dels serveis de transport amb origen i destinació a la comarca del Bages,
fins a un import màxim de 679.955,18,65 EUR per a l’any 2012 seran assumides de la
manera següent:
Departament de Territori i Sostenibilitat (86,59%)
Consell Comarcal del Bages (6,71%)
Ajuntament de Manresa (6,71%)

588.755,18 EUR
45.600, 00 EUR
45.600,00 EUR

9. El dia 26 de novembre de 2012 la cap de la Secció de Mobilitat d’aquest
Ajuntament, amb el vistiplau de la cap del Servei de Serveis del Territori, va emetre un
informe segons el qual l’aplicació d’aquest conveni suposarà, per a l’any 2012, una
despesa per a l’Ajuntament de Manresa de 45.600,00 EUR, que aniran a càrrec de la
partida núm. 12.4400.467 del pressupost municipal vigent, destinada a aquesta
finalitat.
Fonaments de dret
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1.
L’article 25.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, faculta els municipis per promoure activitats i serveis públics per a la gestió dels
seus interessos, dins de l’àmbit de les seves competències.
2.
El municipi té competències en matèria de transport públic urbà, segons els
articles 25.1 II) de la Llei 7/1985 i 66.3 m) del Decret legislatiu 2/2003, que aprova el
Text refós de la Llei municipal. A més, és un servei de prestació obligatòria segons
l’article 67 d) del Decret legislatiu 2/2003.
3.
Els articles 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i 111 de Reial decret
legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions
legals vigents en matèria del règim local, faculten els Ajuntaments per a concertar
convenis amb persones de dret públic i privat, sempre que no siguin contraris a
l’interès públic, a l’ordenament jurídic o als principis de bona administració.
4.
L’article 4.1 c) del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, exclou del seu àmbit
els convenis de col·laboració que formalitzin les entitats locals amb altres
Administracions públiques.
5.
L’article 273.1 del Decret legislatiu 2/2003 disposa que els ens locals poden
concertar els contractes, els pactes o les condicions que considerin adequats, sempre
que no siguin contraris a l’interès públic, a l’ordenament jurídic o als principis de bona
administració, i els han de complir d’acord amb el seu contingut.
6.
L’article 57 de la Llei 7/1985 disposa que les relacions de cooperació
econòmica, tècnica i administrativa entre les administracions públiques es realitzaran
amb caire voluntari, sota les formes i en els termes previstos a les lleis, essent
possible fer-ho mitjançant els consorcis o convenis administratius que subscriguin. De
cada acord de cooperació caldrà donar-ne comunicació a aquelles altres
administracions que resultant interessades no hagin intervingut en ell, als efectes de
mantenir una recíproca i constant informació.
7.
L’article 6 de la Llei 30/1992, aplicable supletòriament a les entitats locals,
segons l’article 9 de la citada norma, disposa que serà possible celebrar convenis de
col·laboració entre els òrgans de les diferents administracions públiques, en l’àmbit de
les seves respectives competències. L’apartat 2 del mateix article estableix el contingut
mínim dels instruments de formalització dels convenis.
8.
El capítol II del títol IX de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, regula els convenis de
col·laboració entre les administracions públiques de Catalunya. S’han d’estipular en
termes d’igualtat entre les parts. La minuta de conveni compleix la forma i el contingut
exigit per l’article 110 de la norma esmentada.
9.
El Ple de la Corporació té la competència per prendre aquest acord, segons
disposen els articles 22.2 b) Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local i 52.2 b) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat
per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, previ informe de la Comissió Informativa
corresponent.

Acta de la sessió plenària núm. 14, de 20 de desembre de 2012

84

Tenint en compte els fets i fonaments exposats, proposo al Ple de la Corporació
l’adopció del següent
ACORD
1. Aprovar la minuta del “Quart conveni relatiu a l’adhesió dels serveis de transport
públic de la comarca del Bages al sistema tarifari integrat de l’ ATM de Barcelona” a
subscriure entre aquest Ajuntament, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya, l’Autoritat del Transport Metropolità i el Consell Comarcal del
Bages, que té com a objecte definir les actuacions de les parts per a la continuïtat de
la integració dins del sistema tarifari integrat de l’ATM de Barcelona dels serveis de
transport de viatgers que cobreixen la mobilitat interna de la comarca del Bages i
també els desplaçaments amb origen o destinació als municipis de la comarca envers
la regió metropolitana de Barcelona, per a l’any 2012.
2. Facultar l’alcalde - president per tal que pugui signar el conveni i tota la
documentació necessària per a la complimentació de l’expedient.”
“Quart Conveni relatiu a l’adhesió dels serveis de transport públic de la comarca del Bages al
sistema tarifari integrat de l’ATM de Barcelona
Barcelona, XXXX de 2012
REUNITS
El Sr. _________, que actua en nom i representació del Departament de Territori i Sostenibiliat de la
Generalitat de Catalunya, en la seva qualitat de XXX segons nomenament XXX i en virtut de les
atribucions que li confereix XXX.
El Sr. Ramon Seró i Esteve, que actua en nom i representació de l’Autoritat del Transport Metropolità, en
la seva qualitat de director general segons nomenament del Consell d’Administració de l’ATM de data 3
de març de 2004, i en virtut de les atribucions que li confereix l’art. 13.f) dels Estatuts del Consorci,
aprovats pel Decret 48/1997, de 18 de febrer, i modificats parcialment pels Decrets 151/2002, de 28 de
maig, 288/2004, d’11 de maig i 97/2005, de 31 de maig.
La Sra. Adriana Delgado i Herreros, president del Consell Comarcal del Bages en nom d’aquest ens
local segons nomenament XXX, i en virtut de les atribucions que li confereix XXXXX.
El Sr. Valenti Junyent i Torras, que actua en nom i representació de l’Ajuntament de Manresa en la
seva qualitat d’alcalde segons nomenament d’11 de juny de 2011, i en virtut de les atribucions que li
confereix l’article 53.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
Les parts es reconeixen la capacitat i la representació per a signar aquest conveni.
EXPOSEN
I. El Departament de Territori i Sostenibilitat, el Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament de Manresa
estan tramitant la constitució del consorci de transport públic de la Catalunya Central que, entre les seves
funcions, preveu la implantació d’un sistema integrat de tarifes a l’àrea del Bages a fi de millorar
substancialment la qualitat, l’eficàcia i l’eficiència de la xarxa de transport públic existent.
II. Així mateix, el Departament de Territori i Sostenibilitat està treballant per tal de donar compliment a les
Directrius nacionals de mobilitat en el sentit de possibilitar la integració tarifària en el conjunt del territori
de Catalunya.
III. El 24 de març de 2009, el 27 de juliol de 2010 i el 22 de desembre de 2011 el Departament de Territori
i Sostenibilitat, el Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament de Manresa conscients de la necessitat de
disposar d’un sistema tarifari integrat que afavoreixi l’ús del serveis de transport públic col·lectiu per part
de la ciutadania en unes condicions de preu adequades amb la potenciació de la intermodalitat van
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formalitzar uns convenis per tal de concretar el règim de funcionament i de finançament del sistema tarifari
integrat en tant no es formalitza la constitució del consorci de transport públic de la Catalunya Central.
IV. En aquest sentit d’acord amb la mobilitat existent a la comarca del Bages i el nivell de desplaçaments
amb la regió metropolitana de Barcelona, el Departament de Territori i Sostenibilitat, el Consell Comarcal
del Bages i l’Ajuntament de Manresa van considerar adient que el sistema tarifari integrat a la comarca
del Bages es coordini de manera adequada amb el sistema tarifari de l’ATM de Barcelona amb l’objectiu
que els ciutadans i les ciutadanes puguin fer ús d’uns mateixos títols de transport en l’ús dels serveis de
transport públic dins d’aquest àmbit territorial, tenint en compte que part dels serveis ja formen part del
sistema tarifari integrat de l’ATM de Barcelona.
V. Atesa la positiva experiència obtinguda amb la implantació de la integració tarifària durant l’any 2009,
2010 i 2011 les parts consideren necessari el seu manteniment durant l’any 2012 en tant es culmina el
procés de constitució del consorci de transport públic de la Catalunya Central.
VI. L’ATM de Barcelona, com a consorci que gestiona el sistema tarifari integrat dins de la regió
metropolitana de Barcelona, valora molt positivament la incorporació d’aquest sistema dels serveis de
transport públic que cobreixen la mobilitat interna de la comarca del Bages i també els desplaçaments des
dels municipis de la comarca a la regió metropolitana de Barcelona.
VII. D’acord amb les consideracions esmentades, les parts consideren adient la formalització d’aquest
conveni en el qual es determinen les condicions per a l’any 2012 de la integració tarifària dels serveis de
transport de viatgers que cobreixen la mobilitat interna de la comarca del Bages i també els
desplaçaments des dels municipis de la comarca a la regió metropolitana de Barcelona, dins del sistema
tarifari integrat de l’ATM de Barcelona i es determinen les condicions de finançament d’aquesta integració
i les actuacions a realitzar per cadascuna de les administracions signants per a assolir aquest objectiu.
Per tot plegat, d'acord amb aquestes consideracions, les parts
ACORDEN
Primer. Objecte del conveni
Aquest conveni té com a objectiu definir les actuacions de les parts per a la continuïtat de la integració
dins del sistema tarifari integrat de l’ATM de Barcelona dels serveis de transport de viatgers que cobreixen
la mobilitat interna de la comarca del Bages i també els desplaçaments amb origen o destinació als
municipis de la comarca envers la regió metropolitana de Barcelona.
Els serveis de transport objecte de la integració esmentada són els que es detallen en l’annex 1.
Segon. Actuacions de les parts
El Departament de Territori i Sostenibilitat participarà en el finançament de les despeses generades per
aquesta integració en els termes establerts en el pacte tercer.
El Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament de Manresa participaran en el finançament de les despeses
generades per la integració dels serveis de transport que es detallen en l’annex 1 en els termes previstos
en el pacte tercer.
L’ATM de Barcelona permetrà la utilització dels títols de transport integrat en els serveis de transport que
es detallen en l’annex 1 que han passat a formar part del sistema tarifari integrat.
Es detallen en l’annex 2 els títols de transport integrat com a conseqüència de la integració dels serveis
interns de la comarca del Bages i dels desplaçaments amb origen o destinació en els municipis d’aquesta
comarca en relació amb la regió metropolitana de Barcelona.
Tercer. Finançament de la integració
El Departament de Territori i Sostenibilitat, el Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament de Manresa es
faran càrrec de les despeses generades per la integració en el sistema tarifari integrat de l’ATM de
Barcelona dels serveis de transport amb origen i destinació a la comarca del Bages detallats en l’annex 1,
fins a un import màxim de 679.955,18 euros per l’any 2012 d’acord amb la distribució següent:
Departament de Territori i Sostenibilitat (86,59%)
Consell Comarcal de Bages (6,71%)

588.755,18 euros
45.600,00 euros
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Ajuntament de Manresa (6,71%)

45.600,00 euros

Els imports esmentats es corresponen amb les despeses derivades de la compensació a abonar a les
empreses concessionàries dels serveis de transport detallats en l’annex 1 pel menyscapte generat per la
utilització dels títols de transport integrats de l’ATM de Barcelona. El càlcul d’aquest decrement
d’ingressos es realitzarà mitjançant la multiplicació del nombre de viatgers transportats durant l‘any 2008
per la diferència entre la tarifa mitjana ponderada de l’any 2012 del conjunt de serveis interurbans de
l’operador que són objecte del conveni, menys la tarifa neta del mes corresponent de l’any 2012 de
l’operador, resultat de la utilització dels títols integrats de l’ATM de Barcelona, inclosos en ambdós casos
els efectuats amb els títols propis de l’operador.
Es detallen com a annex 3 els imports previstos per a aquest concepte per a l’any 2012 per a cadascun
dels operadors de transports detallats en l’annex 1.
En el cas de pròrroga de la vigència d’aquest conveni, les aportacions econòmiques del Departament de
Territori i Sostenibilitat, del Consell Comarcal del Bages i de l’Ajuntament de Manresa s’actualitzaran, si
s’escau, amb l’increment de les tarifes dels serveis regulars de transport interurbà de viatgers per
carretera aprovades pel Departament de Territori i Sostenibilitat.
Aniran a càrrec de l’ATM de Barcelona amb càrrec a la partida del seu pressupost
2012/40/523/4700002/01 les despeses derivades de la integració dels serveis de transport detallats en
l’annex 1 que comuniquen la comarca del Bages amb la regió metropolitana de Barcelona, amb un import
estimat de 103.841,97 euros.
Quart.- Liquidació de les aportacions
El Departament de Territori i Sostenibilitat, efectuarà l’abonament de l’aportació prevista en el pacte
anterior a l’ATM de Barcelona en el termini d’un mes des de la formalització d’aquest conveni, amb càrrec
a la partida pressupostària PO07 D/470000100/5230/0000.
L’aportació econòmica a realitzar a l’ATM de Barcelona pel Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament de
Manresa es farà a terme mitjançant pagaments trimestrals a trimestre vençut per imports proporcionals a
l’aportació esmentada.
L’aportació a realitzar pel Consell Comarcal del Bages a l’ATM de Barcelona es durà a terme amb càrrec
a la partida del seu pressupost 441.0.227.99
L’aportació a realitzar per l’Ajuntament de Manresa a l’ATM de Barcelona es durà a terme amb càrrec a la
partida del seu pressupost 12.4400.467
Aquests abonaments es consideren a compte sens perjudici de les liquidacions definitives en els termes
que es detallen a continuació.
Un representant del Departament de Territori i Sostenibilitat, del Consell Comarcal del Bages i de
l’Ajuntament de Manresa s’incorporaran a la Mesa de la Cambra de Compensació de la integració tarifària
de l’ATM de Barcelona per tal de dur a terme el seguiment corresponent a l’evolució de la integració
tarifària dels serveis definits en aquest conveni.
Sens perjudici del que s’ha exposat, l’ATM de Barcelona trametrà mensualment al Departament de
Territori i Sostenibilitat, al Consell Comarcal del Bages i a l’Ajuntament de Manresa la informació
corresponent sobre les dades de venda i validació dels títols de transport integrats a la comarca del Bages
i en els desplaçaments amb origen o destinació en els municipis de la comarca en relació amb la regió
metropolitana de Barcelona.
Un cop efectuat el tancament de l’exercici per part de l’ATM de Barcelona, es trametrà un informe a la
resta de parts signants amb el detall de la utilització dels serveis de transport amb l’especificació dels
imports satisfets durant l’anualitat en concepte de distribució tarifària i de compensació per a la integració
tarifària a les empreses prestadores dels serveis de transport detallats en l’annex 1 a fi de practicar les
liquidacions definitives corresponents de les aportacions econòmiques previstes per aquest concepte en
el pacte tercer.
Cinquè.- Comissió de seguiment
Per tal de vetllar pel desenvolupament correcte dels objectius d'aquest conveni, es crea una comissió de
seguiment integrada per un representant de cadascuna de les parts signants. El règim de funcionament
d'aquesta comissió es determinarà de comú acord.
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Sisè.- Vigència
Aquest conveni serà vigent fins a la liquidació de les aportacions previstes en el pacte tercer pel que fa a
la integració tarifària dels serveis durant l’any 2012, sens perjudici de la seva pròrroga en els termes
previstos en el pacte següent.
Setè.- Pròrroga
Aquest conveni podrà ser prorrogat per períodes anuals, si així escau, i per acord de les parts mitjançant
la formalització dels corresponents protocols addicionals.
Vuitè.- Subrogació del consorci de transport públic de la Catalunya Central.
Un cop constituït el consorci de transport públic de la Catalunya Central es subrogarà en les obligacions
contretes pel Departament de Territori i Sostenibilitat, el Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament de
Manresa pel que fa al finançament i la resta d’obligacions assumides en aquest conveni.
En el cas que es faci efectiva aquesta subrogació, es revisarà o adaptarà el conveni en els termes que
siguin pertinents.
Novè.- Incompliment
La no observació per qualsevol de les parts de les obligacions establertes en aquest conveni facultarà a
les restants a exigir-ne el compliment efectiu i, en el cas que aquest no es produeixi, la resolució del
conveni.
Desè.- Jurisdicció
Les qüestions derivades de l'aplicació i la interpretació d'aquest conveni que no puguin ser resoltes per la
comissió de seguiment prevista en el pacte cinquè, restaran sotmeses a la jurisdicció contenciosa
administrativa.
I, com a prova de conformitat, les parts signen aquest conveni en quatre exemplars i a un sol efecte, en el
lloc i la data indicats en l'encapçalament.”

Acta de la sessió plenària núm. 14, de 20 de desembre de 2012

88

ANNEX 1
Dades serveis que s’integren per operador:

GRUP SAGALES
DADES OPERADOR 2008
DESPLAÇAMENTS INTERNS AL BAGES
Num. VIATGERS
SERVEI

OPERADOR
Transbages, SL
Transbages, SL
Transbages, SL
Transbages, SL
Transbages, SL
Transbages, SL
Transbages, SL
Transbages, SL
Transbages, SL
Transports Castellá, SA
Transports Castellá, SA
Transports Castellá, SA
Transports Castellá, SA
Transports Castellá, SA
Transports Castellá, SA
Transports Castellá, SA
Transports Castellá, SA
Transports Castellá, SA
Ferrocarriles y Transportes, SA

Manresa - Castellbell - Monistrol
Manresa - Castellgalí - Sant Vicenç
Manresa - Monistrol - Castellbell
Manresa - Pont de Vilomara - Sant Vicenç
Manresa - Mura
Manresa - Marganell
Manresa - Navarcles
Manresa - Pont de Vilomara
Pineda del Bages - Brucardes
Manresa - Moià
Manresa - Sta.Maria d'Oló
Manresa - Monistrol de Calders
Manresa - Prats de Lluçanès
Manresa - Castellar
Manresa - Aguilar
Manresa - Calaf (C-25)
Manresa - El Xup
Manresa - Sant Joan de Vilatorrada
L'Estany-Sta Mª d'Oló-Moià
Totals
DESPLAÇAMENTS BAGES - RMB

OPERADOR
Ferrocarriles y Transportes, SA
Transbages, SL
Transports Castellá, SA

Num. VIATGERS

SERVEI
Bages-RMB
Manresa - UAB
Barcelona - Prats de Lluçanès
Totals

SA ALSINA GRAELLS DE AUTO TRANSPORTES
DADES OPERADOR 2008
DESPLAÇAMENTS INTERNS AL BAGES
OPERADOR
SA Alsina Graells de Auto Transportes

SA Alsina Graells de Auto Transportes

SA Alsina Graells de Auto Transportes

SERVEI
Corredor Cardona (Callús, Cardona, Súria, Sant Martí, BCN):
Barcelona-Solsona-La Farga de Moles
Barcelona-Manresa-Solsona
Manresa-Santpedor-Cardona
Corredor Navàs (Navàs, Sallent, Balsareny, BCN):
Barcelona-Berga-Llívia
Manresa-Castellar de N'Hug
Manresa - Santpedor - Castellnou de Bages (1)
Totals

DESPLAÇAMENTS BAGES - RMB
OPERADOR
SA Alsina Graells de Auto Transportes

SA Alsina Graells de Auto Transportes

SERVEI
Corredor Cardona (Callús, Cardona, Súria, Sant Martí, BCN)
Barcelona-Solsona-La Farga de Moles
Barcelona-Manresa-Solsona
Manresa-Santpedor-Cardona
Corredor Navàs (Navàs, Sallent, Balsareny, BCN)
Barcelona-Berga-Llívia
Manresa-Castellar de N'Hug
Totals
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SA MASATS TRANSPORTS GENERALS
DADES OPERADOR 2008
DESPLAÇAMENTS INTERNS AL BAGES
OPERADOR
SA Masats Transports Generals
SA Masats Transports Generals
SA Masats Transports Generals
SA Masats Transports Generals

SERVEI
Manresa - Sant Salvador de Guardiola
Manresa - Castellfollit del Boix (1)
Igualada - Castellfollit del Boix
Manresa - Igualada
Totals

DESPLAÇAMENTS BAGES - RMB
OPERADOR
Transportes Generales de Olesa, SA

SERVEI
L'Obac - Terrassa - Mura
Totals
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ANNEX 2
Gamma de títols ATM:
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Quadre tarifes 2012:
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Zonificació del Bages:

MUNICIPI
Monistrol de Montserrat
Castellgalí
Castellvell i el Vilar
El Pont de Vilomara i Roc.
Marganell
Mura
Sant Vicenç de Castellet
Talamanca
Moià
Manresa
Navarcles
Sant Fruitós de Bages
Sant Joan de Vilatorrada
Santpedor
Aguilar de Segarra
Artés
Avinyó
Balsareny
Calders
Castellfollit del Boix
Callús
Cardona
Castellnou de Bages
Fonollosa
Gaià
L’Estany
Monistrol de Calders
Navàs
Rajadell
Sallent
Sant Feliu Sasserra
Sant Mateu de Bages
Sant Salvador de Guardiola
Santa Maria d’Oló
Súria

ZONA
4Z
5E
5E
5E
5E
5E
5E
5E
5F
6D
6D
6D
6D
6D
6E
6E
6E
6E
6E
6E
6E
6E
6E
6E
6E
6E
6E
6E
6E
6E
6E
6E
6E
6E
6E

ZONA ACTUAL
4Z
5E
5E
5E
6C
-
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ANNEX 3
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Distribució Compensació 2012 per Administracions:
Administració
Generalitat de Catalunya
Consell Comarcal del Bages
Ajuntament de Manresa
ATM
TOTAL

Import (€)
588.755,18 €
45.600,00 €
45.600,00 €
103.841,97 €
783.797,15 €

El senyor Ramon Bacardit, del Grup Municipal de CiU, manifesta que el dictamen
vol aprovar el quart conveni referent a l’adhesió dels serveis de transport públic i al
sistema tarifari de la comarca del Bages.
Recorda que el primer conveni es va signar l’any 2009 i ara es proposa l’aprovació
d’aquest quart conveni perquè es considera que ha estat positiu per a la comarca i
pels ciutadans del Bages.
Explica que els objectius de la minuta d’aquest conveni persegueixen que els
transports de viatgers que cobreixen la mobilitat interna de la comarca del Bages
tinguin integrades les tarifes amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Diu que el conveni el signaran el Departament de Territori, el Consell Comarcal del
Bages, l’ATM de Barcelona i l’Ajuntament de Manresa.
Sobre les aportacions econòmiques diu que l’ATM assumirà les despeses de
moviments interurbans fora de la comarca, i el Departament de Territori, el Consell
Comarcal del Bages i l’Ajuntament de Manresa es faran càrrec de les despeses
generades dels serveis de transport amb origen i destinació a la comarca del Bages.
En relació al finançament diu que està especificat al punt tres del conveni, però detalla
que tant l’Ajuntament de Manresa com el Consell Comarcal del Bages aportaran un
6,71%, i el Departament de Territori finançarà un 86,59%, quantitats motivades pel
concepte de menyscapte generat per la utilització dels títols de transport integrats de
l’ATM de Barcelona
El senyor Joan Vinyes, portaveu del Grup Municipal d’ERC, diu que votaran
favorablement el dictamen ja que l’aposta que es va fer per a la integració tarifària des
de 2009 ha funcionat tant a nivell d’oferta econòmica i sostenible com pel fet d’estar a
favor del transport públic.
Recorda que tot i que estem en un moment en què no es poden crear infraestructures,
hi va haver la voluntat de crear l’ATM de la Catalunya Central, aprofitant ens o
organismes ja existents, o creant per exemple una mancomunitat de municipis que no
suposarien costos pels ajuntaments.

L’alcalde sotmet el dictamen 4.1.1 a votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 23
membres presents, i per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat
reproduït.
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4.2

Regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat

4.2.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, d’un reconeixement de crèdit
extrajudicial per un import total de 3.024,06 €, per despeses relacionades
amb la Fira Ecoviure 2012.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Medi Ambient i Sostenibilitat,
de 8 de novembre de 2012, que es transcriu a continuació:
“Atès que s’han acreditat obligacions a càrrec d’aquest Ajuntament que per diverses
causes no han estat reconegudes ni liquidades.
Atès que els serveis jurídics municipals, així com la Tècnica de Medi Ambient han
emès informe proposant que es reconegui un crèdit extrajudicial en favor de les
persones que han executat els treballs i/o prestat els serveis de què es tracta.
Jordi Serracanta Espinalt, regidor delegat de Medi Ambient i sostenibilitat, proposa al
Ple de la Corporació l’adopció del següent
ACORD:
Reconèixer a l’emparament del que disposa l’art. 23.1 e) del reial Decret Legislatiu
781/1986, de 18 d’abril, art. 163 del Reial Decret 2/2004 de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i 60.2 del Reial
Decret 500/1990, de 20 d’abril, un crèdit extrajudicial en favor del creditor que a
continuació es relaciona pel deute acreditat i informat pel responsable del servei.
Document:
Data document:
Proveïdor:
Concepte:
Import:

Factura 352
19/10/2012
M. Produccions Creatives Montserrat - B64130040
Realització de cartró d’una barraca de vinya, taules i pilar, fira
ecoviure’12
1.936,00 € (IVA inclòs)

Document:
Data document:
Proveïdor:
Concepte:
Import:

Factura 353
19/10/2012
M. Produccions Creatives Montserrat - B64130040
Disseny d’un estand de cartró fira Ecoviure’12
588,06 € (IVA inclòs)

Document:
Data document:
Proveïdor:
NIF proveïdor:
Import:

Factura 2012-43
23/10/2012
XXXXX
XXX
500,00 € (IVA inclòs, IRPF descomptat)

TOTAL: 3.024,06 €”

El senyor Jordi Serracanta, del Grup Municipal de CIU, manifesta que el dictamen
està relacionat amb l’aprovació d’un reconeixement extrajudicial de deute per un
import de 3.024,06 euros, corresponent a la realització de la Fira Ecoviure 2012.
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Diu que les despeses fan referència a la construcció de l’estand de la Fira Ecoviure i
per a l’animació i explicació de contes de l’Anella Verda, durant el cap de setmana.

L’alcalde sotmet el dictamen 4.2.1 a votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 23
membres presents, i per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat
reproduït.
5.

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

5.1

Regidoria delegada de Cultura

5.1.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, d’un reconeixement extrajudicial de
deute per despeses relacionades amb la Festa Major de Manresa 2012.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat Cultura, de 19 de novembre de
2012, que es transcriu a continuació:
“Vist que s’han tramitat unes factures que ascendeixen a la quantitat total de 8.978,41
euros, referents a despeses relacionades amb la Festa Major de Manresa 2012.
Vist l’informe emès per la Cap de Servei d’Ensenyament, Cultura i Esports que
acredita l’efectiva realització dels treballs respecte dels quals es planteja el
reconeixement del crèdit extrajudicial i les circumstàncies que han fet obviar el tràmit
previ d’autorització i disposició de la despesa i per tant es proposa que es reconegui
un crèdit extrajudicial a favor dels proveïdors que es detallen en el mateix informe i que
sumen un total de 8.978,41 euros.
Que és voluntat d’aquest Ajuntament procedir al seu pagament amb càrrec als
pressupostos de l’any 2012.
Consideracions legals
El reconeixement extrajudicial de crèdits suposa la manifestació de l’existència d’un
crèdit contra la hisenda local, del seu import i liquidesa i, per tant, de la seva
exigibilitat.
L’article 15 de les bases d’execució del pressupost per a l’any 2012 determina que
correspon al Ple de la Corporació el reconeixement d’obligacions quan les fases
d’autorització i compromís requereixin d’una fiscalització prèvia i preceptiva segons
les disposicions legals vigents i aquesta no s’hagi realitzat en el moment de reconèixer
l’obligació.
Que, malgrat aquest no sigui el procediment legalment establert es consideren
adequades les actuacions administratives desenvolupades en tant que ens trobem
davant de la necessària prestació d’un servei cultural essencial.
Per tot l’exposat, el Regidor de Cultura proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels
següents:
ACORDS
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“Reconèixer, a l’emparament de la normativa abans esmentada, un crèdit extrajudicial
a favor dels proveïdors que es detallen a continuació, pels conceptes que a
continuació s’esmenten pels deutes acreditats i informats pel responsable del Servei.
Núm.
factura

Proveïdor

Concepte

103/12

Divermax SL
(B61009171)

Lloguer de 9 atraccions al Parc
de l’Agulla

1.534,00

12 F-3

Plural Garrotxa SL
(B17/683.285)

Espectacles CAPSES de la
Cia LAITRUM

1.333,91

379.12

La Tremenda de
Gresques SL
(B63411078)

Actuació de Lluís Pinyot i la
Tremenda Banda

1.331,00

124-12

Prom Music SCCL
(F65367534)

Concert d’Amanida Folk a la
Pl. St. Domenec

001 AM
012

xxxx

Participació a l’activitat LUDUS
al Pati del Casino

1.233,30

02/0001691

Poly-Klyn, SL
(B60484904)

Lloguer de 8 cabines sanitàries
al Parc de l’Agulla

566,40

12245

Porquet Prat SL
(B62734793)

Ploters i pancartes diversos

446,04

396

Publicitat Clarena
(J59948042)

Distribució de diaris

145,20

A012-140

Associació de Veïns i
Veïnes del Barri de les
Escodines (G58886292)

Cadires, taules, carpes i altres
materials

51946

So i Llums SL
(B60047842)

Concert Vermut amb el grup
Linea 8

Total

Import

700,00

1.023,06

665,50
8.978,41

“
El senyor Joan Calmet, del Grup Municipal de CiU, manifesta que el dictamen fa
referència a unes despeses de la Festa Major de Manresa 2012.
Diu que són 10 factures per un import total de 8.978,41 euros i segons normativa legal
s’han d’aprovar per reconeixement de crèdit.
El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Municipal del PP, manifesta que
aquests reconeixements de crèdits, tant d’Ecoviure com de la Festa Major, es
repeteixen cada any. El sorprèn i li agradaria saber, independentment de la data de
registre de les factures, si aquestes despeses no s’haurien d’haver previst i consignat
pressupostàriament si són factures repetitives anualment.
El senyor Joan Calmet, del Grup Municipal de CiU, responent al senyor Javaloyes
manifesta que algunes despeses de la Festa Major no estaven previstes i d’altres van
tenir entrada un cop tancat el pressupost.
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L’alcalde sotmet el dictamen 5.1.1 a votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 23
membres presents, i per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat
reproduït.

5.1.2

Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’atorgament de denominació de
carrer d’Albert Einstein i carrer de Joan Oró als vials del sector del Parc
Tecnològic de la Catalunya Central a Manresa.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat Cultura, de 10 de desembre de
2012, que es transcriu a continuació:
“Atesa la necessitat de donar nom als diferents espais públics i vials innominats que
s’han urbanitzat darrerament al sector del Parc Tecnològic de la Catalunya Central a
Manresa, des de la Secció de Cultura s’han fet les consultes pertinents per determinar
els aspectes relatius a la denominació d’aquests espais i vials.
S’ ha consultat a la Secció de Planejament de l’ Ajuntament de Manresa, que ha
informat que la qualificació urbanística dels carrers esmentats i d’acord amb el Pla
parcial de delimitació Parc Tecnològic del Bages, aprovat definitivament el 19 de juliol
de 2007, és de Sistema Viari (clau A1).
També,s'ha consultat el reconegut historiador local Sr. Francesc Comas, bon
coneixedor del nomenclàtor de la ciutat i, després d’altres consultes fetes a
especialistes en el camp de la Ciència i a persones implicades en la gestió municipal i
del Parc Tecnològic, s’ha proposat nom als carrers a nomenar.
A l’hora de buscar noms per als nous vials que s’han creat al Parc Tecnològic de la
Catalunya Central (PTCC) es va considerar que seria adient que fossin de persones
relacionades amb la ciència, ja que és un sector congruent amb l'activitat que es
desenvoluparà al PTCC i, alhora, poc representat al nomenclàtor de la ciutat. Per això,
es va plantejar l'oportunitat i la idoneïtat de posar als carrers els noms de científics
universals i de científics catalans, històrics i/o contemporanis, com a reconeixement a
la seva tasca.
Per als dos primers vials construïts, s’ha escollit el nom de carrer d’Albert Einstein, en
reconeixement al físic d’origen alemany considerat el científic més conegut i important
del segle XX. També s’ha escollit el nom de carrer de Joan Oró, bioquímic català i
col·laborador de nombrosos projectes d’investigació de la NASA i d’exploració
espacial.
Per aquest motiu, aquest Ajuntament proposa iniciar l’expedient per tal de donar el
nom de carrer d’Albert Einstein i carrer de Joan Oró als trams d’espai públic que
actualment no tenen nom i que estant ubicats al sector del Parc Tecnològic de la
Catalunya Central a Manresa.
Per Resolució de l’alcalde de l’Ajuntament de Manresa de data 5 de novembre de
2012, s’acordà incoar expedient per determinar els mèrits o circumstàncies que puguin
aconsellar, a l’empara del que s’estableix al Reglament d’Honors i Distincions, donar el
nom de carrer d’Albert Einstein i carrer de Joan Oró a dos vials que actualment no
tenen cap denominació.
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Considerant que s’han de solucionar els problemes amb què es troben les diferents
empreses que s’establiran al sector del Parc Tecnològic de la Catalunya Central a
Manresa i que han de tenir adreces correctament identificades, es formula tramitació
d’ofici de l’expedient d’atorgament de denominació, d’acord amb les previsions de
l’Ordenança Municipal sobre Convivència Ciutadana.
Així, l’article 26 de l’ esmentada Ordenança estableix que cada una de les vies
públiques s’identificarà amb un nom diferent, podent tramitar-se, d’acord amb l’article
27, d’ofici o a instància de part. En ambdós casos correspon al Ple Municipal l’adopció
de l’acord definitiu.
Per últim, dir que l’article 28 de l’ordenança regula la retolació de les vies públiques
com un servei públic.
Que la denominació d’una via pública amb el nom d’una persona implica seguir el
procediment establert al Reglament d’Honors i Distincions aprovat per aquest
Ajuntament de Manresa, en sessió plenària del 18 de febrer de 2008.
L’esmentat Reglament d’Honors i Distincions, en els seus articles 19 a 23, regula la
instrucció de l’oportú expedient per a la determinació dels mèrits o circumstàncies que
aconsellin o justifiquin l’atorgament d’una distinció, del qual se n’haurà de donar compte
posteriorment en la propera sessió plenària.
Vist l’informe emès pel cap de la Secció de Suport Central de Serveis a les Persones
en data 3 de desembre de 2012, l’informe emès per l’arquitecte de Planejament de 31
d’octubre de 2012, l’informe emès pel cap de la Secció de Cultura de data 26
d’octubre de 2012 i l’informe emès per l’historiador Francesc Comas Closas de data 23
d’octubre de 2012.
Per tot això, el Regidor delegat de Cultura, proposa al Ple de la Corporació l’adopció
dels següents:
ACORDS
“Primer.- Designar els dos carrers del Parc Tecnològic de la Catalunya Central a
Manresa, grafiats en el plànol adjunt, amb la següent numeració i denominació:
1. Carrer d’Albert Einstein, el tram del carrer principal del sector, amb inici a la
rotonda d’accés-sortida del sector, que es desenvolupa en direcció oest per girar
posteriorment en direcció nord-est, paral·lel a la via del ferrocarril.

2. Carrer de Joan Oró, el tram de carrer amb accés des del carrer d’Albert Einstein
per l’oest i final en cul-de-sac, limitat al nord i sud amb parcel·les industrials i a
l’est, amb l’edifici de serveis.
Segon.- Ordenar la col·locació de les plaques i retolacions que corresponguin als
esmentats passatges per part dels serveis tècnics municipals corresponents.
Tercer.- Inscriure al Llibre Registre de Distincions Honorífiques les circumstàncies del Sr.
Albert Einstein i del Sr. Joan Oró i Florensa, així com la relació detallada de mèrits que
motivaren la seva concessió i la data de la mateixa."
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El senyor Joan Calmet, del Grup Municipal de CiU, manifesta que el dictamen fa
referència a atorgar els noms de Joan Oró i Albert Einstein a dos carrers del Parc
Tecnològic de la Catalunya Central a Manresa.
Demana el vot favorable ja que el Reglament d’Honors i Distincions així ho regula.

L’alcalde sotmet el dictamen 5.1.2 a votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 23
membres presents, i per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat
reproduït.

5.2

Regidoria delegada de Serveis Socials, Acollida i Cooperació

5.2.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la dissolució de l’Associació Igloo
Catalunya.

El secretari presenta el dictamen de la regidora de Serveis Socials, de 3 de desembre
de 2012, que es transcriu a continuació:
“En data 19 de juliol de 2004, el Ple de la Corporació va aprovar constituir, juntament
amb els ajuntaments de Terrassa, el Prat de Llobregat i Rubí i les entitats
Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, Unió General de
Treballadors de Catalunya, Associació Prohabitatge i Associació per a l’Estudi i la
Promoció del Desenvolupament Comunitari, l’entitat sense finalitat lucrativa
ASSOCIACIÓ IGLOO CATALUNYA.
En data 28 de febrer de 2012, l’Assemblea General de l’Associació Igloo Catalunya va
acordar, per unanimitat, el cessament de l’activitat de l’associació a partir del 30 de
juny de 2012 i l’inici de tots els tràmits necessaris per fer efectiva la seva dissolució.
Així també va acordar que, en virtut de l’article 28 dels estatuts de l’entitat, els
romanents de l’associació, una vegada regularitzats tots els seus comptes, es
reparteixin a parts iguals entre les entitats municipals sòcies de l’associació. Aquestes
quantitats resultants del repartiment dels romanents hauran de ser destinades a
entitats públiques o privades sense afany de lucre.
En el cas de l’Ajuntament de Manresa les entitats que han rebut aquest romanent han
estat l’Esglèsia Evangélica Baptista de Manresa i CSP-Comunitat Sant Egidi de
Manresa, amb un import de 2.544,58 euros cada una.
En data 29 d’octubre de 2012, el director general de Dret i d’Entitats Jurídiques ha
resolt inscriure en el Registre d’ Associacions de la Generalitat de Catalunya la
dissolució de l’entitat Associació Igloo Catalunya.
Vist l’informe emès per la cap de secció de Serveis Socials de data 30 de novembre
de 2012 i l’informe emès pel cap de l’Oficina de Suport Central de l’Àrea de Serveis a
les Persones en data 3 de desembre de 2012.
Per tot això, la Regidora de Serveis Socials proposa al Ple de la Corporació l’adopció
del següent
ACORD
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Dissoldre l’Associació Igloo Catalunya, ratificant els acords relatius a la seva dissolució
i liquidació, continguts a l’acta de l’Assemblea General de l’Associació de data 28 de
febrer de 2012.”
La senyora Mercè Rosich, del Grup Municipal de CiU, manifesta que el dictamen
proposa aprovar la dissolució de l’Associació Igloo Catalunya. Diu que aquesta
Associació es va crear l’any 2004 per diferents ajuntaments i entitats, i en aquest any
2012 s’ha considerat dissoldre-la ja que els objectius pels quals es va crear no tenien
motiu per continuar.
Explica que dels romanents de l’associació, una vegada regularitzats els comptes, les
entitats que han rebut aquest romanent han estat l’Església Evangèlica Baptista de
Manresa i CSP-Comunitat Sant Egidi de Manresa.
Manifesta que en data 29 d’octubre de 2012, el director general de Dret i d’Entitats
Jurídiques ha resolt inscriure en el Registre d’Associacions de la Generalitat de
Catalunya la dissolució de l’entitat Associació Igloo Catalunya, i per això demana el vot
favorable.

L’alcalde sotmet el dictamen 5.2.1 a votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 23
membres presents, i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat
reproduït.
6.

PROPOSICIONS

6.1

Proposició del Grup Municipal de la CUP a favor d’instar el Govern de la
Generalitat i el Parlament de Catalunya a fixar la data del referèndum
d’autodeterminació i a concretar una pregunta clara i inequívoca.

L’alcalde informa que el GMCUP ha retirat aquesta proposició per incloure-la amb una
esmena conjunta a la proposició 6.5 amb el GMERC, que és qui ha presentat l’esmena
sobre la seva proposició. Informa també que en la reunió de la Junta de Portaveus
d’ahir el GMPSC va acordar retirar la proposició 6.3 en defensa del català i el model
d’immersió lingüística a l’escola.

6.2

Proposició del Grup Municipal de PxC per a l’aprofitament de terrenys en
desús per a la producció agrícola destinada a l’autoconsum.

El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de PxC, de 15 de desembre de
2012, que es transcriu a continuació:
“Atès que hi ha qui vol conrear les seves pròpies fruites, verdures i hortalisses però no
té un lloc físic per fer-ho, i d’altra banda hi ha qui disposa d’un terreny apte per al cultiu
que malgrat això està en desús, infrautilitzat o no disposa del temps necessari per
transformar-lo en un sòl productiu.
Atès que els cultius locals generen productes de quilòmetre zero que contribueixen a
l’economia verda, ja que estalvien les emissions de CO2 originades pel transport
d’aliments fins que arriben al plat.
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Atès que la producció agrícola local estimula la biodiversitat i la recuperació de fruites i
verdures autòctones, comercialment perdudes, relegades i oblidades per la manca de
polítiques aranzelàries que les protegeixin.
Atès que l’explotació de terrenys agrícoles destinats a l’autoconsum afavoreixen la
sobirania alimentària i l’estalvi en la cistella de la compra.
Atès que els horts urbans ecològics suposen un benefici mediambiental perquè
redueixen el CO2.
Atès que és especialment important que Catalunya sigui mestressa del seu propi destí
en matèria alimentària, ja que en l’actualitat depenem en gran mesura dels cultius que
procedeixen del sud del Mediterrani, amb els quals no existeixen possibilitats
d’homologació, són d’ínfima qualitat i contribueixen a l’abandó i a la destrucció del
sector agropecuari europeu.
Ser productors de la majoria dels productes amb els que ens alimentem és essencial
perquè la nostra alimentació deixi de dependre de tercers.
Atès que l’intercanvi constitueix un contracte emmarcat en una economia alternativa a
la que regeix les transaccions habituals, sustentades en la compravenda. Aquesta
economia és alternativa en la mesura que fomenta l’estalvi i un consum més
responsable i racional front al consumisme i promou un model de desenvolupament
equilibrat amb el nostre entorn natural. En l’actual context de crisi econòmica els
intercanvis constitueixen també una forma d’esquivar el pes financer sobre l’economia
en evitar l’ús físic de diners.
Atès que el treball de terrenys agrícoles permet desenvolupar un exercici a l’aire lliure
i en contacte amb la natura que millora la salut física i mental alhora que s’estableix un
vincle amb la terra que es cultiva.
El Grup Polític de Plataforma per Catalunya proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Que l’Ajuntament creï un registre que permeti el contacte i la col·laboració
entre persones interessades a treballar la terra i persones a títol personal i empreses o
entitats disposades a cedir terrenys per a tals efectes.
SEGON.- Que l’Ajuntament elabori un model de contracte que permeti regular el
funcionament de l’hort i oferir la suficient garantia jurídica per a la cessió gratuïta del
terreny a canvi d’un percentatge de la collita que les dues parts hauran de negociar en
cada cas.
TERCER.- La difusió de la iniciativa a través dels canals que estiguin a l’abast de
l’Ajuntament de Manresa per tal que es puguin veure beneficiats el major nombre de
persones interessades com sigui possible.
QUART.- Donar trasllat dels anteriors acords a les associacions de veïns del nostre
municipi.”
El senyor Albert Pericas, portaveu del Grup Municipal de PxC, manifesta que el
seu grup considera que, tal com diu la proposició, l’Ajuntament seria l’ens més adient
per crear i gestionar un registre per a l’aprofitament de terrenys en desús per a la
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producció agrícola destinada a l’autoconsum, que permeti la col·laboració entre
persones interessades a treballar la terra.
Per al GMPxC aquesta mesura suposaria un estalvi considerable en les emissions de
CO2 que origina el transport, l’estalvi en la cistella de la compra, no haver de dependre
dels productes procedents d’altres països, així com el contacte amb la natura i
l’exercici.
Demana la implicació de tots els grups i el vot favorable a la proposició.

L’alcalde sotmet la proposició 6.2 a votació, i el Ple la rebutja per 2 vots afirmatius (2
GMPxC), 11 vots negatius (11 GMCiU) i 10 abstencions (2 GMPSC, 3 GMERC, 3
GMPP i 2 GMCUP).
6.3

Proposició del Grup Municipal del PSC en defensa del català i el model
d’immersió lingüística a l’escola.

Aquesta posposició ha estat retirada a petició del Grup Municipal del PSC.
6.4

Proposició del Grup Municipal del PSC en relació a la garantia de
cobertura pressupostària de les necessitats socials bàsiques dels
ciutadans de Manresa en situació de pobresa o risc d’exclusió social.

El secretari presenta la proposició del Grup Municipal del PSC, de 14 de desembre de
2012, que es transcriu a continuació:
“Atès que la crisis econòmica i social, lluny de minvar, augmenta la seva intensitat amb
tot un seguit de conseqüències socials inacceptables, fruït de la pobresa que una part
molt significativa de la nostra comunitat pateix i que ocasiona a moltes famílies
gravíssims problemes per cobrir les seves necessitats socials més bàsiques,
principalment en alimentació i habitatge.
Atès que les previsions per l’any 2013 són d’un increment de l’atur com a
conseqüència del decrement del PIB i conseqüentment de l’activitat econòmica
Atès que a Manresa es comptabilitzen més de 7.000 aturats a data actual, xifra que
malauradament pot incrementar-se l’any vinent, i que molts d’aquests aturats ja són de
llarga durada i poden veure exhaurida les seves prestacions socials.
Atès que l’Ajuntament de Manresa preveu un pressupost pel 2013, on el capítol de
despeses en atencions socials bàsiques manté, de forma global, les quantitats
consignades per l’any en curs.
Atès que aquesta previsió pot quedar curta per atendre un previsible augment de
peticions de la ciutadania per cobrir les seves necessitats socials més peremptòries.
El Grup Municipal del PSC proposa al Ple de l’Ajuntament de Manresa l’adopció del
següent acord :
1.- El Govern Municipal es compromet a realitzar les modificacions de crèdit
necessàries per a incrementar les partides d’atenció social bàsica, si aquestes queden
exhaurides abans de finalitzar el 2013. Amb l’objectiu que amb aquests suplements
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econòmics, es puguin atendre totes les peticions que la ciutadania de Manresa en
situació de pobresa i/o risc d’exclusió social puguin efectuar davant el nostre
Ajuntament i que estiguin, degudament acreditades pels serveis tècnics municipals.”
El senyor José Luis Irujo, president del Grup Municipal del PSC, manifesta que
aquesta moció té unes repercussions pressupostàries i que la fórmula que s’ha trobat
és encertada perquè no pressuposa una quantitat fixa inicial.
Es tracta que cap manresà o manresana en situació de necessitat social bàsica pugui
quedar exclòs sinó que l’Ajuntament li donarà l’assistència i que això quedi formalitzat
mitjançant aquest acord plenari, la qual cosa li dóna un rang més consistent i és una
garantia per a la ciutadania que es pugui trobar en aquesta situació.
Demana el vot favorable a la proposició.
El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Municipal del PP, manifesta que el
seu grup votarà a favor d’aquesta proposició, però diu que també se senten
escandalitzats per aquesta proposta, no pel fi que persegueix, que és molt lloable, sinó
perquè fins el moment present depenent de qui anava a serveis socials no se li donava
el servei social. Ara, a gent amb necessitat, se li ha de donar, com diu la proposició.
La pregunta que es planteja el seu grup és si era cert aquell rumor que abans corria
pels carrers en què es deia: “A mí no m’han donat!”. Com a responsables que eren
d’un govern en què es desmentien faules de la gent que deia que es trobava en
aquesta tessitura, ara plantegen una proposició dient que això no pot passar de cap de
les maneres, com si es donés per entès que això era una realitat a la ciutat de
Manresa.
El GMPP se sent avergonyit d’haver de votar una proposta en què es dóna per entès
que això no ha de passar mai a la ciutat.
El senyor Antoni Llobet, portaveu del Grup Municipal de CiU, manifesta que el seu
grup votarà favorablement, no perquè s’escandalitzin sinó perquè hi estan d’acord, ja
que no hi ha cap dubte que l’atenció a les persones s’està fent, sinó que pel fet que el
plenari prengui aquest compromís vol dir que s’està donant un missatge clar, que
s’està focalitzant com a atenció prioritària, pressupostàriament parlant, l’atenció social
bàsica a les persones.
De canvis de partides n’hi ha molts durant l’any, i si en un aspecte es posen tots
d’acord que cal requadrar el pressupost, quan calgui i els cops que calgui, és en el
tema de l’atenció social bàsica.
Aquest missatge va molt en línia oposada al que es comentava en el debat de
pressupostos, sobre continuisme i fatalisme. És un missatge en positiu, d’ambició.
Alguns grups han parlat de resistència i li agradaria que fos en el sentit de resistir
davant d’una situació molt dura, intentant posar l’accent en allò que realment beneficiï
el conjunt de la comunitat i dels que més ho necessiten.
Acaba fent la reflexió que en aquest plenari, avui i posteriorment segur que també, tots
els grups presentaran proposicions que van més enllà de les competències que té el
municipi de Manresa, i cadascú les farà des del punt de vista més còmode: contra les
retallades, per un estat propi perquè no tinguem el dèficit fiscal amb l’estat, per
reclamar una nova regulació de les finances municipals, o perquè el govern català
pagui al dia i pagui més diners als municipis, o perquè el govern espanyol pagui els
deutes amb el govern català.
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Diu que també s’ha votat un pressupost i és lícit votar-lo en contra com alguns han fet,
o a favor o permetre que s’aprovi, però en algun moment del ple ha sentit una
tirallonga de coses que s’havien de fer, a més a més de les que estan previstes en el
pressupost, que ningú no ha posat sobre la taula de quina manera es poden fer,
perquè l’endemà de cada ple la gestió que s’haurà de saber fer és la de donar
resposta a les necessitats creixents de la ciutat de Manresa amb uns recursos
minvants.
El 2013 caldrà seguir pagant 9 milions als bancs i no es podrà pagar els proveïdors
amb la promptitud que es voldria, o les subvencions. Caldrà seguir fent equilibris per
poder pagar les nòmines dels treballadors de l’Ajuntament, s’hauran d’aportar xifres
gairebé irrisòries com a noves inversions a la ciutat. Es rebran menys aportacions per
al funcionament dels centres escolars municipals, es continuaran reduint aportacions
en tot tipus de serveis i concessions, perquè les peticions són les de fer més coses
però els recursos són minvants i aquesta és la situació que l’endemà de cada ple s’ha
de gestionar.
El GMCiU ho té clar com a equip de govern i suposa que tots els grups municipals
també ho tenen clar, però, més enllà de les proposicions que s’aproven, dels vots que
s’emeten, s’ha de gestionar el dia a dia i aquesta proposició dóna un missatge clar, és
la segona pota de l’acord que el GMPSC ha proposat i que des del GMCiU s’ha
acceptat, que més enllà dels canvis de partides que per necessitat s’hagin de fer, les
prioritàries són les de l’atenció social bàsica.
Un ajuntament ambiciós no és el que s’enganya fent veure que podrà gastar els diners
que no té, sinó aquell que treballa des de la realitat i el rigor per donar esperança real
al present i al futur.

L’alcalde sotmet la proposició 6.4 a votació, i el Ple l’aprova per 21 vots afirmatius (11
GMCiU, 2 GMPSC, 3 GMERC, 3 GMPP, i 2 GMCUP), i 2 abstencions (2 GMPxC), i
per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
6.5

Proposició del Grup Municipal d’ERC per a la creació d’un Estat propi per
Catalunya.

El secretari presenta una esmena de substitució a la proposició que, en la reunió de la
Junta de Portaveus el GMERC va informar que retirava, de 20 de desembre de 2012,
que es transcriu a continuació:
“Per la present, ens adrecem al Parlament de Catalunya, en general, i a tots els seus
grups parlamentaris, en particular, per tal que la Cambra Catalana assumeixi, de forma
unilateral i a tots els efectes, la plena sobirania de la nació catalana, en la perspectiva
de la constitució d’un estat català lliure, independent, democràtic i social.
L’Estat Espanyol ha demostrat la seva incapacitat per a administrar els recursos
públics de forma eficient i per a garantir un funcionament ordenat de les seves
institucions financeres supervisores, amb el Banco de España, en primer lloc. És un
Estat que es troba en fallida econòmica i que ens hi pot arrossegar. Al mateix temps,
ha incomplert de forma reiterada les seves obligacions econòmiques amb el govern de
la Generalitat de Catalunya, causant així uns greus perjudicis al poble de Catalunya i
posant en descrèdit internacional les seves institucions. Aquesta conducta de
deslleialtat institucional ha agreujat els desequilibris creats pel dèficit fiscal insostenible
que pateix la Nació Catalana i que desvia cap a Espanya uns recursos imprescindibles
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per al bon funcionament dels serveis de la Generalitat i dels ajuntaments. El Govern
Espanyol ha anunciat que promoura grans canvis legals que atemptarien, si es donen,
contra l’autonomia local i, fins i tot, contra la pròpia existència del món municipal català
i dels serveis que aquest presta al conjunt de la ciutadania.
El Regne d'Espanya ha intentat sotmetre el poble català durant més de 300 anys,
arraconant-lo cultural, social i econòmicament. Catalunya ha de preservar com a poble
els seus trets nacionals, la seva llengua, la seva cultura, el llegat de la seva història
com a eina de cohesió social.
Aquesta és una reclamació manifesta de la majoria dels catalans. El passat 11 de
setembre de 2012, més d'un milió i mig de catalanes i catalans varem omplir a vessar
el centre de Barcelona per manifestar-nos, a iniciativa de l'Assemblea Nacional de
Catalunya (ANC), darrera la pancarta “Catalunya, nou estat d'Europa"
És per tots aquests motius, i principalment per a preservar el benestar dels ciutadans
de Manresa, i per tal d’impedir que l’agreujament d’aquesta situació de crisi derivi en
greus problemes de cohesió social, de degradació de les activitats empresarials i en
més increments de l’atur i la pobresa de les classes treballadores que ja patim, que
aquest Ajuntament vol fer sentir la seva veu en aquests moments històrics que ens
està tocant viure.
En base a aquestes raons, DEMANEM:
PRIMER. Instar el President de la Generalitat i el Parlament de Catalunya per tal de
teixir les màximes complicitats entre els partits polítics i societat civil (sindicats,
empresaris, ANC, Omnium Cultural, AMI, etc) per tal que al llarg del 2014es dugui a
terme el referèndum per a l'autodeterminació de Catalunya i preparar la transició cap
al nou Estat Català creant les estructures necessàries.
SEGON. L'ajuntament de Manresa es declara moralment, territori català lliure, i a
l'espera que el Parlament de Catalunya dicti la legislació legalment aplicable, la
legislació i els reglaments d'abast espanyol seran vigents de forma provisional.
TERCER. Notificar-ho a la Presidència del Parlament de Catalunya i a tots els grups
parlamentaris, a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la Presidència del
Govern Espanyol, als diferents grups parlamentaris del Congrés de Diputats, a
l’Associació de Municipis per la Independència, per tal que aquesta ho comuniqui als
seus municipis adherits, i a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la
Federació de Municipis de Catalunya.”
La senyora Mireia Estefanell, del Grup Municipal d’ERC, manifesta que aquesta
proposició ve precedida per la voluntat manifesta i inequívoca del poble català.
L’11 de setembre més d’un milió i mig de ciutadans sortien al carrer demanant que
Catalunya esdevingués un nou estat d’Europa.
El 25 de novembre el resultat de les eleccions situava al Parlament una àmplia majoria
de diputats sobiranistes.
Històricament patim el menyspreu i la voluntat d’aniquilació cultural, social i econòmica
d’un estat que ens va a la contra, un estat ineficaç, en fallida, que incompleix
reiteradament les obligacions econòmiques amb Catalunya, negant els recursos
imprescindibles pel bon funcionament de les institucions.
Recentment el govern espanyol anuncia reformes legals que van en contra de la
pròpia existència del món municipal català i dels serveis a la ciutadania.
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Amb aquests antecedents el GMERC insta el president de la Generalitat i el Parlament
de Catalunya a promoure la celebració del referèndum per a l’autodeterminació de
Catalunya al llarg del 2014 i que Manresa formi part del conjunt d’ajuntaments que ha
empès aquest camí de declaració de sobirania nacional i, si no és legalment, almenys
moralment, en consonància amb allò que avui mateix deia el President Mas en què
anunciava, per ben aviat, una declaració de sobirania nacional un cop constituït el nou
Parlament.
El GMERC demana el vot favorable a la proposició.

El senyor Adam Majó, President del Grup Municipal de la CUP, manifesta que el
seu grup va presentar la setmana passada una proposició en què s’instava el govern
de la Generalitat a fixar una data del referèndum i a fer-ho amb una pregunta clara i
inequívoca.
Des del moment en què es va presentar la moció fins ara hi ha hagut dos grups del
Parlament que han arribat a un acord en què es comprometen a fer aquest referèndum
l’any 2014 i per aquest motiu i atès que el GMERC ha presentat aquesta proposició,
semblava lògic incloure la proposta del GMCUP en la seva proposició.
Aquest acord a què s’ha arribat entre els líders d’ERC i de CiU té algunes mancances i
els genera alguns dubtes, en el sentit que parla d’un marc legal però no especifica quin
i també planteja la possibilitat de fer-se enrere si la situació política o socioeconòmica
ho determini, la qual cosa és tan àmplia i genèrica que genera incertesa i por.
El GMCUP considera importantíssim que des de la societat civil i des de les
institucions locals s’estigui a l’aguait, molt compromesos i molt actius per tirar endavant
i donar suport al govern de la Generalitat si realment emprèn aquest camí, i de la
mateixa manera fer-ho notar si anessin enrere.
Creu que la proposició té molt de sentit fer-la en aquests moments i que ha de ser un
gest més entre els molts que caldrà fer d’aquí al 2014 per tirar endavant aquest
procés, perquè es tem que qui encapçala aquest projecte té massa dubtes i caldrà que
entre tots hi donin el suport necessari . Demana el vot favorable.
El senyor Sebastià Llort, president del Grup Municipal de PxC, manifesta que com
s’ha vist per televisió i per la premsa s’ha de reconèixer que són moltes les persones
que creuen en una Catalunya independent i en tenir un estat propi, però hi ha una altra
part de Catalunya que no es pot obviar i que pot pensar una cosa diferent de la resta.
Entén l’emprenyament de molts catalans en molts aspectes, com les mancances en
Rodalies, però en canvi l’estat espanyol segueix fent quilòmetres d’AVE o aeroports
com els de Ciudad Real o Castelló que no tenen cap mena d’utilitat.
El GMPxC votarà en contra de la proposició perquè no és independentista però sí
catalanista.
Afegeix que, com diu la samarreta del seu club de futbol “La força és un sentiment”, en
democràcia la força d’un sentiment farà que la gent pugui votar o decidir el que vulgui.
El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Municipal del PP, manifesta que
tothom té el seu sentiment i quan abans es referia a l’espoli fiscal creu que aquest és
un degoteig constant que per a algú li pot anar molt bé, però que el seu grup considera
que no és cert i que se senten agredits, perquè cadascú té el seu sentiment.
El que sí és cert és que hi ha un marc jurídic, legal, per poder expressar-se, que no és
estàtic i en què cal treballar conjuntament per fer-lo més ampli, però quan s’intenta
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parlar que no s’està en llibertat, creu que són arguments que no corresponen a la
realitat.
El GMPP no comparteix les formes amb què s’elabora el discurs per fer créixer aquest
tipus de sentiment. És molt legítim que algú se senti independentista i que treballi per
la independència de Catalunya, però sense necessitat d’enarborar un enfrontament
directe contra un altre territori i un altre sentiment.
El GMPP no votarà a favor de la proposta perquè considera que el que es demana són
qüestions que, no perquè no siguin qüestions d’àmbit municipal, sinó perquè formen
part del debat polític que creu que és innecessari, ja que tot just s’ha creat un nou
govern a Catalunya que està en aquesta tessitura, com perquè se n’hagi de parlar
contínuament.
El senyor José Luis Irujo, president del Grup Municipal del PSC, manifesta que
per part d’alguns dirigents de diversos partits, entre ells el seu, van expressar que
l’acord CiU-ERC suposava una privatització del dret a decidir, per part d’aquestes dues
formacions, que arracona a la resta.
El GMPSC creu que no és la millor manera de començar una nova etapa a Catalunya.
Diu que no deixa de ser curiós que els que plantegen que el dret a decidir és la
màxima expressió de la puresa democràtica i que, de vegades, els que no ho han
defensat de forma vehement, arribin a ser titllats de manca de voluntat democràtica,
justament estiguin proposant tot un seguit de mesures que anuncien el que seria un
país independent, amb estructures pròpies d’estat, declaracions de sobirania, quan
precisament aquesta consulta, que hauria de decidir què és el que vol el poble de
Catalunya, no es produirà fins la tardor del 2014.
La senyora Mireia Estefanell, del Grup Municipal d’ERC, manifesta que en
referència al que s’ha comentat sobre legalitats diu que fins el 1931 no era legal que
les dones votessin, però sí era just.
En referència al comentari sobre sentiments i d’enfrontament no entrarà en detall, però
si s’analitza qui atia l’enfrontament no és precisament Catalunya.

L’alcalde sotmet l’esmena a votació, i el Ple la rebutja per 5 vots afirmatius (3 GMERC
i 2 GMCUP), 7 vots negatius (2 GMPSC, 3 GMPP, i 2 GMPxC), i 11 abstencions (11
GMCiU).
7.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

L’alcalde demana disculpes als portaveus perquè ahir desconeixia que es
presentarien aquests dos temes per a la sessió d’avui.
De conformitat amb allò que disposa l’art. 51 del RDLEG 781/1986, l’art. 83 del
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre, i l’art. 51.1.e) del ROM, l’alcalde
sotmet a votació la prèvia i especial declaració d’urgència dels dos assumptes
sobrevinguts presentats, la qual s’aprova per unanimitat dels 23 membres presents.
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L’alcalde proposa el debat conjunt i votació separada, atès que tots dos tracten
sobre el mateix servei.

7.1

Aprovació provisional, si escau, de la modificació dels articles de
l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestació del servei de
subministrament d’aigua potable.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 18 de desembre de
2012, que es transcriu a continuació:
“Per la societat municipal Aigües de Manresa, SA es sol·licita la revisió de les tarifes
de la taxa de subministrament d’aigua.
Vistos els informes econòmics que consten a l'expedient.
Vist l'informe emès per la cap de Secció de Gestió Tributària.
El Regidor delegat d'Hisenda proposa al Ple l'adopció dels següents

ACORDS
PRIMER: Aprovar provisionalment la modificació dels articles que es detallen de
l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació dels servei de
subministrament d'aigua potable.

ARTICLE 5
La quantia de la taxa serà la que resulti de l'aplicació de les tarifes següents:

EPÍGRAF

CONCEPTE

1

Abonats domèstics. Subministrament per aforament
Quota Servei (euros/trimestre)
Tarifes (euros/m3)

2

Abonats domèstics. Subministrament per comptador
Quota Servei (euros/trimestre)
Tipus A
Tipus B-C
Tipus D-E
Tarifes (euros/m3)
Primer bloc, fins a fins 18 m3/trim.
Segon bloc, de més de 18 m3/trim a 27 m3/trim
Tercer bloc, de més de 27 m3/trim a 45m3/trim
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35,98
0,5379

10,38
13,78
20,71
0,2956
0,5523
0,7828
112

Quart bloc, de més de 45 m3/trim a 54 m3/trim
Cinquè bloc, més de 54 m3/trim

Número de
persones
1-3
4
5
6
7
N

3

1er
tram
< = 18
< = 24
< = 30
< = 36
< = 42
<= 6n

2ón
tram
> 18
> 24
> 30
> 36
> 42
>6n

2ón
tram
< = 27
< = 36
< = 45
< = 54
< = 63
<= 9n

3er
tram
> 27
> 36
> 45
> 54
> 63
>9n

3er
tram
< = 45
< = 60
< = 75
< = 90
< =105
< =15n

4art
tram
> 45
> 60
> 75
> 90
> 105
> 15 n

4art
tram
<=54
<=72
<=90
<=108
<=126
<=18n

5è
tram
>54
>72
>90
>108
>126
>18n

Abonats industrials i assimilats
Quota Servei (euros/trimestre), segons
comptador
7-10 mm.
13 mm.
15 mm.
20 mm.
25 mm.
30 mm.
40 mm.
50 mm.
Més de 50 mm.
Tarifes (euros/m3)
1r bloc (fins el límit indicat)
7-10 mm. ( 150 m3/trimestre)
13 mm.(200 m3/trimestre)
15 mm. (300 m3/trimestre)
20 mm. (500 m3/trimestre)
25 mm. ( 750 m3/trimestre)
30 mm. (1000 m3/trimestre)
40 mm. (2000 m3/trimestre)
50 mm.( 3000 m3/trimestre)
Més de 50 mm.(sense límit de bloc)
2n bloc (a partir del límit indicat)

4

1,3371
1,3371

calibre del
26,13
34,76
52,22
87,00
130,54
174,05
348,34
522,60
696,61
0,5762

0,8891

Abonats generals
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Als abonats amb aquesta classificació se'ls aplicaran els
preus corresponents a l'ús domèstic però multiplicant
cadascun dels quatre blocs pel nombre d’habitatges que
subministra. La quota de servei també serà la que
correspongui al tipus d’h'abitatge multiplicada pel nombre
d'habitatges
5

6

7

8

9

Abonats municipals
Quota Servei (euros/trimestre)
S'aplicarà un 10% sobre la quota de servei industrial
Tarifes (euros/m3)

0,3090

Comptadors per obres
Quota Servei (euros/trimestre)
En funció del calibre del comptador segons taula dels
comptadors industrials
Tarifes (euros/m3)
Primer bloc, fins a fins 18 m3/trim.
Segon bloc, de més de 18 m3/trim a 27 m3/trim
Tercer bloc, de més de 27 m3/trim a 45m3/trim
Quart bloc, de més de 45 m3/trim a 54 m3/trim
Cinquè bloc, més de 54 m3/trim

0,2956
0,5523
0,7828
1,3371
1,3371

En Alta
A River Park
A Callús

0,3304
0,3304

Abonament propietaris plomistes

0,1663

Cànon de conservació de comptadors (euros/ abonat/
trimestre)
5/7/10 mm.
13/15 mm.
20 mm.
25 mm.
30 mm.
40 mm.
50 mm.
65 mm.
80 mm.
100 mm.
125 mm.
Aforaments Manresa (per abonat / semestre)
Acta de la sessió plenària núm. 14, de 20 de desembre de 2012

2,41
3,03
3,52
4,49
5,68
8,10
15,96
20,56
25,30
31,43
36,87
9,70
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10

Lloguer de comptadors (euros/ abonat/ trimestre)
5/7/10/13/15 mm.
20 mm.
25 mm.
30 mm.
40 mm.
50 mm.
65 mm.
80 mm.
100 mm.
125 mm.

3,13
4,20
4,20
5,70
8,74
17,07
20,26
24,90
30,81
36,11

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança Fiscal començarà a regir a partir de l'endemà de la publicació al
BOP de la seva aprovació definitiva, i regirà mentre no s'acordi la seva modificació o
derogació.

SEGON: Exposar al públic els acords precedents, juntament amb la nova redacció
dels articles, al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, durant trenta dies comptats a partir
del següent al de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la
Província, el qual també es publicarà en un diari dels de més difusió de la província.
En aquest termini els interessats podran examinar l'expedient i presentar-hi les
reclamacions que creguin oportunes. Transcorregut aquest període sense que s'hi
hagi formulat cap reclamació o al·legació, els acords adoptats restaran aprovats
definitivament.

TERCER: En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al Butlletí Oficial de
la Província els acords elevats a definitius i el text íntegre dels articles modificats i de
les ordenances aprovades, que entraran en vigor l'endemà de la publicació al BOP
del text definitivament aprovat, i regiran mentre no s'acordi la seva modificació o
derogació.”
7.2

Informar favorablement, si escau, la sol·licitud de revisió de tarifes del
servei públic de subministrament d’aigua potable a la ciutat de Manresa
per a l’exercici 2013.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 19 de desembre de
2012, que es transcriu a continuació:
“La societat gestora del servei públic de subministrament d'aigua potable al municipi
de Manresa, Aigües de Manresa, SA, ha presentat sol·licitud de revisió de tarifes, a la
qual s'adjunta memòria justificativa de la revisió, i la informació tècnica i econòmica
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que s'exigeix a l'ordre del Departament de Comerç, Consum i Turisme de la
Generalitat de data 8 de setembre de 1988.
Vist l’informe emès pel Cap de Secció de Tresoreria, que conclou que es considera
convenientment justificat l’increment de les tarifes proposat.
Atès que la tramitació d’aquest expedient ha de seguir el procediment previst al decret
149, de 28 d’abril de 1988, el qual estableix al seu article 3.1 que el Ple de la
Corporació ha d’emetre informe motivat sobre la proposta de la modificació de tarifes
presentada pel sol·licitant.
El Regidor delegat d’Hisenda i Governació , proposa l’adopció de l’acord següent:
PRIMER: Informar favorablement la sol·licitud de revisió de tarifes del servei públic de
subministrament d’aigua potable a la ciutat de Manresa per a l’exercici 2013,
presentada pel Sr. Josep Alabern i Valentí en nom i representació de la societat
Aigües de Manresa SA, i proposar el règim tarifari següent:

1)Abonats domèstics. Subministrament per aforament Imports
Quota de servei
35,98€/semestre/aforament
Tarifa
0,5379€/m3
2)Abonats domèstics. Subministrament per comptador
Quota de servei:
Subministrament tipus A
Subministrament tipus B i C
Subministrament tipus D i E
Tarifes:
1er bloc (fins a 18 m3/trimestre)
2on bloc (de 19 a 27 m3/trimestre)
3er bloc (de 28 a 45 m3/trimestre)
4art bloc (de 46 a 54 m3/trimestre)
5è bloc (més de 54 m3/trimestre)

Imports
10,38€/trimestre
13,78€/trimestre
20,71€/trimestre
0,2956€/m3
0,5523€/m3
0,7828€/m3
1,3371€/m3
1,3371€/m3

Reducció de tarifa, equivalent a dos terços de la tarifa per ús domèstic, a les llars
d’infants públiques i als habitatges amb residents que acreditin tenir ingressos globals
no superiors al salari mínim interprofessional mensual vigent en la data d’acreditació
de la tarifa o que, tot i tenir ingressos globals superiors al salari mínim interprofessional
mensual, aquests no siguin superiors al 45% del mateix per resident.
3)Abonats industrials i assimilats
Calibre comptador
7-10 mm.
13 mm.
15 mm.
20 mm.
25 mm.
30 mm.
40 mm.
50 mm.
Més de 50 mm.

Quota servei
Euros/trimestre
26,13
34,76
52,22
87,00
130,54
174,05
348,34
522,60
696,61

Límit bloc (m3/trimestre)
150
200
300
500
750
1.000
2.000
3.000
sense límit de bloc
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Tarifes
Euros/m3
1er bloc (fins al límit indicat)
0,5762
2on bloc (a partir del límit indicat) 0,8891
4)Abonats Generals:
Se’ls aplicaran els preus corresponents a l’ús domèstic però multiplicant cadascun dels
blocs pel nombre d’habitatges que subministra. La quota de servei també serà la que
correspongui al tipus d’habitatge multiplicada pel nombre d’habitatges.
5)Abonats municipals:
S’aplica el 10% de la quota de servei industrial.
Tarifa: Preu únic 0,3090€/m3.
6)Comptadors per obres:
Quota de servei: en funció del calibre del comptador, segons la taula de comptadors
industrials.
Tarifes
1er bloc (fins a 18 m3/trimestre)
2on bloc (de 19 a 27 m3/trimestre)
3er bloc (de 28 a 45 m3/trimestre)
4art bloc (de 46 a 54 m3/trimestre)
5è bloc (més de 54 m3/trimestre)

€/m3
0,2956
0,5523
0,7828
1,3371
1,3371

7)En alta
Tarifes
A River Parc 0,3304€/m3
A Callús
0,3304€/m3
8) Abonament propietaris plomistes : 0,1821€/m3.
9) Cànon conservació de comptadors
Calibre comptador
5/7/10 mm.
13/15 mm.
20 mm.
25 mm.
30 mm.
40 mm.
50 mm.
65 mm.
80 mm.
100 mm.
125 mm.
Aforaments

Cànon conservació
2,41€/abonats/trimestre
3,03€/abonats/trimestre
3,52€/abonats/trimestre
4,49€/abonats/trimestre
5,68€/abonats/trimestre
8,10€/abonats/trimestre
15,96€/abonats/trimestre
20,56€/abonats/trimestre
25,30€/abonats/trimestre
31,43€/abonats/trimestre
36,87€/abonats/trimestre
9,70€/abonats/semestre

10) Preu lloguer de comptadors
Calibre comptador
5/7/10/13/15 mm.
3,13€/trimestre
20 mm.
4,20€/trimestre
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25 mm.
30 mm.
40 mm.
50 mm.
65 mm.
80 mm.
100 mm.
125 mm.

4,20€/trimestre
5,70€/trimestre
8,74€/trimestre
17,07€/trimestre
20,26€/trimestre
24,90€/trimestre
30,81€/trimestre
36,11€/trimestre

SEGON: Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per a
la complimentació de l’expedient.”
El senyor Josep Ma. Sala, del Grup Municipal de CiU, manifesta que aquests dos
dictàmens fan referència al servei de subministrament d’aigua potable, un ha d’anar
per la via de les taxes i l’altre per la dels preus públics que, un cop aprovats, s’han de
trametre a la Comissió de Preus de Catalunya perquè els validi i es puguin aplicar.
La tarifa de l’aigua no es modifica però sí la quota, que té un increment de 74 cèntims
mensuals, sobre uns 28.000 abonats dels 35.000 totals.
Demana el vot favorable.

L’alcalde sotmet el dictamen 7.1 a votació, i el Ple l’aprova per 20 vots afirmatius (11
GMCiU, 2 GMPSC, 3 GMERC, 2 GMPxC i 2 GMCUP), i 3 abstencions (3 GMPP) i, per
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

L’alcalde sotmet el dictamen 7.2 a votació, i el Ple l’aprova per 20 vots afirmatius (11
GMCiU, 2 GMPSC, 3 GMERC, 2 GMPxC i 2 GMCUP), i 3 abstencions (3 GMPP) i, per
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

II.

CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

8.

Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde i els regidors/es
delegats/des des de l’anterior donació de compte al ple municipal.

Es posen a disposició dels regidors i regidores les resolucions dictades per l’alcalde president i els regidors i regidores delegats, des de l’anterior donació de compte, en
els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i dels articles 42 i 104 del RD
2568/86, de 28 de novembre.
9.

Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 44, 45, 46, 47
i 48, que corresponen a les sessions dels dies 12, 19 i 26 de novembre i 3
i 10 de desembre de 2012, respectivament.

Els regidors i regidores queden assabentats del contingut dels acords adoptats per la
Junta de Govern Local en les seves sessions núm. 44, 45, 46, 47, que corresponen a
les sessions dels dies 12, 19 i 26 de novembre i 3 i 10 de desembre de 2012,
respectivament, pel repartiment que de les actes d’aquestes sessions s’ha efectuat als
portaveus dels partits polítics, en els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
i els arts. 104 i 113.1.b) del RD 2568/86, de 28 de novembre.
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10.

PRECS, PREGUNTES i INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN

10.1

Pregunta del Grup Municipal de la CUP sobre les polítiques de joventut.

El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal de la CUP, de 20 de desembre de
2012, que es transcriu a continuació:
“1. Després de decidir que els joves usuaris de la Kampana no són joves sinó usuaris
de Serveis Socials, de traslladar el servei d'informació juvenil en un soterrani de difícil
accés i visibilitat, i després de veure en el programa de @Manresajove quins són el
model de joves que es vol promocionar.
Quines seran les polítiques de joventut, com s'aplicaran i amb quins recursos
comptaran per ajudar a tots els joves manresans amb els seus diferents itineraris
(joves a l'atur, joves sense estudis, joves amb dificultats econòmiques, joves que han
d'emigrar…)?
La senyora Àuria Caus, del Grup Municipal de CiU, respon que, deixant de banda
la introducció de la pregunta, que l’equip de govern no comparteix i que avui no
discutirà, en un proper Ple es presentarà el Pla de Joventut.
Aquest Pla té com a objectius procurar per a l’emancipació i l’autonomia dels joves,
tenint en compte l’ocupació, la formació i l’habitatge, fomentar salut i esport, potenciar
la comunicació i la informació que se’ls dóna, la participació, universalitzar la cultura
entre els joves i estimular la creativitat.
Tot plegat es portarà a terme amb els recursos humans, materials i pressupostaris dels
que es disposa.
L’alcalde agraeix la bona harmonia en la discussió dels debats i desitja a tothom molt
bones festes.
Tot seguit, l’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta
en els fulls del paper segellat de la Generalitat de Catalunya número ............ i
correlatius fins el número..........

El secretari

Vist i plau
L’alcalde
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