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Motivació del caràcter extraordinari de la sessió
L’exercici 2014 es va iniciar amb un pressupost prorrogat de l’exercici anterior com a
conseqüència de les dificultats per aconseguir l’objectiu d’ajustament del pressupost
municipal.
Durant aquest temps s’han anat estudiant mesures per tal de poder proposar al Ple de
la corporació un pressupost ajustat a la realitat i adequat a les circumstàncies socials i
econòmiques que ens envolten. El retard a conèixer algunes dades bàsiques per tirar
endavant determinades mesures ha comportat el retard en el tancament del
pressupost.
Atès que en aquests moments ja s’ha pogut tancar una proposta de pressupost per a
l’exercici 2014 i amb la intenció de no perllongar per més temps la pròrroga del
pressupost anterior, es convoca la sessió de la Comissió Informativa d’Economia i
Governació amb caràcter extraordinari, amb caràcter previ al sotmetiment de la
proposta a acord del Ple de la Corporació.
La sessió se subjectarà al següent:

Ordre del dia
1.

ALCALDIA – PRESIDÈNCIA

1.1

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, del Pressupost General de
l’Ajuntament de Manresa per a l’any 2014, i de les seves bases d’execució.

2.

ÀREA D’ECONOMIA I GOVERNACIÓ

2.1

Regidoria delegada de Governació

2.1.1

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la plantilla de personal de
l’Ajuntament de Manresa per a l’any 2014.

3.

PROPOSICIONS

3.1

Proposició del Grup Municipal d’ERC per garantir els projectes de mediació i
treball comunitari “Enllaç” i “Agent d’Acollida”.

3.2

Proposició del Grup Municipal del PSC en relació a la garantia de cobriment
pressupostari de les necessitats socials bàsiques dels ciutadans de Manresa
en situació de pobresa o risc d’exclusió social per a l’any 2014.

Desenvolupament de la sessió
L’alcalde obre la sessió a l’hora indicada i comprova el quòrum d’assistència
necessari per iniciar la sessió. Excusa l’assistència de la regidora senyora Ruth
Guerrero.
Informa que a proposta de la Junta de Portaveus, i amb el vistiplau del Secretari, el
ple es desenvoluparà de manera que en el punt del Pressupost General de
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l’Ajuntament de Manresa per a l’any 2014 hi haurà una exposició de l’equip de govern,
després les intervencions dels grups municipals que han presentat proposicions i
alhora esmenes, que són els Grups Municipals d’ERC i del PSC, i a continuació el
Grup Municipal del PP, que ha presentat esmenes, i finalment els Grups Municipals de
la CUP i de PxC que acabaran el torn de les exposicions atès que no han de defensar
ni proposicions ni esmenes.
Després hi haurà les votacions per a cada un dels apartats, primer les esmenes,
després el dictamen del pressupost i finalment les proposicions, però el debat serà
conjunt.
En un segon bloc es debatrà la Plantilla de personal de l’Ajuntament per a l’any 2014,
amb les intervencions de cada grup municipal, de menor a major.
1.

ALCALDIA – PRESIDÈNCIA

1.1

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, del Pressupost General de
l’Ajuntament de Manresa per a l’any 2014, i de les seves bases
d’execució.

El secretari presenta el dictamen de l’alcalde president, de 15 de maig de 2014, que es
transcriu a continuació:
“Havent-se confeccionat per aquesta Alcaldia Presidència el Pressupost General
d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2014 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 2014, 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
2.- Impostos indirectes
3.- Taxes i altres ingressos
4.- Transferències corrents
5.- Ingressos patrimonials

38.658.663,00
2.065.800,00
13.444.999,00
20.642.513,00
252.320,00
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B) OPERACIONS DE CAPITAL
6.- Alienació d’inversions reals
7.- Transferències de capital
8.- Actius financers

537.076,00
1.927.400,00
6.688,00

TOTAL ESTAT D’INGRESSOS .............................................................................77.535.459,00

ESTAT DE DESPESES

I.- CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES
Euros

Grups

0.- Deute Públic ......................................................................................................10.958.518,00
1.- Serveis Públics Bàsics ......................................................................................26.952.570,00
2.- Actuacions de protecció i promoció social ..........................................................9.952.662,00
3.- Producció de béns i serveis de caire preferent.................................................12.825.683,00
4.- Actuacions de caire econòmic ............................................................................4.667.978,00
9.- Actuacions de caire general..............................................................................12.178.048,00

TOTAL ESTAT DE DESPESES.............................................................................77.535.459,00

II.- CLASSIFICACIÓ PER CATEGORIES ECONÒMIQUES
Capítols

Euros

A) OPERACIONS CORRENTS
1.- Despeses de Personal .........................................................................29.554.414,00
2.- Despeses corrents en béns i serveis ...................................................21.318.244,00
3.- Despeses financeres..............................................................................2.876.407,00
4.- Transferències corrents..........................................................................7.514.061,00
5.- Fons de contingències i altres imprevistos..... ....................................... ..395.564,00
B) OPERACIONS DE CAPITAL
6.- Inversions reals ......................................................................................5.808.536,00
7.- Transferències de capital .......................................................................1.647.434,00
8.- Actius financers .............................................................................................6.688,00
9.- Passius financers ...................................................................................8.414.111,00

TOTAL ESTAT DE DESPESES.............................................................................77.535.459,00
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PRESSUPOST DE LA SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL AIGÜES DE MANRESA, S.A.
I) PRESSUPOST D’EXPLOTACIÓ
Concepte

Euros

A) DESPESES (DEURE)
Compres netes

2.654.691,00

Despeses de personal

6.736.002,00

Despeses financeres

570.866,00

Tributs

492.266,00

Treballs i subministraments

7.546.627,00

Amortitzacions

3.752.584,00

Dotacions i Altres

100.000,00

Benefici d’explotació

242.602,00

TOTAL DEURE

22.095.638,00

B) INGRESSOS (HAVER)
Vendes netes

16.863.934,00

Ingressos accessoris a l’explotació

343.321,00

Treballs realitzats per l’empresa pel seu immobilitzat

3.799.852,00

Ingressos diferits

1.088.531,00

TOTAL HAVER

22.095.638,00

II) PRESSUPOST DE CAPITAL
Concepte

Euros

A) ESTAT DE DOTACIONS
Immobilitzat material
Immobilitzat immaterial
Immobilitzat financer
Retorn de préstecs concedits a mig i llarg termini
TOTAL

6.928.768,00

B) ESTAT DE RECURSOS
Autofinançament
Finançament aliè
Disposició fons de maniobra
TOTAL

2.569.049,00
825.168,00
1.900.952,00
1.633.599,00

2.906.656,00
1.633.599,00
2.388.513,00
6.928.768,00
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PRESSUPOST DE LA SOCIETAT ANÒNIMA MUNICIPAL
FOMENT DE LA REHABILITACIÓ URBANA DE MANRESA, S.A.

Concepte

Euros

A) DESPESES
Despeses de personal

652.000,00

Compres i serveis exteriors

591.840,00

Despeses Financeres

547.004,00

Amortitzacions

416.813,00

TOTAL DESPESES

2.207.657,00

B) INGRESSOS
Administració Pública
Ingressos d’explotació
Altres ingressos
TOTAL DESPESES

670.000,00
1.537.157,00
500,00
2.207.657,00

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

Euros

A) DESPESES
Despeses de personal
Compres i serveis exteriors
Despeses Financeres
Amortitzacions
TOTAL DESPESES

495.000,00
1.367.970,00
300,00
63.000,00
1.926.270,00

B) INGRESSOS
Administració Pública

703.282,00

Ingressos d’explotació

1.216.988,00

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

El secretari presenta l’esmena 1 del Grup Municipal d’ERC al dictamen 1.1, de 28 de
maig de 2014, la qual es transcriu a continuació:
“Vist que en la proposta de Pressupost presentada per l'equip de govern, la partida
destinada a cobrir l'atenció a la mediació i l'acollida era sensiblement inferior a
pressupostos anteriors, la qual cosa podia fer perillar la viabilitat dels programes
existents, el Grup Municipal d'Esquerra Manresa proposa:
Incrementar la partida 2357.22699 Programa d’acollida. Despeses diverses en
10.000,- €.
Aquest import seria disminuït de la partida 9290.50000 Imprevistos. Fons contingència
art. 31 llei 2/2012. pel mateix import de 10.000,- €.”

El secretari presenta l’esmena 2 del Grup Municipal d’ERC al dictamen 1.1, de 28 de
maig de 2014, la qual es transcriu a continuació:
“Atenent a l'acord que va permetre la creació de la Casa de la Musica, preveia que
l'aportació econòmica anual de les tres institucions implicades seria equivalent i veient
que el projecte de pressupost presentat per l'equip de govern preveu una aportació
insuficient, que pot fer perillar la viabilitat del programa, el Grup Municipal d'Esquerra
Manresa proposa que:
La partida 3350.48920 Teatre, Música i Dansa-Subvencions nominatives s'incrementi
en 15.000,- €. Aquest import podria ser disminuït de la partida pressupostaria
2217.14300 Altres prestacions econòmiques-Altre personal .”

El secretari presenta l’esmena 1 del Grup Municipal del PP al dictamen 1.1, de 28 de
maig de 2014, la qual es transcriu a continuació:
“Atenent al parc d’ habitatges municipals que té aquest Ajuntament.
Atenent a la necessitat de tenir habitatge social disponibles per situacions imprevistes
de la ciutadania per cobrir aquestes contingències.
Atès que es precisa de fer rehabilitacions en molts d’aquests habitatges per tenir els
mínims necessaris de habitabilitat.
Crear una partida pressupostària 24131.21200 Reparació edificis i altres
construccions; per a despeses de materials de construcció per a la rehabilitació d’
habitatges municipals en una partida inicial de 20.000,00 €.
Disminuir la partida 2217.14300 d’altres Prestacions econòmiques – Altre personal per
import de 20.000,00 € per compensar.”
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El secretari presenta l’esmena 2 del Grup Municipal del PP al dictamen 1.1, de 28 de
maig de 2014, la qual es transcriu a continuació:
“Atès que en els pressupostos de l’any 2013 es va crear la partida ‘emprenedoria i
creació d’empreses’ en la que s’ atorgaven microcrèdits per a emprenedors.
Atès que creiem que la iniciativa va ser encertada i positiva, com ho demostra el fet
que es van procedir a poder atorgar el pressupostat a projectes d’ emprenedors.
Atès que cal potenciar l’estímul i l’ ajuda a emprenedors que tinguin projectes per a
invertir a la nostra ciutat i crear llocs de treball.
Proposem que la partida 4221.47900 Emprenedoria i creació d’empreses- A empreses
privades s’incrementi en un 50% - 35.000,00 € Disminuir la partida 2217.14300 Altres Prestacions econòmiques – Altre Personal per
import de 35.000,00 € per compensar.”

El secretari presenta l’esmena 3 del Grup Municipal del PP al dictamen 1.1, de 28 de
maig de 2014, la qual es transcriu a continuació:
“Atenent a la previsió de futur de la nostra ciutat i a projectes incipients que creiem que
cal potenciar i estimular; als projectes de Manresa 2022 en que es preveuen inversions
reals de diferent tipologia i forma –urbanístiques, equipaments, culturals, etc.- .
A conseqüència de la presentació del projecte de ‘Manresa 2022’ a l’ obtenció de
finançament de la Generalitat de Catalunya en el Pla de Desenvolupament de
Projectes Estratègics.
Amb la clara voluntat i vocació d’apostar pel projecte amb independència de l’obtenció
d’ ajusts externs o no.
Incrementar la partida pressupostaria 4320.22699 Promoció Turística. Altres despeses
diverses per import de 20.000,00 € per a vehicular ja el projecte del Pla de
desenvolupament de Projectes Estratègics.
Disminuir la partida 9290.50000 Imprevistos. Fons de contingència art. 31 llei 2/2012
per import de 20.000,00 € per compensar.”

El secretari presenta l’esmena 1 del Grup Municipal del PSC al dictamen 1.1, de 28 de
maig de 2014, la qual es transcriu a continuació:
“El Ple de la Corporació va aprovar que l’Ajuntament de Manresa, posés en marxa
l’any 2013, un procediment de concessió d’ajuts individuals, atorgables a aquells
ciutadans que ho sol·licitessin, dins els processos de dació en pagament del seu
habitatge com a forma de liquidació de la seva hipoteca. Aquest procediment
contemplava l’atorgament d’aquest ajuts individuals, per cobrir el pagament de la
plusvàlua, generada en l’operació de dació en pagament i la seva clara finalitat pretén
alliberar als ciutadans d’una càrrega més, en la seva difícil situació.
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Atès que segons la informació que té el GMS, durant l’any 2013, la comissió municipal
encarregada de l’estudi de les sol·licituds rebudes va aprovar l’atorgament d’ajuts per
un total de 43.825 euros i que són pendents de resolució un nombre de sol· licituds
per, encara per una quantitat de 28.096 euros.
Atès que en l’aplicació pressupostària creada a tal efecte, per cobrir aquests ajuts,
s’observa una consignació inicial en el dictamen presentat de 20.000 euros per l’any
2014, i com es notori, aquesta quantitat resulta insuficient per liquidar les ajudes
esmentades i corresponents a l’any 2013.
El Grup Municipal Socialista proposa al Ple l’aprovació d’aquesta esmena, exposada
en els següents dos
ACORDS
Primer.- Augmentar l’aplicació pressupostària 2311 48003 “Ajuts econòmics-Ajuts
econòmics pagament plusvàlues Ajuts per fer front a les plusvàlues” en 50.000 euros ,
de forma que la consignació definitiva en la referida aplicació, si s’aprova aquest
esmena, sigui de 70.000 euros per aquest any.
Segon. Disminuir l’aplicació pressupostària 2217 14300 “Altres prestacions
econòmiques–Altre personal” en 50.000 euros, per procedir a l’augment referit al
primer acord.”

El secretari presenta l’esmena 2 del Grup Municipal del PSC al dictamen 1.1, de 28 de
maig de 2014, la qual es transcriu a continuació:
“Els Consells de Districte constitueixen un dels elements fonamentals del model de
participació ciutadana, des de la seva creació. Aquest disseny participatiu, que
sectoritza la ciutat en quatre districtes, obeïa a la voluntat de l’Ajuntament de Manresa
d’aprofundir en la participació veïnal, amb una eina de participació oberta, directa,
deliberativa i en alguns aspectes decisòria. Per aquest motiu els Consells de Districte
van ser dotats inicialment d’unes quantitats econòmiques (200.000 euros en
conjunt/50.000 per cadascun dels quatre districtes) per tal que poguessin servir per
posar en marxa aquest procés deliberatiu i decisori en què els veïns fossin els
protagonistes i s’aprovessin projectes d’obres i reformes adreçades a millorar l’espai
públic.
Atès que en els darrers anys, el Pressupost de l’Ajuntament de Manresa ha anat
retallant aquestes quantitats inicials que tenien assignades els Districtes, fent que es
posés en tela de judici la pròpia existència dels Consells i si més no la seva capacitat
real operativa.
Atès que el GMS creu fermament en el model participatiu que va donar lloc als
Consells de Districte i, per tant , aquests són peça clau que l’Ajuntament té l’obligació
de fomentar i potenciar, pensem que en els propers anys, el pressupost haurà d’anar
augmentant els diners adreçats a aquest òrgans participatius.
Per tot això, el Grup Municipal Socialista proposa al Ple l’aprovació de l’esmena al
dictamen de Pressupost general pel 2014 i que s’exposa en els dos següents,
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ACORDS
Primer .- Augmentar l’aplicació pressupostària 1661 60902 “Ciutadania, barris i serveis
públics-Millora diverses” en la quantitat de 20.000 euros, de forma que la consignació
definitiva en la referida aplicació, si s’aprova aquest esmena, sigui de 120.000 euros
per aquest any.
Segon .- Disminuir l’aplicació pressupostària 9290 50000 “Imprevistos-Fons
contingència art 31 llei 2/2012” en 20.000 euros, per procedir al augment referit en el
primer acord.”

El secretari presenta l’esmena 3 del Grup Municipal del PSC al dictamen 1.1, de 28 de
maig de 2014, la qual es transcriu a continuació:
“Actualment totes les accions per afavorir les politiques d’habitatge social són
essencials per facilitar l’accés a l’habitatge de la ciutadania més desfavorida
econòmicament. Entre aquestes accions destaquen les que promouen la rehabilitació
i reforma dels habitatges de titularitat municipal per destinar-los a lloguer social.
L’Ajuntament de Manresa manté la propietat d’habitatges que precisen la seva reforma
o rehabilitació per condicionar-los i garantir la seva habitabilitat.
Atès que per la rehabilitació d’aquests habitatges no hi ha cap partida pressupostària
habilitada al dictamen de pressupost general per l’any 2014.
Atès que la compra de material per fer front a aquestes reformes, també dona
l’oportunitat que l’Ajuntament sol·liciti a la Generalitat de Catalunya la concessió de
plans d’ocupació, vinculats a oficis del sector de la construcció (paletes, llauners,
fusters, etc.), plans d’ocupació que, a la vegada, augmenten els llocs de treball.
Atès que aquestes dues finalitats tenen un rellevant benefici social (rehabilitar
habitatge per destinar-lo a lloguer social i augmentar el plans d’ocupació per a la
ciutat).
El Grup Municipal Socialista proposa al Ple de l’Ajuntament l’aprovació d’aquesta
esmena per a la modificació del dictamen per a l’aprovació inicial del Pressupost
general pel 2014 amb l’adopció dels següents,
ACORDS
Primer.- Crear l’aplicació pressupostària 24131 21200 “Reparació d’edificis i d’altres
construccions” amb una consignació inicial de 20.000 euros
Segon.- Disminuir l’aplicació pressupostària 2217 14300 “Altres prestacions
econòmiques-Altre personal” en 20.000 euros, per procedir a fer efectiu allò expressat
al primer acord.”
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3.

PROPOSICIONS

3.1

Proposició del Grup Municipal d’ERC per garantir els projectes de
mediació i treball comunitari “Enllaç” i “Agent d’Acollida”.

El secretari presenta la proposició del Grup Municipal d’ERC, de 26 de maig de 2014,
que es transcriu a continuació:
“El projecte “Enllaç” , depenent del Programa d’Acollida, du a terme la intermediació en
situacions de conflicte veïnal i comunitari, amb accions de prevenció, intervenció i
mediació, i treballa coordinadament tant amb altres serveis municipals (serveis socials,
medi ambient, policia local, oficina d’atenció ciutadana...) com entitats socials i
públiques de la ciutat (associacions de veïns, centres de salut, col·legi d’advocats,
cambra de la propietat...). Aquest projecte ha anat disposant de subvencions de la
Diputació de Barcelona i de la Direcció General d’Immigració.
Durant els anys que ve funcionant, ha demostrat ser una eina eficaç per a la millora de
la convivència ciutadana, la resolució de conflictes en l’àmbit comunitari, o d’exclusió
social per raó d’origen, cultura o situació socioeconòmica, entre altres.
Igualment pensem que l’Agent d’Acollida, servei que dona a l’OAC de l’Ajuntament de
Manresa, fa una feina important d’atenció a les persones i a la diversitat, i afavoreix la
seva incorporació a la ciutat i a la societat.
Som conscients de la conjuntura econòmico-financera de l’administració local, i que cal
prioritzar aquelles partides destinades a la millora social i de benestar dels ciutadans,
dotant-les dels millors recursos possibles. Considerem que el serveis que donen el
projecte “Enllaç” i “Agent d’Acollida” són importants per la convivència i benestar dels
ciutadans, i que cal disposar dels recursos necessaris per poder-los garantir .
Per les raons exposades proposem el següent
ACORD
Que l’Ajuntament de Manresa garanteixi el ple funcionament del serveis de mediació
municipal “Enllaç” i “Agent d’Acollida”, i el seu finançament en el Pressupost de 2014,
de forma que si es redueix la subvenció per part d’altres administracions públiques,
l’Ajuntament suplementarà el finançament amb l’aportació de fons propis fins a dotarlos, com a mínim, de la mateixa quantitat que en l’exercici anterior.”
3.2

Proposició del Grup Municipal del PSC en relació a la garantia de
cobriment pressupostari de les necessitats socials bàsiques dels
ciutadans de Manresa en situació de pobresa o risc d’exclusió social per
a l’any 2014.

El secretari presenta la proposició del Grup Municipal del PSC, de 26 de maig de
2014, que es transcriu a continuació:
“Atès que la crisis econòmica i social, lluny de minvar, persisteix en 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
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gravíssims problemes per cobrir les seves necessitats socials més bàsiques,
principalment en alimentació , atencions socials i habitatge.
Atès que les previsions per l’any 2014 són del manteniment de l’índex d’atur .
Atès que a Manresa es comptabilitzen més de 7.000 aturats a data actual,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 2014 on el capítol de
despeses en atencions socials bàsiques fixa unes partides que disminueixen , en
alguns casos , les assignacions inicials aprovades per l’exercici 2013
Atès que aquesta previsió s’ha efectuat segons explicacions del Govern Municipal ,
tenint en compte el pressupost efectivament executat al 2013 en les partides abans
referides , i per tant haurien de ser suficients per afrontar les despeses en demandes
d’atenció social bàsica durant l’any 2014.
Atès que el nostre grup considera que la despesa aprovada als pressupostos
municipals pel 2014 , destinada a cobrir les necessitats de la població en matèria
d’atenció social bàsica ( despeses d’alimentació , atencions benèfiques i assistencials ,
beques de menjador social i emergències de caràcter social ) quedi absolutament
garantida , en tot moment , independentment de la consignació inicial que resulti
aprovada
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 2014. Amb l’objectiu de que amb aquests suplements
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.
2.- Les partides pressupostàries afectades per aquest acord son :
2 23 231 2311 14 2311 22799 : Ajuts econòmics . Altres treballs realitzats per d’altres
empreses. Contracte de subministrament d’aliments.
2 23 231 2311 14 2311 48000 . Ajuts econòmics . Atencions benèfiques i assistencials
2.23 231 2311 14 2311 48001 : Ajuts econòmics . Beques menjador escolar
2.23.231.2311.14.2311 48913 : Ajuts econòmics . Ajuts escolars.
3.- El Govern Municipal , mitjançant la pròpia Regidoria de Serveis Socials i els serveis
tècnics municipals difondran de forma adient i extensiva a tota la població la existència
d’aquest programa d’ajudes pels conceptes continguts en les partides d’atenció social
bàsica, amb la finalitat de que la ciutadania tingui ple coneixement i per tant accés, en
cas de necessitat , a aquestes ajudes econòmiques i socials.”
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El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda, manifesta que en aquest
pressupost s’han tingut en compte dues àrees prioritàries a cobrir com són Serveis
socials i atenció a les persones i també la Promoció de l’activitat econòmica, tant pel
que fa referència al foment, com a l’ocupació i formació. Aquest pressupost, dintre de
les dificultats, dóna cobertura a aquestes prioritats.
Des d’un punt de vista econòmic i financer, l’equip de govern tenia dos objectius. En
primer lloc, aconseguir un pressupost quadrat i amb un cost financer ajustat al màxim.
En segon lloc, donar compliment a la normativa que fa referència al pagament a
proveïdors a 60 dies.
Amb la proposta de pressupost que es porta a consideració del Ple, l’equip de govern
entén que es dóna compliment a aquestes fites.
Destaca que l’Ajuntament estarà amatent a les necessitats que puguin sorgir en el
decurs de l’exercici, que requereixin solucions immediates pel que fa a la cobertura de
servei. L’equip de govern és conscient que el pressupost d’enguany està molt ajustat,
la qual cosa implicarà ser més flexibles que mai, si més no respecte a exercicis
anteriors.
Abans d’entrar en l’explicació detallada del pressupost vol agrair als treballadors de
l’Ajuntament, i molt especialment als caps de servei, que amb la seva complicitat,
col·laboració i coneixement de la realitat, han ajudat a preparar un projecte que doni
cobertura a la situació actual de les necessitats de Manresa.
Agraeix també especialment la col·laboració del Servei d’Intervenció i Tresoreria, que
han estat peces cabdals en l’encaix definitiu d’aquesta proposta pel que fa a la
reestructuració financera, noves fonts de finançament i l’ajust definitiu de totes les
aportacions i suggeriments dels diferents serveis i, per últim, als companys regidors
que han fet pinya amb un projecte, el del 2014, que no ha estat fàcil ni còmode per a
cap d’ells.
Tot seguit passa a fer l’anàlisi i explicació del Pressupost per a l’exercici 2014 que, tot i
estar en el mes de maig, les dificultats hi han estat i fins el moment present l’equip de
govern no ha disposat dels instruments suficients com per poder presentar un
pressupost que, cobrint les necessitats, complís els requisits de la legalitat.
Per arribar a aquest punt ha calgut resoldre temes, alguns dels quals ja han estat
comentats en aquest saló de plens i posats a consideració dels regidors d’aquesta
corporació, com els referents a la reestructuració del deute -aprovats en el ple ordinari
d’aquest mes de maig- amb el Banc de Bilbao i de Catalunya Caixa per un total de
16.898.000€, en què es demana 18 mesos de carència en un cas i en l’altre 12 mesos.
El fet de poder reduir part del deute, quant a reestructuració, va ser gràcies a
aconseguir fonts alternatives com una operació de tresoreria i un préstec de mandat
que, de ben segur passarà a consideració d’aquest ple el mes de juny.
Un altre dels temes que ha calgut resoldre en el decurs d’aquests mesos i que en part
hi ha ajudat el fet de tenir el tancament definitiu del 2013, ha estat ajustar la despesa el
màxim possible en totes aquelles partides que l’evolució normal de l’activitat o de la
cobertura de les necessitats del propi servei, havien estat inferiors al pressupost inicial
i que per tant es preveia que el funcionament del 2014, amb quatre mesos ja
transcorreguts, hi ha hagut partides que han permès un major ajust del que inicialment
es preveia.
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En tots els casos els ajustos pressupostaris d’aquest projecte de pressupost han estat
debatuts pels regidors i amb els caps de servei, per tal de garantir que en cap cas hi
hagués cap serrell que es pogués escapar.
Pel que fa a la previsió d’ingressos que s’havia fet el mes de setembre, que era la que
corresponia a la proposta d’ordenances i a la tendència de l’evolució dels ingressos de
l’exercici 2013, s’ha pogut modificar lleugerament a l’alça pels tècnics municipals, en
tant que el tancament del 2013, en algunes partides, va ser superior a les previsions, i,
al mateix temps, va permetre que el pressupost d’ingressos estigués ajustat a allò que
estava essent la pròpia realitat de l’exercici 2014.
Amb aquest conjunt d’ajustaments és amb el que s’ha aconseguit portar un pressupost
que, cobrint les necessitats, al mateix temps està quadrat d’una forma impecable i que
donarà la possibilitat que en els propers mesos es pugui complir amb l’obligació que
tenen les administracions, del pagament a proveïdors a 60 dies.
Diu que en referència als ingressos, els impostos directes, que en el seu conjunt tenen
un petit increment de l’1,36%, quan es parla d’impostos directes s’ha fet una
reordenació -més que una reclassificació- de les cessions de l’Estat, que s’han posat
en transferències corrents i no en impostos directes o indirectes perquè com que
aquesta és una forma de classificar, nova del 2014, no es podrien comparar el 2013
amb el 2014. Per tant, tot el que fa referència a transferències de l’Estat s’ha
incorporat -a l’hora de fer l’explicació- amb transferències corrents i d’aquesta forma
els impostos directes del 2014 són perfectament comparables amb els del 2013 i els
impostos indirectes també ho són, sinó s’estaria parlant de coses no homogènies.
Per tant, els impostos directes han tingut un petit increment de l’1,36%, bàsicament per
l’increment de les plusvàlues. Pel que fa a l’IBI, tot i que les ordenances es van
aprovar amb un increment de l’1%, la recaptació prevista per a enguany és d’un 1,35%
inferior a la previsió pressupostària del 2013, concretament 343.000 € menys.
Això forma part del comentari que feia al principi sobre que s’ha intentat, aprofitant que
hi havia el tancament del 2013, ajustar al màxim les previsions d’ingressos a la realitat
del que realment havia estat l’exercici anterior.
Comenta també que en relació als impostos directes, pel tema de vehicles, els
ingressos previstos també seran 90.000 € inferiors als del 2013.
Amb relació als impostos indirectes, els ICIO, s’ha deixat la mateixa xifra que el 2013,
540.000 €, tot i que l’any passat s’estava en fase de retornar ICIO a persones que
donaven de baixa la llicència urbanística, a fi i efecte de poder demanar el retorn
perquè havien desistit de tirar endavant amb el seu projecte.
Pel que fa a transferències corrents, en què bàsicament hi ha les de l’Estat, Generalitat
i Diputació, tenen un increment del 3,8%, és a dir, uns 867.000 €, però aquí cal
especificar tres coses per a cada una de les tres administracions.
Amb relació a les transferències de l’Estat, la comunicació que el Ministeri envia cada
any per fer les previsions d’ingressos, en aquest cas la previsió per al 2014 era inferior
a la de l’any anterior, amb 755.000 €. En la mateixa carta s’informava que com que es
preveia que en el cas de l’Ajuntament de Manresa la liquidació del 2012, que es deurà
rebre entre juliol i setembre d’enguany, estimaven que seria positiva i amb la xifra de
liquidació positiva que estimaven, compensaria no totalment però sí en bona part
aquests 755.000, sobre 550 o 560.000.
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Amb relació a les transferències de la Generalitat, s’incrementen amb 459.000 €, atès
que els programes de formació i ocupació han augmentat en número, alguns perquè
són superiors al de l’any passat i d’altres perquè hi ha la incorporació de nous
programes que el 2013 no havien estat concedits o no havien sortit en la llista de
programes a sol·licitar.
Amb relació a les transferències de la Diputació també hi ha un increment en
transferències corrents, de 937.000 €, referents a Llars d’infants, Plans d’ocupació i
altres subvencions perquè hi ha hagut una transferència de la Generalitat envers la
Diputació. És a dir, coses que abans subvencionava la Generalitat ara ho fa la
Diputació, tot i que la Generalitat incrementa les aportacions pel tema de formació i
plans ocupacionals, però com que la Diputació incorpora aquestes noves subvencions,
això fa que s’incrementi la seva aportació en els pressupostos de 2014.
Quant a l’apartat d’ingressos patrimonials hi ha una davallada de 132.960 € degut a la
baixa de les noves concessions del Passeig, feta per un període més curt –d’un o dos
anys prorrogables-, però no per períodes de 8 o 10 anys com abans, perquè hi ha
pendent una remodelació dels quioscs del primer tram del Passeig, la qual cosa
implicava fer concessions més curtes i aleshores l’expectativa de negoci era molt més
baixa i el valor amb què es va xifrar la concessió anual era inferior a l’anterior.
Pel que fa a l’Alienació d’inversions reals, que en aquest cas serien tres solars i un
local, la xifra també és substancialment inferior a l’any anterior, concretament
1.400.000 € menys que el 2013. En aquest cas hi ha previst posar a subhasta tres
parcel·les a l’indret de la Parada i un local que és el que abans utilitzava l’EBASP Nord
a les Bases de Manresa.
Finalment, pel que fa a Transferències de capital, el signe és contrari al que
comentava abans, perquè si amb Transferències corrents hi havia més 867.000 €, ara,
amb transferències de capital hi ha menys 872, un diferencial de 5.000 € que juga en
contra, degut al fet que mentre la Generalitat incrementa les aportacions per
transferències de capital, concretament amb la previsió del PUOSC i d’una sèrie de
subvencions previstes pel Consell Català de l’Esport, i la Diputació per contra la xifra
surt negativa en tant que, per a enguany, el Projecte Xarxa té menys pes el 2014 que
no pas el 2013. Tot i així diu que s’ha de reconèixer l’esforç de la Diputació de
Barcelona amb la generació de noves línies d’ajut, concretament una referent a
Reformes de patrimoni singular i una altra a Millora de camins locals.
Diu que no ha parlat del Capítol 9 perquè no hi ha ingressos provinents dels Bancs i
igual que el 2013 el 2014 també té saldo zero.
A continuació el senyor Sala passa a informar sobre els apartats de Despesa,
concretament el Capítol 1, Despeses de Personal, on hi ha una disminució respecte
les dades del 2013, de menys 297.000 €.
Diu que, tot i aquest decrement, a la partida de personal del 2014 hi ha 500 i escaig mil
euros més de personal que vindrà finançat pels Plans d’Ocupació i Formació de la
Generalitat i, en algun cas, també de la Diputació.
També hi ha altres ajustos a la Partida de Contingències de Personal, amb la previsió
d’actualització dels triennis i del pla de carrera, i també s’ha incorporat la Sentència
7222/11, del TSJC, per import de 66.262 €.
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Al Capítol 2, Despeses de béns corrents, destaca dos apartats, el de cànons, amb un
increment de 158.000 € que correspon a l’increment del cànon del Complex Nord, tot i
que dins d’aquests 158.000 € n’hi ha 65.000 € que corresponen a l’exercici 2013.
El segon apartat a destacar són les actuacions fetes amb relació a concessions. Diu
que si bé respecte al 2013 hi ha un increment de 178.377 €, si la comparació en lloc
de fer-la respecte al pressupost inicial del 2013 es fes respecte a la despesa real del
pressupost tancat de 2013 hi ha una sèrie d’elements a tenir en compte que marquen
la línia de l’esforç que s’ha fet des de moltes regidories en desencallar situacions que
han acabat afavorint el tancament pressupostari.
Pel que fa a Fomento de Construcciones y Contratas, neteja i recollida de deixalles, hi
ha un decrement de 125.000 € respecte el 2013, degut a la gestió d’una sèrie
d’elements que ha permès minvar el cost de la concessió el 2014 amb 125.000 €
respecte al 2013.
La nova concessió de jardineria també ha representat una millora superior als 100.000
€, la neteja d’edificis també té una millora respecte a l’exercici 2013, de 32.000 € més,
i la gestió de les noves concessions de llars d’infants també ha permès millorar en
12.000 €.
Pel que fa a la zona blava i recollida de vehicles hi ha un petit increment de 30.000 €
que juga a favor.
Els serveis d’ajut domiciliari tenen un increment de 55.000 €, en transport adaptat un
increment de 25.000 €, en contractes de repartiment de menjar a domicili un increment
de 35.000 €, etc. Diu que són partides que pugen i baixen però que realment s’ha fet
un esforç per cobrir, per una banda, les necessitats socials i, en aquest cas, hi ha
increments en aquest aspecte i pel que fa a serveis generals bàsics de la població
s’han aconseguit millores sense minvar ni la qualitat ni la quantitat del servei, però s’ha
aconseguit rebaixar algunes partides de despesa.
Amb relació a l’apartat d’interessos financers hi ha una millora de 108.000 € de
decrement, concretament una baixa de tipus que ha permès absorbir l’increment
d’interessos que ha comportat la reestructuració del deute.
En Transferències corrents hi ha unes partides d’unes obligacions generades que són
les que comporten un increment xifrat en 740.000 € que són per fer front a unes
factures de la Mancomunitat de Sanejament per cobrir els dèficits dels anys 2012 i
2013, per import de 458.000 €; l’increment del cànon del Consorci de Residus, de
183.000 € respecte a l’exercici anterior; el transport urbà, que puja a 92.000 € perquè
malgrat la millora en els termes de la concessió, que feia baixar el seu cost, atès que
un dels factors que s’indexen és el nombre d’usuaris i ha anat a la baixa, això fa que
s’hagi de compensar per la via econòmica i en el conjunt acaba representant un
increment de 92.000 €.
Per últim hi ha un increment en qüestions de Promoció econòmica, programes
d’ocupació i formació, que ve finançat per la Generalitat i la Diputació, que en la
partida de transferències corrents també representa un increment de 300.000 €.
Explica que hi ha la incorporació d’un capítol nou, el Fons de contingències i altres
imprevistos que, segons l’art. 31 de la Llei 2/2012, d’estabilitat pressupostària, obliga
que al pressupost hi hagi una reserva del 0,5% de les partides d’ordinari, entre el
capítol 1 i el 7, i en aquest cas aquest mínim del 0,5 representen 395.000 €.
Pel que fa al Capítol d’Inversions la xifra final dels capítols 6 i 7 ascendeix a 7.455.000
€. Diu que d’entrada es fa una separació entre el que són compromisos que l’equip de
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govern es va trobar, que venien adquirits per mandats anteriors, i la resta d’inversions
són imputables al present mandat.
Les de mandats anteriors, xifrades en 4.522.000 €, s’han de finançar amb recursos
ordinaris, la qual cosa suposa una disminució de recursos en el conjunt del
pressupost; i pel que fa a la resta d’inversions, 2.933.000 €, un 1.008.000 són recursos
ordinaris i 1.927.000 procedeixen de finançament extern: Generalitat, Diputació i
FEDER.
De les inversions pròpies d’aquest mandat, exercici 2014, les més significatives són
els Consells de Districte, amb un import de 100.000 €; una millora del Camí vell de
Rajadell, amb 299.999 €, que ve finançat per una subvenció demanada a la Diputació;
l’arranjament del Parc de Puigterrà, l’enderroc de la Pista Castell i el seu arranjament
posterior, amb un import aproximat de 100.000 € procedents de subvencions de la
Diputació dins el Pla Xarxa. També hi ha l’adequació d’espais Manresa 2022, amb
66.764 €, la gestió d’edificació i restauració de la Torre Lluvià, per import de 229.000 €,
subvencionada pels fons FEDER. Així mateix, pel que fa a Torre Lluvià, hi ha la tercera
fase de compra, que són 56.769 €. El Pont Nou, amb 840.000 €, amb finançaments de
la Generalitat (PUOSC), subvencions de la Diputació i una part de fons ordinaris; i el
Parc Vila-Closes, amb una aportació de recursos ordinaris de 85.750 €.
Aquestes són les inversions més significatives del mandat actual, a part d’altres.
Amb relació al Capítol de Passius financers, i fent una comparació del retorn de
préstec de l’any passat amb el d’aquest any, enguany es pagaran 519.000 € menys
que el passat, atesa la reestructuració del deute que es va fer. Ara bé, si en lloc de
tenir en compte els 8.414.000 € que es retornaran aquest any, si no s’hagués fet la
reestructuració del deute enguany no tocaria pagar la mateixa xifra que l’any passat
sinó que tocava pagar-ne una de superior, concretament 9.454.000 €, que traduït vol
dir que el fet de reestructurar el deute ha ajudat el quadre pressupostari amb
1.040.000 €. Si aquest estalvi d’1.040.000 € es traslladés al 2015 aquest estalvi
ajudarà el pressupost amb 1.900.000 €, tenint en compte les carències i els imports
que s’han reestructurat.
Aprofita per informar sobre dos temes puntuals, l’evolució del cobrament en voluntària i
el pagament a proveïdors.
Pel que fa al cobrament en voluntària l’any 2011 va ser del 85,95%, el 2012 de 89,53%
i el 2013 del 91,64%, la qual cosa vol dir que en voluntària s’estan recuperant xifres
que el 2007 estaven en el 92,24% i que a partir d’aquí van començar a baixar per sota
del 90%.
Pel que fa al pagament a proveïdors recorda que a principis de l’actual mandat
s’estava pagant a quatre mesos, quan el 2007 es pagava a cinquanta-nou dies, el
2008 a seixanta-cinc i el 2009 a seixanta-sis. El 2010 es va espatllar i el 2011, fruit de
la situació que s’havia anat acumulant, es pagava a catorze mesos.
Aquesta situació s’ha anat redreçant i concretament aquest mes d’abril s’ha pagat a
cent seixanta-dos dies, el mes de maig es pagarà a cent cinquanta, el juny a cent vint i
el juliol, amb les previsions de finançaments complementaris, creu que es podrà fer a
seixanta dies, única i exclusivament a proveïdors.
Finalment quedarien dues qüestions importants, una que fa referència a les Bases
d’execució del pressupost, concretament una actualització de les bosses de vinculació
perquè hi ha hagut unes modificacions en el pla comptable i s’ha hagut d’ajustar, i
l’altra, a proposta del Servei a les Persones, s’ha fet una modificació de les Bases
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generals reguladores per a l’atorgament de subvencions, en concret els articles 9, 12,
19 i 24, la majoria són matisos i la resta de bases no varien respecte a l’exercici
anterior.
Quant a les societats municipals, atès que els representants dels diferents grups
municipals formen part dels consells d’administració i ja disposen de la informació, no
entrarà amb tant detall sinó que donarà compte del pressupost total. Aigües de
Manresa, SA, té un pressupost de 22.095.638 €, Foment de la Rehabilitació Urbana de
Manresa, SA (FORUM), un pressupost de 2.207.657 €, i Manresana d’Equipaments
Escènics, SL, un pressupost d’1.926.270 €.
Acaba la seva exposició demanant el vot favorable al dictamen.
El senyor Pere Culell, president del Grup Municipal d’ERC, diu que aquest és un
pressupost més ajustat, pel que fa a ingressos, en comparació amb el pressupost de
l’any passat en què hi havia determinats aspectes, com la venda de patrimoni, que
l’havien inflat.
En aquests moments s’exigeixen uns pressupostos més reals i aquest ha estat un dels
motius per quadrar el pressupost així com la recerca del refinançament del préstec, a
un any i mig de carència.
El GMERC creu que aquests sis mesos de retard no s’han pogut aprofitar prou bé per
part de l’equip de govern per debatre-ho i treballar-ho conjuntament amb la resta de
grups municipals o bé amb la ciutadania, com es demanava en una moció presentada
pel GMCUP.
Entenen el retard pel tema del refinançament, així com l’espera en la resposta per part
dels bancs, que finalment s’ha pogut resoldre de forma favorable.
Diu que en aquests moments de crisi actual, potser per manca de temps o per no
disposar de la resposta per part dels bancs, s’hauria pogut aprofitar per explicar a la
ciutadania tota la qüestió de l’IBI, perquè llegint el manifest signat per diverses entitats
en referència a l’aplicació de l’impost de béns immobles (IBI) a la ciutat de Manresa
per a l’exercici 2014, un s’adona que hi ha un cert desconeixement sobre el
percentatge que l’IBI suposa, i si en aquests moments difícils s’explica i se sap per què
es fa una cosa o altra, si es fa a priori, s’evitarien debats com el que hi ha hagut.
En moments com l’actual, en què cal prioritzar unes despeses en detriment d’altres, és
bàsica aquesta complicitat i que hi hagi un diàleg i una participació més bidireccional.
El GMERC considera que no pot ser que l’ajuntament, que dóna serveis a primera
línia, estigui mal finançat i no es doni un percentatge més alt als ajuntaments, que són
els que gestionen directament amb la ciutadania, sinó que hi ha tota una sèrie de lleis
recentralitzadores que impedeixen donar sortida a aquesta problemàtica.
A més, a això cal sumar-hi les sentències judicials que afecten a Manresa, algunes
desorbitades i incomprensibles, que obliguen a buscar aquest refinançament per fer-hi
front.
La previsió pressupostària presentada garanteix la prestació de serveis municipals i el
manteniment de llocs de treball, que el GMERC valora positivament.
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Hi ha determinats projectes o serveis, que consideren especialment sensibles, com
infància, igualtat o convivència, ajuts directes de serveis socials, beques menjador,
suport i mediació en casos de desnonament i ajuts alimentaris que, en el fons, ja es
recullen en el Pacte de ciutat i creu que és important que es reflecteixin i aquesta eina
de la qual s’han dotat assegura totes aquestes prestacions i la voluntat de l’equip de
govern. En aquest pacte es diu que s’incrementaran tant com sigui necessari per cobrir
les necessitats i estan convençuts que així es farà.
La proposició que el GMERC presenta demana que es garanteixi el servei de mediació
municipal i l’agent d’acollida perquè consideren que és una eina molt eficaç per a la
convivència ciutadana i la cohesió social, en uns moments en què pot arribar a estar
amenaçada.
Altres aspectes que han proposat són reforçar els programes sobre promoció i
formació per a l’ocupació i també estaran amatents perquè aquest aspecte sigui
prioritari i confien en què això ho faran.
Pel que fa a les dues esmenes presentades, la primera fa referència a la partida
destinada a l’atenció i l’acollida, i la segona perquè s’incrementi l’aportació a la Casa
de la Música, programa que va néixer d’un acord entre l’associació, la Generalitat i
l’Ajuntament de Manresa, a finançar a parts iguals.
Creuen que el fet de rebaixar la partida podria fer perillar la viabilitat del projecte i
afavorir que la Generalitat tampoc arribés a donar els diners necessaris. Tot i que amb
l’increment proposat tampoc s’arribarà al 100%, creuen que és una bona aportació per
augmentar el seu finançament.
Recorda que la Casa de la Música ha estat considerada la millor sala de concerts de
Catalunya i que, juntament amb el Kursaal i la Fira Mediterrània, fa molt potent
Manresa en aquest aspecte.
El GMERC creu que la proposició que han presentat és assumible i que afavoreix dos
aspectes molt concrets i necessaris, i demana el suport dels grups municipals.
Tot i que estan a favor el GMERC no votarà a favor del dictamen per diverses raons,
una perquè és el pressupost del govern i cada partit en faria un altre de diferent. De
vegades no es coincideix en prioritats o quanties de determinades inversions i en
diverses vegades ja ho han dit, hi haurà un moment en què caldrà veure tota
l’externalització del Pla general quant ha pujat, tot i que saben que hi ha coses que
s’han de donar perquè són d’especialització, però en aquest aspecte molts dels
treballs que s’estan fent es podrien fer per personal municipal.
De la mateixa manera que el senyor Sala ha agraït la feina del personal d’Intervenció i
Tresoreria, estan convençuts que hi ha professionals brillants en altres aspectes i que
s’ha de saber trobar l’encaix perquè puguin desenvolupar el seu coneixement.
Per tot l’exposat el GMERC s’abstindrà en la votació del dictamen de pressupostos.
Amb relació a la proposició del GMPSC, comparteixen la seva preocupació perquè la
dotació econòmica destinada a serveis socials sigui suficient.
El GMERC no ha presentat cap moció al respecte perquè entenen que el Pacte de
ciutat ja ho preveu i com va manifestar la regidora en el Consell municipal de serveis
socials, com s’ha demostrat amb els canvis de partida efectuats durant el 2013, creuen
en el compromís ferm de l’equip de govern.
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Destaca com a punt important de la moció el de fer difusió activa dels ajuts perquè
arribi a tota la ciutadania, ja que moltes vegades hi ha persones que n’estan al cas i
que tenen diverses prestacions, però també hi ha persones que no arriben a conèixer
les possibilitats que tenen en aquest sentit.
Amb relació a la primera esmena del GMPSC, d’ampliar la quantia prevista per
subvencionar el pagament de la plusvàlua en el cas de desnonament, en la proporció
que permetrà cobrir els expedients oberts actualment pendents del 2013 i del 2014, hi
donaran suport.
Amb relació a la segona esmena, en què es proposa un augment de 4.000 € per als
Consells de Districte, tot i que encara queda lluny del percentatge que tots voldrien
donar-hi perquè puguin debatre en què invertir part del pressupost de la ciutadania, el
GMERC també hi donarà suport.
Amb relació a la tercera esmena, que coincideix amb la del Partit Popular, amb origen,
destí, concepte i quantia, els raonaments estan justificats, l’import de 20.000 € és una
mica escàs però és un bon començament i espera que es puguin trobar altres línies de
subvenció que poguessin sorgir.
Pel que fa a les altres dues esmenes presentades pel Partit Popular donaran suport a
l’ampliació de la partida d’Emprenedoria en un 50%, amb 35.000 €, i a la partida del
projecte Manresa 2022, amb 20.000 €.
Acaba la seva intervenció demanant el suport dels grups municipals a la proposició i a
les esmenes i manifesta la seva abstenció al dictamen de pressupostos.
El senyor José Luis Irujo, president del Grup Municipal del PSC, vol fer algunes
puntualitzacions respecte a l’exposició feta pel regidor delegat d’Hisenda i al
representant del GMERC.
El GMPSC s’alegra que el pressupost pugui facilitar el pagament als proveïdors
perquè el teixit productiu de la ciutat no pateixi una situació de demora en el
cobrament per part d’una administració municipal.
També s’alegra que hagi fet èmfasi que el 2007 i el 2008 el pagament a proveïdors era
més encertat. Malauradament a partir del 2008 això es va trencar com a conseqüència
de la crisi econòmica que va començar l’estiu del 2008 amb la caiguda de Lehman
Brothers, cosa que no es cansarà de repetir perquè en aquell moment, tant ell com la
regidora senyora Sònia Díaz i el regidor senyor Joan Vinyes, formaven part del govern
que va haver de fer front a aquella situació.
La crisi econòmica ha colpejat l’ajuntament des del 2008, continua fent-ho i no sempre
hi ha hagut per part dels grups de l’oposició la mateixa actitud comprensiva i
constructiva, segurament perquè finalment tots s’han adonat que la ciutat ha de tirar
endavant i els dogmatismes ideològics, populismes o demagògies no serveixen per
aprovar un pressupost, en tot cas per aturar-lo, però tindria greus conseqüències per a
la ciutat.
Diu que el pressupost està molt ajustat, i qualsevol que l’estudiï s’adonarà que l’equip
de govern ha hagut de fer un gran esforç per quadrar els comptes, perquè els recursos
sempre són escassos en relació amb les necessitats de les diferents àrees.
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La recuperació econòmica no arriba, per molta propaganda que hi hagi, al menys no a
l’Ajuntament de Manresa, perquè no solament aquest any el pressupost serà inferior al
del 2013, sinó que el del 2013 ja va ser inferior al del 2012.
Explica que els pressupostos es poden llegir de moltes maneres però aquest any i
l’anterior el govern ha fet un exercici de realisme, cosa que el PSC agraeix, però el
realisme indica que la recuperació encara no arriba a Manresa i per això els Grups
Municipals han d’ajudar, no posar pals a les rodes.
Hi ha 1.086.000 € menys de pressupost i, tot i que s’ha reestructurat el deute gràcies
al suport de tots, sinó el quadre hauria estat molt més complicat.
Com deia el senyor Culell, quan hi hagi l’aprovació definitiva s’estarà sobrepassant els
sis mesos i la situació serà complicada.
Aprofita per introduir una qüestió dient que si es rebaixés l’IBI un 5% lineal, es perdrien
1.750.000 €, mentre que enguany la disminució és de 343.000 € respecte l’any 2013,
de manera que encara seria més complicat i no sap com es podria quadrar el
pressupost.
Diu que no s’entengui això com una crítica a la plataforma que ha nascut per estudiar
una restructuració de l’IBI, sinó que s’entengui que tots han de fer una reflexió valenta
respecte a si l’IBI s’ha de reestructurar, com es fa i, sobretot, com es compensa, a no
ser que el que es vulgui sigui reduir serveis públics. En aquest sentit el GMPSC estarà
en contra de retallar més el pressupost de Manresa perquè és impossible, a no ser
que es vulguin retallar serveis públics bàsics, deixar el manteniment de la via pública a
la seva mínima expressió que, per cert, ja ho està.
El GMPSC demana a l’equip de govern que, al més aviat possible, es convoqui la
ciutadania per parlar-ne, amb realisme, rigor i seriositat, però el seu grup estarà en
contra de disminuir els serveis públics municipals. Si s’ha de reduir un ingrés cal que
es trobin vies alternatives de finançament, però estaran en contra de la reducció de
serveis públics.
Pel que fa a altres aspectes que s’han comentat diu que, tot i que el pressupost està
molt ajustat, el GMPSC ho hauria fet diferent però segurament amb la mateixa
quantitat. Es poden introduir matisos en les partides, però les quantitats són les que es
determinen pels ingressos. En funció dels ingressos es pot gastar, no en funció d’uns
ingressos hipotètics.
Fa la reflexió que, tot i que el dèficit econòmic s’està reduint, també cal tenir en compte
el dèficit en inversió i algun dia algun govern haurà de fer front al dèficit en inversió en
espais públics, manteniment de la via pública, etc.
La crisi dels ajuntaments no ha estat per mala gestió sinó per la gran davallada
d’ingressos. Només cal veure el deute públic general de l’administració pública a
Espanya on es veu com es distribueix estatalment, autonòmicament i municipalment i
es veurà que qui l’ha reduït és l’administració local, malgrat no tenir un finançament
propi. L’Estat, en transferències corrents, dóna 3.659.000 € menys per a aquest any,
tot i que ho compensen amb cessió d’impostos. La Generalitat dóna gairebé mig milió
d’euros més que l’any passat, però no arriba a compensar tot el que ha anat deixant
d’aportar a l’Ajuntament de Manresa al llarg dels anys.
El posicionament del GMPSC serà d’abstenció, ja que és difícil per a un grup
d’oposició coincidir plenament en donar un sí, no formant part d’un govern. No obstant
això, el GMPSC ha donat el vot favorable a les ordenances fiscals perquè hi haguessin
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uns ingressos, va votar favorablement la reestructuració del deute perquè entenia la
situació, i avui la posició serà d’abstenció perquè entén que les tres esmenes que
presenten i una proposició addicional seran aprovades i per tant consideren que són
eines que com les d’ERC o del PP, milloren aquest pressupost.
Pel que fa a la proposició que presenten, que algú de fora menysté, però que en el
fons és molt important perquè és blindar que les quatre partides d’atenció social bàsica
sempre tinguin diners per atendre les necessitats dels manresans i manresanes en
situació de pobresa o d’exclusió social.
Fa èmfasi que si aquesta proposta l’aprovés el Parlament de Catalunya o el Congrés
de Diputats, seria notícia a tota Europa, per tant, no és baladí.
Quant a les tres esmenes presentades, la primera és per incrementar en 50.000 €
l’aplicació pressupostària ”Ajuts econòmics per fer front a les plusvàlues”, que tenia
una consignació inicial de 20.000 €, per tal que les persones que es troben en la
situació de la dació en pagament no tinguin aquesta càrrega de la plusvàlua.
La segona esmena proposa un increment de 20.000 € més per als Consells de
Districte, amb la intenció que any rere any es recuperi la dotació inicial amb què van
néixer. Aquesta és l’única experiència directa de participació que té la ciutadania de
Manresa.
La tercera esmena, que coincideix amb la del Partit Popular, proposa la creació d’una
aplicació pressupostària per comprar material que permeti rehabilitar pisos municipals
per dedicar-los a finalitats socials, amb la doble finalitat que es puguin demanar plans
d’ocupació vinculats al sector més deprimit de la construcció i poder donar feina a
persones en situació d’atur.
El GMPSC votarà favorablement les esmenes i la proposició presentades pel GMERC
per considerar-les encertades.
Pel que fa a les esmenes del GMPP, també les votaran favorablement perquè una és
coincident amb la del GMPSC. La segona fa referència a una partida que l’any passat
es va crear gràcies a una proposició del PSC, sobre l’ajuda que reben els
emprenedors per obrir activitats econòmiques al centre històric, que l’any passat ja
existia i que ara es reforça. La tercera esmena del PP reforça les partides de promoció
turística, que també consideren apropiada i adient perquè el que el GMPSC pretén és
que hi hagi la major unanimitat en fer un pressupost el més idoni possible.
El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Municipal del PP, manifesta que
aquest és el pressupost més atípic de l’Ajuntament de Manresa en la història de la
democràcia perquè per primer cop s’han hagut de prorrogar uns pressupostos i
perquè seran aprovats sis mesos després del començament d’any.
Tot i això diu que ha permès avançar positivament envers la ciutadania i malgrat la
precarietat dels ingressos dels ajuntaments, com a Grup municipal els agradaria que el
govern central dotés de més recursos econòmics les administracions municipals que
són les que donen el servei directe a la ciutadania.
Diu que també és cert que per al pressupost d’enguany, el govern central destina un
20% dels ingressos de l’ajuntament i que els agradaria que fossin més. Així mateix,
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destaca que la concessió de crèdit permetrà posar-se al dia en el pagament a
proveïdors.
Amb relació a l’IBI, que representa el 32% dels ingressos i que és un dels més
importants, recorda que el 2007, quan es va fer la revisió cadastral, hi havia grups
municipals que reclamaven que no es portés a terme perquè afectava negativament
les economies domèstiques, el silenci era la realitat d’aquell moment, i no parla
d’entitats veïnals sinó d’entitats que tenen un pes específic en el món de l’economia.
El GMPP considera que s’ha de reordenar i treballar perquè l’IBI no repercuteixi tan
negativament en l’economia domèstica i perquè pugui ser assumible per tota la
ciutadania.
Diu que aquest pressupost es podria distingir en tres blocs diferents.
El primer és que parteix d’un ròssec amb l’endeutament, d’inversions no lligades i que
es van efectuar, i que el nou consistori sorgit el 2011 va haver-hi de fer front. També hi
ha el tema de les sentències judicials que afecten negativament les finances
municipals, i la manca de reformes estructurals de l’administració que permetrien
entomar d’una manera molt diferent la situació actual.
L’endeutament ha tingut segrestades moltes de les voluntats per poder construir un
projecte de ciutat, que hagués pogut fer front d’una manera decidida a la crisi viscuda
durant aquests darrers anys, però la realitat és la que és i el fet de no tenir lligades tota
una sèrie d’inversions, i unes sentències judicials, algunes, pròpies d’un guió dels
germans Marx, per la factura que s’haurà de pagar, i el fet de no voler fer front a una
reforma estructural de l’administració municipal que consideren que hauria satisfet les
necessitats de tota la ciutadania i, alhora, reconduir fluxos econòmics.
En segon lloc, el GMPP creu que la reestructuració econòmica efectuada aquests
darrers mesos i el fet de poder reconduir aquests préstecs permetran fer front al repte
de pagar els proveïdors a 60 dies, i continuar eixugant dèficits heretats i en condicions.
Considera que és el més important en aquesta legislatura tenint en compte com hem
estat i com estem i deixar-ho en condicions i endreçat per als que vinguin el 2015, per
tal que puguin entomar els reptes de futur de forma més clara i sense la llosa d’uns
dèficits econòmics que independentment de la crisi no siguin l’excusa per fer front als
projectes de futur.
En tercer lloc, la projecció de futur que es vol i que ha de començar el 2015. Un
pressupost amb estructures sòlides econòmicament que permeti fer front a les
càrregues afegides als projectes de futur.
Entén que en el pressupost s’han tingut molt en compte les sol·licituds fetes per part
dels caps d’Àrea d’atenció i serveis socials, de les partides adreçades a l’atenció i als
serveis socials, d’ajuts socials, menjadors escolars, infantesa i, en definitiva, a aquells
grups de ciutadans que tenen problemes en el dia a dia. Per part dels caps d’àrea el
pressupost entoma decididament les partides econòmiques per fer-hi front, d’entrada,
àrees sensibles que no es poden deixar a l’estacada.
El GMPP ha presentat les esmenes per intentar treballar i generar confiança.
Pel que fa a la primera, tot i coincidir amb la del PSC, considera que parteix de les
converses mantingudes amb el responsable d’Hisenda per aglutinar esforços i tirar
endavant el projecte de pressupost, que han presentat creient en l’administració i
atenent a la necessitat de rehabilitar habitatge social i de l’oportunitat per a un pla
d’ocupació.
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La segona esmena, adreçada a l’emprenedoria i creació d’empreses, proposa
incrementar aquesta partida creada el 2013 en un 50%, per seguir atorgant ajudes a la
iniciativa i l’emprenedoria.
La tercera esmena va adreçada a projectes de futur, a potenciar el projecte Manresa
2022, incrementant la partida de Promoció turística amb 20.000€, amb independència
de l’obtenció d’ajuts com a conseqüència de la sol.licitud de finançament a la
Generalitat dins el Pla de desenvolupament de projectes estratègics.
El GMPP ha presentat aquestes tres esmenes al projecte de pressupost que, tot i que
no és el seu pressupost, com tots han dit, seria millorable.
Per això consideren fonamental el projecte de reflotament de les finances municipals,
perquè econòmicament s’aconseguirà eixugar el dèficit, possiblement hi haurà dèficits
de manca de manteniment a la via pública, de manteniment en molts aspectes, però
aquestes coses s’han de pagar i si no hi ha diners no es pot, agradi o no.
El GMPP agraeix el diàleg ofert i la complicitat que hi ha hagut durant aquests darrers
mesos per dur a terme el debat de pressupostos i el present no els pot immobilitzar a
no creure en el futur, i oferiran la mà estesa i la corresponsabilitat per dur a terme els
projectes de ciutat.
Considera que les tres esmenes presentades aporten elements positius perquè creuen
en el que fan i perquè és important fer un clam envers la unitat de les forces polítiques,
que aposten i creuen en el futur de la ciutat.
Tot i que aquest no és el seu pressupost, no el votaran favorablement, però sí que el
validaran amb la seva abstenció perquè tiri endavant.
Acaba la seva intervenció dient que pel que fa als pressupostos d’Aigües de Manresa,
la Manresana d’Equipaments Escènics votaran favorablement, i en el pressupost de
FORUM s’abstindran.
Amb relació a les esmenes dels Grups Municipals d’ERC i del PSC hi votaran a favor.
I pel que fa a les proposicions votaran a favor, però creu que tot plegat amb el Pacte
de Ciutat ja queda tot lligat i que si s’aproven pactes i propostes són per complir-los no
per anar recordant que s’han de complir.

El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, manifesta que el
seu grup votarà en contra del pressupost per diverses raons.
Pel que fa al mal finançament de les entitats locals, com en altres debats han explicat
la seva postura, és evident perquè cap dels partits que governen, que han governat o
que han donat suport no han volgut fer-ho.
En primer lloc el pressupost es fa durant tot l’any i avui s’aprova una previsió
d’ingressos i de despeses, però són els fets i les decisions polítiques.
El GMCUP durant tot l’any ha procurat fer propostes i mocions per aconseguir que
variessin els ingressos i les despeses. S’ha sol·licitat que es multin els bancs que
tenen pisos buits. Amb Iniciativa s’ha demanat la tarificació social de les taxes i preus
públics. S’ha demanat la municipalització dels serveis públics, una auditoria per saber
quina part del deute és il·legítim, que es cobrés l’IBI a les confessions religioses,
especialment l’església catòlica.
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De totes les propostes no s’ha fet pràcticament cas a cap, a algunes sí, d’altres amb
variacions, però en el cas de les multes als bancs una moció proposada per la PAHC
es va aprovar però no té constància que s’hagi fet res
Diu que com que no s’ha fet res, ni tant sols per començar a avançar amb aquestes
decisions polítiques que segons ells entenen que són vitals per variar els ingressos i
les despeses, els pressupostos que es portin al Ple mai seran del seu grat.
Manifesta que també votaran en contra perquè és un pressupost únicament de l’equip
de govern, i com ha explicat el senyor Culell no hi ha hagut cap interlocució ni amb els
grups municipals, ni amb els moviments socials, ni amb els agents socials de la ciutat,
tot i que sigui lícit, creuen que s’hauria de fer un procés participatiu i informatiu.
S’ha d’explicar la situació de les finances municipals a la gent i que participi i entengui
sobre el que es pot fer i el que no, i decideixin quines han de ser les prioritats, cosa
que només es pot fer des de la participació. No se’ls pot demanar responsabilitat sinó
se’ls implica en el procés.
Aquests motius són a priori abans de conèixer els pressupostos que s’han portat al
Ple, però quan els han vist tampoc hi estan d’acord, ja que reprodueixen les polítiques
que han demostrat que no serviran per sortir de l’actual situació social, diu que són uns
pressupostos que no aposten per la dinamització comunitària, no aposten per les
polítiques de gènere transversals, són pressupostos poc progressius, pressupostos on
les classes populars són les que més pateixen i en definitiva és un pressupost que
dedica poc a la cultura, poc a la cooperació i poc a la inclusió.
Els preocupa molt el deute, tot i la reestructuració que implica tirar un any i mig més
enllà, ja que un 14% del pressupost és de deute públic, 11 milions d’euros per pagar-lo
i d’aquests, 2 milions i mig, un 3%, són interessos que obtenen els bancs d’uns diners
que han obtingut a partir del Banc Central Europeu a menys d’un 1% i que cobren
després el que els sembla, on també s’hauria d’afegir els interessos que es paguen
per préstecs encoberts, com pot ser el cas de l’Ateneu o de les obres de la Reforma.
També els preocupa el tema de les concessions, on aquest any es pagaran més de 14
milions, més d’un 18% del pressupost municipal en concessions, quasi totes per
empreses privades.
Referent a despeses més concretes, tampoc els agrada que es pagui per un equip de
bàsquet professional, que es paguin 40.000 euros a la Fundació Rosa Oriol sense
saber on van aquests diners, tampoc els hi agrada que es paguin 850.000 euros per
l’Ateneu de les Bases, no pel que representa, sinó com s’ha fet tot el procés de
pagament d’aquest servei. Tampoc els agrada que hi hagi dos milions d’euros de
despeses diverses molt poc detallades i d’altres despeses diverses per un import de
més d’un milió d’euros poc detallades i poc concretades.
Respecte a les esmenes, diu que algunes es podrien solucionar amb expedients de
modificacions de crèdits durant l’exercici i no fer-ho en el debat dels pressupostos, on
diu que hauria de ser un debat més ampli i més polític per poder decidir sobre aquests
temes.
Diu que votaran a favor de les esmenes presentades pel GMPSC d’ajudes a les
plusvàlues i per a la rehabilitació d’edificis, però no votaran a favor de l’esmena que
parla dels Consells de districte, ja que tal i com ha dit el senyor Irujo, els Consells de
districte han de servir per alguna cosa més que perquè es trobin els veïns, diu que han
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de ser òrgans decisius i si se’ls dota de més diners servirà pel contrari, ja que no
incentivarà la deliberació política i centrarà tot el debat en deliberacions sobre la gestió
de la misèria que creuen que no ha de ser la funció dels Consells de districte.
Referent a les esmenes que ha presentat el Grup municipal de Partit Popular, diu que
votaran a favor dels habitatges municipals, votaran en contra de la que parla sobre els
emprenedors i s’abstindran en la votació de l’esmena sobre l’augment de la partida
pressupostària de Promoció turística.
Finalment, respecte a l’esmenes que han presentat el Grup Municipal d’ERC, les
votaran favorablement, tot i que com ja ha comentat anteriorment aquests temes es
podrien solucionar amb modificacions de crèdit durant l’exercici.
Pel que fa a les dues proposicions, diu que les votaran favorablement.

El senyor Albert Pericas, portaveu del Grup Municipal de PxC, manifesta que
després d’una pròrroga de sis mesos ens trobem davant d’uns pressupostos que
segueixen la tendència a la baixa, un milió per any i ens situa als nivells de l’any 2011,
en referència a la quantitat de 77,5 milions d’euros, cosa que demostra que l’equip de
govern municipal segueix en parada tècnica i tot i els seus esforços no acaba
d’arrencar.
Respecte als ingressos explica que hi ha un increment de dos milions d’euros en
referència als impostos directes i que els situa a 38,6 milions amb l’IBI al capdavant,
IBI que en els darrers anys ha fet que la societat manresana es reveli contra aquesta
injustícia, una injustícia que any rere any està augmentant el seu preu.
Esperen que aquestes últimes mostres de rebuig facin recapacitar l’equip de govern ja
que pot representar un terç dels ingressos, uns 24,5 milions i no li quedarà més remei
que abaixar el preu en el proper exercici.
En relació a la cessió d’impostos per part de l’estat creu que pot ser una bola d’oxigen
donada la situació d’ofec que pateix l’ajuntament. Pel que fa a les transferències de
l’administració general de l’estat, diu que respecte l’any 2013 hi ha hagut una
disminució de quatre milions d’euros menys i pel que fa a la transferència de la
Generalitat de 5,5 milions d’euros.
Demana al regidor Sala si la Generalitat ha liquidat el deute que tenia pendent amb
l’ajuntament respecte l’any 2013, dels 5 milions d’euros, o si se li ha d’afegir la
transferència d’aquest any.
Diu que han observat una important davallada en la venda de terreny municipal i en les
diferents transferències de capital per altres administracions, organismes i entitats que
sumen dos milions i mig menys.
Manifesta que ara tot passa pel laberint del finançament, refinançament i
amortitzacions que es podria traduir en una hipoteca pels manresans definida a mig
termini, ja que fins el 2023 estarem pagant aquest nou refinançament que servirà
segons sembla per pagar als proveïdors.
Ens trobem davant d’un deute públic que baixa en un milió, situant-se al voltant dels
onze milions d’euros i que podria ser una bona notícia si no ens trobéssim que també
baixa per import d’un milió els serveis públics bàsics, que són uns 27 milions pel 2014.
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Troben importants retallades en projectes urbans, habitatges i en les inversions en
espais públics que poden contribuir a la degeneració de l’entorn urbà, i també diu que
tenim un POUM que sobrepassa les expectatives de la hisenda municipal en quant a
càlculs municipals donada l’amplitud i complicitat dels seus projectes.
En relació a l’empresa municipal FORUM, explica que rebrà mig milió d’euros per part
de l’ajuntament i diu que ens podem trobar que aquesta empresa pública s’acabi
convertint en un nou pou sense fons, donada la seva solvència i que seguirà sumant
pèrdues any rere any i, donada la seva activitat, creu que acabarà convertint-se en una
empresa subsidiària més que en una empresa de rehabilitació.
Referent a la Torre Lluvià, explica que sembla ser que s’ha posat en marxa una nova
inversió a través dels fons FEDER però el diferencial del cost de la rehabilitació l’haurà
d’afegir l’Ajuntament de Manresa i tenint en compte que la restauració de l’edifici pot
arribar al milió i mig d’euros i la subvenció del FEDER és de cinc-cents mil euros, ja es
pot calcular el que hauran de pagar els manresans.
Pel que fa al Parc Tecnològic, diu que l’ajuntament encara té pendent 300.000 euros i
dubten de les expectatives posades en el projecte per causa de la davallada del teixit
industrial dels últims anys.
Pel que fa a les sentències judicials, diu que ens trobem davant d’uns aproximadament
tres milions d’euros que haurà de pagar l’ajuntament.
Remarca l’esperada restauració del Pont Nou, on la Diputació, la Generalitat i
l’Ajuntament invertiran 840 mil euros per al seu arranjament.
Diu que l’actuació de l’equip de govern es redueix amb uns pressupostos retallats,
amb més deutes amb els bancs, més inseguretat de cara al futur, amb uns impostos a
l’alça i uns serveis a la baixa.
Acaba la intervenció dient que votaran negativament al dictamen dels pressupostos i
pel que fa a les esmenes i a les proposicions ja donaran la votació.
L’alcalde diu que abans d’iniciar el torn de rèplica i aprofitant que s’ha esmentat el
tema de la Plataforma de l’IBI, comenta a tots els presents a la sala que avui han
contactat amb els seus representants, en concret amb el president de la Cambra de
Comerç i Indústria, senyor Pere Casals, i amb el grup d’entitats que han signat el
manifest i estan convocats per debatre aquest tema en relació al pressupost de 2015 a
partir de la setmana vinent.

El senyor Josep Ma. Sala, regidor delegat d’Hisenda, diu que en primer lloc farà
unes consideracions generals i seguidament explicarà el posicionament respecte les
esmenes i les mocions que s’han presentat.
Per aclarir algunes coses, diu que és cert que el pressupost en els darrers anys ha
tingut davallades però creu que s’haurien d’analitzar i aprofundir el per què d’aquestes
davallades i ho diu perquè no n’hi ha prou només agafant els números en fred i deixar
anar comentaris sense aprofundir en res.
Diu que també és cert que si es barreja el capítol 6 amb el capítol 1 i amb el capítol
d’ordinari no sabem de què parlem, ni sabem si un servei puja o baixa, però està clar
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que no es poden barrejar ni comparar conceptes com han fet els representants del
Grup de Plataforma.
Manifesta pel que fa al pressupost d’ordinari dels capítols 2,3,4 i 5 del pressupost de
l’any 2014 respecte el pressupost del 2013 s’ha incrementat en un milió d’euros, i això
correspon a serveis, diu que a banda s’han de deixar els capítols 9, 6 i 7 d’inversions i
Personal, però si es parla dels serveis que dóna l’ajuntament i estem parlant del
capítol 2 i 4, bàsicament s’ha incrementat juntament amb els capítols 3 i 5 en un milió
d’euros.
L’objectiu del pressupost és buscar el màxim de consens en un moment dificultós a fi i
efecte que la imatge que doni l’ajuntament sigui una imatge d’intentar remar tots en la
mateixa direcció.
També diu que és cert que no tothom veu les coses de la mateixa manera, ja siguin els
grups municipals amb experiència de govern o els grups municipals amb voluntat de
govern que veuen les coses d’una manera i que d’altres les veuen diferents.
Sense voler entrar en cap polèmica diu al representant de la CUP que li ha donat la
sensació que confonia el pressupost amb l’execució del pressupost, tot i que poden
ser suposicions seves, però el fet és que fer política és un acte del dia a dia i si no hi
ha un marc de treball per poder fer política, i aquest és el pressupost, poca política es
podrà fer durant l’any.
Manifesta que des de la seva regidoria s’ha donat l’oportunitat a tots els grups
municipals per parlar, per tenir informació i per tenir canvis d’impressió.
Als representants de Plataforma per Catalunya, els diu que han barrejat conceptes i
que no sap si és per ignorància o per manca de saviesa voluntària. Creu que no tenen
ni idea o que tenen ganes de crear falses i innecessàries polèmiques, perquè si
necessitaven informació només ho havien de demanar i s’haurien trobat per informarlos perquè la seva porta està oberta a tothom, i molt especialment als regidors.
Referent a les inversions que farà l’Ajuntament de Manresa, els diu que ara, en el
passat i en el futur ho pagaran els manresans, tant si ens agrada com si no, i és la
manera d’exercir les facultats de govern als grups que els pertoqui en cada moment.
Diu que les coses s’han de fer amb la prudència i amb l’eficiència que correspongui en
cada moment, i si ara s’estan recuperant béns històrics, benvingudes siguin aquestes
inversions, tot i que ara potser no sigui el moment més oportú, és el moment en què
s’han obtingut les ajudes i les subvencions, i no es pagarà ni la Torre Lluvià ni el Pont
nou perquè es fa amb ajudes externes.
Respecte el que han dit sobre FORUM i en relació als compromisos, diu que amb
aquesta empresa municipal hi ha un compromís de 504.000 provinents d’un préstec
avalat per l’Ajuntament de Manresa, que es pagaran cada any i fins el 2016 en què
s’acaba, ja que consisteix en un compromís del consistori des de fa quatre o cinc anys.
Agraeix el to positiu tant del Grup municipal d’ERC, del PSC i del PP, i en un doble
aspecte de voler trobar solucions, que s’han pogut trobar i que aquestes solucions
enriqueixin i ajudin a solucionar problemes que el propi pressupost tenia. Diu que han
col·laborat a fer un millor pressupost i que votaran favorablement totes les esmenes i
les mocions, tant la que ha presentat el Grup Municipal d’Esquerra com la moció
presentada pel Grup Municipal del PSC.
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Per acabar, diu que quan van entrar a governar, van dir que seria el govern de les
petites coses, el govern de l’endreça. El dèficit quedarà a zero, el pagament a
proveïdors serà a 60 dies, i l’únic que no podran complir és l’endeutament, ja que es
van proposar arribar als 75 i aquest any es tancarà a 88 o 89 i a mitjans de l’any vinent
s’estarà sobre els 80 i no es podrà arribar als 75.
L’alcalde diu que tot seguit es recuperarà l’ordre tradicional de les intervencions i dóna
la paraula al representant del GMCUP.

El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, diu que troba
estrany que la resta de representants, a part del senyor Sala, no li hagin pogut
respondre.

L’alcalde li respon que ahir la Junta de Portaveus va acordar el desenvolupament del
debat i la seva votació, i que si hi hagués assistit ho podria haver canviat, però que
tindrà un tercer torn.

El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, diu que no és
que ho vulgui canviar sinó que li sembla estrany que no podrà contestar i que haurà de
demanar la paraula de nou perquè els altres grups municipals voldran respondre al
que ha dit anteriorment.
En resposta al senyor Sala, diu que li agrairia que no fes judicis de valor sobre si la
CUP fa més bé o més malament la seva feina i si treballa més o menys els
pressupostos. Creu que els pot dir el que vulgui sobre les seves argumentacions
polítiques, si s’equivoquen o no amb els números, si ajuden o no a solucionar els
problemes de la ciutat, però no els ha de dir absolutament res de com han de fer la
seva feina.
El senyor Albert Pericas, portaveu del Grup Municipal de PxC, diu al senyor Sala
que si no l’han anat a veure és per l’actitud que ha tingut Convergència i Unió cap a
ells des del començament del mandat.
El senyor Pere Culell, president del Grup Municipal d’ERC, diu al regidor senyor
Javaloyes que l’estat no dóna als ajuntaments sinó que el que fa és retornar part del
que recapta i amb un percentatge injust.
La nova república permetrà que es pugui decidir com i quin percentatge es reparteix a
les diverses institucions per la feina que fan.
Agraeix al senyor Sala les facilitats donades i la porta oberta, i torna a estendre la mà
per treballar, amb temps, els pressupostos de l’any 2015.1
El senyor Jose Luis Irujo, president del Grup Municipal del PSC, manifesta que vol
fer unes reflexions referents al que s’ha comentat en algun moment del Ple.

Acta de la sessió plenària extraordinària núm. 8, de 29 de maig de 2014

29

Entenen les dificultats econòmiques de com s’estan fent els pressupostos els darrers
anys.
Diu que hi ha hagut retallades a les subvencions nominatives per a entitats educatives,
de salut, socials i veïnals, i ho diu perquè en algun moment s’hauran de posar en comú
on s’aturen les retallades si els ingressos continuen minvant.
Referent al que ha dit el senyor Javaloyes sobre les reformes estructurals els
agradaria saber què s’entén per reformes estructurals, ja que ells només n’entenen
una, que és la reducció del capítol 1, és a dir la reducció de serveis públics.
Diu que el tripartit va fer front a una petita retallada en aquest capítol i saben el que va
suposar i no sempre amb la comprensió dels grups polítics de l’oposició.
En relació al que ha dit el Grup Municipal de la CUP, manifesta que tots podem opinar
sobre el que opinem. Respecta el seu posicionament i, fins i tot, el podrien entendre,
però creu que parlen des d’una posició radical d’oposició al sistema actual.
Diu que tenen el dubte que quan governa el GMCUP, i solament té l’experiència de
govern a Navàs, en què accepten un mal finançament municipal perquè han aprovat el
pressupost, accepten un deute i concedeixen serveis no municipalitzats a empreses
que fan serveis per a la ciutadania, per tant, la crítica que fa el GMPSC al GMCUP és
que tenen un posicionament legítim, ideològicament impecable, però que portat a la
pràctica és un engany.
El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Municipal del PP, creu que cal
aclarir i contestar als grups municipals que s’han adreçat directament a ells.
En resposta al senyor Culell, diu que difícilment ell hagi utilitzat l’expressió “l’estat
dóna”, sí que ha dit que l’estat ingressa. Creu que el que hi ha darrere l’afirmació del
senyor Culell és la seva indignació que els ciutadans de Manresa rebin de l’estat part
dels seus impostos que han pagat al govern central.
Diu que l’espoli del govern central és tan gran, com que el 20% dels ingressos del
pressupost provenen del govern central i com que això no ho pot contestar, ho fa amb
la diatriba de la seva república, que a ell l’entusiasma perquè, pel que ha dit no serà
pel nombre d’habitants sinó que serà per a aquell que es mereixi el que ha fet o ha
deixat de fer, però en qualsevol cas li és indiferent.
En resposta al senyor Irujo diu, que abans d’acabar l’anterior mandat, sí que és cert
que s’ha referit en més d’una ocasió a les reformes estructurals i que aquestes passen
pel capítol 1, i també és cert que quan van fer alguna modificació sobre el capítol 1,
segurament perquè no van fer el que s’havia de fer de manera adequada, perquè
potser afectava a una secció molt concreta d’aquest ajuntament.
El GMPP sempre ha defensat que hi hauria d’haver una reordenació del personal de
l’Ajuntament, cosa que no significa una reducció de serveis.
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, respon al senyor
Irujo i li diu que tant el senyor Sala com el qui vulgui de la sala pot criticar les
argumentacions polítiques, però no troben bé que es digui que treballen més o menys
els temes.
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Referent a Navàs, li recorda que no és l’única experiència de govern de la CUP, també
ho és Arenys i aquí han municipalitzat els serveis que han pogut.
Sobre Navàs diu que és evident que s’accepta el mal finançament, però cal denunciar
que els partits que tenen possibilitats, els que governen o els que han governat, que
intentin fer alguna cosa.
Sobre el tema de les municipalitzacions de Navàs, sap que s’està treballant i quant al
pagament del deute, diu que el que volen és que es faci una auditoria del deute per
determinar quina part és il·legítim.
També diu que estaria bé fer un monogràfic sobre l’Ajuntament de Navàs i demanar-li
a l’alcalde que expliqui com organitza el seu ajuntament.

Un cop acabada l’exposició del regidor delegat d’Hisenda, les intervencions dels
representants dels grups municipals que han presentat proposicions i esmenes, i la
resta de grups municipals, l’alcalde passa a efectuar les votacions de les esmenes al
dictamen 1.1 del pressupost general de l’Ajuntament de Manresa per al 2014 i de les
seves bases d’execució, del dictamen i de les proposicions.
L’alcalde sotmet a votació l’esmena 1 presentada pel GMERC, i el Ple l’aprova per 22
vots afirmatius (11 GMCiU, 3 GMPSC, 3 GMERC, 3 GMPP i 2 GMCUP) i 2 vots
negatius (2 GMPxC) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat
reproduït.

L’alcalde sotmet a votació l’esmena 2 presentada pel GMERC, i el Ple l’aprova per
unanimitat dels 24 membres presents, i per tant, esdevé acord plenari amb el contingut
que ha quedat reproduït.

L’alcalde sotmet a votació l’esmena 1 presentada pel GMPP, i el Ple l’aprova per 22
vots afirmatius (11 GMCiU, 3 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.
L’alcalde sotmet a votació l’esmena 2 presentada pel GMPP, i el Ple l’aprova per 20
vots afirmatius (11 GMCiU, 3 GMPSC, 3 GMERC i 3 GMPP), 2 vots negatius (2
GMCUP) i 2 abstencions (2 GMPxC), per tant, esdevé acord plenari amb el contingut
que ha quedat reproduït.

L’alcalde sotmet a votació l’esmena 3 presentada pel GMPP, i el Ple l’aprova per 20
vots afirmatius (11 GMCiU, 3 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.
L’alcalde sotmet a votació l’esmena 1 presentada pel GMPSC, i el Ple l’aprova per 22
vots afirmatius (11 GMCiU, 3 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.
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L’alcalde sotmet a votació l’esmena 2 presentada pel GMPSC, i el Ple l’aprova per 20
vots afirmatius (11 GMCiU, 3 GMPSC, 3 GMERC, 3 GMPP), 2 vots negatius (2
GMCUP), i 2 abstencions (2 GMPxC) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut
que ha quedat reproduït.

L’alcalde sotmet a votació l’esmena 3 presentada pel GMPSC, i el Ple l’aprova per 22
vots afirmatius (11 GMCiU, 3 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.
L’alcalde sotmet el dictamen 1.1 a votació, amb la incorporació de les esmenes
aprovades i el Ple l’aprova per 11 vots afirmatius (11 GMCiU), 4 vots negatius (2
GMPxC i 2 GMCUP) i 9 abstencions (3 GMPSC, 3 GMERC i 3 GMPP) i, per tant, es
declara acordat el següent:
“Havent-se confeccionat per aquesta Alcaldia Presidència el Pressupost General
d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2014 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 2014, 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 .................................................................. 38.658.663,00
2.- Impostos indirectes ................................................................. 2.065.800,00
3.- Taxes i altres ingressos......................................................... 13.444.999,00
4.- Transferències corrents......................................................... 20.642.513,00
5.- Ingressos patrimonials................................................................ 252.320,00
B) OPERACIONS DE CAPITAL
6.- Alienació d’inversions reals ........................................................ 537.076,00
7.- Transferències de capital ........................................................ 1.927.400,00
8.- Actius financers.............................................................................. 6.688,00
TOTAL ESTAT D’INGRESSOS .................................................. 77.535.459,00
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ESTAT DE DESPESES

I.- CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES
....................Euros

Grups

0.- Deute Públic ..................................................................................... 10.958.518,00
1.- Serveis Públics Bàsics...................................................................... 26.972.570,00
2.- Actuacions de protecció i promoció social .......................................... 9.912.662,00
3.- Producció de béns i serveis de caire preferent ................................. 12.840.683,00
4.- Actuacions de caire econòmic ............................................................ 4.722.978,00
9.- Actuacions de caire general.............................................................. 12.128.048,00
TOTAL ESTAT DE DESPESES............................................................. 77.535.459,00

II.- CLASSIFICACIÓ PER CATEGORIES ECONÒMIQUES
Capítols

................Euros

A) OPERACIONS CORRENTS
1.- Despeses de Personal .......................................................... 29.434.414,00
2.- Despeses corrents en béns i serveis ..................................... 21.368.244,00
3.- Despeses financeres............................................................... 2.876.407,00
4.- Transferències corrents........................................................... 7.614.061,00
5.- Fons de contingències i altres imprevistos ................................. 345.564,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6.- Inversions reals ....................................................................... 5.828.536,00
7.- Transferències de capital ........................................................ 1.647.434,00
8.- Actius financers.............................................................................. 6.688,00
9.- Passius financers .................................................................... 8.414.111,00

TOTAL ESTAT DE DESPESES............................................................. 77.535.459,00
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PRESSUPOST DE LA SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL
AIGÜES DE MANRESA, S.A.

I) PRESSUPOST D’EXPLOTACIÓ
Euros

Concepte
A) DESPESES (DEURE)

Compres netes ............................................................................. 2.654.691,00
Despeses de personal.................................................................. 6.736.002,00
Despeses financeres ....................................................................... 570.866,00
Tributs ............................................................................................. 492.266,00
Treballs i subministraments .......................................................... 7.546.627,00
Amortitzacions.............................................................................. 3.752.584,00
Dotacions i Altres ............................................................................ 100.000,00
Benefici d’explotació........................................................................ 242.602,00

TOTAL DEURE .......................................................................... 22.095.638,00

B) INGRESSOS (HAVER)

Vendes netes ............................................................................. 16.863.934,00
Ingressos accessoris a l’explotació.................................................. 343.321,00
Treballs realitzats per l’empresa pel seu immobilitzat ................... 3.799.852,00
Ingressos diferits............................................................................ 1.088.531,00

TOTAL HAVER .......................................................................... 22.095.638,00
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II) PRESSUPOST DE CAPITAL
Concepte

Euros

A) ESTAT DE DOTACIONS
Immobilitzat material..................................................................... 2.569.049,00
Immobilitzat immaterial.................................................................... 825.168,00
Immobilitzat financer..................................................................... 1.900.952,00
Retorn de préstecs concedits
a mig i llarg termini ....................................................................... 1.633.599,00
TOTAL.......................................................................................... 6.928.768,00

B) ESTAT DE RECURSOS
Autofinançament .......................................................................... 2.906.656,00
Finançament aliè .......................................................................... 1.633.599,00
Disposició fons de maniobra......................................................... 2.388.513,00

TOTAL.......................................................................................... 6.928.768,00

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

Concepte

Euros

A) DESPESES
Despeses de personal..................................................................... 652.000,00
Compres i serveis exteriors ............................................................. 591.840,00
Despeses Financeres...................................................................... 547.004,00
Amortitzacions................................................................................. 416.813,00

TOTAL DESPESES...................................................................... 2.207.657,00
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B) INGRESSOS
Administració Pública ...................................................................... 670.000,00
Ingressos d’explotació ................................................................. .1.537.157,00
Altres ingressos ..................................................................................... 500,00

TOTAL INGRESSOS.................................................................... 2.207.657,00

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

Concepte

Euros

A) DESPESES
Despeses de personal..................................................................... 495.000,00
Compres i serveis exteriors .......................................................... 1.367.970,00
Despeses Financeres............................................................................. 300,00
Amortitzacions................................................................................... 63.000,00

TOTAL DESPESES...................................................................... 1.926.270,00
B) INGRESSOS
Administració Pública ...................................................................... 703.282,00
Ingressos d’explotació .................................................................. 1.216.988,00
Altres ingressos .................................................................................. 6.000,00

TOTAL INGRESSOS.................................................................... 1.926.270,00

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.”
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L’alcalde sotmet la proposició 3.1 del GMERC a votació, i el Ple l’aprova per 22 vots
afirmatius (11 GMCiU, 3 GMPSC, 3 GMERC, 3 GMPP i 2 GMCUP) i 2 vots negatius (2
GMPxC) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
L’alcalde sotmet la proposició 3.2 del GMPSC a votació, i el Ple l’aprova per 22 vots
afirmatius (11 GMCiU, 3 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.
2.

ÀREA D’ECONOMIA I GOVERNACIÓ

2.1

Regidoria delegada de Governació

2.1.1

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la plantilla de personal de
l’Ajuntament de Manresa per a l’any 2014.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Governació, de 15 de maig de
2014, 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 continuada 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 des de l’aprovació de l’anterior plantilla de personal s’ha produït la vacant de
diferents places, la majoria en motiu de la jubilació dels seus ocupants.
Atès que per obtenir els objectius i adequar les despeses als ingressos, cal aplicar una
política de racionalització en la prestació dels serveis que fa necessària l’amortització
de places que han quedat vacants.
Atès que s’ha elaborat la plantilla de personal per al 2014, que compren totes les
places reservades a funcionaris de carrera, personal laboral i personal eventual.
Vist el que disposen l’article 90 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local, l’article 283 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i els articles 126 i 127 del
Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril.
El tinent d’alcalde regidor delegat de Governació, proposa al Ple de la Corporació
l’adopció dels següents
ACORDS
1. Amortitzar de la plantilla de personal funcionari d’aquest Ajuntament les places
següents:
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ESCALA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL
Plaça
Administratiu/iva
Administratiu/iva

Servei d’adscripció
Ensenyament, Cultura i Esports
Tresoreria General i Gestió Tributària

ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
Plaça
Tècnic/a Superior Arquitecte/a
Tècnic/a Superior Arquitecte/a
Tècnic/a grau mitjà arquitecte/a tècnic/a
Tècnic/a grau mitjà arquitecte/a tècnic/a

Servei d’adscripció
Territori
Territori
Territori
Territori

2. Amortitzar de la plantilla de personal laboral d’aquest Ajuntament les places
següents:
Plaça
Professor/a superior Conservatori
Tècnic/a de grau mitjà bibliotecària
Oficial 1ª jardiner
Oficial 1ª paleta
Treballador/a familiar
Cuiner/a
Netejador/a

Servei d’adscripció
Ensenyament, Cultura i Esports
Ensenyament, Cultura i Esports
Territori
Territori
Serveis Socials, Sanitat i Programes
Ensenyament, Cultura i Esports
Territori

3. Aprovar la plantilla de personal al servei d’aquest Ajuntament per a l’any 2014, 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
4. Publicar la plantilla íntegra al Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
5. 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

DENOMINACIÓ DE LES PLACES

1.-

HABILITACIÓ CARÀCTER ESTATAL

1.1

SUBESCALA SECRETARIA
Secretari/a

Nombre
total

Nombre
vacants

Places a

extingir

Grup/
Subgrup

1

-

-

A1
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1.2

SUBESCALA INTERVENCIÓ/TRESORERIA
Interventor/a
Tresorer/a

1
1

-

-

A1
A1

2.-

ESCALA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL

2.1.

SUBESCALA TÈCNICA
Tècnic/a
Tècnic/a administratiu/va

22
1

2
-

1

A1
A1

SUBESCALA DE GESTIÓ
Tècnic/a de grau mitjà de gestió

4

1

-

A2

SUBESCALA ADMINISTRATIVA
Administratiu/va

105

6

-

C1

SUBESCALA AUXILIAR
Auxiliar

8

5

-

C2

SUBESCALA SUBALTERNA
Subaltern/a

7

1

-

AP

6
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
4
3.1.B.2. Tèc. grau mitjà treballador/a social
17

7

-

A2
A2

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

3.2.A. CLASSE POLICIA LOCAL
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
1
1

-

A1
A2
C1
C1
C2
C2

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

3
2
1
15

2

-

A1
A1
A1
A1

1

-

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

3.2.

SUBESCALA DE SERVEIS ESPECIALS

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
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3.2.C.4. Tèc. grau mitjà en serveis socials
3.2.C.5. Tèc. grau mitjà gestió especialitzada
3.2.C.6. Tèc. grau mitjà gestió i inspec. tributària
3.2.C.7. Tèc. grau mitjà programador informàtica

1
42
1
1

6
-

-

A2
A2
A2
A2

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

DENOMINACIÓ DE LES PLACES

Nombre
total

-

Nombre
vacants

C1
C1
C1
C1

Places a
extingir

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

Grup/
Subgrup

-

C2

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

DENOMINACIÓ DE LES PLACES
Gerent Municipal
Cap de Comunicacions i Gabinet d’Alcaldia

Nombre

Cobertes

Vacants

1
1

1
1

---

C) PLACES DE PERSONAL LABORAL (DEDICACIÓ COMPLETA)

DENOMINACIÓ

Vacants
corbertes

Grup/
Subgrup
assimilat
funcionaris

temporalment

Places
a
extingir

-

1
1
-

-

A1
A1
A1

-

-

-

A2

-

-

-

C1
C1
C1
C1

Nombre
total

Nombre
vacants

26
8
1

14

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

1
1
13
14

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

1
29
24
5
5
6
12
1

2
1
-

5
4
3
-

-

C2
C2
C2
C2
AP
AP
AP
AP

Vacants
corbertes
temporalment

Places
a
extingir

Grup/
Subgrup
assimilat
funcionaris

C) PLACES DE PERSONAL LABORAL(DEDICACIÓ PARCIAL)

DENOMINACIÓ

Nombre
total

Nombre
vacants

12
1
1

-

4
-

-

A1
A1
A1

1

-

-

-

A2

8

-

1

-

C1

2

-

1

-

C2

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
Tècnic/a especialista
4.- PERSONAL D’OFICIS
Auxiliar tècnic/a

El senyor Josep Ma. Sala, regidor delegat de Governació, manifesta que el
dictamen acorda ajustar la plantilla a les places reals que estan ocupades amb alguna
vacant, i elimina de la mateixa plantilla les places que han quedat vacants com a
conseqüència de les jubilacions.
A continuació relaciona les places que han quedat vacants: dues places corresponents
a l’escala d’Administració general, quatre places d’Administració especial i set places
de laborals, essent el total de la plantilla de 625 places, de les quals 617 estan
ocupades.
D’aquestes 617 places ocupades, 432 són funcionaris de carrera o interins, i 183
places són laborals indefinits o temporals. Faltarien dues places de personal eventual.
Demana el vot favorable al dictamen.
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En no haver-hi intervencions, l’alcalde, sotmet el dictamen 2.1.1 a votació, i el Ple
l’aprova per 11 vots afirmatius (11 GMCiU) i 13 abstencions (3 GMPSC, 3 GMERC, 3
GMPP, 2 GMPxC i 2 GMCUP) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que
ha quedat reproduït.

L’alcalde agraeix a tots els que han fet possible l’aprovació del pressupost després de
tants mesos, per tal que un cop feta l’exposició pública sigui vigent.

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

1

Nova redacció d’aquest paràgraf d’acord amb l’esmena introduïda pel senyor Pere Culell en la
sessió del Ple de la Corporació del dia 19 de juny de 2014:

“El senyor Pere Culell, president del Grup Municipal d’ERC, diu al regidor senyor
Javaloyes que l’estat no dóna als ajuntaments sinó que el que fa és retornar part del
que recapta i amb un percentatge que creiem injust, que és la seva especialitat, és una
justícia peculiar.
Per dèficits, el fiscal, i per futur, la nova república que permetrà que nosaltres decidim
com repartim a les diverses institucions el percentatge que toca per la feina que fan.
Agraeix al senyor Sala les facilitats donades i la porta oberta, i torna a estendre la mà
per treballar, amb temps, els pressupostos de l’any 2015”.
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