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MANRESA

Darrer pressupost amb
800.000 euros menys per
baixar dels 75.000 habitants
L’Ajuntament de Manresa recuperarà el 2020 transferències de l’Estat

FRANCESC GALINDO MANRESA

El govern de l’Ajuntament de
Manresa prepara els darrer pressupostpenalitzat amb 800.000 euros menys en transferències de
l’Estat per haver perdut la categoria de ciutat gran, en baixar de
75.000 habitants.
La previsió és que el pressupost
municipal del 2020 recuperi el nivell de transferències, un cop la
ciutat ha tornar a superar el llistó
dels 75.000 habitants.
Segons el regidor d’Hisenda,
Josep Maria Sala, «l’Ajuntament
preveu que el pressupost del 2020,
com que haurà tornat a saltar dels
75.000 habitants, d’entrada tindrà
un increment d’ingressos de
800.000 o 900.000 euros».
En total, s’hauran deixat d’ingressar més de 3 milions d’euros
en 4 anys, que és el període de
temps que separa les revisions de
les concessions d’ajuts.
La penitència va començar a ﬁnal del 2015 quan aquest diari va
fer pública la pèrdua de 3,5 milions d’euros perquè la població
comptabilitzada per l’INE l’1 de
gener del 2015 era inferior als
75.000 habitants.
Els pressupostos dels 2016,
2017, 2018 i 2019 -aquest darrer és
el que l’Ajuntament prepara ara-
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sumen una reducció d’ingressos
d’uns 3,5 milions d’euros.
Control de la població
El pressupost del 2020, que liderarà el govern que surti de les eleccions del maig del 2019, ja hauria
de disposar d’aquests 800.000 euros més.
La condició indispensable,
però, és que l’Institut Nacional
d’Estadística (INE) certiﬁqui que
la ciutat es troba per sobre dels
75.000 habitants.
La dada oﬁcial de població l’1
de gener del 2019, que serà feta
pública per l’INE a ﬁnal del 2019,
serà la que marcarà el retorn o no

La previsió és que el
pressupost del 2019 tindrà un
increment d’ingressos entre
800.000 i 900.000 euros
L’Ajuntament haurà deixat
d’ingressar durant 4 anys un
total de 3,5 milions d’euros en
aportacions de l’Estat
La retallada va començar
quan la població del 2015 de
Manresa va ser inferior als
75.000 habitants, segons l’INE
de Manresa a la categoria de ciutat
gran. L’INE no només va situar la
població de Manresa per sota dels
75.000 habitants l’1 de gener del
2015 –n’hi va atribuir 74.655–,
sinó també l’1 de gener del 2016:
74.752. L’1 de gener del 2017 ja li
atribuïa més de 75.000 habitants,
concretament 75.152.
A ﬁnal d’any sabrem quina serà
la xifra oﬁcial de població l’1 de
gener del 2018 i caldrà estar a l’espera de la de l’1 de gener del 2019
(que es farà pública a ﬁnal de l’any
que ve) per saber si es compleixen
les condicions o no per a la recuperació de la categoria de ciutat
gran.
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Visites per saber qui
són els Favets
REDACCIÓ MANRESA

L’1 de desembre (a les 11.30 h i
a les 12.30 h), el 6 de desembre (a
les 11.30 h i a les 12.30 h) i el 8 de
desembre (a les 10.00 h) tindran
lloc visites guiades a la basílica de
la Seu per saber qui són els Favets
i quin és el seu patrimoni. El preu
de la visita és de 4 euros i es recomana inscriure's prèviament via
gestio@seudemanresa.cat o trucant al 93 872 15 12. La recaptació
de les visites es destinarà a la restauració que cal a l’altar de la Puríssima.
VIA PÚBLICA

Obres d’adaptació de
18 passos de vianants
REDACCIÓ MANRESA

L’Ajuntament de Manresa ha
iniciat l’actuació per adaptar 18
passos de vianants a la normativa
d’accessibilitat. L’actuació, que
s’emmarca dins del pla de xoc de
millora de l’espai públic, consisteix a rebaixar la vorera amb una
rampa ﬁns que assoleixi la rasant
de la calçada. Els passos de vianants on es faran les obres estan
situats als carrers Alcalde Armengou i Tarragona, a la plaça Sant
Jordi i a la carretera de Santpedor.
Es tracta de zones amb una
aﬂuència notable de vianants, de
manera que la millora de l’accessibilitat signiﬁcarà un beneﬁci per
a molts veïns i veïnes de la ciutat.
Amb motiu de les obres, es prohibirà l’estacionament dels àmbits
d’obra per tal de realitzar aplecs
de material o habilitar itineraris
de vianants protegits.

ENTITATS

Els Armats renoven la
junta directiva
REDACCIÓ MANRESA

L’Associació Cultural Recreativa Armats de Manresa ha renovat
la junta directiva amb els següents
càrrecs: president, Manel Ortiz
Bonachela; vicepresidenta, Fina
Soler Agustí; vicepresident, Manuel Sánchez Granados; vicepresident honoríﬁc, Ramon Circuns
Presagué; secretària, Elia Garcia
Rodriguez; tresorer, Ferran Montero Caparrós; capità manaia,
Joan Lladó Casals; director musical, Arnau Torrens Albizanda. Els
vocals són Josep M. Vidal Golet,
David Sánchez Bañeres, Xavier
Belmonte Andrés, Carles Marqués Soranells, Antoni Selvas Jordan i Jordi Carrés Galí.
OFERTA

Sol·licituds per ser
monitor del Campi
REDACCIÓ MANRESA

Fins diumenge es poden presentar sol·licituds per fer de monitor al Campi qui Jugui a les oﬁcines del CAE - La Xarranca (plaça
del Milcentenari) de dilluns a divendres, de 9 a 2 del matí i de 4 a
2/4 de 7 de la tarda, i els dissabtes,
de 10 a 2/4 de 2 del matí, o bé per
correu electrònic, a l’adreça campi@cae.cat.

