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L’Ajuntament dóna 2,5 milions en tributs per
incobrables, el quàdruple que l’any passat
Xifra rècord en la morositat impossible de recaptar i que l’administració municipal ha de retirar de la comptabilitat
Francesc Galindo
MANRESA

Xifra rècord de morositat incobrable -aquella que l’administració ha de donar de baixa de la seva
comptabilitat després que el deute
hagi cobert tota la seva trajectòria
administrativa sense que s’hagi
pogut ingressar– a l’Ajuntament de
Manresa.
El govern municipal ha hagut
de qualiﬁcar com a fallit de recaptació i retirar de la seva comptabilitat 2.538.457 euros, segons ha posat de manifest el tancament de
caixa del pressupost del 2017.
2,5 milions és la quantitat més
important que l’Ajuntament de
Manresa ha qualiﬁcat com a fallit
de recaptació. L’any passat es va fer
sortir de la comptabilitat per
aquest concepte 581.936 euros.
En el tancament del pressupost
del 2015 van ser 1.120.000 euros,
en el del 2014, 708.000; en el del
2013, 643.000 i en el del 2012,
511.195.
Xifres totes molt allunyades de
les actuals. La segona quantitat
més important va ser la del 2015,
quan l’Ajuntament es va menjar
amb patates el voluminós deute
pendent de la concessió de les piscines municipals.
Del total de 2.538.457 euros, el

g

Una cosa és la morositat
(deure diners) i una altra els
fallits de recaptació (deutes
que s’anul·len per incobrables)
La morositat incobrable
s’elimina de la comptabilitat
un cop ha cobert tota la
trajectòria infructuosament
23% correspon a multes; el 20% a
IBI, escombraries i guals; el 18% a
l’impost de vehicles, el 14% a plusvàlues i el 5% a l’Impost d’Activitats
Econòmiques. Dintre del 19% restant s’engloben la resta de conceptes.
Els fallits de recaptació s’engloben, en la comptabilitat d’una administració municipal, en l’apartat de Modiﬁcació de Drets, conjuntament amb les baixes de subvencions i les anul·lacions de recaptació.
Baixes de subvencions
Les baixes de subvencions són
ajuts d’altres administracions que
era previst ingressar per ﬁnançar
projectes, però, un cop executats,
el seu cost resulta inferior i cal retornar els diners. En el darrer tancament de caixa va ser una xifra
petita, de 46.507 euros. De fet, en
altres exercicis la xifra havia estat
molt superior.
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Bet PadrÓ

Les anul·lacions de recaptació
fan referència a tributs que es posen
a cobrament però que fruit de recursos interposats pels interessats,
ja sigui un particular, un comerç o
una empresa, generen discrepàncies que provoquen que l’Ajuntament hagi de modiﬁcar la seva posició i el rebut girat s’ha d’anul·lar
totalment o parcialment. En el tancament de caixa del pressupost del
2017, per aquest concepte es van
haver de donar de baixa 249.847 euros, mentre que el 2016, van ser
183.000 euros i 359.000 el 2015.
Concretament, dels 249.847 eu-

La primera jornada de formació
sobre la Seu atrau 28 persones
SEU MANRESA

Els assistents, onze dels
quals guies turístics, van
escoltar tres ponències. La
propera jornada serà el dia 19

Plusvàlues

100 %

ros 1.200 euros corresponen a l’any
2011; 3.164 euros al 2012; 43.440 al
2013; 19.926 euros al al 2014; 71.907
euros al 2015 i 110.207 euros al
2016.
Els fallits de recaptació, o el que
és el mateix, la morositat incobrable,
juguen un paper important a l’hora
de quadrar els comptes municipals.
El regidor d’Hisenda, Josep Maria
Sala, s’ha mostrat sempre com un
ferm defensor de no mantenir expectatives de cobrament d’ingressos
que no arribaran a les arques municipals.

S’eliminen multes
per valor de
600.000 euros
 Del total de 2,5 milions
d’euros de morositat incobrable, la part més important, el 23%, correspon a
multes que no s’han pogut
fer efectives, un percentatge
que equival a 583.845 euros.
Es tracta d’una quantitat
enorme de diners comparada amb anys anteriors. En el
tancament del pressupost
del 2016 les multes s’emportaven el 37% dels 581.936
euros de morositat incobrable (215.316 euros). Si anem
més enrere les quantitats
també van ser més baixes.
En el tancament del pressupost del 2015 van ser el 17%
dels 1.120.603 euros
(190.502); en el pressupost
del 2014 van ser el 31% dels
708.297 euros (219.572); en
el pressupost del 2013, el
25% de 643.113 euros
(160.778) i en el pressupost
del 2012 el 26% dels 511.195
euros (132.910).
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El PDeCAT convida Laurà Borràs, avui
REDACCIÓ MANRESA

Seguint amb la iniciativa que va posar en marxa l’any passat en el
marc del Dia Internacional de la Dona treballadora, el PDeCAT Bages
organitza, avui, la segona jornada commemorativa del 8 de març. La
convidada és Laura Borràs, diputada de Junts per Catalunya al Parlament, que parlarà sobre el paper de les dones i la igualtat. Serà a les 8
del vespre a l’Espai Òmnium (c. Sobrerroca, 28) i és un acte obert.
AJM

G. C. MANRESA

Vint-i-vuit persones, onze de les
quals guies turístics, van participar, ahir, en la primera jornada de
formació de la Seu. En la presentació, Jean Hakolimana, rector del
temple, va explicar que l’objectiu
és que es converteixi en un esdeveniment de caire anual.
En la conferència «L’església,
una màquina de ‘resar’», el doctor
Marc Sureda va repassar la història de l’Església com a «espai ordenat», fent un símil amb «la màquina d’habitar» de Le Corbusier.
A «Els cristians de Manresa, avui»,
Joan Antoni Castillo, arxipreste de
Manresa, va explicar ﬁl per randa
els principals ordes i congregacions religiosos que hi ha a la capital del Bages i l’estructura i con-

Mossèn Torra va parlar dels espais de la basílica, com l’altar major

ﬁguració de l’Església, i va subratllar que el ﬁ comú és el bé de tots.
Joan Torra, professor de la facultat
de Teologia de Catalunya, va oferir una classe magistral sobre els
espais de la basílica amb un recorregut explicatiu in situ.
Per a la propera jornada, el dia

19, ja hi ha 27 persones conﬁrmades. Dani Font, responsable del
departament de Patrimoni Artístic del bisbat de Vic, va dir que ahir
s’havia presentat «el nervi» de la
basílica i que en la propera jornada els assistents en coneixeran «la
pell» amb tres ponències més.

Rosa Fontanet Copons celebra un segle de vida

 Rosa Fontanet Copons, nascuda l’11 de març del 1918 a la casa pairal cal Gutsems, a Òdena (Anoia), va fer cent anys diumenge. La regidora Mercè Rosich li
va dur un obsequi i un ram de flors en nom del consistori. L’homenatge es va
fer on viu Fontanet, al carrer Viladordis, amb familiars seus. Vídua i amb dos
fills, quatre néts i quatre besnéts, Fontanet va treballar a la fàbrica tèxtil a Cal
Font d’Igualada, i a Manresa, en el tèxtil i a La casa del bacallà de Sant Miquel.

