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Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el dia 14 
de desembre  de 1998. Es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit es 
diran, a l'objecte de portar a terme la sessió del Ple de la Corporació núm. 17, 
amb caràcter extraordinari, en primera convocatòria.¡Error! Marcador no 
definido. 
 
ASSISTENTS 
 
    Alcalde-President 
 
    Il.lm. Sr. Jordi Valls i Riera 
      
    Tinents d'Alcalde 
 
    Sr. Ramon Fontdevila i Subirana 
    Sr. Joaquim Collado i Llort 
    Sr. Josep Ramon Mora i Villamate 
    Sr. Joan Canongia i Gerona    

Sr. Joaquim Garcia i Comas 
    Sr. Eduard Teixeiro i Macipe 
    Sr. Carles Esclusa i Espinal 
 
    Regidors 
 
    Sra.Emma Vila i Esteban 
    Sr. Jacint Carrió i Vilaseca 
    Sr. José Empez i Garcia 
    Sr. Magí Mas i Font 
    Sra. Núria Sensat i Borràs     

Sr. Pere Oms i Pons 
    Sra.Ma. Rosa Riera i Monserrat 
    Sr. Francesc Iglesias i Sala    
   Sr. Lluís Serracanta Cortés 
    Sr. Josep Rueda i Cruz 

Sr. Josep Ma. Clotet i Feliu    Sr. 
Jordi López i Costa 

Sr. Antoni Llobet i Mercadé 
    Sr. Antonio Arderiu i Freixa    
   Sr. Xavier Javaloyes i Vilalta    
   Sr. Joaquim Sotoca i Cornet     
    
    Secretari General  
    
    Sr. Miquel Corbella Pijuan 
  
    Interventor 
 
    Sr. Josep Trullàs i Flotats 
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ABSENTS 
    Sra. Imma Torra i Bitlloch 
 
 
 
El senyor Josep Ma. Clotet i Feliu s’incorpora a la sessió en el coneixement del 
punt 2.1.2 de l’ordre del dia, quan són les 22 h 50 min. 
 
La Presidència obre la sessió quan són les 20 h i 5 min del vespre, i  després 
de comprovar el quòrum d'assistència necessari perquè pugui ser iniciada, es 
procedeix tot seguit a conèixer els  assumptes compresos a l’ordre del dia 
següent: 
 
 
1. ÀREA D’ALCALDIA 
 
1.1 APROVAR INICIALMENT EL PRESSUPOST GENERAL D’AQUEST 

AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 1999, INTEGRAT PEL 
PRESSUPOST D’AQUESTA CORPORACIÓ I EL DE LES 
SOCIETATS MUNICIPALS AIGÜES DE MANRESA, SA I FOMENT 
DE LA REHABILITACIÓ URBANA DE MANRESA, SA, I APROVAR 
TAMBÉ LES BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST. 

 
 
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde president, de data 7 de 
desembre de 1998 que, transcrit, diu el següent: 
 
“Havent-se confeccionat per aquesta Alcaldia-Presidència el Pressupost 
general d’aquest Ajuntament per a l’exercici de 1999 i les Bases d’execució 
del mateix , i emès l’informe preceptiu per part de la Comissió d’Hisenda i la 
Intervenció, l’alcalde que subscriu, en acompliment del que disposa l’article 
149.4), de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes 
locals i article 18 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, l’eleva al Ple de la 
Corporació i proposa l’adopció dels acords següents: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment el Pressupost general d’aquest Ajuntament 
per a l’exercici de 1999, integrat pel Pressupost d’aquesta Corporació i el de 
les societats municipals AIGÜES DE MANRESA, S.A. i FOMENT DE LA 
REHABILITACIÓ URBANA DE MANRESA, així com les Bases d’execució 
del mateix, el resum dels quals és el següent: 
 
 

PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT 
 

ESTAT D’INGRESSOS 
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Capítols                                                             Pessetes                                
 
 
A) OPERACIONS CORRENTS 
 
 1.- Impostos directes .........................................................2.133.986.815 
 2.- Impostos indirectes .........................................................194.200.000 
 3.- Taxes i altres ingressos................................................1.403.751.431 
 4.- Transferències corrents................................................1.716.179.942 
 5.- Ingressos patrimonials ......................................................64.310.000 
 
 
B) OPERACIONS DE CAPITAL 
 
 6.- Alienació d’inversions reals .............................................221.179.374 
 7.- Transferències de capital ................................................586.863.562 
 8.- Actius financers...................................................................1.000.000 
 9.- Passius financers ............................................................385.006.575 
 
 TOTAL ESTAT D’INGRESSOS.........................................6.706.477.699 
 

 
ESTAT DE DESPESES 

 
 
 
I.- CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL 
 
Grups                                                 Pessetes                        
 
1.- Serveis de caràcter general .......................................................589.716.514 
 
2.- Protecció civil i seguretat ciutadana...........................................374.987.758 
 
3.- Seguretat, protecció i promoció social .......................................969.482.712 
 
4.- Producció de béns públics de caràcter social .........................3.049.204.365 
 
5.- Producció de béns públics de caràcter econòmic......................848.905.354 
 
6.- Regulació econòmica de caràcter general.................................217.930.570 
 
7.- Regulació econòmica de sectors productius................................   3.200.000 
 
9.- Transferències a Administracions Públiques ....................................690.000 
 
0.- Deute Públic ..............................................................................652.360.426 
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TOTAL ESTAT DE DESPESES...................................................6.706.477.699 

 
 
 

II.- CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA  
 
 
Capítols                                                                             Pessetes      
 
A) OPERACIONS CORRENTS 
 
 1.- Despeses de Personal .................................................2.299.095.413 
 2.- Despeses en béns corrents i serveis ...........................1.612.798.016 
 3.- Despeses financeres.......................................................214.891.784 
 4.- Transferències corrents...................................................390.208.079 
 
B) OPERACIONS DE CAPITAL 
 
 6.- Inversions reals ............................................................1.099.503.509 
 7.- Transferències de capital ................................................648.512.256 
 8.- Actius financers...................................................................1.000.000 
 9.- Passius financers ............................................................440.468.642 
 
 TOTAL ESTAT DE DESPESES ........................................6.706.477.699 
 

 
 

PRESSUPOST DE LA SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL 
AIGÜES DE MANRESA, S.A. 

 
 
I) PRESSUPOST D’EXPLOTACIÓ 
 
   Concepte                                                                Milions pessetes 
 
A) DESPESES (DEURE) 
 
 Existències ......................................................................................84,30 
 
 Compres netes ..............................................................................404,26 
 
 Despeses de personal...................................................................459,06 
 
 Despeses financeres.......................................................................16,09 
 
 Tributs .............................................................................................20,67 
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 Treballs i subministraments...........................................................141,83 
 
 Amortitzacions.................................................................................73,71 
 
 Benefici d’explotació.....................................................................   87,29 
 
 TOTAL DEURE ..........................................................................1.287,21 
 
 
B) INGRESSOS (HAVER) 
 
 Existències ......................................................................................84,30 
 
 Vendes netes .............................................................................1.048,50 
 
 Ingressos accessoris a l’explotació .................................................21,41 
 
 Treballs realitzats per l’empresa pel seu immobilitzat ...................133,00 
 
 TOTAL HAVER ..........................................................................1.287,21 
 
 
 
II) PRESSUPOST DE CAPITAL 
 
Concepte                                                               Milions de pessetes 
 
A) APLICACIÓ 
 
 Immobilitzat material .....................................................................151,44 
 Immobilitzat immaterial......................................................................9,70 
 Retorn de préstecs concedits 
 a mig i llarg termini ..........................................................................42,46 
 
 TOTAL...........................................................................................203,60 
 
 
B) ORIGEN 
 
 Autofinanciació ..............................................................................161,00 
 Fons de maniobra ..........................................................................42,60 
 TOTAL...........................................................................................203,60 
 
 
 
PRESSUPOST DE LA SOCIETAT ANÒNIMA MUNICIPAL FOMENT DE LA 

REHABILITACIÓ URBANA DE MANRESA, S.A. 
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Concepte                                                                             Pessetes 
 
A) DESPESES 
 
 Despeses de personal............................................................11.408.700 
 
 Compres i serveis exteriors ......................................................6.788.100 
  
 Tributs ......................................................................................1.081.200 
 
 Despeses Financeres....................................................................51.000 
 
 Inversions .............................................................................699.797.268 
 
 TOTAL DESPESES..............................................................719.126.268 
 
 
B) INGRESSOS 
 
 Vendes .................................................................................605.034.878 
 
 Administració Pública ...........................................................113.981.390 
 
 Ingressos Patrimonials ..................................................................10.000 
 
 Altres ingressos ..........................................................................100.000 
 
 TOTAL INGRESSOS ...........................................................719.126.268 
 
SEGON.- De conformitat amb allò que disposa l’article 150 de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre, i article 20 del Reial decret 500/1990, de 20 
d’abril, el Pressupost aprovat s’exposarà al públic pel termini de quinze dies 
hàbils, als efectes de reclamacions i es considerarà definitivament aprovat si 
a l’acabament del període d’exposició pública no s’haguessin presentat 
reclamacions”. 
 
L’alcalde manifesta que per part de l’equip de govern intervindran el senyor 
Teixeiro, el senyor Fontdevila i el senyor Mora. Per estructurar bé el debat 
pressupostari, es farà una ronda d’intervencions, una rèplica i, si es 
necessari, una dúplica. 
 
El senyor Teixeiro i Macipe  diu que com tots coneixen, presenten per al 
seu debat i aprovació el Pressupost general 99 de l’Ajuntament de Manresa, 
que és comprensiu del  pressupost individual de tres entitats, FORUM, SA, 
Aigües de Manresa, SA i l’Ajuntament de Manresa. 
Parlarà de cadascun dels tres pressupostos individualment, però perquè a 
nivell d’informació quedi constància de les xifres consolidades, després 
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d’haver eliminat aquelles posicions que comparteixen relacions existents 
entre les tres entitats i que, en aquest cas, són les transferències que 
FORUM rep des de l’Ajuntament, que ascendeixen a la quantitat de 107 
milions de pessetes, 17 de transferències corrents i 90 de transferències de 
capital, comentarà les xifres consolidades.  El pressupost d’ingressos 
consolidats és 8.592 milions de pessetes i el pressupost de despeses 
consolidades 8.431 milions de pessetes, amb un diferencial de 161 milions 
de pessetes que corresponen al cash-flow d’Aigües de Manresa, 73,71 
milions d’amortitzacions i 87,29 milions de benefici estimat, ja que les altres 
dues entitats presenten equilibri pressupostari i, ara com ara,  encara no 
efectuen amortitzacions. Pensa que algun dia ho faran. 
 
Pressupost del 99 de FORUM, SA. Comprèn dues parts: el pressupost 
d’explotació i el pressupost d’inversions. El pressupost d’explotació 99 
equilibrat numèricament és de 19,3 milions de pessetes, amb un creixement 
del 2 % en relació a l’any anterior, racional econòmicament amb un 
increment d’eficiència ja posat de manifest a l’exercici anterior, ja que 
pràcticament amb els mateixos recursos gestionarà un programa 
d’actuacions molt superior al d’anys anteriors. Manifesta la satisfacció de 
l’equip de govern cap al Consell d’Administració i a l’equip gestor de 
FORUM, SA, sense caure en l’autocomplaença, ja que hi ha algun punt 
susceptible de ser millorat. En síntesi, les dades d’aquest pressupost 
d’explotació són: Compres i serveis exteriors: 6,8 milions de pessetes; 
tributs: 1,1 milions i despeses de personal: 11,4 milions, amb un increment 
en aquesta posició de despeses de personal de l’1,8 % i un  increment mitjà 
del 2%. Aquestes despeses que ha comentat, els 19,3 milions de pessetes, 
es financen amb 17,2 milions de subvencions a l’explotació de l’Ajuntament i 
amb 2,1 milions d’ingressos d’explotació. El pressupost d’inversions de 
FORUM, SA, per a l’exercici 99 inclou quatre noves actuacions,  a més de 
les actuacions previstes en el programa corresponent. Aquestes actuacions 
són: fase II de l’actuació de rehabilitació de la Fàbrica Balcells, rehabilitació 
de l’edifici del carrer Tahones número 18, renovació urbana del carrer 
Barreres número 5 i actuació en la urbanització dels Trullols; incorporant 
aquestes quatre actuacions, el Programa d’Actuació queda de la manera 
següent: fase I  renovació urbana de la plaça Immaculada: 163, 4 milions de 
pessetes; fase II, també de la renovació urbana de la plaça Immaculada: 
15,7 milions de pessetes; fase I de la rehabilitació de la Fàbrica Balcells: 
21,5 milions; renovació urbana de la plaça del Carme: 2,5 milions; 
equipament primari del sector Balcells: 24 milions; condicionament  dels 
solars del carrer Barreres: 3,5 milions; actuació residencial del carrer Bisbe 
Perelló: 90,8 milions; fase II de rehabilitació de la Fàbrica Balcells: 25 
milions; rehabilitació del carrer Tahones: 11,8 milions; renovació urbana del 
carrer Barreres: 39,3 milions i l’actuació en la urbanització del sector Trullols: 
302,3 milions. Total: 700 milions de pessetes. El finançament d’aquestes 
inversions es preveu a través de les vendes i dels préstecs hipotecaris de les 
corresponents actuacions i també amb aportacions de l’Ajuntament de 
Manresa en forma de subvencions de capital i també, en aquest cas concret, 
una subvenció del Ministeri d’Afers Socials per a finançar part de les obres 
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de l’actuació per a la rehabilitació del carrer Tahones número 18. En resum: 
Inversions, 700 milions finançades amb subvencions de l’Ajuntament 90, 
subvenció del Ministeri d’Afers Socials 6,8 milions i la resta per les vendes 
amb 603, 2 milions. Reitera el reconeixement a una bona tasca realitzada i el 
recordatori del repte que suposa la gestió eficaç d’aquest pressupost 
d’inversions per a l’equip directiu de FORUM, SA. 
 
Pressupost 99 Aigües de Manresa, SA. El pressupost també el formen dos 
documents: el pressupost d’explotació i el pressupost d’inversions. Pel que 
fa al pressupost d’explotació, en alguna ocasió, des d’aquest mateix lloc, 
s’ha criticat amb intenció positiva, però crítica al cap i a la fi, la imatge de les 
dades econòmiques, tant a nivell de compte d’explotació com de balanç de 
situació. Les coses van canviant i millorant i sense disminuir la ràtio de 
qualitat del servei/preu que sempre ha estat positiu i elevat, es van acostant 
a un marc d’eficàcia i eficiència de gestió empresarial que de cara al segle 
XXI és imprescindible: la satisfacció del client més eficiència. En aquesta 
línia, i abans de reflectir els números del pressupost, manifesta la seva 
satisfacció per un assoliment que ell diria històric, no ha aconseguit veure 
cap pressupost d’Aigües de Manresa que tingui el que té el pressupost 
d’aquest exercici. Com deia, un assoliment històric que ha previst aconseguir 
l’equip executiu i directiu d’Aigües de Manresa, les inversions necessàries 
per a mantenir aquesta satisfacció són autofinançades  i, en conseqüència, 
no serà necessari instrumentar cap préstec per a aquestes inversions. El 
compte d’explotació pressupostat per al 99 presenta com a números més 
significatius: despeses de personal: 459,06 milions, el que representa un 
decrement en relació al pressupost 98 del 0,50 %; despeses financeres: 
16,10 milions, el que representa un decrement  del 27,84 %; aquí la 
incidència de la concurrència en la formalització dels nous préstecs ha 
permès aconseguir unes condicions semblants a les de l’Ajuntament de 
Manresa; serveis exteriors: 141,82 milions, el que representa un increment 
del 25,47 %; amortitzacions: 73,7 milions, amb un increment del 5,3 % i les 
vendes 1.048 milions amb un increment del 12,14 %. Recorda que dins 
d’aquesta posició de vendes, les vendes d’Aigües de Manresa a Manresa 
són 376 milions de pessetes, és a dir, el 36 % de les seves vendes són 
moviments efectuats a Manresa i la resta són a municipis de la rodalia, 
ingressos per la depuradora i ingressos per les instal.lacions. 
El benefici d’explotació pressupostat és de 87,29 milions i representa un 
64,7% més que el benefici de l’any anterior i que serveix per autofinançar les 
inversions que precisa cada any una empresa de servei públic com és 
Aigües de Manresa . No s’ha d’abandonar aquest nou reposicionament i 
treballar sobre la posició de serveis exteriors, que ha experimentat o que 
experimenta un increment excessiu. 
Quant al pressupost d’inversions, el pla d’inversions per a 1999 ascendeix a 
161,14 milions, dels quals destaca la continuació dels treballs d’instal.lació 
del telecontrol, amb un import previst de 72,4 milions en el capítol 
d’instal.lacions tècniques que inclou les elèctriques, les d’impulsió i les de la 
xarxa de distribució amb un import de 34 milions de pessetes. També 
destaca l’adquisició d’equips de laboratori per import de 4,1 milions, el 
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software per a la gestió de la xarxa de distribució per 4,7 milions i inversions 
per a elements de transport per 5 milions. 
En el capítol de construccions, destaca la tanca per als Dipòsits Nous amb 
23 milions i 9 milions més per a altres construccions. 
En resum, doncs, 161 milions de pessetes d’inversió autofinançades amb 74 
milions d’amortitzacions i 87 milions procedents de benefici d’explotació. 
 
Pressupost 99 de l’Ajuntament de Manresa.  El senyor Teixeiro diu que 
explicarà aquest pressupost amb l’interès que si ho desitgen puguin escoltar 
la seva defensa. Aquest pressupost presenta un matís especial, ja que a 
més de ser el pressupost per al proper exercici, és l’últim de  legislatura 
municipal actual, la qual cosa els permetrà i els ha de permetre establir un 
seguit de balanços significatius de com ha anat l’evolució econòmica i de 
gestió pressupostària en aquesta legislatura. Intentarà no ser massa 
exhaustiu en la presentació numèrica, de fet ha canviat el desenvolupament i 
l’exposició del pressupost, que com ha dit, té per ell una importància 
significativa, s’ha d’agafar amb l’agressivitat necessària i amb l’empenta que 
mereix la presentació pressupostària, potser més que altres anys, perquè hi 
ha components que els obliguen i, evidentment, han d’estar a l’altura de les 
circumstàncies,  intentarà, com ha dit, no ser massa exhaustiu per no donar 
una bateria de dades numèriques que es van perdent, i sense que aquesta 
pretensió es contradigui amb una reflexió important del filòsof Pascal, que 
fan seva que diu “preveure és prevaler”, encara que potser fos més explícit 
dient “preparar-se i preveure és prevaler”. En conseqüència, intentarà 
introduir més elements conceptuals.  
El pressupost 99 es presenta sense saldo diferencial entre ingressos i 
despeses, és a dir, total d’ingressos: 6.706 milions; total de despeses: 6.706 
milions. Procurarà donar les dades justes i dibuixar l’escenari en el qual 
s’emmarca aquest pressupost. Pel que fa a la metodologia, desenvoluparà, 
successivament, els ingressos corrents, les despeses corrents i ordinàries, el 
pla d’inversions i l’endeutament. Aquests quatre grans capítols creu que 
reflectiran perfectament el pressupost 99. Primer capítol. Ingressos corrents. 
Eliminant la incidència de les contribucions especials que, com tots saben,  
no són ingressos de lliure disponibilitat, tenen com ingressos corrents, les 
xifres següents: pressupost 99: 5.087 milions de pessetes, pressupost  98: 
4.748 milions, hi ha una variació del 7, 13%; la liquidació del 95 d’ingressos 
corrents fou de 3.892 milions, el que representa una variació del 30,70 %, és 
a dir, el pressupost 99 és 7,13 % més que el pressupost 98 i 30,7 % més 
que la liquidació del 95. La veritat és que aquestes dades així mateix no 
diuen res. Intentaré explicar-les més gràficament amb un element significatiu 
que avui s’utilitza en tota Administració pública d’un cert nivell que és en 
pessetes habitant. El pressupost 99 de pessetes/habitant a nivell d’ingressos 
corrents és 78.406 pessetes, és a dir, en l’exercici 99 l’Ajuntament 
ingressarà per ingressos corrents 78.406 pessetes per habitant ; en l’exercici 
98 són 67.856 pessetes per habitant i el 95 foren 59.206, és a dir, el 99 
s’ingressarà un 6,34 % més que en el 98 i un 32,43 % més que en la 
liquidació del 95. I encara que han avançat en aquesta posició d’ingressos 
corrents, no és suficient, encara que també és cert que avançar no és fàcil. 
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Les 59.206 pessetes per habitant de l’any 1995, concedien a Manresa 
l’última posició del grup d’ajuntaments semblants al nostre, és a dir, el mínim 
del grup; si agafen tots els ajuntaments semblants a l’Ajuntament de 
Manresa,  no n’hi havia cap, exceptuant el de Manresa, que tingués 
aquestes 59.206 pessetes. A 31 de desembre de 1998 se seguirà en la 
mateixa posició, és a dir, l’últim del grup; en el pressupost 99, malgrat les 
modificacions de valors cadastrals que poden millorar alguna cosa, serà 
pràcticament impossible que abandonin aquesta posició. Com queda 
comentat, el “latiguillo” de l’increment de pressió fiscal és gratuït en aquesta 
legislatura; posteriorment, quedarà rectificat quan parlin i desenvolupin la 
càrrega i l’esforç fiscal.  Dins d’un àmbit més detallat, pot explicar els 
increments següents en relació al pressupost anterior: impostos directes, el 
6,28 %; impostos indirectes, el 37,54%; en taxes i altres ingressos el 11,79 
%; transferències corrents el 3,50 % i en ingressos patrimonials hi ha un 
decrement de  - 2,85 %; aquests cinc capítols donen el 7,13 % global que ha 
comentat d’ingressos corrents. Els ingressos més significatius, també en 
forma d’abc, en forma de rànquing , són els següents: l’IBI urbana, 1.224 
milions; l’impost de vehicles de tracció mecànica, 426 milions; les plusvàlues 
68,3 milions; l’IAE, 413 milions, l’ICIO, 194 milions; les llicències d’obertura 
d’establiments, 56 milions i les llicències urbanístiques 89 milions. Aquests 
valors amb els del 98 donen un percentatge del 7,65 %, 8,40 %… que per si 
mateixos no tenen més significat i no diuen absolutament res. La participació 
de l’Estat pressupostada en 1.360 milions, en el pressupost 98 era de 1.266 
milions, és a dir per l’exercici 99 és un 7,42 % més. Acabarà el 
desenvolupament d’aquest apartat amb una breu anàlisi sobre un concepte 
que s’ha encunyat en aquesta Sala i que es difícil trobar en cap informe 
tècnic: els tributs que suporta l’economia productiva de Manresa volen ser la 
recaptació en relació amb l’ICIO, les llicències d’obertura i les llicències 
urbanístiques. Aquest sembla ser un concepte que han encunyat entre tots, 
però matisa que ell ha participat poc en aquest encunyament. La liquidació 
del 95 de l’ICIO fou de 126 milions de pessetes; les llicències d’obertura al 
95 foren de 30 milions de pessetes; les llicències urbanístiques en la 
liquidació del 95 foren de 44 milions. En total, aquest concepte puja a 200 
milions de pessetes. Les dades reals del 98, si bé encara falten alguns dies, 
no creu que oscil·lin molt, són les següents: ICIO, 212 milions; llicències 
d’obertura: 37 milions  i llicències urbanístiques: 65 milions. En total, des de 
la liquidació del 95 que foren 200 milions a la real del 98 que serà de 314 
milions, hi ha una variació d’un 68 % més de l’ICIO, del 23,33 % més de 
llicències d’obertura  i del 47,73 % més de llicències urbanístiques, és a dir, 
una mitjana del 57 % . Aquest  “tribut sobre l’economia productiva de 
Manresa”, que tant deien que les ordenances fiscals i els pressupostos 
perjudicarien, l’anàlisi els ha portat a aquesta conclusió: s’ha incrementat un 
57 %. Com es veu, un increment espectacular en la suma d’aquests tributs i 
que per a l’equip de govern no té cap mèrit, perquè l’únic mèrit és el “d’estar-
hi”. Una altra cosa diferent són els “latiguillos” en què la política tributària de 
l’equip de govern va en contra de l’activitat empresarial de Manresa. 
Cadascú ha de tenir el mèrit o el demèrit que li correspongui en funció de la 
seva gestió i, indubtablement, malgrat aquest 57 %, l’única funció de l’equip 
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de govern és ser-hi, però això no vol dir que no puguin admetre els 
raonaments negatius. 
Capítol segon. Despeses corrents i ordinàries. A nivell econòmic, el 
pressupost 99 i en aquest apartat, presenta les dades següents: pressupost 
del 99: 4.517 milions;  pressupost del 98: 4.370 milions, una variació del 3,37 
%; la liquidació del 95 foren 3.437 milions, és a dir, aquí hi ha hagut una 
variació del pressupost 99 en relació a la liquidació del 95 del 31,44 % 
d’augment. Si a aquestes despeses corrents afegim els passius financers 
que en el pressupost 99 són de 440 milions, en el pressupost 98 són 308 
milions i en el pressupost 95 són de 156 milions, arriben al total de despeses 
ordinàries que en el pressupost 99 són els 4.957 milions, en el pressupost 98 
són 4.678 milions i en la liquidació del pressupost 95 són de 3.593 milions, 
és a dir, al 99 hi ha un increment de 38,01%. Aquest increment important en 
la posició de passius financers ve justificat ja que a 31 de desembre de 1998 
finalitza el període de carència del refinançament del deute i, en 
conseqüència, al 99 s’amortitzen 108 milions de pessetes d’aquest préstec. 
Això explica aquesta xifra de 440 milions, amb un increment significatiu en 
relació al pressupost 98. Que les despeses corrents en el pressupost 99 
s’incrementin en un 3,37 % i que les despeses ordinàries s’incrementin en un 
5,98 % en relació al pressupost anterior, és difícil, per no dir pràcticament 
impossible, treure conclusions vàlides d’aquesta informació. Possiblement, 
expressant les dades d’una manera més gràfica, els ciutadans i fins i tots els 
regidors, tindran una idea més clara: l’any 95 les despeses ordinàries, és a 
dir les despeses corrents més les devolucions de préstecs de l’Ajuntament 
de Manresa, foren 54.653 pessetes per habitant; en el mateix any 95, les 
despeses ordinàries per habitant en ajuntaments semblants al de Manresa 
foren 70.498 pessetes;  és a dir l’Ajuntament de Manresa destinava a la seva 
ciutat un 22,48 % menys que la mitjana d’ajuntaments semblants, 
equivalents a 15.845 pessetes per habitant. I no podem oblidar que sobre 
aquesta reflexió, a 31 de desembre de 1994, hi havia 1.129 milions de 
pessetes de dèficit. En el pressupost 98, aquestes dades són: l’Ajuntament 
de Manresa destina 72.718 pessetes i els ajuntaments semblants al de 
Manresa 84.500 pessetes, és a dir, un 13,94 % menys encara inferior, però 
com es pot veure del 22,48 % al 13,94 % han recuperat posicionament de 
despesa ordinària, han recuperat 8,54 punts, que són equivalents a 11.782 
pessetes de menys. El pressupost de 1999 pretén recuperar una mica 
d’aquest desfasament que presenta la ciutat, però encara estaran per sota 
d’aquest ajuntament mitjà al qual han d’agafar com a referència.   
El detall de despeses corrents en el pressupost del 99 és el següent: 
Despeses de personal 2.299 milions, que representa un 4,40 % d’augment. 
Despeses de béns corrents i de serveis: 1.613 milions de pessetes, que 
representa un 4,30 % d’augment. Despeses financeres: 215 milions de 
pessetes,  que representa un decrement del 15,58 %. Transferències 
corrents: 390 milions de pessetes, que representa un 6,34 % d’augment. Un 
cop comentats els ingressos corrents i les despeses corrents i ordinàries, 
analitzarà breument dos conceptes importants, com són l’estalvi brut i  net i 
l’estat d’origen i aplicació de fons.  L’estalvi brut en el pressupost 99 és de 
570 milions; en el pressupost 98 era de 378 milions; en la liquidació del 95 
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era de 455 milions, és a dir, hi ha 192 milions de pessetes més que en el 98 i 
115 milions més que en la liquidació del 95. L’estalvi net és de 129 milions 
de pessetes en el pressupost 99, 70 milions en el 98 i 300 milions en la 
liquidació del 95, és a dir,  al 99 hi ha 59 milions més que en el pressupost 
del 98.  
Pel que fa a l’estat d’origen i aplicació de fons, tots els moviments 
d’ingressos corrents representen per a l’Ajuntament de Manresa un origen 
de 340 milions de pessetes, que procedeixen d’impostos directes 126 
milions, d’impostos indirectes 53 milions, de taxes i altres ingressos 103 
milions i de transferències corrents 58 milions. L’aplicació és la següent: 
despeses de personal 97 milions, despeses de béns corrents i serveis 66,5 i 
a transferències corrents 23 milions. Total fan els 186,5 milions que 
juntament amb el decrement d’interessos proporciona l’estalvi brut que ha 
comentat.  
Si es preguntessin en quines àrees o funcions es materialitza el pressupost 
99, o dit d’una altra manera, on van a parar els 6.706 milions de pessetes del 
pressupost, per no fer-ho excessivament exhaustiu i en forma de rànquing,  
podrien dir que les sis primeres posicions, a nivell de funció, són les 
següents:  A Ensenyament  va el 12,82 % del pressupost; a Infraestructures 
bàsiques,  el 12,51 %; a Habitatge i Urbanisme, l’11,79%; a Acció Social, 
que és la Seguretat Social, 11,61%; Deute Públic, que són els interessos 
més amortitzacions, el 9,73 % i a Cultura, Joventut i Esports el 8,69 %. 
Aquestes són les sis àrees bàsiques en posició d’abc del pressupost 99, que 
donen un total del  67,15 %; evidentment el diferencial fins al 100 % són la 
resta d’àrees que no ha comentat. Pel que fa a aquelles funcions que han 
experimentat un major increment en relació al pressupost anterior, les quatre 
primeres són: les Infraestructures bàsiques han augmentat un 44,64; 
Ensenyament ha augmentat un 34,81 %; Cultura, Joventut i Esports ha 
augmentat un 18,97 %  i Deute Públic un 12,58%. 
Tercer apartat. Pla d’Inversions. El pressupost 99 comprèn unes inversions 
reals de 1.099 milions de pessetes  en el capítol d’inversions reals i en el 
capítol de transferències de capital hi ha 649 milions. En total fan 1.748 
milions, del quals, un cop deduïdes les inversions del pressupost 98 i que 
ascendeixen a 285 milions de pessetes, queda un saldo real d’inversions 
pròpies del 99 de 1.463 milions de pessetes. Aquests 1.463 milions de 
pessetes es financen de la següent manera: amb recursos ordinaris: 138 
milions, un 9,41%; de préstecs: 323 milions de pessetes, un 22,11 %; de 
contribucions especials: 426 milions de pessetes, un 29,10%; de 
subvencions: 363 milions de pessetes, un 24,84 % i de la venda de solars i 
immobles: 213 milions, un 14,54%. Amb aquestes xifres es pot observar que 
front als 461 milions de pessetes, sumatori de recursos ordinaris més 
préstecs, s’indueixen unes inversions de 1.002 milions de pessetes, el que 
representa que per cada pesseta de l’Ajuntament de Manresa s’obté una 
inversió induïda de 2,17 pessetes. Entenen que aquesta ràtio és molt 
significativa. La tendència d’aquesta inversió induïda, en els últims 
pressupostos, ha estat la següent:  en el pressupost 97 per cada pesseta 
n’hi havia 1,20 d’induïda; en el pressupost 98, per cada pesseta n’hi ha 1,39 
d’induïda i en el pressupost 99, per cada pesseta, 2,17 d’induïdes. Pel que fa 
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a l’esforç inversor, és a dir, pessetes per habitant en els diferents tipus 
d’inversió, és a dir, en immobilitzat, infraestructures, etc. també van en una 
línia de progressió i s’acosten a la mitjana del grup d’ajuntaments semblants 
al de Manresa, però encara estan a mig camí. L’any 95 van fer 6.957 
pessetes d’esforç inversor per habitant i la mitjana del grup eren  14.449 
pessetes i el mínim 6.957 pessetes, per tant, la situació de l’Ajuntament de 
Manresa era al mínim; s’invertia el 48,15 % de la mitjana. L’any 96 aquest 
esforç inversor era de 9.336 pessetes, la mitjana del grup  era de 13.335  i el 
mínim del grup era 9.336, per tant la situació era al mínim; havien avançat i 
ja no estaven en el 48,15 % sinó en el 70 % de la mitjana. L’any 97, l’esforç 
inversor va ser 12.562 pessetes, la mitjana del grup fou 19.842 pessetes i el 
mínim del grup 12.562 pessetes, situació de Manresa, al mínim; aquí havien 
retrocedit una mica i estaven en el 63,3 % de la mitjana. L’any 98 l’esforç 
inversor és de 22.196 pessetes, la mitjana del grup 25.480 pessetes i pel 
que fa al mínim no té aquesta informació, però si que, indubtablement es pot 
deduir que ara estan en el 87,1 % de la mitjana, és a dir, que han avançat, 
però encara és necessari anar progressant en aquesta línia,  i anar-se 
acostant al referent que tècnicament s’anomena wed marking, la mitjana del 
grup i aquesta mitjana, com tots saben és aquell valor a partir del qual hi ha 
un 50 % cap amunt i un 50 % cap avall, és  dir, que tampoc és un referent 
per estar excessivament satisfet. 
La distribució de la inversió, seguint l’aplicació del Pla Director d’Objectius, 
per conceptes es concreta de la següent manera: primer: renovació 
urbanística emmarcada en la línia de planificar el creixement a l’interior de la 
ciutat, millorant la connexió i obtenint espais públics i equipaments. També 
preveu millorar l’estat de les urbanitzacions existents. Les urbanitzacions que 
s’ampliaran seran les de Francesc Macià, Viladordis, carrer Llobregat, els 
carrers Balmes i Guifré el Pilós, el passatge Cechinni, el pla dels Trullols, els 
carrers Bisbe Perelló, Pep Ventura, Santa Llúcia i Carrasco i Formiguera i la 
participació municipal en els plans parcials de Bases de Manresa i  en la 
urbanització del carrer Sant Magí. La inversió en aquest paquet és de 570 
milions de pessetes. La millora d’equipaments i serveis municipals suposarà 
la inversió de 390 milions de pessetes. En aquesta partida destaca l’inici de 
la construcció del centre de serveis de la piscina municipal, 150 milions; la 
millora a la seu de la Policia Local, 70 milions; l’ampliació de la biblioteca del 
Casino, 33 milions; el Casal de Joves que s’ubicarà al sector de la Balcells, 
10 milions; les obres de condicionament de la part central de Casa Caritat, 
10 milions; els camerinos del Conservatori, 9,5 milions; la renovació de 
neveres al Mercat Puigmercadal i el compactador d’escombraries de 6,05 
milions; renovació de l’equipament informàtic de l’Ajuntament  per 10 milions 
de pessetes.  
En una altra línia hi ha l’ampliació de la Universitat Politècnica de Catalunya 
amb una inversió  de 215 milions. L’obtenció de sòl i obres d’enderroc 
preveu una inversió de 92 milions de pessetes. La gestió de l’empresa 
municipal FORUM,  SA, tindrà un suport de 90 milions per sumar a la 
rehabilitació del nucli antic, i també cal sumar-hi les inversions de les 
partides d’urbanització del carrer Santa Llúcia, 10 milions i una part 
d’operacions d’obtenció de sòl i enderrocament d’edificis. 
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El manteniment dels espais públics tindrà un suport de 49 milions de 
pessetes, que es desglossa en 30 milions per a la renovació de les 
instal.lacions de l’enllumenat públic, 12 milions per a la renovació del 
mobiliari dels parcs infantils i 2 per a la instal.lació de pipicans . També es 
preveu els trasllat de la Font del Neptú, amb un cost de 5,5 milions de 
pessetes.  
En una altra línia, la nova correspondència entre els valors d’euros i 
pessetes permet ampliar o allargar la subvenció dels fons de cohesió per a la 
renovació de la xarxa bàsica dels col.lectors, que de 410 milions passarà a 
432 milions. La subvenció europea és del 80 %. També es destinaran 15 
milions en la millora i manteniment dels centres d’ensenyament,  ja que 
aquesta és una opció del govern municipal que preveu corregir el retard 
d’inversions a les escoles i motivar la implicació del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat. L’aposta per la dinamització turística de 
Manresa i Comarca, ha motivat la signatura del conveni per al tractament de 
la via verda com a passeig de la Sèquia; l’aportació de l’Ajuntament serà de 
7 milions. En relació a aquest tema de les inversions,  diu que no serà 
necessari sol.licitar els 324 milions de préstecs indicats en el finançament de 
les inversions, ja que amb el finançament sobrant dels préstecs formalitzats 
al 98, de 44 milions, serà necessari instrumentar un préstec de 280 milions.  
Aquesta matisació els permet abordar l’última part en la presentació del 
pressupost 99, és a dir, l’endeutament.  Podria parlar del seu volum, de les 
ràtios d’endeutament amb el ingressos corrents, amb l’estalvi, net, el 
venciment mitjà, la sensibilitat dels tipus d’interès, però ho farà breu i gràfic 
comentant un parell de dades que els situaran en aquesta posició: 
l’endeutament a 31 de desembre de 1995 fou de 2.931 milions de pessetes; 
les operacions de tresoreria  que hi havia en aquell moment, eren de 875 
milions de pessetes, dels quals n’estaven utilitzats 220 a 31 de desembre de 
1995, la qual cosa fa un endeutament de 3.151 milions d’endeutament 
bancari. A 31 de desembre de 1998, aquest endeutament serà de 3.214 
milions de pessetes, a  31 de desembre de 1999 aquest endeutament serà 
de 3.053 milions de pessetes, és a dir, el pressupost 99 preveu 161 milions 
menys d’endeutament que l’any 98 i 98 milions de pessetes menys que 
l’existent a 31 de desembre de 1995. Utilitzant el grafisme de pessetes per 
habitant que va utilitzant en aquest esquema de presentació,  podria dir que 
l’any 95 cada ciutadà de Manresa “devia” a les entitats financeres, 47.951 
pessetes; en el pressupost 99  cada ciutadà “deurà” 47.054 pessetes, és a 
dir, un 51.71 % menys que en el pressupost del 98 i un 1,85 % menys que a 
31 de desembre de 95. En relació al marc legal que forma les bases 
d’execució del pressupost 99, comenta les tres variacions que també 
presenten per a la seva aprovació: L’article 25. Despeses plurianuals. 
Segons l’informe tècnic la justificació de la variació ve derivada per 
l’adaptació a les Lleis 13/1995, 13/1996 i 66/1997. Varia fonamentalment 
l’apartat b) quan parla dels demés contractes i els de subministrament, de 
consultoria, d’assistència tècnica, etc., aquí s’amplien els conceptes i també 
s’amplien a l’apartat e), que abans parlava de transferències corrents i ara 
parla de transferències corrents que es deriven de convenis subscrits. Article 
26. Pagaments a justificar. Es tracta d’adaptar un marc legal a la forma 
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d’operar actualment. Es canvia substancialment aquest article, entenent que 
s’augmenta el control de fiscalització, el poder defensiu i és d’esperar que no 
disminueixi l’operativitat pressupostària. En el redactat es diu que el termini 
de pagament vindrà fixat per l’ordre de pagament, i no podrà ser superior a 
tres mesos, corresponent a la Intervenció municipal la recepció, examen i 
censura dels justificants i la reclamació d’aquests al seu venciment. Article 
31. Despeses d’inversions. Es tracta de l’adaptació al finançament de les 
despeses de personal en els plans ocupacionals. Aquí la modificació és 
estrictament formal perquè la redacció del 99 és exactament igual que la 
redacció del 98 i només a l’apartat d) posa “… salvat disposició legal que ho 
impedeixi”. 
Aquesta ha estat la presentació en termes generals del pressupost, però vol 
explicar que en certes tribus de l’Àfrica quan un representant parla a la tribu, 
aquesta tribu, en determinat moment i a l’uníson contesta imetosa, amb una 
veu forta i rotunda, imetosa significa suficient, ja que en aquests parlaments 
només es pot parlar el temps que un es capaç de romandre de peu, recolzat 
en un sol peu, i quan el dit gros de l’altre peu toca a terra, tothom crida 
aquest famós crit d’imetosa, que significa suficient. Suposa que sabran allò 
de “lo breve si bueno dos veces bueno”. No obstant això, malgrat l’imetosa i 
com que aquí estan asseguts, vol acabar tècnicament bé la seva 
presentació, i ho farà amb un breu resum i amb una cita. El resum és el 
grafisme del que ha intentat explicar, no sap si ho ha aconseguit. Primer: les 
78.406 pessetes per habitant del pressupost 99 d’ingressos corrents, encara 
representant un 6,34% d’increment, està fora de l’entorn acceptablement 
òptim per a gestionar eficaç i eficientment una ciutat com la de Manresa. Han 
avançat en aquesta legislatura. En el 95, 19’2 punts de la mitjana, en el 98, 
14’8 punts i en el 99 són 12 punts. Segon: les despeses ordinàries 
s’incrementen un 5,98%. L’any 95, l’Ajuntament emprava 15.845 pessetes 
menys per habitant que els ajuntaments semblants; l’any 98, aquesta 
infrautilització  ha baixat a 11.782 pessetes i al 99 podrien estar al voltant del 
les 10.000 pessetes. Tercer: L’increment dels ingressos corrents és de 340 
milions de pessetes i les funcions d’ensenyament, amb un 12,82 % i 
d’infrastructures bàsiques amb un 12,51 % són les que ocupen el primer lloc. 
Quart: Les inversions pròpies de l’exercici són 1.463 milions de pessetes, 
generant una inversió induïda de 2,17 pessetes per cada pesseta de 
l’Ajuntament. I com quasi sempre, també en l’esforç inversor, encara 
allunyats de la mitjana, han avançat passant del 48,1 % que estaven al 95 al 
87 % que estan al 98. Cinquè: L’endeutament en el pressupost 99 és inferior 
en 98 milions de pessetes a l’existent en el 95. Sisè: Ni un canvi relatiu en la 
pressió fiscal ni en l’esforç fiscal. L’any 95 la pressió fiscal de Manresa, en 
percentatge sobre la renda municipal era el 4,09 % , la mitjana era el 4,85 % 
i el mínim era el 4,09 %.  L’any 98 la pressió fiscal  de Manresa, el 4,87%,   
la mitjana del 5,47%. No té, òbviament, la informació del quant és el mínim 
del grup de pressió fiscal. Setè: Evolució del remanent negatiu de Tresoreria. 
Dèficit. A 31 de desembre de 1994: -1.129 milions de pessetes ; a 31 de 
desembre de 1997: -489 milions de pessetes;  a 31 de desembre de 1998, i 
diu que pot equivocar-se en alguna cosa: -275 milions  de pessetes; això fa 
una reducció de 214 milions de pessetes en l’exercici de 1998, és a dir, 
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estimen que el romanent negatiu de Tresoreria a 31-12-98 serà de -275 
milions. Aquestes són dades que dóna gust de repetir, i quan es mouen en 
aquests ambients, gaudeixen quan agafen una cosa que està a 1.129 
milions de dèficit i ara la poden estimar en -275 milions, amb tot el que ha 
explicat, és per estar satisfet. 
Vol acabar la seva exposició amb la cita d’un polític significatiu que fou un 
gran orador: “Les parets del futur es fan amb els totxos del passat”  i ell, 
alterant una mica la forma però no el fons diria que “les parets de la pròxima 
legislatura es fan i s’han fet amb els totxos de la passada”. 
 
El senyor Fontdevila i Subirana diu que  ha quedat momentàniament sota 
el pes dels totxos però intentarà sortir d’aquesta cita. Com a president de 
l’Àrea de Serveis Personals li agradaria fer una valoració general d’aquest 
darrer pressupost que s’anunciava com el darrer d’aquesta legislatura i 
sembla clar que respon encara al camí que van començar l’any 95 i que 
especialment es fa reflectir a partir de l’any 96 en un document que és públic 
i que també va ser discutit en aquest Ple, com és el Pla Director d’Objectius.  
Per tant, no és estrany que aquest pressupost del 1999, pel que fa a l’Àrea 
de Serveis Personals, sigui un pressupost de continuïtat, amb uns termes 
d’actuació semblants, per tot allò que faria referència a aquella màxima que 
han anat repetint tantes i tantes vegades de treballar per les pedres i les 
persones, o el que és el mateix reforçant l’actuació municipal sobre el 
conjunt de manresanes i de manresans, directament, amb propostes que 
voldrien que incrementessin aquells serveis que són propis d’un estat que es 
vol modern, aquell estat del benestar, i que fan referència a temes com 
l’ensenyament, la cultura i l’esport, per citar tres aspectes sobre els quals, o 
bé hi tenen competències o complementen competències per tota la ciutat. 
En termes generals, i seguint la línia que ha presentat el regidor d’Hisenda, 
d’aquests increments de la despesa, sense arribar a ser òptims, en poden fer 
una valoració de millora. En qualsevol cas, i en aquest sentit, vol dir que són 
xifres que abasten el conjunt de Serveis Personals i també de Serveis 
Socials i de Polítiques d’Igualtat, diria que han passat dels 1.026 milions de 
pessetes l’any 1995 als 1.843 milions de l’any 1999. Això vol dir un 
increment al llarg d’aquests quatre anys d’un 79 % dels recursos. Aquesta és 
una xifra que s’endevina tramposa, si es vol, perquè de fet, i per això és bo 
fer-ne una explicació, la part més important va lligada a un fenomen com és 
el de les inversions ; d’aquells 1.026 milions, 138 anaven destinats a 
inversions de l’Àrea de Serveis Personals i, en canvi, aquest  any 1999 n’hi 
ha 712, dels quals 440 encara estan vinculats al projecte del Campus 
Universitari. Sigui com sigui, i amb la voluntat d’aprendre del regidor 
d’Hisenda d’homologar els conceptes, diria que de pressupost ordinari entre 
el 95 i el 99, han passat dels 888 milions al 1.131 milions, això vol dir que pel 
conjunt de Serveis Personals hi ha hagut un increment d’un 27 % semblant  
a aquell que manifestava el regidor d’Hisenda sobre els ingressos corrents i 
que, en definitiva, significa que aquell esforç que han fet com a ciutat també 
ha anat traduït en un esforç sobre els serveis com el que es plantejaven al 
principi de la legislatura. Allò que havia disparat més aquesta idea d’esforç 
econòmic vinculat als Serveis Personals de la ciutat, anava aplicat al camp 
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de les inversions. I això, ho van dir al  principi, consideraven que era 
important, en definitiva, aquest esforç inversor en equipaments els permet 
impulsar i desenvolupar polítiques en l’àmbit de l’ensenyament i la cultura, 
especialment el Casino, la biblioteca, la Universitat, el Conservatori 
Municipal de Música i també, en definitiva, actuant per la democratització del 
coneixement, filosofia que, al capdavall els sembla que els proporciona 
aquelles eines que en el futur poden col.laborar decididament a un cert 
reequilibri social, a una certa democratització de les persones, també a 
Manresa, que formarien el conjunt de la societat. Per tant, és normal que 
això sigui així i, diria que d’aquest conjunt d’inversions de 712 milions que ha 
citat abans, una vegada descomptats aquells que van destinat al Campus 
Universitari, es quedarien encara amb una inversió de 272 milions de 
pessetes, dels quals en destaca l’aplicació de 150 milions en el projecte de 
la piscina, això voldria dir un finançament a tres bandes, 50 milions d’aquest 
Ajuntament, 50 que tenen compromesos amb la Diputació de Barcelona i 
encara uns hipotètics 50 milions més per part del Departament d’Esports de 
la Generalitat de Catalunya; 5 milions de pessetes destinats a la tribuna del 
Nou Congost  i 4,7 milions més en un conjunt d’instal.lacions esportives. En 
les inversions del 99 i pel que fa al capítol de Sanitat, aquests darrers anys 
anaven vinculades al tema del Cementiri, però atesa la dotació de nínxols 
que hi ha en aquests moments, les inversions es reduirien a 3,5 milions de 
pessetes per a l’any 99. Un dels punts que són una autèntica novetat per 
aquest any 99 i que també marquen una línia de treball a seguir, serien per 
la regidoria de Joventut, la inversió de 10 milions de pessetes per un casal 
de joves a la plaça d’Ignasi Balcells, que és l’increment més important que 
es produeix en tot el conjunt del pressupost de Joventut. Pel que fa també a 
inversions,  a Ensenyament s’haurien de destacar els 22 milions de pessetes 
que van destinats a les reformes dels 10 centres d’ensenyament públic i 2 
milions de pessetes més per instruments per al Conservatori Professional de 
Música. Finalment, en el conjunt de les inversions que van vinculades a 
Cultura, destaquen els 50 milions destinats a la Biblioteca, per ampliació de 
l’última sala i el seu entorn, amb finançament per part de la Generalitat de 
Catalunya; 11 milions per al Teatre Conservatori, fruit del conveni que van 
aprovar per unanimitat en aquesta Sala de Plens, amb 9,5 milions per 
inversió i 1,5 per ordinari; 5,5 milions per acabar el conveni que van fer a 
partir de l’1 % cultural i el trasllat de la Font de Neptú; 3,5 milions vinculats 
als accessos al Museu Comarcal de Manresa i altres petites partides. En 
conjunt, voldria dir que aquest any 1999 hi ha un esforç inversor en tot el 
conjunt de Serveis Personal que passa dels 185 milions que coneixien de 
l’any passat fins als 272 milions per a l’any 1999, perquè es produeix 
l’increment espectacular de les obres de la piscina municipal. Més enllà 
d’això, diria que d’aquests 272 milions de pessetes, 158 provenen de 
subvencions, provenen de fora de l’Ajuntament, i això voldria dir que de cada 
100 pessetes que hi posa l’Ajuntament, n’arriben 138 de fora, o dit d’una 
altra manera, ha de confessar que a l’Àrea de Serveis Personal no arriben a 
la cota del 2,17 que fa aquest Ajuntament l’any 1999, però sí que arriben a 
l’1,38 que és a la qual van arribar l’any passat i això els estimula a continuar 
en aquesta direcció.  
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Finalment, per poder explicar alguns aspectes del pressupost ordinari, 
destacaria dos grans blocs: Un dels camps que més s’incrementa enguany, 
com ja s’ha dit i repetit,  és el d’Ensenyament, i aquesta és una aposta clara i 
decidida que quedava manifestada al Pla Director d’Objectius, per la millora 
de l’ensenyament públic a la ciutat de Manresa. Al pressupost ordinari 
veuran que s’han incrementat els recursos destinats al suport d’activitats que 
realitzen les associacions de mares i pares, de beques per menjadors 
escolars i activitats educatives complementàries, amb un total de 15 milions 
de pessetes, que en xifres generals, resulta que són un 50 % superior a les 
que hi havia l’any 95 per aquesta mateixa finalitat. L’any 99 es consolidarà el 
suport i renovació de les instal.lacions escolars, que són aquells 33 milions 
que ha citat abans, enfront dels 15 milions que es gastaven l’any 95. En 
aquest sentit, l’increment és del 200 %. Es consolida també l’aposta de 
l’oferta formativa que ofereix l’escola d’arts, que incrementa els seus 
recursos un 22% respecte a l’any passat i, en conjunt, un 61 % respecte a 
l’inici de la legislatura. En qualsevol cas, insisteix en què l’any 99 el 
pressupost garanteix també la continuïtat de les obres del nou Conservatori 
Municipal de Música la plaça d’Ignasi Balcells,  a la Fàbrica Balcells i 
incorpora, via conveni, l’inici del procés d’homologació salarial a nivell de 
secundària i pública pels professors del Conservatori. Ambdues qüestions 
serien, d’alguna manera, la demostració de la voluntat d’aquest equip de 
govern de convertir aquest Conservatori Municipal de Música en un centre 
de primera línia en el conjunt de Catalunya. Dins l’àmbit d’Ensenyament, el 
pressupost de 1999 incorpora els recursos necessaris per l’Escola 
Universitària i l’Escola d’Adults. 
Un segon bloc que també té canvis important és el de Cultura. Més enllà de 
la consolidació del personal en el cas del Museu i de l’ampliació de la 
plantilla dels teatres, el cert és que hi ha hagut, per tot allò que no és una 
inversió, una pauta important de contenció de la despesa. Per posar un 
exemple, dirà que a l’any 95, el capítol de despeses diverses era de 9,2 
milions de pessetes i l’any 99 només serà  de 7 milions de pessetes. En 
canvi, el capítol de programes culturals, amb una visió d’aquests darrers 
anys, ha augmentat un total de 12 milions de pessetes. De fet, només aquest 
últim any, del 98 al 99, hi ha un increment de més de 10 milions de pessetes. 
En aquest sentit, voldria insistir que al costat d’aquesta contenció en les 
subvencions o per als programes que ja definien habitualment, com els de 
normalització lingüística o de programació estable d’espectacles, s’han 
incorporat elements nous i aquests 10 milions de pessetes que preveurien 
d’increment per a aquest any 99, recullen ja aspectes que s’han produït al 98 
i que en aquests moments es consoliden pressupostàriament. Això serien 4 
milions de pessetes per a la realització d’una Fira Mercat Medieval vinculat a 
les Festes de la Llum, el proper mes de febrer; un complement de 3,5 milions 
de pessetes per a la Fira d’Espectacles d’Arrel Tradicional, als 1,5 milions  
que ja havien pressupostat, per arribar als 5 d’aportació que ja van fer el 
passat mes de novembre o un últim factor que continua parlant d’aquella 
voluntat de democratització, que és l’aportació d’1,5 milions de pessetes a 
un programa de lectura als barris d’acord amb 10 biblioteques de la ciutat de 
Manresa d’origen veïnal. 
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Aquesta seria una explicació succinta que només tindria un altre element a 
destacar que seria, precisament, com a despesa màxima, l’engegada 
d’aquests equipaments que abans citava com a receptors de les inversions. 
El fet que la planta de la biblioteca, finalment, a mig any 99 entri en 
funcionament, voldrà dir incorporar d’una manera sostenible però perpètua, 
passar d’1,3 milions de subministrament pel tema de biblioteques a uns 
subministraments de 13 milions de pessetes per la nova biblioteca central 
del Casino, o l’increment econòmic que suposarà  en el capítol de personal, 
la presència de quatre auxiliars de biblioteca i un subaltern també en 
aquesta biblioteca del Casino. 
Aquests han estat els esforços fonamentals que s’han fet des de l’Àrea de 
Serveis Personals i una mica allò que indica el criteri que van plantejar 
especialment a partir del maig del 1996, amb el document del PDO, i amb 
aquest pressupost, amb una voluntat de continuïtat que manté i aboca 
alguns resultats de tota la feina que s’ha fet al llarg dels darrers quatre anys. 
 
El senyor Mora i Villamate  diu que comentarà de manera succinta i breu, 
per completar aquesta informació sobre el pressupost del 99, alguns 
aspectes que fan referència a l’Àrea de Serveis Socials i Polítiques 
d’Igualtat, que inclou les regidories de Serveis Socials, de Polítiques de la 
Dona i d’Economia Social. El pressupost 99, pel que fa a l’Àrea de Serveis 
Socials i Polítiques d’Igualtat, és el pressupost que correspon a un exercici 
típic de final de legislatura, per tant, el seu objectiu bàsic és donar continuïtat 
i consolidar les línies de treball iniciades en el pressupost de 1996 i 
recollides en el Pla Director d’Objectius. Una d’aquestes línies de treball és 
la promoció de l’accés a l’ocupació, amb atenció preferent als col.lectius amb 
més dificultats, joves, dones i aturats de llarga durada. Al llarg d’aquest 
quatre darrers anys s’han destinat amb aquesta finalitat un total de 595 
milions de pessetes; el pressupost del 99 per aquesta finalitat és de 174,3 
milions de pessetes que representa un increment del 63 % en els recursos 
que es destinaven a l’esmentada finalitat al començament de la legislatura. 
Aquest increment de recursos del 63 % de mitjana és especialment notable 
en aquelles accions que més directament s’apliquen als aturats com són les 
accions d’orientació per l’ocupació on s’han triplicat els recursos i els plans 
d’ocupació, que s’han duplicat. El pressupost de 1999 continua apostant per 
incrementar els recursos que es destinen a les polítiques d’igualtat de la 
dona, amb un pressupost de 6,7 milions de pessetes, que representa un 
increment del 171 % respecte a l’any 1998, increment notable en 
percentatge però que en quantitat absoluta indica que, no obstant aquest 
increment, s’està encara lluny d’una situació òptima a causa dels retards 
històrics que aquests programes han tingut en el municipi de Manresa. Es 
continua apostant també per la millora de la qualitat dels serveis destinats a 
la gent gran; per exemple, al llarg del 1998 s’ha pres l’opció d’especialitzar la 
residència Catalunya com a Centre Assistit i, en funció d’això, s’ha previst 
una dotació econòmica al llarg del 99 per poder aconseguir la renovació de 
les instal.lacions i equipaments d’aquesta residència per tal que pugui 
complir bé la funció de residència assistida. En total, per a les dues 
residències municipals, es destinen 52,3 milions de pessetes a l’exercici 99 
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que front als 41,4 milions de 1998, suposen un increment del 26 % i del 38 % 
respecte dels que es destinaven l’any 1995. En la mateixa línia, es millora la 
dotació de recursos per a l’atenció domiciliària amb un increment del 46 % 
respecte de l’any 98, increment que es degut a la incorporació no volguda 
per l’Ajuntament però imposada, del servei de transport adaptat que fins ara 
venia oferint el Servei Català de la Salut i, per altra banda, perquè 
s’incorpora també l’ampliació de Servei d’Atenció Domiciliària al llarg del 99. 
Respecte de l’any 95 que s’hi van destinar 25 milions de pessetes, el servei 
d’ajuda a domicili  ha passat en el pressupost del 98 a la xifra de 41 milions 
de pessetes, cosa que suposa un increment al llarg de la legislatura d’un 64 
%.   
El pressupost de 1999 consolida també els recursos que l’Ajuntament 
destina a solidaritat i cooperació internacional. L’any 1998 aquests recursos 
van arribar a la xifra del 0,7 % dels ingressos ordinaris municipals i aquesta 
xifra que ara es consolida del 0,7 % per a l’any 1999, suposen 23 milions de 
pessetes, que front als 8,4 milions que es van destinar al començament de la 
legislatura, suposa un increment d’un 273 %.  
Finalment, el pressupost de 1999 consolida també els recursos que 
permeten la continuïtat dels programes d’habitatge per a joves i per a 
persones en situació d’exclusió social, la continuïtat de les polítiques de 
convenis amb entitats, la continuïtat de les accions adreçades a la integració 
socials dels immigrants i a la integració laboral dels disminuïts físics. 
 
El senyor Arderiu i Freixa manifesta que avui es troben una altra vegada 
amb el tema dels pressupostos que han d’aprovar cada any. Potser tots els 
que estan aquí no són conscients del que això vol significar, perquè el tema 
dels pressupostos no és l’argument per fer els grans mítings electorals ni 
penjar-se medalles, sinó que és per debatre què és el que paguen els 
ciutadans i on aniran a parar aquests diners a l’any següent. En definitiva, és 
el que ve a marcar l’acció política de cada equip de govern de la institució 
que es tracti. Tots saben aquella reconeguda frase de tots els polítics que 
quan no volen atendre alguna cosa que se’ls demana diuen que no hi ha 
pressupost, i això sembla que sigui una màxima papal, incontrovertida i 
indiscutible. Per això aquest regidor i aquest Grup Municipal Popular han 
quedat una mica sorpresos per quant les explicacions de l’equip de govern, 
molt ben documentades i molt minucioses, anaven més dirigides a establir 
comparacions amb anys passats o ciutats de l’entorn que a analitzar amb 
profunditat o explicar amb profunditat el que es porta aquí a debat, que són 
aquests pressupostos. No són els de la ciutat del nostre entorn, no són el 
que es va fer l’any 95, no són el que es farà el 2000 sinó que són el que se’ls 
porta aquí per l’any 99. I no poden oblidar que l’any 99 és un any d’eleccions 
i que el que avui aproven, condicionarà el pròxim govern que surti 
d’aquestes eleccions, tant si ho ha votat a favor, com si ho ha fet en contra 
com si s’ha abstingut. 
Entrant en el tema concret, que són els pressupostos de l’Ajuntament de 
Manresa i de les societats Aigües de Manresa, SA i FORUM, SA, dirà que, 
pel que fa, al pressupost d’Aigües de Manresa, si bé no el tenen, però tenen 
una síntesi, el GMPP no hi té cap objecció, però com que s’han de votar 
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conjuntament, es reserven el vot per la totalitat. Altra cosa és el pressupost 
de l’Ajuntament, que com ha explicat té per finalitat explicar el que 
l’Ajuntament traurà dels seus ciutadans i amb què ho destinarà. Aquests dies 
han sentit a la premsa moltes manifestacions per part de l’equip de govern 
ressaltant l’esforç inversor i les magnificències d’aquest pressupost. 
Analitzant-lo fredament dirà que, tant per qüestions tècniques com per 
qüestions de fons, aquest pressupost els sembla bastant improcedent. En 
primer lloc, hi ha una cosa claríssima que fa que tot el que se’ls porta sigui 
paper mullat. S’explicarà: en cap moment del pressupost es preveu el trist 
afer del Casino, afer que els ha de condicionar o bé a ells o bé a les 
generacions futures. Tenen una Sentència que imposa una càrrega greu a 
l’Ajuntament, una càrrega que excedeix del 20% del pressupost; en canvi, 
aquesta càrrega no es preveu en el pressupost directament, i quan hi surt, hi 
surt erròniament. Les Administracions públiques no són massa diferents de 
les economies domèstiques, tenen els seus tecnicismes, però quan s’han de 
governar han de governar el que tenen sota la seva competència, han 
d’actuar amb la prudència que actua una família prudent. És a dir, s’ha de 
preveure el que es deu, el que es pot deure i amb què es compte per satisfer 
això. Si un és un bon administrador o intenta ser un bon administrador, 
procurarà ajustar el seu nivell de despesa al que realment cobra i amb 
criteris prudents, sabent el que cobrarà, no fent càbales, no dient em compro 
un Mercedes perquè em tocarà la loteria, això no és prudència, això no és 
rigor, això no és ser un bon administrador  i, en definitiva, això és el que està 
passant amb aquest pressupost. Tenen un deute clar, establert per una 
Sentència judicial, que pot estar recorreguda o pot estar en recursos i en 
dilacions, però indica que un dia, més tard o més d’hora s’hauran de pagar 
unes certes quantitats o s’haurà de tornar un bé patrimonial important de 
l’Ajuntament. Lògicament, produïda la incidència, això s’hauria d’haver 
previst en aquest pressupost. No s’ha fet així i entenen que això ja vicia de 
nul.litat tot el demés que es pugui dir. En definitiva, al no preveure’s així 
s’està ocultant un passiu d’aquest Ajuntament, s’està fent que el problema 
no el tingui aquest equip de govern en concret sinó que “patada i pels que 
vinguin”. I això diu poc de la prudència i de la rigorositat de fer pressupostos. 
Però, a més a més, recorda que el dia 20 de juliol d’aquest any, se’ls va 
portar a aquesta mateixa taula una petició de crèdit per fer front al problema 
del Casino. I en aquesta petició de crèdit, com que era obligat per la Llei 
d’hisendes locals, s’havia de dir amb quins ingressos es pensava pagar i 
s’havia de presentar un  Pla de Sanejament. Es va fer un expedient i es va 
fer una previsió de sanejament, que no és la que consta en aquest 
pressupost. O enganyaven aleshores o ara s’estan enganyant a ells 
mateixos i això ja és una cosa més seriosa.  La previsió d’ingressos d’aquell 
Pla de sanejament era molt superior a la d’aquest pressupost. 
El regidor d’Hisenda diu que aquest pressupost és meravellós perquè és un 
pressupost equilibrat. No faltaria més: tots els pressupostos, per Llei han de 
ser equilibrats. El problema és  que la base de l’equilibri sigui real, i en 
aquest cas entenen que no ho és. L’equip de govern durant uns anys ha 
estat fent un esforç seriós per reduir el dèficit, és a dir, la diferència entre el 
que es gasta i el que s’ingressa, diferència que anava creixent; però aquest 
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any, suposa que per ser vigília electoral, canvia la tendència i el pressupost 
té un dèficit ocult, i això no ho diu ell sinó que ho diuen els Serveis Financers 
de l’Ajuntament, i ningú no n’ha fet cas. A més, deixen ben clar que les 
normes de caràcter estatal, l’Ajuntament no les preveu o no les sap 
respectar. Qualsevol que faci una operació mínimament aritmètica veurà que 
les despeses de personal dividides entre els dos conceptes, el de creixement 
de la massa salarial i els increments provinents de nou personal o per canvi 
de categoria, creixen per sobre del que marca la Llei de pressupostos de 
l’Estat, tant de la passada com de la present. Aquí o bé respecten tots la Llei 
, que no és sols de creixement moderat de plantilla o fins i tot de massa 
salarial, o alguna cosa falla. Si aproven aquest pressupost, que 
probablement per les majories que hi ha en aquesta Sala s’aprovarà, el dia 
que s’hagin de complir aquestes obligacions fetes per equilibrar el 
pressupost, hi haurà problemes; o bé són previsions que no són reals, amb 
la qual cosa tornen al fet que el pressupost està viciat d’origen, o bé s’estan 
saltant la Llei, amb la qual cosa van malament perquè algú els demanarà 
comptes algun dia. Recorden que són administradors d’una cosa pública, 
que no poden fer el que volen. El regidor d’Hisenda els estableix les 
comparacions amb les ciutats de l’entorn de Manresa  i els parla de la 
mitjana per habitant i d’una sèrie de paràmetres  i ell li dirà, amb tots els 
respectes, que no és el tema que avui hagin de discutir aquí ni debatre, 
perquè ells són el Partit Popular de Manresa i el que facin en altres llocs els 
importa un rave. El problema del pressupost no són tan sols aquestes 
dificultats de caràcter tècnic, sinó que és la filosofia que impregna aquest 
pressupost. Han sentit que es realitzava un gran esforç inversor i que aquest 
pressupost seria estupend per realitzar inversions. Si ho analitzen 
seriosament veuran que no és això, Amb el que els ciutadans de Manresa 
paguen a l’Ajuntament no dóna ni per pagar tots els salaris, és a dir, la resta, 
les altres inversions, o bé vénen amb transferències de no se sap on o bé les 
paguen els ciutadans amb les seves contribucions especials, és a dir, 
l’efecte principal que hauria de fer una Administració pública que és 
redistribuir els diners  mitjançant els impostos, per dedicar-los a inversions, 
en aquests cas no es fa, sinó que es recapten un seguit de diners, fins i tot 
controvertits pel que fa al que es recapta entre els serveis del mateix 
Ajuntament i l’equip de govern, però es recapten tots aquests diners i es 
dediquen exclusivament a mantenir un gran aparell burocràtic, l’eficàcia del 
qual, per tot el que es posa aquí de manifest, és dubtosa. 
En el capítol d’inversions, els pressupostos preveuen una sèrie d’inversions 
que són pròpiament activitats de particulars i que es pagaran amb les 
contribucions especials. Poc fa l’Ajuntament, quan ell mateix reconeix, si 
aquests papers que els han facilitat són vertaders, que el capítol d’inversions 
previst en 1.748 milions de pessetes, amb els seus recursos ordinaris només 
destina 137 milions, és a dir, ni el 10 %; la resta són contribucions especials, 
quotes d’urbanització, subvencions de Generalitat, subvencions de 
Diputació, subvencions d’altres fonts, però a l’Ajuntament, com a tal 
Ajuntament, s’hi dedica el 10 % d’aquestes inversions que tant proclamen. 
Això fa que hagi de ser objecte de crítica política, i la crítica política la fan 
aquí. L’Ajuntament recapta dels ciutadans exclusivament el que necessita 
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per alimentar la seva màquina burocràtica, però res del que recapta dels 
ciutadans està destinat a fer créixer Manresa, a fer-la més habitable, a fer-la 
més saludable i a fer una ciutat on sigui agradable viure-hi, perquè tot s’ho 
menja l’enorme maquinària de l’Ajuntament. Podrien entrar a discutir 
diverses partides, però a la llarga acabaria cansant, perquè al públic no li 
queda i en realitat el que queda és el fons de la qüestió, que insisteix, el fons 
de la qüestió és que el que es recapta dels ciutadans es dedica a despesa  i 
les subvencions ja vindran, si vénen, i aleshores es podran fer les inversions. 
No poden oblidar que no es poden materialitzar aquestes inversions si 
prèviament no s’ha concedit la subvenció i no s’ha complert l’ingrés dels 
diners. Això fa que moltes d’aquestes inversions, per exemple la de la 
piscina, que es xifra en 150 milions de pessetes, resulta que l’ha de pagar la 
Generalitat i la Diputació, i ja veurem si les paga. És d’esperar que sí, però 
fins que l’Ajuntament no tingui els diners no poden comprometre la despesa, 
perquè sinó estarien incomplint una altra vegada la Llei i això no es podria 
portar a terme. 
En el capítol d’inversions també troben a faltar inversió en el tema 
universitari. Hi figura una partida, però és subvenció de la Unió Europea, o 
sinó recorda malament, el condicionant de la inversió de la Unió Europea o 
dels Fons FEDER, havia de ser equiparable a l’esforç inversor de 
l’Ajuntament, i aquest any se’ls diu que s’invertiran 350 milions de pessetes. 
Amb una gran discreció se’ls posa que aquesta partida anirà destinada a 
l’ampliació de l’Escola universitària quan, si recorden, al mes d’abril, es va 
presentant un document davant de tot el públic en què s’establien uns 
terminis per desenvolupar el projecte universitari, no solament l’ampliació 
d’una escola, sinó tot un projecte el reflex inversor del qual no es veu, i  que 
estimen que aquest projecte és absolutament necessari per la ciutat, com a 
motor econòmic que pot ser, i que també van donar-hi suport en el seu dia; 
però quan han d’afilar el llapis i establir les pautes de comportament, aquí no 
figura per res.  
Es podrien estendre molt en totes i cadascuna de les partides que hi ha en 
aquesta previsió de pressupost, però el que més els crida l’atenció, entrant 
en el tema de les despeses, és com es reparteix aquesta despesa. Fins i tot, 
la despesa que consideren que no és productiva, que és simple despesa. I 
en aquest sentit, al GMPP li crida l’atenció el diferent repartiment de les 
diverses seccions o àrees en què es divideix l’acció de govern, i a part de la 
Policia Local, la necessitat de la qual tots comprenen i accepten, i han 
sol.licitat reforç reiterades vegades, els sorprèn l’enorme despesa que té el 
departament d’Urbanisme, ja que aquest departament simplement es limita a 
controlar i en comptes de tirar endavant, moltes vegades ajuda a tirar enrere. 
Tampoc no entenen com essent el departament d’Urbanisme el que gasta 
més en sou, a sobre hagi de pagar honoraris a fora; aquí hi ha alguna cosa 
que falla. No diu que no s’hagin de pagar honoraris a fora, però aleshores 
s’ha de reduir la despesa d’Urbanisme, perquè sinó no s’entén que fa tanta 
gent fent projectes. Això és una mica el que hi havia al Pla Director 
d’Objectius, que en aquest sentit sí que s’ha complert, han fet molts 
projectes però de realitats ja n’hi ha molt poques.  
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Tradicionalment el GMPP s’ha abstingut en la votació del pressupost, 
entenent que és una eina de treball i que és responsabilitat de l’equip de 
govern tirar-lo endavant o no. En aquesta ocasió el Partit Popular vota en 
contra, i no sols vota en contra, sinó que demana una revisió a fons i una 
retirada d’aquest projecte. Han d’afegir que l’esforç inversor que se’ls ve 
dient en aquest any preelectoral, sí que mereix una història i els ha de servir 
per comparar. L’any passat van tenir la mateixa història, que es feia un gran 
esforç inversor, s’invertien aproximadament 800 milions de pessetes, i a 
l’hora de la realitat n’han quedat 200 i escaig sobre la taula. Si l’any passat 
va quedar el 25% aproximadament del pressupost sense realitzar, aquest 
any, amb 1.700 milions de pessetes, què els quedarà? Per tot això, entenen 
que no estan debatent uns pressupostos sinó que el document que se’ls ha 
presentat, respectuosament, el consideren un “brindis al sol” i el que estan 
fent aquí és un estudi i un debat del funcionament econòmic d’aquest 
Ajuntament durant aquesta legislatura. En aquest sentit, torna insistir, el 
Partit Popular reconeix l’esforç fet amb contenció del dèficit, però adverteix  
seriosament que aquest esforç que s’ha fet fins ara es trenca amb aquest  
document que se’ls presenta en aquest moment,  que està augmentant el 
dèficit del qual se n’haurà de fer càrrec l’equip de govern que surti de les 
pròximes eleccions. I torna a recordar aquell famós crèdit que es va fer  que 
era el “crédito pelotazo”, és a dir, es feia un crèdit, es pagava el mínim fins a 
les eleccions i després venien totes les amortitzacions de cop. Utilitzar els 
instruments econòmics sense el rigor necessari perquè no puguin servir 
d’eina electoral, els sembla que no concorda massa amb la funció 
d’administradors de la cosa pública. Per tot això, demana una vegada més, 
que es retirin aquests pressupostos, s’atenguin els informe tècnics que hi ha 
a l’expedient, s’atenguin a la realitat circumdant i es tornin a presentar. Si els 
pressupostos que se sotmeten a votació són aquests votaran en contra. 
El senyor Oms i Pons  diu que lamenta que en algunes qüestions que s’han 
exposat en aquesta Sala, el que alguns consideren virtuts, ell ho considera 
defectes; no tot, però sí algunes coses plantejades aquí. Com a qüestions 
prèvies demanaria que tant els pressupostos d’Aigües de Manresa, SA, com 
de FORUM, SA, es poguessin presentar en temps i forma, per tal de poder 
saber l’Ajuntament l’endeutament real que té i poder-ho incorporar. Creu que 
no és una qüestió difícil, només és un problema d’entregar-ho en forma i 
aquest tema el tindrien resolt.  
Pel que fa a FORUM, observen que dins la memòria que se’ls ha entregat hi 
ha un tema de gestió als Trullols que no acaben de veure clar i demanarien 
explicacions al respecte, per tal de poder tenir una posició política referent a 
aquesta qüestió. 
També veuen uns informes dels Serveis Financers que posen de manifest 
una sèrie d’irregularitats que té aquest pressupost. Lamenten molt que 
l’equip de govern no hagi fet front a aquests suggeriments, que són de 145 
milions de pessetes, i que creuen que amb la voluntat que s’ha manifestat de 
reduir el dèficit, cosa que el GMCIU agraeix, no hagi vingut acompanyada 
també d’una voluntat manifesta també d’evitar un increment del dèficit, cosa 
que desvirtua una mica totes les virtuts que ha posat de relleu el senyor 
Teixeiro. 
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Hi ha una qüestió que els omple de profunda tristesa i és que el GMCiU, 
amb tota la bona fe del món, va aprovar un estudi financer que van trobar 
molt encertat que es fes, i veuen que ara l’equip de govern en fa cas omís. 
També és molt lamentable que aquesta qüestió succeeixi, la qual cosa 
augmenta la seva desconfiança pel que fa a la gestió de l’equip de govern. 
Demanaria que les coses que els porten a aprovació siguin profundament 
respectades, perquè d’altra manera, arribarà un moment en què aquesta 
Sala no podrà creure en res. És un prec que els fa pel bé de la democràcia i 
pel bé de la bona entesa d’aquest Ple. 
Feta aquesta prèvia, entrarà en el pressupost. Creu que s’ha fet un informe 
rigorós i no entén com l’equip de govern no ha fet front als suggeriments fets 
d’una forma exhaustiva i freda que demanen que siguin cauts si no volen 
caure en qüestions que després se n’hagin de penedir tots. Però, 
desgraciadament, veuen que l’equip de govern no ha fet cas ni de l’estudi 
financer ni de les limitacions pressupostàries. Després d’aquesta dilatada i 
exhaustiva exposició de les virtuts pressupostàries de l’equip de govern, els 
voldria recordar els compromisos electorals que van tenir, també podria 
recordar quina era la postura dels partits d’esquerra en aquest Ajuntament 
quan el GMCiU estava al govern, obligant a l’equip de govern a augmentar  
únicament i exclusivament i, fins i tot, mig punt i un punt per sota del nivell de 
vida, al llarg de vuit anys es van veure obligats a no poder augmentar el 
pressupost. L’equip de govern actual, amb tretze vots, ho ha fet amb escreix. 
Si volen donar credibilitat a la vida política han de ser conseqüents amb el 
que diuen a l’oposició i quan estan al govern. No es pot tenir el doble 
llenguatge, no és bo, no és sa pel país tenir un doble llenguatge quan es 
mana que quan s’està a l’oposició. Estan a l’oposició, s’han fet solidaris de 
moltes coses, amb mentalitat de govern i pel bé de la ciutat. Per tant, a la 
campanya electoral no es pot dir que incrementaran els impostos sobre un 
nivell de vida i, aleshores, es trobin que s’augmenten molt més. Creuen que 
això genera una desconfiança sobre el que es diu en les campanyes 
electorals i el GMCIU creu que han de ser responsables i el que aquí se’ls 
planteja com un triomf d’augmentar la participació del pressupost per 
habitant, creu que és una falta de responsabilitat amb el que es deia a la 
campanya electoral. Si és inferior l’aportació de Manresa és per culpa de 
l’equip de govern actual quan estaven a l’esquerra,  és culpa seva si no 
tenien prou pressupost, perquè l’oposició els el limitava. Durant 8 anys, 
l’equip de govern actual va fer que no es pogués augmentar sobre el nivell 
de vida, i a aquestes són qüestions que s’han de dir perquè són qüestions 
sobre les quals cal reflexionar molt acuradament perquè han de ser esclaus 
de les virtuts i dels defectes. 
També vol recordar al senyor Teixeiro que del 95 al 99 Manresa ha perdut 
habitants i els números, en percentatges, queden alterats d’un 3,5 a un 4%. 
Per tant, els números que dóna el senyor Teixeiro s’haurien de mirar amb la 
virtut de la disminució d’habitants i aleshores serien més realistes. En aquest 
pressupost veuen que les contribucions que se’ls plantegen poden tenir un 
problema, que pot ser el mateix problema de Sant Domènec, i és que l’equip 
de govern es veu obligat a pressupostar i això no els ho han dit, perquè 
pressupostar la desafectació d’aquestes contribucions especials, potser no 
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les poden cobrar. Demanen a l’equip de govern que sigui acurat i que això 
no passi més, perquè això perjudica les finances de l’Ajuntament.  
També veuen que els sous s’han incrementat entre un 4 i un 4,5 %. El 
GMCIU compara sempre amb pressupostos que disposen del 98 i 
pressupostos del 99. Els sembla que és una qüestió d’estètica que l’equip de 
govern hauria de cuidar el fet que la dedicació exclusiva augmenti un 8,64%. 
Podrien augmentar un 4% com fan amb el personal, però les dedicacions 
exclusives ell no les augmentaria un 8,64%. Li sembla que l’estètica que tant 
volen cuidar, aquí se’n va per terra. L’increment de sous està per sobre del 
que regula la Llei, l’equip de govern sabrà perquè ho fa, però a més a més, 
si tenen en compte que la dedicació que la Guàrdia Urbana té a Seguretat 
ha baixat, creuen que aquest augment és bastant superior. I si al costat 
d’això hi posen la dedicació exclusiva, creu que aquest pressupost no s’ha 
fet amb la cura que estan demostrant i volen demostrar que l’han fet.  
Pel que fa al pressupost d’inversions, posen de recursos ordinaris 137 
milions, els altres anys eren 57, 81 i 55.  Creu que aquesta generositat no és 
tal generositat. Aquí l’equip de govern ha creat un dèficit en el seu 
pressupost i han posat més en el pressupost d’inversions. No és cap 
generositat, senzillament han agafat part del dèficit, l’han posat a inversions i 
“dia que passa any que empeny”. També voldria dir que d’aquest pressupost 
d’inversions, 425 milions són del ciutadà amb contribucions especials, en 
contra de 172 milions que hi havia l’any passat. Per tant, la gran contribució 
d’aquest pressupost d’inversions està en funció del que paguen els 
ciutadans, no en funció de l’esforç d’inversió que fa l’Ajuntament.  
L’Ajuntament posa una consignació de 50 milions de la Generalitat i el 
departament corresponent no té cap carta conforme l’Ajuntament ha 
demanat aquests 50 milions. Aquests 50 milions són una carta als Reis que 
serviran per dir que per culpa de la Generalitat no es fa la piscina, però li 
sembla poc seriós. Una altra qüestió és que posen la coberta de tribuna del 
camp de futbol del Congost amb 5 milions de pessetes, no sap si aquesta 
cobertura és de plàstic o és de paper però dubta que amb 5 milions puguin 
fer pràcticament res d’inversió. Suposen que no serà el projecte, suposen 
que serà d’inversió. Els agradaria que els aclarissin què faran amb 5 milions i 
quina obra d’infraestructura faran amb 5 milions per la tribunal del camp de 
futbol del Congost. 
En aquest pressupost troben a faltar una sèrie de coses com poden ser els 
accessos a l’eix, el campus universitari, alguna de les propostes que feien en 
el pacte de ciutat, del  Kursaal no se’n parla i els agradaria que els diguessin 
perquè, perquè no hi ha el projecte ni un signe que no s’ha abandonat una 
bandera del seu programa electoral. No saben si tota la ciutat està conforme 
que els compromisos electorals s’abandonin d’una forma tan lleugera.  En el 
camp de la promoció econòmica no veuen cap política que fomenti el 
desenvolupament de l’activitat econòmica i aquest és un tema que el troben 
a faltar. 
Ja que és l’últim any d’aquesta legislatura i, per tant, l’últim any del 
pressupost, com també ha fet el senyor Teixeiro, ell també voldria aprofitar 
l’avinentesa per fer un repàs d’aquests 4 anys. Observen que en despeses 
de personal, per exemple, s’ha augmentat un 32,57 %, creuen que en aquest 
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tema hi havia d’haver una contenció, un estudi i una redistribució dels 
efectius personals d’aquest Ajuntament. Al contrari del que deien en el seu 
programa electoral, que farien una gestió, que estudiarien el rendiment, etc. 
veuen que l’únic que han fet és anar augmentant la destinació de diners, 
l’augment de funcionariat i creuen que aquesta qüestió és un dels temes que 
no han complert, al contrari, que han engreixat molt més del que s’havia fet 
en el període 92-93-94 i 95. També observen que pel que fa l’evolució a 
l’IPC i del PIB, els ha evolucionat d’una forma fantàstica que els ha ajudat 
moltíssim i el GMCIU  celebra que el creixement econòmic hagi estat bé, que 
l’evolució dels interessos hagi anat tan bé, tot això ha ajudat l’equip de 
govern d’una manera indirecta. Per tant, no és virtut de gestió, en el 
pressupost 99 el GMCIU no hi veu gestió d’administració, no n’hi veuen gens 
perquè les coses els han anat de cara. Conforme que han reduït el dèficit, i 
el GMCIU els està agraït que ho hagin fet. Però les condicions econòmiques 
que van generar aquest dèficit contra les que han permès reduir-lo són 
diametralment diferents i si no li accepten això, ja no val la pena que 
discuteixin. Si tenen en compte que no es podien augmentar els impostos 
inferiors al nivell de vida i que no es podien fer una sèrie qüestions, 
malament si l’equip de govern no hagués aprofitat aquests avantatges en 
aquest període per resoldre el tema del dèficit.  
Pel que fa als impostos directes, en aquests 4 anys han augmentat un 32%, 
els impostos directes un 94 %, les taxes un 58 %, i així tenen que el 
pressupost en general, les despeses s’han incrementat des del 95 al 99 amb 
un 50,78%. Creuen que això està francament per sobre del que és el PIB i 
l’IPC. Tota aquesta qüestió és un mèrit dels ciutadans, un mèrit del senyor 
Teixeiro que ha sabut aprofitar els avantatges d’unes conjuntures totalment 
favorables a fer el que ell no ha fet. En canvi, la gestió de l’Ajuntament 
d’arreglar la maquinària, de procurar ser més efectius i de disminuir costos, 
aquí no han fet absolutament res, al contrari, han incrementat els vicis, han 
incrementat el personal i la gestió brilla per la seva absència.  De moment, 
res més, suposa  que en el torn de rèpliques es podran tornar a discutir. 
 
El senyor Teixeiro i Macipe  diu que intentarà no replicar en el sentit 
semàntic d’aquesta paraula, però sí  que manifestarà unes opinions 
totalment diferents de les que s’han exposat aquí i que, en termes generals, 
tenen l’adjectiu de generalistes i no han aportat cap informació objectiva que 
pugui donar força i pes al seu argument. També intentarà mantenir l’actitud 
constructiva i no entrar en les desqualificacions i en el vici del pressupost. No 
obstant això, diu al senyor Arderiu que és molt trist que tingui l’oportunitat de 
parlar públicament dient els disbarats que diu. Quan parlava el senyor 
Arderiu, i es refereix fonamentalment al tema del Casino, li quedava del 
dubte de si contestava o no contestava, perquè es tan greu el disbarat que 
introdueix que no hi ha arguments; si la ciutat els està veient pensarà com és 
possible que el senyor Arderiu digui aquests disbarats i que sigui capaç de 
dir que el pressupost està viciat pel tractament que es fa del tema del 
Casino. Amb el màxim respecte li diu al senyor Arderiu que s’ho faci mirar. 
Però li contestarà tècnicament: en el tema del Casino, en el pressupost 98 hi 
ha una consignació de 621 milions de pessetes; Casino SA ha sol.licitat 
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l’execució provisional de la Sentència de forma parcial, únicament i exclusiva 
per aquests 621 milions, no ha sol.licitat l’execució provisional dels 
interessos; en conseqüència no es pot contraure, en cap pressupost una 
obligació per alguna cosa de la qual no se n’ha sol.licitat l’execució. A partir 
d’aquí, li agradaria que fos capaç de reconèixer aquest immens error,  no pel 
que fa al concepte, sinó quant a què això serveixi per desqualificar el 
pressupost.  
Sabien, eren conscients de l’existència dels informes tècnics, 
fonamentalment de l’informe d’Intervenció i el dels Serveis Financers, que en 
el fons són molt semblants. I troben lògic que l’oposició utilitzi aquests 
informes per intentar desqualificar, com han fet els dos grups de l’oposició, el 
pressupost presentat per l’equip de govern. En aquest cas, algú els ha fet un 
document d’anàlisi que el GMCIU i el GMPP s’ha afanyat a utilitzar, cosa que 
abans, ni aquest document tenien. Particularment no anirà a buscar els 
arguments econòmics, que n’hi ha, per a rebatre un informe tècnic presentat 
des de la regidoria d’Hisenda. Però no li queda més remei, insisteix, sense 
intentar rebatre l’informe que per al GMCIU i el GMPP és l’únic argument 
d’un pes sostingut que han utilitzat en la presentació, sí que vol comentar 
certs matisos: per exemple, qui té la veritat absoluta per assegurar que el 
creixement vegetatiu en l’IBI és del 4 %, que és un indicador utilitzat per 
arribar als 1.196 milions de pessetes que diu l’informe? Si en comptes del 4 
% utilitzen el 5%, estarien parlant d’11 milions de pessetes més, segur. Qui 
té la certesa econòmica que l’evolució de l’ICIO sigui l’estimada per 
l’informe? En el pressupost 98 hi havia 141 milions de pessetes,  a 23 de 
novembre de 1998, hi ha 212 milions de pessetes, en l’informe n’hi  ha 196, 
perquè una previsió de 43 milions menys? Perquè en el pressupost 99 
presenta un quadre de càlcul d’interessos amb  10 milions de pessetes 
d’operacions de Tresoreria, quan no hi ha operacions de Tresoreria? I uns 
tipus d’interès del 4,5 % de mitjana de MIBOR  en el càlcul quan tots saben 
en aquests moments l’entorn en què es mou el MIBOR i ell ho presenta com 
a despeses financeres? Podria seguir amb aquests exemples. Perquè això? 
Perquè el pressupost és un tot global i sobre la base de 6.706 milions de 
pessetes, és racionalment, econòmicament, pressupostàriament, parlar de 
tenir aquestes diferències de càlcul. Els 120 milions de què parla l’informe 
representen un 2,19 % sobre els ingressos corrents i un 1,8 % sobre el 
pressupost d’ingressos. No vol entrar en el joc de desqualificar cap informe 
tècnic fet pels funcionaris, ha comentat tres matisos, en té preparats d’altres 
però no els vol comentar. Perquè per a ell hi ha altres raons molt importants. 
Creu que cada persona ha de realitzar i ha d’exercir la seva funció i la seva 
responsabilitat. Sovint utilitza exemples del futbol perquè és un món on es 
mou amb certa desimboltura: un equip de futbol és un col.lectiu on cada línia 
ha de realitzar la seva missió i només quan la fa perfectament ha de 
realitzar-ne una altra; quan els defenses marquen gols, l’equip no funciona. 
L’informe és la defensa i els regidors han de ser els que marquin els gols i 
que consti que a l’atac s’hi ha d’anar raonablement bé. També diria una altra 
cosa important, que és una cita de Ciceró, que pot resumir el que ha volgut 
dit fins ara: “Ningú no ha d’obeir als que no tenen dret a manar”. També 
voldria parlar del grau de responsabilitat de què ha parlat el GMCIU. L’any 
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91, amb informes o sense informes, no ho sap, però els fets són així, hi 
havia un 33,76 % més pressupostat que liquidat; l’any 92 hi havia un 15,26 
% més pressupostat que liquidat; l’any 93 un 19,58 % més pressupostat que 
liquidat; l’any 94 aquestes xifres ja són més racionals i hi ha un 2,44 % més; 
l’any 95 hi havia un 3,33 % més liquidat que pressupostat; l’any 96 hi havia 
un 2,94 % més pressupostat que liquidat i l’any 97 li tornen a donar la volta i 
obtenen un 1,41 % més liquidat que pressupostat. Davant d’aquestes xifres 
de 34 %, 15 %, 20%, en els pressupostos executats en etapes anteriors, qui 
es creurà que tinguessin credibilitat econòmica, qui es creurà que les coses 
a nivell econòmic les fessin amb la més mínima correcció. No s’ho pot creure 
ningú, perquè aquí no es tracta de dir el que un vol sinó que es tracta de 
demostrar-ho amb números i amb exemples. La credibilitat pressupostària, 
evidentment, es jutja amb els resultats, no es jutja amb paraules més o 
menys fetes.  
També s’ha parlat força sobre les despeses de personal, sobre l’increment 
d’aquestes despeses, com s’han pressupostat aquestes despeses en el 
pressupost 1999. Hi ha un increment legal per a tot el personal, amb una 
previsió d’increment de l’1,8 % en les despeses salarials i de seguretat social 
de tot el personal. Hi ha un increment motivat per una modificació de la 
plantilla: es creen nous llocs de treball amb destinació a la Biblioteca del 
Casino, 4 tècnics auxiliars de biblioteca i un responsable de manteniment i 
consergeria. Es crea un lloc d’oficial primera electricista, amb destí al teatre 
Conservatori, per poder suprimir el contracte de serveis actualment existent. 
Ara li ve al cap la situació d’irregularitat que tenia el GMCIU amb el personal,  
aquestes irregularitats en el manteniment del personal han estat una de les 
causes fonamentals en aquests increments de despeses de personal.  Es 
consigna el lloc de treball de Cap de Grup de Cementiri que aquest exercici 
no ha estat consignat perquè el titular es troba en situació de comissió de 
serveis com a director del Mercat. Tots aquests increments, inclosa la 
Seguretat Social, els dóna els 20,3 milions de pessetes. Després hi ha uns 
compromisos adquirits en el nou text dels acords de funcionaris i en el 
conveni col.lectiu del personal laboral. En aquest punt, recorda al senyor 
Oms que aquestes despeses de personal que ha tingut l’atreviment de 
comentar, són com a conseqüència de l’aplicació d’un conveni signat per 
l’anterior equip del govern el febrer de 1995, amb efectes per als 95, 96 i 97. 
La gestió d’aquests acords és la que ha permès arribar a aquests 
increments. Els compromisos adquirits en el nou text dels acords de 
funcionaris i en el conveni col.lectiu del personal laboral, premia durant el 99 
al personal que compleixi 30 o més anys de servei en aquest Ajuntament i 
durant l’any 2000 als que en compleixin 25 o més. El premi comentat serà un 
import equivalent a una mensualitat íntegra, cosa que representa una 
estimació de 3.375.000 pessetes. També en aquests compromisos hi ha 
ajudes especials per als fills disminuïts, segons el grau de disminució, 
722.000 pessetes. Hi ha una dotació de 44 milions de pessetes per a 
atendre compromisos derivats de la nova valoració dels llocs de treball. Hi ha 
altres increments que són la consignació de l’import corresponent per a 
poder atendre l’obligació legal de realitzar les revisions mèdiques i 
psicotècniques  al personal de la Policia Local, l’increment de consignació en 
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el vestuari de la Policia Local per a poder equipar a 8 agents de nou ingrés i 
la creació d’una nova partida pressupostària en compliment de la Llei de la 
salut laboral, total 2.100.000 pessetes. Aquest és el detall dels moviments de 
la partida de personal. 
El senyor Arderiu també ha comentat, amb la liberalitat que el caracteritza a 
nivell de dades, el tema del conveni amb  la UPC. En aquest tema, el senyor 
Arderiu també ha comès errades de fons. L’ens gestor és la Universitat 
Politècnica de Catalunya. Aquest conveni diu que el  FEDER aportarà 350 
milions de pessetes entre el 98 i el 99 i l’Ajuntament aportarà 100 milions de 
pessetes entre el 97, el 98 i el 99; el Comissionat d’Universitats aportarà 200 
milions de pessetes entre el 98 i el 99, 25 milions aportarà la Caixa de 
Manresa i 25 milions aportarà també la UPC. En total fan els 700 milions que 
el senyor Arderiu volia saber d’on eren.  
També li sorprèn el tema de les quotes d’urbanització que ha introduït el 
senyor Arderiu. Aquestes quotes són una figura jurídica que existeix per a la 
realització d’activitats d’urbanització, en la qual tot el seu import el suporten 
íntegrament els ciutadans afectats pel seu benefici. Pel que fa a les 
contribucions especials, és una figura semblant però que va en funció d’un 
percentatge que el màxim és el 90 i que hi ha urbanitzacions on s’aporta un 
10 %, en d’altres un 50 % i en d’altres un 90%. 
Pel que fa a les dades, el reflex de la situació que ha intentat dibuixar és la 
que és. Aquí no pot més sinó tornar a reiterar absolutament totes les dades i 
intentar desvirtuar aquesta informació és entrar en una dinàmica que ell no 
comparteix.  
Amb certa reiteració s’ha parlat del tema de la piscina. L’Ajuntament ha 
posat 50 milions, la Diputació 50 més i estimen que la Generalitat també 
col.laborarà amb d’altres 50 milions de pessetes. Suposa que l’equip de 
govern que surti ja comptarà amb el suport dels altres grups per aconseguir 
aquests 50 milions. 
Pel que fa al tema de la tribuna del camp de futbol, diu que 5 milions és 
l’aportació municipal i s’estan fent gestions amb la Diputació de Barcelona 
per aconseguir una aportació semblant o similar a aquests 5 milions. La 
Generalitat també podria intentar col.laborar, amb la qual cosa la tribuna 
encara seria molt més significativa. 
Quant al grau d’execució de les inversions, de si l’equip de govern és capaç 
o no de gestionar aquest volum significatiu d’inversions, diu que, pel que fa 
als projectes d’urbanització, n’hi ha 23, dels quals llevat els incorporats a 
l’exercici 99, absolutament tots estan en diferent grau d’estat d’execució. En 
aquest sentit, no hi ha cap projecte d’urbanització que no estigui en una o 
altre fase d’execució. 
Pel que fa la urbanització dels Trullols a què ha fet esment el senyor Oms, el 
senyor Teixeiro diu que prefereix passar la paraula al senyor Garcia perquè 
està més preparat puntualment en aquest tema per explicar-lo. 
 
El senyor Garcia i Comas  diu que intentarà explicar breument el perquè 
s’ha introduït aquesta partida de 300 milions de pessetes en el pressupost 
d’inversions de FORUM. Recorda que els Trullols II és un Pla Parcial que va 
començar al voltant d’una iniciativa de la construcció d’un edifici de 
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multicinemes. En aquells moments s’estava revisant el Pla General i es van 
fer tot un seguit d’esforços de gestió per tal que aquesta inversió que 
superava els 1.000 milions de pessetes és quedés a la nostra ciutat. 
Semblava que produïa un desequilibri important a tota la comarca que una 
activitat com aquesta de serveis és desplacés a d’altres indrets que no fos 
Manresa. Es va triar l’entorn on hi ha la gran superfície comarcal i es van 
iniciar els tràmits. Per una qüestió de gestió, es va determinar que el procés 
de gestió seria el de cooperació, és a dir, que l’Ajuntament seria el que 
executaria tota aquesta inversió, evidentment, en aquest cas, amb quotes 
d’urbanització, perquè hi ha altres propietaris, l’Ajuntament no és el propietari 
del terreny.  Per tant, en aquests moments, tenen que l’Ajuntament és l’agent 
gestor, ja s’han començat a construir els multicinemes amb una inversió de 
1.500 milions de pessetes, des de l’Ajuntament s’ha elaborat el projecte 
d’urbanització dels carrers i han elaborat també tot el projecte de 
reparcel.lació . Per tal que el procés de contractació sigui el més ràpid la 
manera que s’ha dissenyat és d’adjudicar o demanar a l’empresa municipal 
FORUM que faci la contractació, d’aquesta manera s’estalvien tot un seguit 
de mesos que un procés normal de contractació ha de tenir, perquè la Llei 
permet a l’empresa municipal estalviar-se aquest procés. Per tant, han 
dissenyat aquest procediment de gestió per tal que aquesta propera Festa 
Major pugui estar en funcionament l’equipament de multicinemes i, 
evidentment, els carrers també estiguin en funcionament. 
En un proper Ple municipal, quan el pressupost ja sigui executiu, 
s’assegurarà que l’empresa municipal FORUM tingui la  publicitat i la 
concurrència perquè aquest concurs tingui el màxim de legalitat. Però 
l’explicació és perquè hi hagi una agilitat en la gestió, de tal manera que el 
pressupost d’inversions de FORUM passa a 700 milions de pessetes quan si 
no hi hagués hagut aquests 300 milions d’inversió, s’hagués situat al voltant 
dels 400 milions. 
 
El senyor Arderiu i Freixa diu que en el tema de la molt encertada i 
documentada rèplica que ha fet el senyor Teixeiro, començarà pel final, on 
ha fet una afirmació que no deixa de sorprendre’l. El senyor Teixeiro ha dit 
que tots els projectes iniciats es troben en una fase o altre d’execució. 
Sembla que això és clar com la llum del dia; no obstant això, li continuen 
faltant 200 milions de pessetes, dels compromesos en l’exercici anterior . 
Respecte al tema del Casino, cadascú el veu com el veu. El senyor Teixeiro 
sap que en aquest món hi ha coses que són legalment acceptables però 
moralment injustes i coses que són moralment justes però legalment 
inacceptables. Traduint això a la prudència econòmica, els porta al famós 
tema recurrent del Casino. El senyor Teixeiro diu que no té cap obligació de 
preveure-ho al pressupost i ell li diu que com a prudent administrador ho ha 
de preveure, perquè sinó el que estan fent és traslladar el problema a 
generacions futures, a equips de govern futurs, algun d’ells segurament 
presidit pel Partit Popular. 
En el tema dels informes diu que si els pressupostos discrepen dels informes 
dels  Serveis Financers d’aquesta Casa, no fonamentarà la seva crítica en 
això, però si que agafarà alguns arguments que li han estat facilitats, però 
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aquest  és un problema que ha de resoldre el senyor Teixeiro. El que sí que 
li dirà és que com a prudent administrador, al pressupostar el que vindrà el 
dia de demà, que ningú ho pot predir, la prudència obliga a prendre, de totes 
les hipòtesis  possibles, la més dura, i això és el que el mateix senyor 
Teixeiro ha reconegut que no havia fet. 
També es cert que els interessos estan baixant, la situació econòmica ha 
millorat i el senyor Teixeiro ha pres partit i l’ha sabut rendibilitzar per a 
aquest Ajuntament; això és una cosa que tot el món li ha de reconèixer, 
govern i oposició i ciutadania en general. Però això no treu que en la 
presentació d’aquest pressupost existeixin uns paràmetres que no els hi 
quadren i que la tendència iniciada en la reducció del dèficit s’hagi trencat i 
tinguin aquí un dèficit encobert.  
Respecte al personal, troba molt bé les explicacions que ha donat el senyor 
Teixeiro, però li segueix recordant la Llei de pressupostos generals de 
l’Estat, Llei que és d’obligatori compliment en tota Espanya, potser el senyor 
Teixeiro la podrà doblar, però li demana que no els faci ser partícips d’això 
perquè no ho seran. 
També li sorprèn la justificació que ha donat el senyor Teixeiro per als 
increments salarials, les noves incorporacions de personal, nous increments, 
etc. Li sorprèn aquest augment, pel que fa a la seva quantificació, si el 
comparen amb les partides que al pressupost es dediquen al  Pla per a 
l’Ocupació. Si es destinen 20 milions a lluitar contra l’atur, però per altra 
banda s’incrementa la plantilla, sembla que l’Ajuntament ho té molt clar: 
posar més gent en nòmina a l’Ajuntament i assumpte arreglat. El GMPP no 
creu que aquest sigui un argument vàlid de gestió, sinó al revés, una bona 
gestió els portaria a maximitzar els esforços, no incrementant l’estructura i no 
incrementant el que s’anomena la despesa consumptiva.  
Tornant a la crítica que li han formulat al principi, crítica política, mai 
personal, i que per moltes explicacions que el senyor Teixeiro els hagi 
intentat donar no queda desvirtuada en absolut sinó incrementada; és a dir, 
el senyor Teixeiro ha justificat en part la bondat d’aquests pressupostos 
explicant l’increment del que paguen els ciutadans,  que de 50.000 pessetes 
l’any 95, els ciutadans de Manresa n’han vingut a pagar 74.000. Això és el 
que el senyor Oms ha dit que el senyor Teixeiro ho presenta com a una 
virtut, i ell no ho veu així, sinó com a un defecte. I diu que ho veu com a un 
defecte quan aquestes 74.000 pessetes es destinen únicament a engrossir  
un enorme aparell burocràtic que ni crea riquesa ni la redistribueix ni creia 
benestar social. Les inversions, que haurien de ser el camí idoni per crear 
activitat econòmica, per a crear benestar, les paguen els ciutadans ad-extra, 
a sobre de les 74.000 pessetes. I les paguen segons el que els toca segons 
el seu carrer, segons el seu projecte d’urbanització, etc, perquè l’esforç 
realitzat per aquest Ajuntament, no ara sinó ja tradicionalment, no és molt 
gran, perquè l’equip de govern ha creat tal màquina burocràtica que se li 
menja tots els recursos que vénen dels ciutadans. Aquí ni és redistribueix 
res, ni s’impulsa la ciutat, ni es creen les bases per a un creixement 
econòmic, perquè el senyor Teixeiro no pot oblidar que tot el que els 
ciutadans han de pagar a aquest Ajuntament, són diners que trauen del seu 
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propi consum, dels seus propis negocis o desitjos de fer inversió, amb la 
qual cosa la ciutat es va mermant econòmicament. 
No pot acabar la seva intervenció sense fer un comentari que se li ha passat 
en la seva intervenció inicial i es refereix a l’empresa FORUM, a la qual 
tornen a destinar la bagatel.la de 90 milions de pessetes. Aquesta societat, 
estan farts de repetir-ho, si el seu accionista no fos l’Ajuntament de Manresa, 
el Registre Mercantil ja hauria dit que la dissolguessin perquè cada any es 
menja els fons propis i aquesta és una causa de dissolució de la Llei de 
societats anònimes. A més, no pot entendre el perquè si tenen un 
Departament d’Urbanisme, amb uns recursos econòmics que després dels 
de la Policia Local són els més grans i es proposen rehabilitar el nucli antic i 
es destina una societat a aquesta finalitat, o se li donen molts diners de cop 
perquè compri unes cases que després no pot rehabilitar o bé se li van 
donant de mica en mica, amb la qual cosa no es rehabilita res, és a dir, per 
les quantitats periòdiques que es destinen a aquesta societat, és impossible 
que faci res. I no només és impossible sinó que quan té una oportunitat per 
fer alguna cosa per generar diner i guanyar diner, s’agafa una societat 
depenent de l’Ajuntament de Barcelona i se li encomana la gestió. Demana 
que facin alguna cosa perquè això és un pou sense fons i es menjarà tots els 
recursos de tots. 
Per tot això, juntament amb la petició de revisió dels pressupostos de 
l’Ajuntament de Manresa, també demana que els de FORUM s’espavilin una 
mica, facin alguna cosa rendible i ajudi al senyor Teixeiro a reduir el dèficit. 
No voldria acabar sense recordar el que ja ha dit abans i és que aquests 
pressupostos condicionaran el futur govern que surti d’aquesta ciutat. En 
aquest moment no saben qui l’organitzarà, però haurien agraït que aquests 
pressupostos fossin una mica més reals i tinguessin en consideració no 
només les bones intencions de l’equip de govern de cara a les seves futures 
eleccions sinó la de tots els ciutadans de Manresa, que en aquest cas també 
tenen el suport dels serveis tècnics de l’Ajuntament. El senyor Teixeiro ha 
animat  una mica la seva exposició, brillant per cert,  però en algunes 
ocasions monòtona, amb la història d’una tribu africana. Ara ell també li vol 
recordar una tribu africana, aquelles que hi havia al  “Serengueti”; quan el 
bruixot de la tribu fallava en les seves profecies se’l  menjaven. Espera que 
aquí no passi el mateix. 
 
El senyor Oms i Pons  diu al senyor Teixeiro que amb la frase que ha obert 
la seva rèplica l’ha deixat esmaperdut. Li sembla que abans que s’acabi 
aquesta legislatura li podrà retraure un parell de vegades. Farà el mateix que 
amb els reconeixements de crèdits que, per cert, avui en ve un i de guapo.  
És evident que al 91 hi ha haver un dèficit, però el senyor Teixeiro també ha 
de dir que al 89 i al 90 hi va haver superàvit, que hi havia una marxa 
econòmica favorable i que el GMCIU va interpretar que al 91 els anirien bé 
les coses. Potser van ser optimistes i van dir que els anirien massa bé. No 
diu pas que no. Però també vol recordar que el pressupost era minso, que la 
dificultat que tenien pel fet de no tenir tretze vots a l’equip de govern feia que 
haguessin de fer equilibris i que Manresa necessitava imperiosament dues 
obres: l’obertura de les Bases de Manresa i el Pavelló del TDK. Manresa ho 
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necessitava i s’havia de fer la inversió. No creu que ningú els pugui retraure 
haver fet aquesta inversió a costa d’un dèficit, però no per això podien deixar 
de fer aquestes dues inversions importants per la ciutat, qüestió que 
lamenten molt, que en aquell moment  l’oposició no els deixés fer la gestió 
que havien de fer. Qüestió que, evidentment, aquesta oposició que hi ha ara 
no els posaria problemes, sinó que reiteradament els han fet propostes per 
tirar endavant la ciutat.  
Pel que fa al tema de personal, dirà que efectivament, van signar un conveni, 
però les lleis de l’Estat són de rang superior i l’equip de govern hauria pogut 
aplicar les lleis de rang superior que limiten l’increment de pressupost. Si no 
ho han fet és el seu problema. Per tant, quan es va fer aquest conveni, no hi 
havien els condicionants que després han vingut de contenció del dèficit. 
El senyor Teixeiro també ha dit que el GMCIU tenia un seguit de personal 
que estava en una situació que no era del tot legal. Això és veritat, però li 
tenien perquè si ara el GMCIU hagués governat aquesta ciutat, haurien 
iniciat un procés per tal de fer una reducció de plantilla i l’única forma que 
tenien per reduir la plantilla era aquest paquet de personal. Ja saben que 
això és molt dolorós i que és molt dificultós i haurien tingut molts problemes, 
però una de les formes d’equilibrar el pressupost d’aquesta ciutat és reduir el 
Capítol I. I això el senyor Teixeiro ho sap també com ell.  Aquest capítol 
s’hauria de reduir i s’havia de fer un esforç de flexibilització de la plantilla i 
possiblement el que ha dit el senyor Teixeiro d’augmentar el personal pel 
tema de la Biblioteca, el GMCIU creu que amb un esforç de gestió es podria 
aconseguir reciclar gent de dins a la casa i portar-los cap allà, i no 
incrementar la plantilla. I d’això és del que es queixava abans. No li serveix 
que el senyor Teixeiro li digui que augmentarà la plantilla, sinó que farà un 
esforç per tal que personal que ara està a l’Ajuntament, optimitzant recursos,  
podrien ocupar aquestes places. L’equip de govern sabrà perquè no ho fa, 
però aquestes i les altres que ja ha explicat anteriorment són les raons del 
GMCIU. 
 
L’alcalde diu que tan sols vol fer una manifestació i mirarà de ser molt curós, 
perquè li consta que als membres de l’oposició els preocupen les 
intervencions de l’alcalde.  
Respecte a la consignació de 50 milions de pessetes de la Generalitat per al 
tema de la piscina,  en el seu moment ja faran la formalització de la sol.licitud 
dels 50 milions, els consta que és un tema important per a la ciutat i l’equip 
de govern està convençut que amb l’expressió de voluntat que ha fet senyor 
Sust  s’aconseguiran els 50 milions, i si no s’aconsegueixen els 50 milions, 
s’aconseguiran els 10 i si no s’aconsegueixen ni els 50 ni els 10, la piscina 
es farà, amb suport o sense suport de la Generalitat de Catalunya, i que 
ningú vegi en aquesta operació una voluntat de posar la Generalitat de 
Catalunya contra les cordes, sinó una confiança de l’equip de govern envers 
la Generalitat de Catalunya. 
 
Els grups de l’oposició han demanat la votació separada del dictamen, però 
com que tècnicament no és possible, creu que amb les intervencions que 
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han realitzat els diferents grups ja queden clares les seves posicions tant pel 
que fa a Aigües de Manresa com pel que fa a la societat FORUM. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 13 vots afirmatius ( 8 GMS, 3 
GMERC i 2 GMIC-EV) i  10 vots negatius (7 GMCiU i 3 GMPP)         
   
 
1.2 PRÈVIA RATIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ DE L’ASSUMPTE A 

L’ORDRE DEL DIA, PER NO HAVER ESTAT SOTMÈS A INFORME 
PRECEPTIU DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA, DE 
CONFORMITAT AMB ALLÒ QUE DISPOSA L’ART. 82.3 DEL ROF, 
APROVAT PER RD 2568/1986, DE 28 DE NOVEMBRE, ENTRAR EN EL 
CONEIXEMENT, DEBAT I VOTACIÓ DE L’ASSUMPTE SEGÜENT: 
RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAORDINARI A FAVOR DE POST 
EXPRES, SA, PER IMPORT DE 8.297.468 PESSETES, PER LA 
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CORRESPONDÈNCIA, APARTAT DE 
CORREUS I MISSATGERIA MUNICIPAL, DURANT L’EXERCICI DE 
1998. 

 
Prèvia ratificació de la inclusió de l’assumpte a l’ordre del dia, aprovada per 
unanimitat dels 22 membres presents,  el secretari dóna compte del dictamen de 
l’alcalde president, de data 1-12-98 que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que s’han devengat obligacions a càrrec d’aquest Ajuntament que per 
diverses causes no han estat reconegudes ni liquidades, en relació amb la 
prestació del servei de correspondència, recollida apartat de correus i 
missatgeria municipal, durant l’exercici de 1998. 
 
Vist l’informe emès pel cap de secció de Secretaria i l’informe emès per la 
cap de servei de Serveis Jurídics. 
 
Com alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, proposo al Ple de la 
Corporació l’adopció del següent 
 

ACORD 
 

PRIMER. Reconèixer a l’empara d’allò que disposa l’article 23.1 lletra e) del 
Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de les disposicions vigents en matèria de règim local i l’article 60.2 del 
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, un crèdit de 8.297.468 PTA (inclòs 
l’IVA) a favor de l’entitat mercantil POST EXPRES, S.A. (A-08731648 - carrer 
Martí i Julià número 1 de Manresa), pel següent deute acreditat i informat pel 
responsable del servei. 
 

 
Concepte 

 
Import PTA 

 
Servei de correspondència mes de març de 
1998. Factura CR-8600/31.03.98 

 
                                     1.311.493  

Servei de recollida apartat de correus mes de  
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març de 1998. Factura PA-6607/31.03.98                                              7.055 
Servei de missatgeria mes de març de 1998. 
Factura PA-6608/30.03.98 

 
                                        561.549  

Servei de correspondència mes d’abril de 1998. 
Factura CR-8845/30.04.98 

 
                                      1.081.341 

Servei de recollida apartat de correus mes d’abril 
de 1998 Factura PA-6698/30.04.98 

 
                                             7.055 

Servei de missatgeria mes d’abril de 1998. 
Factura PA-6699/30.04.98 

 
                                         767.272 

Servei de correspondència mes de maig de 
1998. Factura CR-9160/31.05.98 

 
                                      1.462.291 

Servei de recollida apartat de correus mes de 
maig de 1998. Factura PA-6803/31.05.98 

 
                                             7.055 

Servei de missatgeria mes de maig de 1998. 
Factura PA-6806/30.05.98 

 
                                         656.826 

Servei de correspondència mes de juny de 1998. 
Factura CR-9455/30.06.98 

 
                                      1.580.058 

Servei de recollida apartat de correus mes de 
juny de 1998. Factura PA-6909/30.06.98 

 
                                             7.055 

Servei de missatgeria mes de juny de 1998. 
Factura PA-6910/30.06.98 

 
                                         848.418 

     
 
SEGON. Facultar al senyor alcalde president per a la signatura de la 
documentació necessària per a la complimentació de l’expedient”. 
 
El senyor Canongia i Gerona  diu que aquest dictamen ja el van anunciar en 
el Ple passat, quan varen fer un altre reconeixement de crèdit a favor d’aquesta 
mateixa empresa, atès que van haver-hi diferents problemes en el concurs de 
contractació del servei de missatgeria i de correspondència d’aquest 
Ajuntament, i ara fan front a l’últim pagament que va dels mesos de març a juny 
d’aquest any 1998. 
 
El senyor Oms i Pons  demana al senyor Canongia que faci un petit estudi 
sobre aquest tema, ja que això puja molts milions i potser sortiria més barat 
amb contractats laborals.  Veu que al pressupost no hi havia consignació per 
aquesta quantitat de diners. No sap si s’ha fet un estudi realment important per 
optimitzar aquesta qüestió. 
 
El senyor Canongia i Gerona  diu que de consignació pressupostària n’hi 
havia. El problema va sorgir en el procés de contractació, quan varen fer el 
concurs d’adjudicació del servei de correspondència i missatgeria, ja que 
l’empresa adjudicatària, una vegada es fa càrrec del servei, va renunciar-hi i 
van haver d’anar de pressa i corrents a buscar una empresa que els volgués fer 
aquest servei abans de fer de nou la licitació. Per això han quedat aquests 
mesos al descobert. 
Efectivament, les despeses de correu i missatgeria són elevades, però tot i 
així, en aquests moments, estan pagant un 20 % per sota del que estaven 
pagant abans. En el nou concurs que es va fer ja es va quantificar de 
diferent forma per tal que els sortís més favorable als interessos municipals. 
És cert que es podria fer amb serveis propis, però es va fer l’estudi 
econòmic, la seva valoració i es va veure que no era assumible per la 
Corporació. Per això es va fer el nou concurs. 
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Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 15 vots afirmatius ( 8 GMS, 3 
GMERC, 2 GMIC-EV i 2 GMPP – Sr. Sotoca i Sr. Javaloyes -) i  7 
abstencions (GMCIU). 
 
1.3 CANVIAR L’APLICACIÓ DE DIVERSES SUBVENCIONS QUE 

INICIALMENT FINANÇAVEN EL PROGRAMA 322.5 ALTRES 
PROGRAMES (FSE, DIPUTACIÓ, IGLOO)  I APLICAR-LES, EN LA 
PART QUE CORRESPONGUI AL PROGRAMA 322.0 CENTRE 
D’INICIATIVES PER A L’OCUPACIÓ. 

 
 
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde president, de data 19-11-98 
que, transcrit, diu el següent: 
 
Atès que es disposa de finançament sobrant de diverses subvencions, així com de 
finançament també sobrant del que inicialment es tenia previst per les despeses 
del Programa 322.5 . Altres programes (FSE, Diputació, IGLOO). 
 
Atès que per obtenir una millor gestió dels programes, i per tal de finançar 
despeses del programa 322.0 Centre d’Iniciatives per a l’ocupació, i d’acord amb la 
destinació real de les subvencions i la justificació de les despeses, caldria canviar 
l’aplicació de part de diverses subvencions. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent 
 
 
ACORD 
 
Canviar l’aplicació de diverses subvencions que inicialment finançaven el 
programa 322.5. Altres programes (FSE, Diputació, IGLOO), i aplicar-les, en la part 
que correspongui, al programa 322.0 Centre d’iniciatives per a l’ocupació, segons 
el desglòs següent: 
 
 
ORGANISME SUBVENCIÓ IMPORT 

TOTAL 
PART 

CORRESPONENT 
AL PROGRAMA 
322.5 

PART A 
APLICAR 
AL 
PROGRAM
A 322.0 

UNIÓ EUROPEA
 

Objectiu 2/FSE 1998 4.644.000 2.344.000 2.300.000

UNIÓ EUROPEA Projecte “Descubre-
descobreix” 

HORIZON 1998-1999 

1.101.285 401.285 700.000

UNIÓ EUROPEA INTEGRA-RAINBOW 3.000.000 1.800.000 1.200.000
UNIÓ EUROPEA IGLOO (Accions no 

Formatives) 
2.067.946 876.432 1.191.514

 
 
El senyor Collado i Llort  diu que aquest acord permet canviar l’aplicació 
d’unes subvencions que vénen de la Unió Europea, concretament del Fons 
Social Europeu i alguns altres programes, tots ells destinats a temes de foment 
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de l’ocupació, i passar-los al Centre d’Iniciatives per a l’Ocupació, dedicat al 
foment de l’ocupació a Manresa.  
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 13 vots afirmatius ( 8 GMS,  3 
GMERC i 2 GMIC-EV) i 10 abstencions ( 7 GMCiU i 3 GMPP). 
 
 
 
2.  ÀREA D’HISENDA I ADMINISTRACIÓ 
 
2.1  REGIDORIA DELEGADA D’HISENDA 
 
2.1.1 DICTAMEN CONJUNT DEL REGIDOR DELEGAT D’HISENDA I DEL 

REGIDOR DELEGAT D’URBANISME SOBRE RATIFICACIÓ DEL 
CONTINGUT DEL DECRET DICTAT PER L’ALCALDE EN DATA 24-
11-98, PEL QUAL FOU SUSPESA DE FORMA IMMEDIATA LA 
LICITACIÓ CONVOCADA PER AQUEST AJUNTAMENT DIRIGIDA 
A L’ALIENACIÓ MITJANÇANT SUBHASTA PÚBLICA D’UNA 
FINCA SITUADA AL PASSEIG DE PERE III NÚM. 63; DESESTIMAR 
ÍNTEGRAMENT L’AL.LEGACIÓ FORMULADA AL PLEC DE 
CLÀUSULES ECONÒMICO-ADMINISTRATIVES QUE HA DE 
REGIR L’ALIENACIÓ PER PROCEDIMENT OBERT  I CONVOCAR 
DE NOU LA SUBHASTA. 

 
 
El secretari dóna  compte  del  dictamen conjunt del regidor delegat 
d’Hisenda i del regidor delegat d’Urbanisme, de data 4-12-98  que, transcrit, 
diu el següent: 
 
“Vist que per aquest Ajuntament, en sessió plenària celebrada el dia 21 de 
setembre de 1998, fou aprovat un Dictamen amb l’acord següent: 

1r.- DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ EFECTUADA PER LA SENYORA MARIA LORETO ROCHÉS I SERRA, en el tràmit d’exposició pública 
del plec de condicions econòmico–administratives que hauran de regir l’alienació, mitjançant pública subhasta, d’una 
finca situada al Passeig de Pere III núm. 63, considerant que les seves consideracions no disposen de cobertura legal 
ni s’emparen en cap precepte que hagi pogut resultar infringit. 

2n.- RECTIFICAR D’OFICI LES CLÀUSULES 4ª I 7ª I 8ª DEL PLEC DE CONDICIONS ECONÒMICO–ADMINISTRATIVES per tal d’ajustar el 
seu contingut als preceptes legals reguladors de la matèria que quedaran amb el contingut següent: 
“4t. Fiança provisional i definitiva 
Els licitadors hauran de constituir una fiança provisional d'un milió cent una mil nou-centes vint pessetes (1101920'-pts), equivalent al 2 per 100 del valor 
dels béns, i una fiança definitiva equivalent al 4 per 100 de l'import de la subhasta. Aquestes fiances, tant la provisional, com la definitiva, podran 
constituir-se en la forma que determinen els articles 36 i 37 de la de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes de les administracions públiques. 
7è. Presentació de reclamacions i proposicions 
7.1. Es podrà examinar l'expedient i presentar reclamacions contra el plec de clàusules econòmico–administratives durant el termini de quinze dies 

des de la data de la darrera publicació de l'anunci en el Butlletí oficial de la Província i/o Diari oficial de la Generalitat de Catalunya, adreçant-se 
a la Unitat d'Assessorament jurídic de l'Alcaldia de l'Ajuntament de Manresa, des de les 9 fins a les 14 hores. 
De presentar-se reclamacions, es suspendran els tràmits licitatoris el temps necessari per a la seva resolució. 

7.2. Les proposicions es presentaran a la Unitat d'Assessorament jurídic de l'Alcaldia de l'Ajuntament de Manresa, durant el termini de vint-i-sis dies 
naturals, a comptar de l'endemà del de la darrera publicació de l'anunci en el Butlletí oficial de la Província i/o Diari oficial de la Generalitat de 
Catalunya, des de les 9 fins a les 14 hores. 

8è. Mesa de contractació i obertura de proposicions 
8.1. L’obertura de proposicions es verificarà públicament a la Casa Consistorial davant la mesa constituïda a aquest efecte. L’acte d’obertura tindrà lloc a 

les 12 hores del dia hàbil següent al d’expiració del termini de presentació de proposicions. No obstant això, si s’ha anunciat a l’òrgan de 
contractació la remissió de l’oferta per correu, mitjançant telegrama o telefax rebut dins del termini de presentació de proposicions, l’obertura de 
pliques es verificarà l’onzè dia següent hàbil al d’expiració d’aquest termini i se’n donarà coneixement als licitadors. Si el dia fixat per l’obertura 
de pliques cau en dissabte, l’obertura es verificarà el dia hàbil següent. 

8.2. La mesa de contractació estarà constituïda per un president, quatre vocals i un secretari, que seran els següents: 
- President...................................... Regidor delegat d’Hisenda i, en cas d’absència, vacant o malaltia, Regidor delegat d’Urbanisme 
- Secretari ...................................... Secretari general de l’Ajuntament o funcionari que el substitueixi 
- Vocals .......................................... Cap del Servei d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública i, en cas d’absència, vacant o malaltia, Cap del 

Subservei de planejament. 
 Cap de Secció de Tresoreria i, en cas d’absència, vacant o malaltia, Tècnic d’Administració General adscrit a 

serveis financers. 
 Cap de Secció d’assessoria jurídica d’Alcaldia i, en cas d’absència, vacant o malaltia, Cap del Servei de 

serveis jurídics i contractació. 
 Tècnic adscrit a la unitat de Contractació i Patrimoni i, en cas d’absència, vacant o malaltia, Tècnic 

d’Administració General de serveis jurídics”. 
3r.- APROVAR EL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMICO–ADMINISTRATIVES I L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ CORRESPONENT, AMB LES 

RECTIFICACIONS APROVADES EN EL PARÀGRAF PRECEDENT, que haurà de regir l’alienació pel procediment obert, mitjançant 
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pública subhasta, d’una finca de propietat municipal en ple domini i lliure de càrregues situada al Passeig de Pere III 
núm. 63. 

4t.- EXPOSAR AL PÚBLIC DURANT EL TERMINI DE QUINZE DIES, a partir de l’endemà de la darrera publicació del present anunci 
al Butlletí Oficial de la Província o al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, perquè s’hi puguin presentar 
reclamacions, de conformitat al que disposa l’article 270 .1 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local 
de Catalunya, I SIMULTÀNIAMENT CONVOCAR LA SUBHASTA CORRESPONENT d’acord amb la prevenció de l’article 122 .2 del 
Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, amb submissió al plec de condicions aprovat. 

 
Vist que l’esmentat acord ha estat publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya núm. 2753, del dia 28 d’octubre de 1998, en el Butlletí Oficial de la 
Província núm. 260, del dia 30 d’octubre de 1998, en el diari Regió 7 del dia 7 de 
novembre de 1998, així com en el tauler municipal d’anuncis, presentant-se una 
única al·legació, amb registre municipal d’entrada del dia 16 de novembre de 1998 i 
número 28.285, per part de la senyora MARIA LORETO ROCHÉS i SERRA. 
 
Vist que l’esmentada al·legació es fonamenta en les consideracions següents: 

1ª. Improcedència de l’alienació de la finca propietat de l’Ajuntament 
mitjançant subhasta, pels motius següents: 

a) Caràcter de “parcel·la sobrera” de la finca i, per tant, la seva venda s’hauria 
d’ajustar al procediment previst per a aquestes finques. 

b) La finca s’ajusta als requisits de resultar peculiar, resulta necessari pel servei a 
satisfer i existeixen limitacions en el mercat immobiliari, en els termes regulats a 
l’article 43 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del 
patrimoni dels ens locals. 

2ª. Procedència de la venda directa, de conformitat amb l’article 44 del Decret 
336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels 
ens locals. 
 

Vist que l’al·legació finalitza demanant que sigui acordada la innecessarietat del 
tràmit de subhasta pública i es procedeixi a la venda directa a favor de l’al·legant. 
 
Vist que, a la vista de l’al·legació presentada, pel senyor Alcalde, en data de 24 de 
novembre de 1998, fou dictat Decret amb la part dispositiva següent: 

“1r.- SUSPENDRE DE FORMA IMMEDIATA la licitació convocada per aquest Ajuntament 
dirigida a l’alienació, mitjançant pública subhasta, d’una finca situada al Passeig de 
Pere III núm. 63, en aplicació del que disposa l’article 122 .2 del Reial decret 
legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, ajornant aquesta licitació en tant que pel Ple 
municipal no sigui resolta l’al·legació formulada al plec de clàusules econòmico–
administratives que han de regir l’alienació, per part de la senyora MARIA LORETO 
ROCHÉS i SERRA. 
 
2n.- DONAR COMPTE D’AQUEST DECRET al proper Ple municipal, encarregant que per la 
unitat d’assessorament jurídic d’aquesta Alcaldia s’emeti informe, amb proposta de 
resolució, de l’al·legació presentada per la senyora MARIA LORETO ROCHÉS i 
SERRA, de tal forma que aquesta pugui ser resolta al primer Ple municipal que es 
convoqui”. 

 
Vist l’informe emès pels serveis jurídics municipals, que consta a l’expedient, 
manifestant: 

a) Que en la legislació estatal la descripció de “parcel·la sobrera” es 
conté en l’article 7è del Real Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual fou 
aprovat el Reglament de Béns de les entitats locals, que disposa: 

“1. Se clasificarán como bienes patrimoniales las parcelas sobrantes y los efectos no 
utilizables. 
2. Se conceptuarán parcelas sobrantes aquellas porciones de terreno propiedad de 
las Entidades Locales que por su reducida extensión, forma irregular o 
emplazamiento, no fueren susceptibles de uso adecuado. 
3. Para declarar un terreno parcela sobrante se requerirá expediente de calificación 
jurídica, en la forma que previene el artículo siguiente y con la excepción que señala 
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su número 3. 
4. Se considerarán efectos no utilizables todos aquellos bienes que por su deterioro, 
depreciación o deficiente Estado de conservación resultaren inaplicables a los 
servicios municipales o al normal aprovechamiento, atendida su naturaleza y destino, 
aunque los mismos no hubieren sido dados de baja en el Inventario”. 

b) Que, pel que fa al nivell autonòmic, el concepte de “parcel·la sobrera” 
es troba definit a l’article 12 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual 
s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, quan disposa: 
“12.1 Són parcel·les sobreres les porcions de terreny propietat dels ens locals que, per la seva 

reduïda extensió, forma irregular o emplaçament, no són susceptibles d'ús adequat. 
12.2 Per declarar un terreny parcel·la sobrera es requereix un expedient de 

qualificació jurídica en la forma que preveu l'article 20 d'aquest Reglament. 
Aquest expedient no és necessari quan l'alteració deriva expressament o 
implícitament de l'aprovació de plans d'ordenació urbana o projectes d'obres o 
serveis”. 

c) Que la finca objecte d’alienació per part de l’Ajuntament de Manresa, 
segons informe emès pels serveis tècnics municipals, és la següent: 
PORCIÓ DE LA FINCA SITUADA DINTRE DEL PE5 INSTITUT A ALIENAR 
Descripció 
Parcel·la de forma irregular i de 1.450 m2 de superfície i amb el següents límits: 

Nord - Amb la porció de la finca de la qual forma part en una línia de cinquanta-un metres. 
Sud - Part amb el Passeig de Pere III en una línia de cinc metres, part amb la finca amb 

referència cadastral 25 080 03 propietat de Comercial Ganadera Serra, SA en una línia 
de vint-i-set metres i part amb la finca de referència cadastral 25 080 04 propietat de 
Loreto Roches Serra en una línia de nou metres.  

Est - Part amb la finca amb referència cadastral 25 080 04 propietat de Loreto Roches Serra 
en una línia de tretze metres i part amb la finca amb referència cadastral 25 080 03 
propietat de Comercial Ganadera Serra, SA en una línia de seixanta-cinc metres. 

Oest - Part amb la finca amb referència cadastral 25 080 05 propietat de   l’Ajuntament de 
Manresa en una línia de cinc metres i part amb la finca amb referència cadastral 25 080 
01 propietat de la Generalitat de Catalunya - Consellería d’Ensenyament - en una línia 
quebrada de dos trams de vint i seixanta-cinc metres. 

Planejament 
Pla General de Manresa aprovat el 23 de maig de 1.997 
Classificació urbanística  - sòl urbà  
Qualificació urbanística  - a definir pel Pla Especial Institut ( PE5 ) 
 
Paràmetres PE 5 Institut 
 - Superfície total  3.607,30 m2 100,00 
 - Sol públic 2.705,47 m2   75,00% 
    viari    655,47 m2     18,17% 
    espais lliures        0,00  
   equipaments 2.050,00 m2   56,83% 
 - Sol aprof. privat     901,83 m2   25,00% 
 - Sostre edificable 5.020,00 m2 
 - Edificabilitat bruta màxima 1,35 
 - Dens. màx. habitatges 120 
Valoració 
Valor finca = Valor sòl - Despeses d’urbanització 
Valor del sòl 
Vsòl = S x At x VRB   
Vsòl = 1.450 m2 x 1,35 m2s/m2s x 32.500 pts/m2  = 63.618.750 pts   
Despeses d’urbanització 
Du = 16.825.900 pts x 40,20%     =  6.764.012 pts 
Despeses addicionals d’urbanització 
Du = 250,00 m2 x 40,20% x 17.500 pts/m2   =  1.758.750 pts 
 
Total despeses d’urbanització                =   8.522.762 pts 
 
 
Valor Finca = 63.618.750 - 8.522.762   = 55.095.988 pts 
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d) Que una superfície de 1.450 m , situada 
en sòl urbà, compresa en l’àmbit d’un Pla 
especial definitivament aprovat i per quin 
repartiment de càrregues i beneficis 
resulta necessari realitzar un projecte 
d’equidistribució una de les funcions del 
qual, segons la legislació urbanística, 
consisteix en la normalització de les 
parcel·les, i que es troba valorada en una 
quantitat superior als cinquanta-cinc 
milions, preu acceptat per la mateixa 
al·legant que es troba disposada segons 
manifesta al seu pagament, difícilment 
pot conceptuar-se jurídicament com a 
parcel·la sobrera. 

e) Que, segons pot constatar-se en el 
croquis adjunt, cap de les tres finques 
que configuren l’àmbit del Pla especial 
núm. 5 del Pla general d’ordenació 
urbana de Manresa disposa d’una 
forma i configuracions adequades per 
a la seva edificació. 

f)  Que el Pla especial núm. 5, definitivament 
aprovat i en vigor, fixa que el sistema 
d’actuació pel desenvolupament del 
polígon únic definit per l’esmentat Pla 
especial és el de cooperació (articles 17 i 
18 de les ordenances reguladores del Pla 
especial). 

g) Que l’article 186 .1 del Reglament de 
gestió urbanística, aprovat per Real Decret 3288/1978, de 25 d’agost, 
disposa que “la aplicación del sistema de cooperación exige la reparcelación 
de los terrenos comprendidos en el polígono o unidad de actuación, salvo 
que ésta sea innecesaria, de conformidad con lo previsto en el presente 
Reglamento”. 

h) Que l’article 71 .1 del Reglament de gestió urbanística, aprovat per Real 
Decret 3288/1978, de 25 d’agost, defineix la reparcel·lació tot dient que “se 
entiende por reparcelación la agrupación o integración del conjunto de las 
fincas comprendidas en un polígono o unidad de actuación para su nueva 
división ajustada al Plan, con adjudicación de las parcelas resultantes a los 
propietarios de las primitivas, en proporción a sus respectivos derechos, y a 
la Administración competente, en la parte que corresponda conforme a la Ley 
del Suelo y al Plan”. 

i) Que de conformitat a l’article 72 .1, lletra b), del Reglament de gestió 
urbanística, aprovat per Real Decret 3288/1978, de 25 d’agost, una de les 
finalitat o objectius de la reparcel·lació és precisament “la regularización de 
las fincas para adaptar su configuración a las exigencias del planeamiento”. 

j) Que la totalitat de les finques compreses en l’àmbit del Pla especial ha de ser 
objecte de regularització i equidistribució, participant la finca propietat 
municipal en les mateixes condicions que la resta de les finques de titularitat 
privada, no pot mantenir-se que sigui una parcel·la sobrera doncs en el marc 
del procediment ordinari de distribució de càrregues i beneficis trobarà la 
seva configuració definitiva conformant una parcel·la apta per a l’edificació. 

d) 



 42

k) Que, per altra banda i des d’un punt de vista formal, tant el Real Decret 
1372/1986, de 13 de juny, pel qual fou aprovat el Reglament de Béns de les 
entitats locals, com el Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el 
Reglament del patrimoni dels ens locals, preveuen que la declaració d’un 
terreny com a parcel·la sobrera requereix la prèvia tramitació d’un expedient 
de qualificació jurídica que no s’ha portat a terme, ni es pot entendre implícita 
en un planejament general el qual atorga un aprofitament a repartir entre 
totes les finques compreses en l’àmbit del Pla especial núm. 5. 

 l) Que, en el marc de l’expedient reparcel·latori, cada propietari  rebrà la seva 
oportuna compensació, bé física ( i que no ha de ser necessàriament la plena 
i única titularitat dominical d’una parcel·la, sinó que aquesta pot atorgar-se 
proindivís), bé econòmica, per l’escassa entitat dels drets aportats, en els 
terme contemplats en el del Reglament de gestió urbanística, aprovat per 
Real Decret 3288/1978, de 25 d’agost.  

 
Vist que l’informe finalitza proposant la desestimació de l’al·legació presentada i 
l’obertura d’un nou termini de licitació, mitjançant la formulació d’una nova 
convocatòria de subhasta que permeti la concurrència de licitadors en igualtat 
d’oportunitats. 
 
Els Regidors delegats d’Hisenda i d'Urbanisme, de conformitat amb el parer 
favorable de la majoria dels membres que composen la Comissió municipal 
d’Hisenda, tenen que proposar al Ple municipal l'adopció del següent 
 
 

ACORD 
 
 
 
1r.- DONAR-SE PER ASSABENTAT aquest Ple corporatiu del Decret dictat pel Senyor 

Alcalde en data de vint-i-quatre de novembre de mil nou-cents noranta-vuit i pel 
qual fou suspesa de forma immediata la licitació convocada per aquest 
Ajuntament dirigida a l’alienació, mitjançant pública subhasta, d’una finca 
situada al Passeig de Pere III núm. 63, en aplicació del que disposa l’article 122 
.2 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, I RATIFICAR EL SEU 
CONTINGUT. 

 
2n.- DESESTIMAR ÍNTEGRAMENT L’AL·LEGACIÓ formulada al plec de clàusules 

econòmico–administratives que ha de regir l’alienació pel procediment obert, 
mitjançant pública subhasta, d’una finca de propietat municipal en ple domini i 
lliure de càrregues situada al Passeig de Pere III núm. 63, presentada per la 
senyora Maria Loreto Rochés i Serra, per les raons de fet i de dret invocades a 
la part expositiva d’aquest dictamen, que consisteixen bàsicament en que la 
finca en qüestió no reuneix la condició de “parcel·la sobrera”, en els termes 
regulats en els articles 7è del Real Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual 
fou aprovat el Reglament de Béns de les entitats locals, i 12è del Decret 
336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels 
ens locals, considerant que no té una reduïda extensió (1.450 m ), ni la seva 
forma irregular perjudica el seu desenvolupament al formar part d’un polígon 
que ha de ser objecte de desenvolupament mitjançant un procediment de 
reparcel·lació una de les finalitat del qual és precisament la normalització de 
totes les finques compreses en el seu àmbit, i que, en el marc del procediment 
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reparcel·latori, el seu ús és perfectament congruent i adequat amb el 
planejament, considerant, a més, que en cap moment s’ha procedit a la 
formulació de l’expedient de qualificació jurídica de la finca com a parcel·la 
sobrera, segons exigeix l’article 20 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel 
qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, i conseqüentment 
declarar aprovat definitivament el plec de clàusules que fou aprovat per aquest 
Ple, en sessió del dia 21 de setembre de 1998, sense cap modificació. 

 
3r.- CONVOCAR DE NOU LA SUBHASTA corresponent per a l’alienació d’una finca de 

propietat municipal, en ple domini i lliure de càrregues, situada al Passeig de 
Pere III núm. 63, amb subjecció al corresponent plec de clàusules que fou 
aprovat per aquest Ple, en sessió del dia 21 de setembre de 1998, l’extracte del 
qual es transcriu:  

 
1. Objecte: Constitueix l’objecte del contracte la venda d’una parcel·la de 

propietat municipal que es descriu a continuació: - Situació: 
Passeig de Pere III núm. 63 
- Superfície: 1.450 m². 
- Valoració: 55.095.988'-pts 
Inscrita al registre de la propietat de Manresa tom 1.198, llibre 337, foli 
31, finca núm. 14.380, inscripció 1ª 

2. Tipus de licitació: El tipus de licitació es fixa en l’import de 55.095.988'-pts que 
consta, com a valoració, a l’apartat precedent, millorable a l’alça, 
IVA a part. 

 
3. Garanties:  A garantia provisional serà del 2% del tipus de licitació, a 

constituir pels licitadors en l’acte de presentació de pliques i en 
qualsevol de les formes admeses en dret. La garantia definitiva 
serà el 4% de l’import del remat. 

 
4. Despeses: L’adjudicatari queda obligat al pagament dels anuncis oficials, 

impostos procedents, IVA inclòs, i altres despeses previstes al 
plec de condicions. 

 
5. Presentació de proposicions: Les proposicions es presentaran a la Unitat d'Assessorament 

jurídic de l'Alcaldia de l'Ajuntament de Manresa, durant el termini 
de vint-i-sis dies naturals, a comptar de l'endemà del de la 
darrera publicació de l'anunci en el Butlletí oficial de la 
Província i/o Diari oficial de la Generalitat de Catalunya, des 
de les 9 fins a les 14 hores 

 
6. Obertura de pliques: L’obertura de proposicions es verificarà públicament a la Casa 

Consistorial davant la mesa constituïda a aquest efecte. L’acte 
d’obertura tindrà lloc a les 12 hores del dia hàbil següent al 
d’expiració del termini de presentació de proposicions. No obstant 
això, si s’ha anunciat a l’òrgan de contractació la remissió de 
l’oferta per correu, mitjançant telegrama o telefax rebut dins del 
termini de presentació de proposicions, l’obertura de pliques es 
verificarà l’onzè dia següent hàbil al d’expiració d’aquest termini i 
se’n donarà coneixement als licitadors. Si el dia fixat per 
l’obertura de pliques cau en dissabte, l’obertura es verificarà el 
dia hàbil següent. 

7.  Model de proposició: Les proposicions per prendre part en la subhasta es presentaran 
en sobre tancat on figurarà el lema “PROPOSICIÓ PER PRENDRE 
PART A LA VENDA MITJANÇANT SUBHASTA DEL BÉ DE PROPIS SITUAT AL 
PASSEIG DE PERE III NÚM. 63, CONVOCADA PER L'AJUNTAMENT DE 
MANRESA”, ajustant-se al model 
següent:"……………………………………, major d'edat, domiciliat 
a ……………………………………, amb Document nacional 
d'identitat núm. ……………………, en nom propi (o en 
representació de ………………………………, com acredita amb 
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……………………..), assabentat de la convocatòria de subhasta 
anunciada des de l'última publicació als Butlletins Oficials, hi pren 
part i es compromet a adquirir el bé de propis situat al Passeig de 
Pere III núm. 63 pel preu de …………………….. pessetes (en 
lletres i números), d'acord amb el plec de clàusules econòmico–
administratives que accepta íntegrament. Signatura". 

 
 
Al no haver-hi cap intervenció, l’alcalde sotmet el dictamen directament a 
votació,  i s’aprova per 20 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC, 2 GMIC-EV  i  
7 GMCIU) i 3 abstencions (GMPP). 
 
 
2.1.2 APROVAR LA RELACIÓ DE BAIXES DELS DRETS RECONEGUTS 

I OBLIGACIONS RECONEGUDES, PER UN IMPORT DE 14.890.054 
PESSETES I 90.171.280 PESSETES, RESPECTIVAMENT. 

 
 
Es fa constar que a l’entrar en el coneixement d’aquest punt s’incorpora a la 
sessió el senyor  Josep Maria Clotet i Feliu. 
 
El secretari dóna compte del dictamen del Tinent d’alcalde d’Hisenda, de 
data 24-11-98 que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atesa la  conveniència de procedir a la depuració dels drets reconeguts i 
obligacions reconegudes segons relació preparada per Intervenció, amb la 
finalitat de reflectir de la manera més real possible la situació econòmico-
financera de la Corporació, es proposa al Ple de la Corporació d’adopció de 
l’acord següent: 
 
Aprovar la relació de baixes dels drets reconeguts i obligacions reconegudes 
que han resultat sobrants de les previsions contretes en el seu dia que es 
relacionen a l’annex únic a aquesta proposta, per un import total els drets de 
14.890.054 PTA i les obligacions de 90.171.280 PTA”. 
 
El senyor Teixeiro i Macipe  explica que es tracta d’un dictamen purament  
tècnic. Aquest Ajuntament, des de fa bastants pressupostos, té el bon 
costum de depurar, a diferència d’altres Ajuntaments que no solen tenir 
aquesta pràctica, els saldos dels comptes comptables de l’Ajuntament, tant 
els que suposen ingressos o drets reconeguts que no es podran realitzar 
com les obligacions reconegudes que no és necessari satisfer. Tal com ha 
dit, és un dictamen estrictament tècnic comptable que recull, en el cas 
concret de l’exercici 1998, moviments de baixa de drets per import de 14,9 
milions de pessetes i baixes d’obligacions per import de 90,2 milions. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 13 vots afirmatius (8 GMS, 3 
GMERC i 2 GMIC-EV) i 11 abstencions ( 8 GMCIU i 3 GMPP). 
 
 
2.2  REGIDORIA DELEGADA D’ADMINISTRACIÓ 



 45

 
2.2.1 APROVAR LA PLANTILLA DE PERSONAL D’AQUEST 

AJUNTAMENT PER A L’ANY 1999. 
 
El secretari dóna compte del dictamen del tinent d’alcalde delegat 
d’Administració, de data 3-12-98 que, transcrit, diu el següent: 
 
 “ Atès que l'article 90 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les Bases de 
Règim local, article 291 de la Llei 8/87 Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, els articles 126 i 127 del Reial Decret Legislatiu 781/1986 de 18 
d'abril, i articles 25, 26 i 28.1 i 54.1 a) del Decret 214/1990 de 30 de juliol pel 
qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, 
determinen que les Corporacions Locals aprovaran anualment la Plantilla en la 
mateixa sessió en que s'aprovi el Pressupost, la qual comprendrà la relació 
detallada per cossos, escales, subescales, classes i categories dels llocs de 
treball en que s'integrin  els funcionaris, el personal laboral i l'eventual, 
agrupats indicant la denominació d'aquests, el nombre de llocs de treball que 
els constitueixen, el nombre dels que es trobin vacants  i el grup a que 
pertanyin, d'acord amb la titulació exigida per al seu ingrés. 
 
El tinent d'alcalde delegat d'Administració, proposa al Ple de la Corporació, 
l'adopció dels acords següents: 
 
 
1r.- Aprovar la Plantilla de Personal d'aquest Ajuntament per a l'any 1999, 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) Llocs de treball de funcionaris de carrera classificats en escales i 
subescales. 
B) Llocs de treball reservats a personal de confiança o assessorament 
especial. 
C) Llocs  de treball subjectes a la legislació laboral. 
 
 
2n.- Publicar íntegrament la Plantilla al Butlletí Oficial de la Província i al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el termini dels 30 dies següents al de 
la seva aprovació. 
 
 
3r.- Trametre a la vegada còpies a l'Administració de l'Estat i al Departament 
de Governació de la Generalitat de Catalunya”. 
 
 
El senyor Canongia i Gerona explica que aquesta plantilla que presenten per 
a l’any 1999, és bàsicament la mateixa que hi havia per a aquest any 1998, 
amb la incorporació d’uns llocs de treball fruit de la creació d’un nou servei com 
és la Biblioteca comarcal del Casino. A partir d’aquí, es creen 4 places de 
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tècnic auxiliar de Biblioteca, una plaça de responsable de manteniment i 
consergeria. A part d’això, hi ha la creació d’una plaça d’Oficial electricista, amb 
destinació al Teatre Conservatori, per tal de reconvertir un contracte de serveis 
que tenen actualment.   
 
El senyor Arderiu i Freixa  diu que aquesta plantilla es porta a aprovació per 
un motiu legal, però el Ple ha d’aprovar-la. El GMPP interpreta que la funció 
d’aquesta Sala és merament fiscalitzadora de la gestió del personal de 
l’Ajuntament de Manresa. Entenen que la formació de la plantilla és de l’equip 
de govern i, per tant, el seu vot hauria de ser d’abstenció. No obstant això, 
recorden, com s’ha exposat anteriorment, que els increments salarials previstos 
i les modificacions de plantilla sobrepassen el marc establert a la Llei de 
Pressupostos generals de l’Estat, tant de l’any anterior com d’aquest any. En 
conseqüència, s’abstindran en la votació, fent la recomanació que procurin 
ajustar-se als preceptes legals en la mesura que sigui possible. 
 
El senyor Oms i Pons  diu que el GMCIU, en concordança amb el que ha 
votat en el pressupost, i considerant que el tema de plantilla va íntimament lligat 
amb el pressupost i tenint en compte que en el debat que han tingut ja ha 
quedat clara la seva postura, votaran negativament. 
 
El senyor Canongia i Gerona  diu que en el debat anterior ha sentit amb 
perplexitat certes argumentacions, perquè com tots saben, una cosa són les 
plantilles, que s’han d’aprovar, i una altra cosa són els llocs de treball que 
després s’ocupen. Quan es crea un servei s’han de crear els llocs de treball a la 
plantilla, després vindran les reorganitzacions internes de reconversió  de llocs 
de treball,  per tal de proveir, si és possible, aquests llocs de treball, i en alguns 
casos s’intentarà que sigui així. El que passa és que la Llei obliga a què 
qualsevol lloc de treball que hagi de ser ocupat, ha de ser també pressupostat i, 
per això, sorgeixen aquests increments de capítol que poden semblar 
desmesurats, però que quan es mira la seva realització, es comprova que 
aquests hipotètics increments desmesurats no ho són. 
 
Sotmès el dictamen a votació,  s’aprova per 13 vots afirmatius ( 8 GMS, 3 
GMERC i 2 GMIC-EV), 8 vots negatius ( GMCIU ) i 3 abstencions (GMPP). 
 
I en haver-se tractat ja tots els assumptes inclosos a l’ordre del dia,   l’alcalde 
manifesta la seva satisfacció, que suposa que és compartida per tots, pes grau 
del debat que han tingut dins l’àmbit pressupostari; tot seguit aixeca la sessió, 
quan són les 23 h, de tot el qual, com a secretari, certifico, i s’estén aquesta 
acta en els fulls del paper segellat de la Generalitat núm................... i 
correlativament fins el ........................ 
  
          Vist i plau 
El secretari         l’alcalde, 


