Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el dia 15
de desembre de 1997. 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. 19
amb caràcter ordinari, en primera convocatòria.
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 i Cortés
Sr. Jordi López i Costa
Sr. Josep Rueda i Cruz
Sr. Carles Anguela i Sant
Sr. Josep Mª Clotet i Feliu
Sra. Imma Torra i Bitlloch
Sr. Joaquim Sotoca i Cornet
Sr. Xavier Javaloyes i Vilalta
Secretari General
Sr. Miquel Corbella Pijuan
Interventor
Sr. Josep Trullàs Flotats
ABSENTS
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Sr. Antoni Arderiu i Freixa
Oberta la sessió per la Presidència, essent les 20 hores i 10 minuts del vespre,
i després de comprovar el quòrum d’assistència necessari perquè pugui ser
iniciada, es procedeix tot seguit a conèixer els assumptes compresos en l’ordre
del dia següents:
1.

APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

Es pregunta si cap membre de la Corporació ha de formular alguna observació
a l’acta de la sessió corresponent al dia 17 de novembre de 1997, la còpia de la
qual s’ha distribuït juntament amb la convocatòria.
I, en no formular-se cap observació en relació al contingut de l’acta, es
considera i es declara aprovada per unanimitat dels 24 membres presents,
l’acta de la sessió del dia 17 de novembre de 1997, sense cap modificació.
2.

QÜESTIONS PRÈVIES

2.1

CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE, DELS ÒRGANS DE GOVERN
DE LA CORPORACIÓ I, EN CONCRET, DELS ACORDS ADOPTATS
PER LA COMISSIÓ DE GOVERN EN LES SEVES SESSIONS NÚM.
45, 46, 47 I 48, CORRESPONENTS ALS DIES 10, 17 I 24 DE
NOVEMBRE I 1 DE DESEMBRE DE 1997, RESPECTIVAMENT, PEL
REPARTIMENT QUE DE LES ACTES D’AQUESTES SESSIONS S’HA
EFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICS, EN ELS
TERMES DE L’ART. 22.2 a) DE LA LLEI 7/85, DE 2 D’ABRIL I ELS
ART. 104 I 113, 1, b) DEL RD 2568/86, DE 28 DE NOVEMBRE.

Per assentiment dels presents, queden assabentats del contingut dels acords
adoptats per la Comissió de Govern en les seves sessions núm. 45, 46, 47 i 48,
corresponents als dies 10, 17 i 24 de novembre i 1 de desembre de 1997,
respectivament pel repartiment que de les actes d’aquestes sessions s’ha
efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de l’art. 22.2.a) de la
Llei 7/85, de 2 d’abril i els arts. 104 i 113, 1, b) del RD 2568/86, de 28 de
novembre.
2.2

CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE, DELS ÒRGANS DE GOVERN
DE LA CORPORACIÓ I, EN CONCRET, DELS DECRETS DE
L’ALCALDE-PRESIDENT I ELS SEUS DELEGATS, MITJANÇANT
DONACIÓ DE COMPTE, EN ELS TERMES DE L’ART. 22.2.a) DE LA
LLEI 7/85, DE 2 D’ABRIL, I DELS ART. 42 I 104 DEL RD 2568/86, DE
28 DE NOVEMBRE.

Es posen a disposició dels srs. Regidors els Decrets dictats per l’Il.lm. sr.
Alcalde-President i els seus delegats, des de l’anterior donació de compte, en
els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i dels articles 42 i 104 del
RD 2568/86, de 28 de novembre.
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2.3

DONAR COMPTE DEL DECRET DEL TINENT D’ALCALDE, DELEGAT
D’ADMINISTRACIÓ, DE DATA 25-8-97, SOBRE NOMENAMENT AMB
CARÀCTER INTERÍ I PEL PROCEDIMENT DE MÀXIMA URGÈNCIA,
DEL SENYOR FRANCESC MESTRES I ANGLA.

Vist el decret que, transcrit, diu el següent:
“Atès que el proper dia 31 d'agost de 1997, finalitza la pròrroga de la comissió de
serveis per exercir les tasques del lloc de treball de Cap de Servei d'Urbanisme,
Medi Ambient i Via Pública d'aquest Ajuntament, per a la qual va ser nomenat el
senyor FRANCESC MESTRES I ANGLA, en virtut de pròrroga concedida per
l'Ajuntament de Sabadell a petició d'aquest Ajuntament.
Atès que és necessari i imprescindible que es continuïn realitzant les funcions
corresponents al lloc de treball de Cap de Servei d'Urbanisme, Medi Ambient i
Via Pública d'aquest Ajuntament.
Atès que la tramitació per a la provisió d'aquest lloc de treball és laboriosa i
requereix un període de temps que no és operatiu, en aquest cas, donada la
urgència.
Vista la proposta de nomenar, amb caràcter interí i pel procediment de màxima
urgència, al senyor FRANCESC MESTRES I ANGLA, ja que gaudeix de la
titulació necessària i atès que és la persona que ha vingut desenvolupant fins ara
les funcions de l'esmentat lloc de treball en comissió de serveis.
Vista la normativa aplicable continguda essencialment en l'art. 298 de la Llei
8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, i en els arts. 94 a
98 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals de Catalunya.
Vist l'informe emès pel Tècnic d'Administració General d'aquest Ajuntament.
El tinent d'alcalde-delegat d'Administració, en virtut de la delegació conferida pel
senyor alcalde, mitjançant decret de data 28 de juny de 1995,
RESOL
1.- Nomenar amb caràcter interí, i pel procediment de màxima urgència, de
conformitat amb la normativa aplicable continguda essencialment en l'art. 298 de
la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, i en els
arts. 94 a 98 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament
del personal al servei de les entitats locals de Catalunya, a la persona que
seguidament es relaciona, per a ocupar el lloc de treball següent de la Plantilla
de personal d'aquest Ajuntament:
ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
Sots-Escala Tècnica
Classe: Tècnics Superiors
TÈCNIC SUPERIOR-ARQUITECTE
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FRANCESC MESTRES I ANGLA
DNI núm. 39290688
Adscripció: Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública
2.- Adscriure, amb caràcter accidental, al senyor FRANCESC MESTRES I
ANGLA (DNI 39290688), a la Prefectura de Cap de Servei d'Urbanisme, Medi
Ambient i Via Pública, amb número de catàleg 2.01.
3.- El senyor Mestres s'incorporarà al lloc de treball prèvia presa de possessió.
4.- Donar compte d'aquest decret de nomenament al Ple de la Corporació i
publicar l'anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveu l'article 94.3 del
Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals.”
2.4

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE DATA 10-11-97,
SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN RELACIÓ AL
RECURS CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU NÚM. 1766/97, INTERPOSAT
PER GAS NATURAL, SDG, SA, CONTRA L’APROVACIÓ DEFINITIVA
DE LA REVISIÓ DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ DE MANRESA.

Vist el decret que, transcrit, diu el següent:
“Atès que en data 30 d’octubre de 1997 (R.E. núm. 28458) ha tingut entrada en
aquest Ajuntament l'ofici de la Direcció General d'Ordenació del Territori i
Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, comunicant la interposició del recurs
contenciós-administratiu núm. 1.766/97 interposat per part de GAS NATURAL
SDG, S.A., contra l'aprovació definitiva de la revisió del Pla General d’Ordenació
de Manresa.
Atès que aquest Ajuntament té interès directe en el manteniment de l'acte
recorregut objecte del recurs, per la qual cosa és convenient personar-se en el
procés contenciós-administratiu amb el caràcter de part coadjuvant de
l'Administració demandada, de la forma prevista a l'article 30.1 de la Llei
Reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa.
Atès el que disposa l'article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, sobre l'obligació de les Entitats Locals de defensar els
seus béns i drets, així com el 160.1 de la Llei 8/1987, Municipal i de Règim Local
de Catalunya, en el mateix sentit.
Atès que l'article 51.1 m) de la Llei 8/1987 Municipal i de Règim Local de
Catalunya, preveu que l'Alcalde podrà exercir accions judicial i administratives en
cas d'urgència.
Atès l'informe emès pel Tècnic d'Administració General considerant necessària la
personació d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu esmentat
anteriorment.
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Atès l'informe emès per la Lletrada, Cap dels Serveis Jurídics, segons disposa
l'article 54.3 del R.D. 781/1986, que aprova el Text Refós de les disposicions
legals vigents en matèria de règim local.
Aquesta Alcaldia-presidència, en ús de les facultats que té atribuïdes HA
RESOLT:
1r.- APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera instància
i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos
municipals, en relació al recurs contenciós-administratiu, que ha estat designat
amb el número 1.766/97 interposat per part de GAS NATURAL SDG, S.A., contra
l'aprovació definitiva de la revisió del Pla General d’Ordenació de Manresa,
davant la Secció Tercera de la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en qualitat de part coadjuvant de
l'Administració demandada.
2n.- NOMENAR el senyor ARTURO COT MONTSERRAT, Procurador dels
Tribunals, representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu
esmentat als acords anteriors, i designar el Lletrat en exercici dels Serveis
Jurídics Municipals, sr. JULIÀ VIVES i VALLS, director de la defensa jurídica en el
recurs contenciós referenciat.
3r.- DONAR COMPTE d'aquesta resolució al Ple de la Corporació, en la primera
sessió que celebri.”
2.5

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE DATA 10-11-97,
SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN RELACIÓ AL
RECURS CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU NÚM. 1673/97, INTERPOSAT
PEL
SENYOR
VALENTÍN
VILALTA
VILASECA,
CONTRA
L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA REVISIÓ DEL PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ DE MANRESA.

Vist el decret que, transcrit, diu el següent:
“Atès que en data 30 d’octubre de 1997 (R.E. núm. 28431) ha tingut entrada en
aquest Ajuntament l'ofici de la Direcció General d'Ordenació del Territori i
Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, comunicant la interposició del recurs
contenciós-administratiu núm. 1.673/97 interposat per part del sr. VALENTIN
VILALTA VILASECA, contra l'aprovació definitiva de la revisió del Pla General
d’Ordenació de Manresa.
Atès que aquest Ajuntament té interès directe en el manteniment de l'acte
recorregut objecte del recurs, per la qual cosa és convenient personar-se en el
procés contenciós-administratiu amb el caràcter de part coadjuvant de
l'Administració demandada, de la forma prevista a l'article 30.1 de la Llei
Reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa.
Atès el que disposa l'article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, sobre l'obligació de les Entitats Locals de defensar els
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seus béns i drets, així com el 160.1 de la Llei 8/1987, Municipal i de Règim Local
de Catalunya, en el mateix sentit.
Atès que l'article 51.1 m) de la Llei 8/1987 Municipal i de Règim Local de
Catalunya, preveu que l'Alcalde podrà exercir accions judicial i administratives en
cas d'urgència.
Atès l'informe emès pel Tècnic d'Administració General considerant necessària la
personació d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu esmentat
anteriorment.
Atès l'informe emès per la Lletrada, Cap dels Serveis Jurídics, segons disposa
l'article 54.3 del R.D. 781/1986, que aprova el Text Refós de les disposicions
legals vigents en matèria de règim local.
Aquesta Alcaldia-presidència, en ús de les facultats que té atribuïdes HA
RESOLT:
1r.- APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera instància
i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos
municipals, en relació al recurs contenciós-administratiu, que ha estat designat
amb el número 1.673/97 interposat per part del sr. VALENTIN VILALTA
VILASECA, contra l'aprovació definitiva de la revisió del Pla General d’Ordenació
de Manresa, davant la Secció Tercera de la Sala del Contenciós-Administratiu del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en qualitat de part coadjuvant de
l'Administració demandada.
2n.- NOMENAR el senyor ARTURO COT MONTSERRAT, Procurador dels
Tribunals, representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu
esmentat als acords anteriors, i designar el Lletrat en exercici dels Serveis
Jurídics Municipals, sr. JULIÀ VIVES i VALLS, director de la defensa jurídica en el
recurs contenciós referenciat.
3r.- DONAR COMPTE d'aquesta resolució al Ple de la Corporació, en la primera
sessió que celebri.”
2.6

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE DATA 10-11-97,
SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN RELACIÓ AL
RECURS CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU NÚM. 1743/97, INTERPOSAT
PEL SENYOR JOSEP LLUÍS PASTOR SOLERNOU, CONTRA
L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA REVISIÓ DEL PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ DE MANRESA.

Vist el decret que, transcrit, diu el següent:
“Atès que en data 30 d’octubre de 1997 (R.E. núm. 28427) ha tingut entrada en
aquest Ajuntament l'ofici de la Direcció General d'Ordenació del Territori i
Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, comunicant la interposició del recurs
contenciós-administratiu núm. 1.743/97 interposat per part del sr. JOSEP LLUIS
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PASTOR SOLERNOU, contra l'aprovació definitiva de la revisió del Pla General
d’Ordenació de Manresa.
Atès que aquest Ajuntament té interès directe en el manteniment de l'acte
recorregut objecte del recurs, per la qual cosa és convenient personar-se en el
procés contenciós-administratiu amb el caràcter de part coadjuvant de
l'Administració demandada, de la forma prevista a l'article 30.1 de la Llei
Reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa.
Atès el que disposa l'article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, sobre l'obligació de les Entitats Locals de defensar els
seus béns i drets, així com el 160.1 de la Llei 8/1987, Municipal i de Règim Local
de Catalunya, en el mateix sentit.
Atès que l'article 51.1 m) de la Llei 8/1987 Municipal i de Règim Local de
Catalunya, preveu que l'Alcalde podrà exercir accions judicial i administratives en
cas d'urgència.
Atès l'informe emès pel Tècnic d'Administració General considerant necessària la
personació d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu esmentat
anteriorment.
Atès l'informe emès per la Lletrada, Cap dels Serveis Jurídics, segons disposa
l'article 54.3 del R.D. 781/1986, que aprova el Text Refós de les disposicions
legals vigents en matèria de règim local.
Aquesta Alcaldia-presidència, en ús de les facultats que té atribuïdes HA
RESOLT:
1r.- APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera instància
i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos
municipals, en relació al recurs contenciós-administratiu, que ha estat designat
amb el número 1.743/97 interposat per part del sr. JOSEP LLUIS PASTOR
SOLERNOU, contra l'aprovació definitiva de la revisió del Pla General
d’Ordenació de Manresa, davant la Secció Tercera de la Sala del ContenciósAdministratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en qualitat de part
coadjuvant de l'Administració demandada.
2n.- NOMENAR el senyor ARTURO COT MONTSERRAT, Procurador dels
Tribunals, representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu
esmentat als acords anteriors, i designar el Lletrat en exercici dels Serveis
Jurídics Municipals, sr. JULIÀ VIVES i VALLS, director de la defensa jurídica en el
recurs contenciós referenciat.
3r.- DONAR COMPTE d'aquesta resolució al Ple de la Corporació, en la primera
sessió que celebri.”
2.7

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE DATA 10-11-97,
SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN RELACIÓ AL
RECURS CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU NÚM. 1593/97, INTERPOSAT
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PER LA SENYORA MARIA MACIÀ COLILLAS, CONTRA
L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA REVISIÓ DEL PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ DE MANRESA.
Vist el decret que, transcrit, diu el següent:
“Atès que en data 30 d’octubre de 1997 (R.E. núm. 28425) ha tingut entrada en
aquest Ajuntament l'ofici de la Direcció General d'Ordenació del Territori i
Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, comunicant la interposició del recurs
contenciós-administratiu núm. 1.593/97 interposat per part de la sra. MARIA
MACIÀ COLILLAS, contra l'aprovació definitiva de la revisió del Pla General
d’Ordenació de Manresa.
Atès que aquest Ajuntament té interès directe en el manteniment de l'acte
recorregut objecte del recurs, per la qual cosa és convenient personar-se en el
procés contenciós-administratiu amb el caràcter de part coadjuvant de
l'Administració demandada, de la forma prevista a l'article 30.1 de la Llei
Reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa.
Atès el que disposa l'article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, sobre l'obligació de les Entitats Locals de defensar els
seus béns i drets, així com el 160.1 de la Llei 8/1987, Municipal i de Règim Local
de Catalunya, en el mateix sentit.
Atès que l'article 51.1 m) de la Llei 8/1987 Municipal i de Règim Local de
Catalunya, preveu que l'Alcalde podrà exercir accions judicial i administratives en
cas d'urgència.
Atès l'informe emès pel Tècnic d'Administració General considerant necessària la
personació d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu esmentat
anteriorment.
Atès l'informe emès per la Lletrada, Cap dels Serveis Jurídics, segons disposa
l'article 54.3 del R.D. 781/1986, que aprova el Text Refós de les disposicions
legals vigents en matèria de règim local.
Aquesta Alcaldia-presidència, en ús de les facultats que té atribuïdes HA
RESOLT:
1r.- APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera instància
i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos
municipals, en relació al recurs contenciós-administratiu, que ha estat designat
amb el número 1.593/97 interposat per part de la sra. MARIA MACIÀ COLILLAS,
contra l'aprovació definitiva de la revisió del Pla General d’Ordenació de Manresa,
davant la Secció Tercera de la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en qualitat de part coadjuvant de
l'Administració demandada.
2n.- NOMENAR el senyor ARTURO COT MONTSERRAT, Procurador dels
Tribunals, representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu
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esmentat als acords anteriors, i designar el Lletrat en exercici dels Serveis
Jurídics Municipals, sr. JULIÀ VIVES i VALLS, director de la defensa jurídica en el
recurs contenciós referenciat.
3r.- DONAR COMPTE d'aquesta resolució al Ple de la Corporació, en la primera
sessió que celebri.”
2.8

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE DATA 10-11-97,
SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN RELACIÓ AL
RECURS CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU NÚM. 1600/97, INTERPOSAT
PEL SENYOR FRANCESC SIMATS VILA, CONTRA L’APROVACIÓ
DEFINITIVA DE LA REVISIÓ DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ DE
MANRESA.

Vist el decret que, transcrit, diu el següent:
“Atès que en data 30 d’octubre de 1997 (R.E. núm. 28424) ha tingut entrada en
aquest Ajuntament l'ofici de la Direcció General d'Ordenació del Territori i
Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, comunicant la interposició del recurs
contenciós-administratiu núm. 1.600/97 interposat per part del sr. FRANCESC
SIMATS VILA, contra l'aprovació definitiva de la revisió del Pla General
d’Ordenació de Manresa.
Atès que aquest Ajuntament té interès directe en el manteniment de l'acte
recorregut objecte del recurs, per la qual cosa és convenient personar-se en el
procés contenciós-administratiu amb el caràcter de part coadjuvant de
l'Administració demandada, de la forma prevista a l'article 30.1 de la Llei
Reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa.
Atès el que disposa l'article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, sobre l'obligació de les Entitats Locals de defensar els
seus béns i drets, així com el 160.1 de la Llei 8/1987, Municipal i de Règim Local
de Catalunya, en el mateix sentit.
Atès que l'article 51.1 m) de la Llei 8/1987 Municipal i de Règim Local de
Catalunya, preveu que l'Alcalde podrà exercir accions judicial i administratives en
cas d'urgència.
Atès l'informe emès pel Tècnic d'Administració General considerant necessària la
personació d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu esmentat
anteriorment.
Atès l'informe emès per la Lletrada, Cap dels Serveis Jurídics, segons disposa
l'article 54.3 del R.D. 781/1986, que aprova el Text Refós de les disposicions
legals vigents en matèria de règim local.
Aquesta Alcaldia-presidència, en ús de les facultats que té atribuïdes HA
RESOLT:
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1r.- APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera instància
i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos
municipals, en relació al recurs contenciós-administratiu, que ha estat designat
amb el número 1.600/97 interposat per part del sr. FRANCESC SIMATS VILA,
contra l'aprovació definitiva de la revisió del Pla General d’Ordenació de Manresa,
davant la Secció Tercera de la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en qualitat de part coadjuvant de
l'Administració demandada.
2n.- NOMENAR el senyor ARTURO COT MONTSERRAT, Procurador dels
Tribunals, representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu
esmentat als acords anteriors, i designar el Lletrat en exercici dels Serveis
Jurídics Municipals, sr. JULIÀ VIVES i VALLS, director de la defensa jurídica en el
recurs contenciós referenciat.
3r.- DONAR COMPTE d'aquesta resolució al Ple de la Corporació, en la primera
sessió que celebri.”
2.9

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE DATA 10-11-97,
SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN RELACIÓ AL
RECURS CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU NÚM. 1707/97, INTERPOSAT
PER BONAPLATA, SA I 8 MÉS, CONTRA L’APROVACIÓ DEFINITIVA
DE LA REVISIÓ DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ DE MANRESA.

Vist el decret que, transcrit, diu el següent:
“Atès que en data 30 d’octubre de 1997 (R.E. núm. 28420) ha tingut entrada en
aquest Ajuntament l'ofici de la Direcció General d'Ordenació del Territori i
Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, comunicant la interposició del recurs
contenciós-administratiu núm. 1.707/97 interposat per part de “BONAPLATA,
S.A.”, “TOSSAL DELS CIGALONS, S.L.”, “ESMIAL, S.A.”, “CATLLARI, S.L.”,
JOSÉ CLARET TARRÉS, AGUSTÍ COTS CALSINA, JOAN SIMATS OLIVA,
JOAN NOVELL COTS i FLORA FRANCH BESOLI, contra l'aprovació definitiva
de la revisió del Pla General d’Ordenació de Manresa.
Atès que aquest Ajuntament té interès directe en el manteniment de l'acte
recorregut objecte del recurs, per la qual cosa és convenient personar-se en el
procés contenciós-administratiu amb el caràcter de part coadjuvant de
l'Administració demandada, de la forma prevista a l'article 30.1 de la Llei
Reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa.
Atès el que disposa l'article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, sobre l'obligació de les Entitats Locals de defensar els
seus béns i drets, així com el 160.1 de la Llei 8/1987, Municipal i de Règim Local
de Catalunya, en el mateix sentit.
Atès que l'article 51.1 m) de la Llei 8/1987 Municipal i de Règim Local de
Catalunya, preveu que l'Alcalde podrà exercir accions judicial i administratives en
cas d'urgència.
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Atès l'informe emès pel Tècnic d'Administració General considerant necessària la
personació d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu esmentat
anteriorment.
Atès l'informe emès per la Lletrada, Cap dels Serveis Jurídics, segons disposa
l'article 54.3 del R.D. 781/1986, que aprova el Text Refós de les disposicions
legals vigents en matèria de règim local.
Aquesta Alcaldia-presidència, en ús de les facultats que té atribuïdes HA
RESOLT:
1r.- APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera instància
i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos
municipals, en relació al recurs contenciós-administratiu, que ha estat designat
amb el número 1.707/97 interposat per part de “BONAPLATA, S.A.”, “TOSSAL
DELS CIGALONS, S.L.”, “ESMIAL, S.A.”, “CATLLARI, S.L.”, JOSÉ CLARET
TARRÉS, AGUSTÍ COTS CALSINA, JOAN SIMATS OLIVA, JOAN NOVELL
COTS i FLORA FRANCH BESOLI, contra l'aprovació definitiva de la revisió del
Pla General d’Ordenació de Manresa, davant la Secció Tercera de la Sala del
Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en
qualitat de part coadjuvant de l'Administració demandada.
2n.- NOMENAR el senyor ARTURO COT MONTSERRAT, Procurador dels
Tribunals, representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu
esmentat als acords anteriors, i designar el Lletrat en exercici dels Serveis
Jurídics Municipals, sr. JULIÀ VIVES i VALLS, director de la defensa jurídica en el
recurs contenciós referenciat.
3r.- DONAR COMPTE d'aquesta resolució al Ple de la Corporació, en la primera
sessió que celebri.”
2.10

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE DATA 10-11-97,
SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN RELACIÓ AL
RECURS CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU NÚM. 1672/97, INTERPOSAT
PEL SENYOR JOAN SERRA OLIVA, CONTRA L’APROVACIÓ
DEFINITIVA DE LA REVISIÓ DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ DE
MANRESA.

Vist el decret que, transcrit, diu el següent:
“Atès que en data 30 d’octubre de 1997 (R.E. núm. 28419) ha tingut entrada en
aquest Ajuntament l'ofici de la Direcció General d'Ordenació del Territori i
Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, comunicant la interposició del recurs
contenciós-administratiu núm. 1.672/97 interposat per part del sr. JOAN SERRA
OLIVA, contra l'aprovació definitiva de la revisió del Pla General d’Ordenació de
Manresa.
Atès que aquest Ajuntament té interès directe en el manteniment de l'acte
recorregut objecte del recurs, per la qual cosa és convenient personar-se en el
procés contenciós-administratiu amb el caràcter de part coadjuvant de
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l'Administració demandada, de la forma prevista a l'article 30.1 de la Llei
Reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa.
Atès el que disposa l'article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, sobre l'obligació de les Entitats Locals de defensar els
seus béns i drets, així com el 160.1 de la Llei 8/1987, Municipal i de Règim Local
de Catalunya, en el mateix sentit.
Atès que l'article 51.1 m) de la Llei 8/1987 Municipal i de Règim Local de
Catalunya, preveu que l'Alcalde podrà exercir accions judicial i administratives en
cas d'urgència.
Atès l'informe emès pel Tècnic d'Administració General considerant necessària la
personació d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu esmentat
anteriorment.
Atès l'informe emès per la Lletrada, Cap dels Serveis Jurídics, segons disposa
l'article 54.3 del R.D. 781/1986, que aprova el Text Refós de les disposicions
legals vigents en matèria de règim local.
Aquesta Alcaldia-presidència, en ús de les facultats que té atribuïdes HA
RESOLT:
1r.- APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera instància
i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos
municipals, en relació al recurs contenciós-administratiu, que ha estat designat
amb el número 1.672/97 interposat per part del sr. JOAN SERRA OLIVA, contra
l'aprovació definitiva de la revisió del Pla General d’Ordenació de Manresa,
davant la Secció Tercera de la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en qualitat de part coadjuvant de
l'Administració demandada.
2n.- NOMENAR el senyor ARTURO COT MONTSERRAT, Procurador dels
Tribunals, representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu
esmentat als acords anteriors, i designar el Lletrat en exercici dels Serveis
Jurídics Municipals, sr. JULIÀ VIVES i VALLS, director de la defensa jurídica en el
recurs contenciós referenciat.
3r.- DONAR COMPTE d'aquesta resolució al Ple de la Corporació, en la primera
sessió que celebri.”
2.11

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE DATA 12-11-97,
SOBRE PRESTACIÓ D’ASSISTÈNCIA JURÍDICA AL SENYOR JOSÉ
DÍAZ GUERRA, PER TAL DE GARANTIR-LI LA DEFENSA JURÍDICA
QUE CALGUI, EN LA CAUSA QUE SE SEGUEIX CONTRA ELL,
INICIADA PER DENÚNCIA PER AMENACES DEL SENYOR EL
GHORRI ABDERRAHMAN, MENTRE EL SENYOR DÍAZ REALITZAVA
LES SEVES TASQUES AL MERCAT DE PUIGMERCADAL.

Vist el decret que, transcrit, diu el següent:
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“Vista la cèdula de citació tramesa pel Jutjat d’Instrucció número 2 de Manresa,
dirigida al sr. JOSÉ DÍAZ GUERRA, per a l’assistència al judici de faltes
número 254/97, que tindrà lloc el proper dia 17 de desembre, iniciat per
denúncia del sr. ABDERRAHMANE EL GHORRI, per amenaces.
Atès que segons es desprèn de les declaracions realitzades a les
dependències de la comissaria de policia, el denunciant manifesta que el sr.
Díaz no va deixar-li aparcar el seu vehicle en la zona del mercat del
Puigmercadal, i que va amenaçar-lo amb una carpeta.
Atès que el sr. Díaz Guerra és treballador d’aquest ajuntament, i que en aquells
moments desenvolupava la funció de regulació del moviment de vehicles en la
zona del mercat, per evitar que es col.lapsés l’accés de vehicles al moll de
càrrega i descàrrega.
Atès que segons l’informe emès en data 26/7/97 pel director del Mercat
municipal de Puigmercadal, amb el vist-i-plau del cap del Servei de Planificació
i Coordinació, el sr. Díaz estava en aquells moments desenvolupant la seva
feina habitual, mentre que el sr. El Ghorri va escridassar el personal del mercat.
Atès l’informe emès per la lletrada, cap dels Serveis Jurídics.
L’Alcalde-President, en ús de les facultats atribuïdes per la Llei 7/1985, Llei
8/1987 i R.D. 781/1986, HE RESOLT:
1r.- PRESTAR l’assistència jurídica necessària al sr. JOSÉ DÍAZ GUERRA,
treballador laboral d’aquest ajuntament, per tal de garantir-li la defensa jurídica
que calgui en la causa que se segueix contra ell al Jutjat d’Instrucció número 2
de Manresa amb el número de judici de faltes número 254/97-P, iniciada per
denúncia per amenaces del sr. El Ghorri Abderrahman, mentre el sr. Díaz
estava realitzant les seves tasques laborals habituals, al mercat de
Puigmercadal.
2n.- DESIGNAR el lletrat en exercici dels serveis jurídics municipals, sr. Jordi
Rodríguez Fuentes, director de la defensa jurídica en judici del treballadora
laboral d’aquest Ajuntament, sr. José Díaz Guerra, dins del judici de faltes
254/97-P.
3r.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al ple de la Corporació. “
2.12

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE DATA 14-11-97,
SOBRE PRESTACIÓ D’ASSISTÈNCIA JURÍDICA ALS AGENTS DE LA
POLICIA LOCAL NÚM. 555 I 513, PER TAL DE GARANTIR-LOS LA
DEFENSA JURÍDICA QUE CALGUI, A L’EFECTE DE RECLAMAR LA
RESPONSABILITAT CIVIL DERIVADA DE LES LESIONS QUE ELS VA
CAUSAR LA PERSONA A QUI VAN DETENIR, EN L’EXERCICI DE LES
SEVES FUNCIONS D’AGENTS DE LA POLICIA LOCAL.

Vist el decret que, transcrit, diu el següent:
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“Vista la compareixença realitzada a la Comissaria Local del Cuerpo Nacional
de Policia el dia 2-05-1997, en la qual els agents de la Policia Local amb carnet
professional números 555 i 513, van presentar amb caràcter de detingut al Sr.
MANUEL REINA VALIENTE com a conseqüència d’atemptat contra els agents
de l’autoritat, en l’exercici de les seves funcions com a agents de la policia local
de Manresa.
Atès el que disposa l’article 41 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de Policies
Locals de Catalunya, en el sentit que les corporacions locals han de garantir la
defensa jurídica necessària a llurs policies locals en les causes judicials que se
segueixin contra aquests com a conseqüència d’actuacions dutes a terme en
l’exercici de llurs funcions.
Atès que segons la compareixença esmentada, un dels agents de la policia
local va resultar amb lesions que poden generar una responsabilitat civil al seu
favor, derivada de l’article 116.1 del Codi Penal de 1995.
Atès que arran d’aquelles detencions s’ha iniciat al Jutjat d’Instrucció número 1
de Manresa el procediment de Judici de Faltes número 0205/97.
Atès que els articles 109 i 110 de la LECr estableixen el dret dels perjudicats
pel dany causat per un fet punible de mostrar-se part en la causa i reclamar la
indemnització corresponent per responsabilitat civil.
Atès l’informe emès per la Lletrada Cap dels Serveis Jurídics.
L’Alcalde-President, en ús de les facultats atribuïdes per la Llei 7/1985, Llei
8/1987 i R.D. 781/1986, HE RESOLT:
1.- PRESTAR l’assistència jurídica necessària als agents de policia local
números 555 i 513, per tal de garantir-los la defensa jurídica que calgui en la
causa que se segueix al Jutjat d’Instrucció Núm. 1 de Manresa amb el número
0205/97, i amb l’objecte de ser part en el procediment per tal de reclamar la
responsabilitat civil derivada de les lesions que els va causar la persona que
van detenir el dia 2-05-97, a la Plaça Major, actuacions que van realitzar en
l’exercici de llurs funcions com a agents de la Policia Local, d’acord amb el que
disposa l’art. 41 de la Llei 16/1991, de Policies Locals.
2.- DESIGNAR el lletrat en exercici dels serveis jurídics municipals, sr. Jordi
Rodríguez Fuentes, director de la defensa jurídica en judici dels agents de la
policia local números 555 i 513, al Judici de Faltes 0205/97, als efectes de
reclamar la responsabilitat civil derivada de fet criminal.
3r.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”
2.13

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE DATA 17-11-97,
SOBRE PRESTACIÓ D’ASSISTÈNCIA JURÍDICA ALS AGENTS DE LA
POLICIA LOCAL NÚM. 418, 595 I 596, PER TAL DE GARANTIR-LOS
LA DEFENSA JURÍDICA QUE CALGUI, A L’EFECTE DE RECLAMAR
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LA RESPONSABILITAT CIVIL DERIVADA DE LES LESIONS QUE ELS
VA CAUSAR LA PERSONA A QUI VAN DETENIR, EN L’EXERCICI DE
LES SEVES FUNCIONS D’AGENTS DE LA POLICIA LOCAL.
Vist el decret que, transcrit, diu el següent:
“Vista la compareixença realitzada a la Comissaria de Policia el dia 13/7/97, en
la qual els agents de la Policia Local amb carnet professional números 418, 595
i 596 van presentar amb caràcter de detingut al sr. Mohamed El Khammal Al
Amrani, com a conseqüència d’agressió a la Plaça Valldaura d’aquesta ciutat,
en l’exercici de les seves funcions com a agents de la policia local de Manresa.
Atès el que disposa l’article 41 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de Policies
Locals de Catalunya, en el sentit que les corporacions locals han de garantir la
defensa jurídica necessària a llurs policies locals en les causes judicials que se
segueixin contra aquests com a conseqüència d’actuacions dutes a terme en
l’exercici de llurs funcions.
Atès que, segons la compareixença esmentada, els agents de la policia local
van resultar amb lesions que poden generar una responsabilitat civil al seu
favor, derivada de l’article 116.1 del Codi Penal de 1995.
Atès que arran d’aquelles detencions s’ha iniciat al Jutjat d’Instrucció número 1
de Manresa el procediment de diligències prèvies número 451/97-A.
Atès que els articles 109 i 110 de la LECr estableixen el dret dels perjudicats
pel dany causat per un fet punible de mostrar-se part en la causa i reclamar la
indemnització corresponent per responsabilitat civil.
Atès l’informe emès per la lletrat, tècnic d’administració general dels Serveis
Jurídics.
L’Alcalde-President, en ús de les facultats atribuïdes per la Llei 7/1985, Llei
8/1987 i R.D. 781/1986, HE RESOLT:
1r.- PRESTAR l’assistència jurídica necessària als agents de policia local
números 418, 595 i 596, per tal de garantir-los la defensa jurídica que calgui en
la causa que se segueix al Jutjat d’Instrucció-1 de Manresa amb el número de
prèvies 451/97-A, i amb l’objecte de ser part en el procediment per tal de
reclamar la responsabilitat civil derivada de les lesions que els va causar la
persona que van detenir el dia 13/7/97 a la Plaça Valldaura, actuacions que van
realitzar en l’exercici de llurs funcions com a agents de la Policia Local, d’acord
amb el que disposa l’art. 41 de la Llei 16/1991, de Policies Locals.
2n.- DESIGNAR el lletrat en exercici dels serveis jurídics municipals, sr. Jordi
Rodríguez Fuentes, director de la defensa jurídica en judici dels agents de la
policia local esmentats al paràgraf anterior, a les diligències prèvies 451/97-A,
als efectes de reclamar la responsabilitat civil derivada de fet criminal.
3r.- DONAR COMPTE d’aquest Decret al Ple de la Corporació. “
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2.14

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE DATA 24-11-97,
SOBRE INTERPOSICIÓ DE RECURS D’EMPARA, CONTRA LA
SENTÈNCIA
QUE
RESOLIA
DESESTIMAR
L’APEL.LACIÓ
FORMULADA PER AQUEST AJUNTAMENT CONTRA LA SENTÈNCIA
DESESTIMATÒRIA DE LA TERCERIA DE MILLOR DOMINI DRET
INSTADA CONTRA PROMOCIONS FARRÉ VILANOVA, SA I
ESTRUCTURAS SANTA EUGENIA DE BERGA, SA.

Vist el decret que, transcrit, diu el següent:
“Vista la sentència dictada per l’Audiència Provincial de Barcelona el dia 4 de
novembre de 1997 que resolia desestimar l’apel.lació interposada per
l’Ajuntament de Manresa contra la sentència dictada pel Jutjat de Primera
Instància núm. 1 de Vic el dia 21 de febrer de 1995 que va desestimar la
terceria de millor dret instada per aquest Ajuntament contra PROMOCIONS
FARRÉ VILANOVA, S.A. i ESTRUCTURAS SANTA EUGENIA DE BERGA,
S.A.
Atès que l’article 41.1 de la Llei Orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal
Constitucional disposa que els drets i llibertats reconeguts als articles 14 a 29
de la Constitució de 1978 són susceptibles d’empara constitucional davant el
Tribunal Constitucional, i que la sentència de l’Audiència Provincial podria
haver vulnerat l’art. 24.1 de la CE, per estimar que pot haver-se produït la
manca d’una resolució motivada dins del procediment.
Atès que segons l’article 51.1 j) de la Llei 8/1987, Municipal i de Règim Local de
Catalunya, és competència de l’Alcalde exercir accions judicials i
administratives en cas d’urgència, i cal tenir en compte el curt termini per
interposar recurs d’emparament.
Atès l’informe emès d’acord amb el que preveu l’article 54.3 del R.D. 781/1986 i
l’article 221.1 del R.D. 2.568/1986, pel Lletrat, Tècnic d’Administració General
dels Serveis Jurídics.
Aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les facultats que té legalment atribuïdes
HA RESOLT:
1r.- INTERPOSAR RECURS D’EMPARA davant el Tribunal Constitucional
contra la sentència dictada per l’Audiència Provincial de Barcelona el dia 4 de
novembre de 1997 que resolia desestimar l’apel.lació interposada per
l’Ajuntament de Manresa contra la sentència dictada pel Jutjat de Primera
Instància núm. 1 de Vic el dia 21 de febrer de 1995 que va desestimar la
terceria de millor dret instada per aquest Ajuntament contra PROMOCIONS
FARRÉ VILANOVA, S.A. i ESTRUCTURAS SANTA EUGENIA DE BERGA,
S.A., per estimar la possible infracció de l’article 24 de la Constitució.
2n.- NOMENAR el senyor SANTOS DE GANDARILLAS CARMONA,
Procurador dels Tribunals, representant d’aquest Ajuntament en el recurs
d’empara esmentat a l’acord anterior, i designar la Lletrada en exercici dels
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Serveis Jurídics Municipals, sra. Mª ÀNGELS CLOTET i MIRÓ, directora de la
defensa jurídica en el recurs d’empara referenciat.
3r.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”
2.15

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE DATA 19-11-97,
SOBRE INCOACIÓ D’EXPEDIENT DESTINAT A DETERMINAR ELS
MÈRITS QUE ACONSELLIN LA CONCESSIÓ DE LA MEDALLA DE LA
CIUTAT AL DR. JOSEP M. GASOL I ALMENDROS.

Vist el decret que, transcrit, diu el següent:
“Atesa la instància presentada en data 5-11-97 pel Centre d’Estudis del Bages,
avalada per tot un seguit de persones i entitats, en la que sol.liciten la concessió
de la medalla de la ciutat, al Dr. Josep M. Gasol i Almendros, per la seva
dedicació a la conservació, estudi i divulgació del patrimoni cultural de Manresa i
comarca tant des de la seva vessant d’historiador com de la d’arxiver i cronista
de la ciutat.
Atès que el vigent Reglament d'Honors i Distincions d'aquest Ajuntament regula
la instrucció de l'oportú expedient per a la determinació dels mèrits o
circumstàncies que aconsellin o justifiquin l'atorgament d'una distinció, del qual
se n'haurà de donar compte posteriorment en la propera sessió plenària.
Atès el que s'estableix als articles 9 al 12, 16 i 17 del Reglament d'Honors i
Distincions de l'Ajuntament de Manresa aprovat pel Ple de la Corporació de 19
d'abril de 1994.
Per tot això, en ús de les atribucions que em confereixen els articles 21 de la Llei
7/85, de 2 d'abril, article 51 de la Llei 8/87, de 15 d'abril i article 10 del Reglament
Orgànic Municipal.
RESOLC:
1r.- Incoar expedient a l'empara del que s'estableix al Reglament d'Honors i
Distincions, destinat a determinar els mèrits o circumstàncies que puguin
aconsellar la concessió de la medalla de la ciutat al Dr. Josep M. Gasol i
Almendros.
2n.- Nomenar com a Instructor de l'expedient al Sr. Ramon Fontdevila i Subirana,
Regidor Delegat de Cultura, i com a Secretari del mateix a la Sra. Montserrat
Simon i Circuns, Cap de Servei dels Serveis d'Acció Ciutadana.
3r.- Que es doni compte d'aquest Decret a l'Ajuntament en Ple, en la primera
sessió que es celebri."
2.16

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE DATA 13-11-97,
SOBRE APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDITS NÚM. 23/1997, DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT.
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Vist el decret que, transcrit, diu el següent:
“Atès que és necessari transferir crèdit pressupostari al Pressupost vigent,
entre diverses partides, com a conseqüència de la insuficiència de crèdit
pressupostari.
Vist l’informe favorable de la Intervenció municipal
RESOLC
PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 23/1997, dins
el Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides de la
mateixa subfunció, que no superen l’import màxim per partida pressupostària
d’1.500.000’- pessetes, a l’empar del que disposen l’article 160 de la llei 39/88,
de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals i l’article 7è. de les
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 1997, segons detall que
figura en l’annex que es conté en l’expedient.
SEGON.- L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 160, en relació amb
el 150, de la llei 39/88, de 28 de desembre, serà immediatament executiu.
TERCER.- Del present Decret, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en
la primera sessió que se celebri, a l’empar del que disposa l’article 7è. de les
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 1997.”
2.17

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE DATA 2-12-97,
SOBRE APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDITS NÚM. 24/1997, DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT.

Vist el decret que, transcrit, diu el següent:
“Atès que és necessari transferir crèdit pressupostari al Pressupost vigent,
entre diverses partides, com a conseqüència de la insuficiència de crèdit
pressupostari.
Vist l’informe favorable de la Intervenció municipal
RESOLC
PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 24/1997, dins
el Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides de la
mateixa subfunció, que no superen l’import màxim per partida pressupostària
d’1.500.000’- pessetes, a l’empar del que disposen l’article 160 de la llei 39/88,
de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals i l’article 7è. de les
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 1997, segons detall que
figura en l’annex que es conté en l’expedient.
SEGON.- L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 160, en relació amb
el 150, de la llei 39/88, de 28 de desembre, serà immediatament executiu.
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TERCER.- Del present Decret, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en
la primera sessió que se celebri, a l’empar del que disposa l’article 7è. de les
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 1997.”
3.

ÀREA D’ALCALDIA

3.1

APROVAR INICIALMENT EL PRESSUPOST GENERAL DE
L’AJUNTAMENT DE
MANRESA PER A L’EXERCICI DE 1998,
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, AIXÍ COM LES
BASES D’EXECUCIÓ.

El secretari dóna compte del dictamen de l’Alcalde de data 4-12-97 que,
transcrit, diu el següent:
“Havent-se confeccionat per aquesta Alcaldia-Presidència el Pressupost
general d’aquest Ajuntament per a l’exercici de 1998 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 1998, 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, S.A., així com les Bases d’execució
del mateix, el resum dels quals és el següent:
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT
ESTAT D’INGRESSOS
Capítols

Pessetes

A) OPERACIONS CORRENTS
1. Impostos directes …………………………………………….
2. Impostos indirectes …………………………………………..
3. Taxes i altres ingressos ……………………………………..
4. Transferències corrents ……………………………………..
5. Ingressos patrimonials ……………………………………….

2.007.850.000
141.200.000
1.047.310.000
1.636.185.494
66.200.000

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6. Alienació d’inversions reals …………………………………
7. Transferències de capital ……………………………………
8. Actius financers ………………………………………………
9. Passius financers ………………………………….………….

63.500.000
535.444.770
1.000.000
613.319.020
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TOTAL ESTAT D’INGRESSOS ………………………..……….

6.112.009.284

II.- CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
Capítols

Pessetes

A) OPERACIONS CORRENTS
1. Despeses de Personal …………………………………….....
2. Despeses en béns corrents i serveis ………………………
3. Despeses financeres ……………………………………...…
4. Transferències corrents …………………………………..…

2.221.078.379
1.544.138.542
274.517.027
334.277.874

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6. Inversions reals ……………………………………………….
7. Transferències de capital ……………………………………
8. Actius financers ………………………………………………
9. Passius financers ……………………………………………..

1.082.557.558
346.500.000
1.000.000
307.939.904

TOTAL ESTAT DE DESPESES………………………………….

6.112.009.284

ESTAT DE DESPESES
I.- CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL
Grups

Pessetes

1. Serveis de caràcter general ………….……………..………
2. Protecció civil i seguretat ciutadana ………………………
3. Seguretat, protecció i promoció social ……………………
4. Producció de béns públics de caràcter social ……..…….
5. Producció de béns públics de caràcter econòmic ……...
6. Regulació econòmica de caràcter general ………..….…..
7. Regulació econòmica de sectors productius ………….…
9. Transferències a Administracions Públiques …………….
0. Deute Públic …………………………………………………..

539.247.525
362.112.130
943.192.456
2.870.392.609
592.029.414
221.583.219
3.320.000
675.000
579.456.931

TOTAL ESTAT DE DESPESES …………………………………

6.112.009.284

PRESSUPOST DE LA SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL AIGÜES DE
MANRESA, S.A.
I) PRESSUPOST D’EXPLOTACIÓ
Concepte
A) DESPESES (DEURE)

Milions de pessetes
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Existències ………………………………………………………………..
Compres netes ……………………………………………………………
Despeses de personal …………………………………………………..
Despeses financeres ……………………………………………………
Tributs ……………………………………………………………………..
Treballs i subministraments …………………………………………….
Amortitzacions ……………………………………………………………
Benefici d’explotació …………………………………………………….

113,00
271,36
461,39
22,31
33,32
112,61
70,00
53,00

TOTAL DEURE
…………………………………………………………….

1.136,99

B) INGRESSOS (HAVER)
Existències ………………………………………………………………..
Vendes netes ……………………………………………………………..
Ingressos accessoris a l’explotació …………………………………..
Treballs realitzats per l’empresa pel seu immobilitzat ………….….

113,00
934,99
24,00
65,00

TOTAL HAVER ……………………………………………………………

1.136,99

II) PRESSUPOST DE CAPITAL
Concepte

Milions de pessetes

A) APLICACIÓ
Immobilitzat ……………………………………………………………….
Retorn de préstecs concedits a mig i llarg termini …………………

169,40
29,60

TOTAL …………………………………………………………………….

199,00

B) ORIGEN
Autofinanciació ………………………………………………………..…
Financiació Aliena ……………………………………………………….

123,00
76,00

TOTAL …………………………………………………………………….

199,00

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

Pessetes

A) DESPESES
Despeses de personal …………………………………………….

11.185.000
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Compres i serveis exteriors ……………………………………...
Tributs ……………………………………………………………….
Despeses Financeres ……………………………………………..
Inversions …………………………………………………………..

6.655.000
1.060.000
50.000
306.713.379

TOTAL DESPESES…………………………………………………

325.663.379

B) INGRESSOS
Vendes ……………………………………………………………...
Administració Pública …………………………………………….
Ingressos Patrimonials ……………………………………………
Passius Financers ………………………………………………….

50.875.022
132.214.128
2.105.500
140.468.729

TOTAL INGRESSOS ……………………………………………….

325.663.379

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.”
El senyor Oms i Pons intervé dient que el seu grup sol.licita la votació separada
del pressupost de les societats municipals Aigües de Manresa, SA i FORUM, SA.
L’alcalde contesta que, si tècnicament és possible, l’equip de govern no hi té
inconvenient.

El secretari explica que, com ja s’ha exposat algun altre any, l’apartat 5 de
l’article 149 de la Llei 39/1988 reguladora de les Hisendes Locals diu el següent:
“El acuerdo de aprobación, que será único, habrá de detallar los presupuestos
que integran el Presupuesto General no pudiendo aprobarse ninguno de ellos
separadamente.” i el Reial decret 500/1990 que desenvolupa la part de
pressupostos d’aquesta Llei, diu el mateix.
L’alcalde diu que, com que tècnicament no és possible, en la intervenció final del
senyor Oms ja pot quedar clara la postura del GMCIU per a cadascun dels
pressupostos, independentment de la votació definitiva del consolidat.
El senyor Teixeiro i Macipe explica que la consolidació dels pressupostos de
l’Ajuntament i de les dues societats municipals dóna, com a resultat, l’estat-resum
següent: sumatori d’ingressos: 7.478,2 milions de pessetes i sumatori de
despeses: 7.355,2 milions de pessetes amb un diferencial de 123 milions que
correspon a les amortitzacions més els beneficis de la societat Aigües de
Manresa, SA. ja que les altres entitats presenten pressupostos equilibrats. Com a
referència estadística cal destacar els índexs de creixement del pressupost del
1998 següents: Pressupost d’Ingressos: 14,26 per 100 i Pressupost de
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Despeses: 14,94 per 100. En la consolidació s’han adaptat les xifres de les
societats Aigües de Manresa, SA. i FORUM, SA. a la classificació econòmica de
l’Ajuntament de Manresa i s’han establert les equivalències tècniques
corresponents. També s’han eliminat les posicions que mantenen relacions
econòmiques entre les entitats agrupades que, en aquest cas, és l’entitat
FORUM, SA. a través de les subvencions que concedeix l’Ajuntament. L’anàlisi
del pressupost consolidat el farà detallant individualment cadascun dels tres
pressupostos.
En primer lloc, el pressupost del 1998 de la societat Aigües de Manresa, SA.
comprèn dos documents que són el Pressupost d’Explotació i el Pressupost de
Capital. El Pressupost d’Explotació presenta un benefici de 53 milions de
pessetes i cal destacar com a més significatives les xifres següents: Compres:
271,36 milions de pessetes amb una variació de 3,85 per 100; Despeses de
personal: 461,39 milions de pessetes amb una variació del 14,33 per 100;
Despeses financeres: 22,31 milions de pessetes amb un decrement del 21,17 per
100; Tributs: 33,32 milions de pessetes amb un increment de l’1,74 per 100;
Serveis exteriors: 112,61 milions de pessetes amb un increment del 26,94 per
100 i Amortitzacions: 70 milions en els dos pressupostos. En l’apartat d’Ingressos
el detall és el següent: Vendes: 935 milions de pessetes amb un increment del
8,59 per 100; Ingressos accessoris a l’explotació: 24 milions de pessetes amb un
increment del 22,89 per 100 i Treballs per a l’immobilitzat de la pròpia empresa:
65 milions de pessetes amb un increment del 30,42 per 100.
Pel que fa al pressupost de capital, el detall és el següent: per a Inversions 1998:
169,4 milions de pessetes, és a dir 84 milions de pessetes més que l’any 1997;
per a Reembossament de préstecs: 29,6 milions de pessetes, amb un increment
de 4,6 milions de pessetes més que el 1997. Quant als orígens: en
Autofinançament: 123 milions de pessetes i finançament extern, és a dir un
préstec de 76 milions de pessetes. Aquesta és una pura descripció de les xifres
però tenint en compte la responsabilitat de tots en l’aprovació d’aquest
pressupost, cal fer algunes consideracions importants: la primera sobre la cultura
empresarial i la seva relació amb l’equilibri financer. Ja l’any passat i també amb
el mateix motiu, al presentar el pressupost 1997, parlaven de l’autofinançament i
la relació amb el total d’inversions i el posicionament adequat per encarar el lògic
pla d’expansió i una major racionalització en les despeses. Com a segon criteri
parlaven dels preus empresarials en les condicions financeres i deien en aquell
moment i continuen dient ara que estan a favor de qualsevol procés de
màrqueting relacional i d’integració en el teixit industrial i comercial de la ciutat,
però sempre d’acord amb un criteri de gestió i amb la transparència actual que
presenta el mercat financer. La tercera, feia referència a Aigües de Manresa,
respecte a la qual manifestaven que era una societat complexa, ja que depenia
de diverses Administracions i Organismes i també de la major exigència per part
de l’usuari, sent l’objectiu fonamental la recerca de la satisfacció de l’usuari-client.
Per finançar els 169,4 milions de pessetes, és necessari instrumentar un préstec
de 76 milions de pessetes, que implicarà un increment del deute bancari de 46,4
milions de pessetes, ja que es reemborsaran 29,6 milions de pessetes dels
préstecs que hi ha en aquests moments. El més senzill és recórrer al finançament
extern quan amb l’autofinançament no s’equilibra el total d’inversions. Per
diverses circumstàncies, l’exercici 1997 no s’està desenvolupant d’acord amb les
xifres planificades ja que el pressupost del 1997 preveia un benefici de 57 a 60
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milions de pessetes i l’estimació corresponent al setembre del 1997 indica un
benefici dels voltants dels 40 milions de pessetes. Cal esperar que l’exercici del
1998 no presenti una desviació tan significativa entre el pressupost i la realitat
econòmica. Possiblement hi hagi una explicació a aquest fet però cal recordar el
que ja s’ha dit en alguna altra ocasió en aquesta sala de Plens: quan en temes
d’economia s’explica un fracàs és que realment s’ha fracassat. Pel que fa a la
segona reflexió, s’ha posat en funcionament, amb la negociació d’un crèdit de
tresoreria per un import de 160 milions de pessetes i un préstec per a inversions
per import de 76 milions de pessetes. I, com ja es podia esperar, la pròpia gestió i
la concurrència permetrà que hi hagi unes condicions molt més favorables. Cal
continuar en aquesta línia sense caure en la possible “perversió” del sistema
perquè els avantatges de la concurrència han d’anar acompanyats d’un volum de
treball compensatori. Es continua treballant per assegurar la qualitat del servei i ja
s’ha consolidat en l’aspecte organitzatiu la divisió entre Serveis i Seccions,
distribució, producció i qualitat, projecte i obres i administració. Durant l’any 1997
s’ha incorporat Navàs a la gestió de subministrament i al 1998 ho farà l’explotació
de la depuradora de Sant Fruitós de Bages, Santpedor i Navarcles. La previsió
d’ingressos i despeses que ha explicat inclou l’increment d’aquesta activitat. Del
pressupost de despeses, sense considerar l’increment per augment d’activitat i en
comparació amb el pressupost del 1997, totes les xifres reflecteixen una
racionalitat econòmica a excepció de la posició de despeses de personal en la
que hi ha un augment del 6,82 per 100. Aquest augment correspon a un
increment salarial del 2,2 per 100, a una regularització de salaris i a la
incorporació de tres persones. Pel que fa als ingressos, s’ha previst la revisió de
les tarifes de tots els municipis que es presentarà a la Comissió de Preus de
Catalunya amb una base del 2,1 per 100 i també s’ha previst un increment de l’1
per 100 per creixement vegetatiu. El pressupost d’inversions presenta el detall
següent: per a Construccions: 20,7 milions de pessetes dels quals 19,7 es
destinen als Dipòsits Nous i 1 milió de pessetes per a l’Agulla. Per a Instal.lacions
Tècniques: 38,6 milions de pessetes que es desglossen de la manera següent:
Instal.lacions elèctriques: 3,1 milions de pessetes; Decloració: 6 milions de
pessetes; i per a la Xarxa de distribució: 29,5 milions de pessetes. Per a
maquinària: 1 milió de pessetes; per a Telecontrol: 86 milions de pessetes; per a
la Informàtica d’Equips: 4,9 milions de pessetes; per a Laboratori d’Equips: 6,5
milions de pessetes; per a Elements de Transport: 4,7 milions de pessetes i per a
utillatge: 2 milions de pessetes. També s’han inclòs 5 milions de pessetes per al
pagament de títols de les plomes d’aigua que, a partir del proper any, es
comencen a amortitzar. Tal com es pot observar, el projecte estrella d’aquest pla
d’inversions és el telecontrol que té les funcions següents: la recollida i
centralització de la informació sobre l’estat de les instal.lacions i paràmetres
d’explotació, l’automatització dels processos de tractament i elevació, la
possibilitat de telecomandament en els equips del centre de control i la creació
d’històrics dels paràmetres de tractament, elevació i distribució per a la presa de
decisions. El suport de transmissió és per ràdio combinant la UHF i la VHF i tots
els punts d’adquisició i transmissió estaran dotats de Modem de ràdio i antena.
En segon lloc, el pressupost de la societat FORUM, SA. es desglossa en dues
parts: el Pressupost d’Ingressos i Despeses corrents i el Pressupost d’Inversions.
Pel que fa al primer, és tracta d’un pressupost equilibrat amb un total de
18.950.000 pessetes, 5,25 inferior al pressupost de l’any 1997 amb el detall
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següent: Compres i Serveis Exteriors: 6,6 milions de pessetes amb un decrement
del 0,79 per 100; Tributs: 1.060.000 pessetes, en aquest cas l’increment no és
molt significatiu, més 176,04 per 100; Despeses de Personal: 11,2 milions de
pessetes amb un decrement del 7,28 per 100 i Despeses Financeres: 50.000
pessetes que tampoc tenen comparació amb el pressupost de l’any passat
perquè hi havia 900.000 pessetes. És un pressupost no expansiu amb una
reducció de 20.000.000 a 18.900.000 de pessetes i un decrement del 7,28 per
100 en les despeses de personal. Aquest pressupost de despeses es finança
amb subvencions de l’Ajuntament per import de 16.844.500 pessetes i diversos
ingressos complementaris per import de 2.105.000 pessetes, entre ells hi ha una
devolució d’impostos de 125.500 pessetes, la renda de lloguers com a ingressos
d’explotació d’1.900.000 pessetes i altres ingressos financers de 80.000
pessetes. És important destacar que les subvencions de l’Ajuntament s’han reduït
en 1.630.500 pessetes en relació a l’any anterior. Aquesta reducció suposa un
8,83 per 100. El pressupost d’Inversions comprèn el pressupost per a la totalitat
de l’activitat que la societat té previst desenvolupar durant l’exercici del 1998
d’acord amb les previsions del programa d’actuació quadriennal 1996-1999.
Aquest pressupost es composa de cinc grans programes que són els següents:
La rehabilitació de l’edifici de Sant Francesc, núm. 2 amb 27,6 milions de
pessetes; la rehabilitació de l’antiga Fàbrica Balcells, amb 76,2 milions de
pessetes; una actuació de renovació urbana a la plaça Immaculada que
correspon a la fase I amb 109 milions de pessetes; l’actuació de renovació urbana
de la plaça del Carme amb 2,5 milions i l’actuació residencial del carrer del Bisbe
Perelló corresponent a la fase I amb 91,3 milions de pessetes. Òbviament
cadascun d’aquests programes es podria desglossar en les seves corresponents
obres d’edificació, despeses de promoció i despeses financeres que no detallarà
per no estendre’s més. En resum: Enderrocs: 2,5 milions de pessetes; Obres
d’edificació: 256,5 milions de pessetes; Despeses de promoció: 39,9 milions de
pessetes i Despeses financeres: 7,8 milions de pessetes. El finançament d’aquest
volum d’inversions està previst bàsicament a través de préstecs hipotecaris que
gravaran les promocions de la plaça Immaculada i del carrer de Bisbe Perelló i
també amb subvencions de capital de l’Ajuntament. El detall és el següent:
Subvencions de l’Ajuntament: 100,6 milions de pessetes per lligar-lo amb el
pressupost del 1998 en el que hi ha 90 milions de pessetes, més 10,6 milions de
pessetes que provenen del romanent de crèdit del 1997. Préstec hipotecari de
140,5 milions de pessetes i diverses vendes per import de 50,9 milions de
pessetes. A priori i tenint en compte la informació presentada, cal reconèixer un
cert grau de satisfacció respecte a aquest pressupost pel seu increment en
l’eficiència econòmica donat que a igual o superior planificació s’intenta
aconseguir aquesta planificació amb menys recursos.
En tercer lloc, respecte al pressupost de l’Ajuntament de Manresa per al 1998, cal
dir, com a primera consideració simple però significativa, que es tracta d’un
pressupost equilibrat i el detall és el següent: Sumatori d’ingressos: 6.112 milions
de pessetes; Sumatori de despeses: 6.112 milions de pessetes. Com és freqüent,
quan es presenta un document econòmic important i de certa complexitat com és
ara el pressupost de l’Ajuntament de Manresa, que és una ciutat capital de
comarca amb 65.000 habitants de dret, i es vol sintetitzar amb una exposició breu
mitjançant una anàlisi tan pel que fa a la seva evolució com a la seva estructura,
sorgeix la necessitat d’homogeneïtzar-lo per tal que qualsevol anàlisi tan estàtica
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com dinàmica sigui correcte. Aquesta homogeneïtzació requereix, per una banda,
el tractament adequat de les contribucions especials que constitueixen una figura
impositiva finalista el producte de la qual està destinat a finançar determinades
inversions municipals i, per tant, no es tracta d’un ingrés corrent en la seva
accepció de lliure disponibilitat. Al pressupost del 1997 les contribucions especials
eren de 103,9 milions de pessetes i al pressupost del 1998 són de 162,5 milions
de pessetes. Per una altra banda, el pressupost del 1998 contempla un canvi de
criteri tècnic per tal d’aconseguir major puritat econòmica i transparència en el
tractament de la partida pressupostària número 322 que correspon als Plans
Ocupacionals. Aquest concepte era de 195,6 milions de pessetes al pressupost
del 1997 i estava imputat, segons la classificació econòmica de despeses, a
Inversions amb 169,8 milions de pessetes, a Transferències de Capital amb 25,5
milions de pessetes i a Personal amb 0,5 milions de pessetes. Pel que fa als
ingressos, els 158,6 milions de pessetes s’imputaven a Transferències de Capital.
Al pressupost del 1998, el seu import és de 214,7 milions de pessetes i se li
atorga un tractament específic i funcional. És a dir, la part de Personal s’inclou a
despeses de Personal del capítol I, que és de 172,6 milions de pessetes; la part
de Despeses Corrents s’inclou a Despeses de Béns Corrents i Serveis, és a dir,
al capítol II amb un total de 23 milions de pessetes i 19 milions de pessetes al
capítol d’Inversions. En canvi, els ingressos de 184,7 milions de pessetes són a
Transferències Corrents. Com es pot observar i tenint el compte l’evolució
d’aquesta partida, els seus imports són prou representatius, i en són un exemple
els 172,6 milions de pessetes de despeses de personal. Per tant, si no
s’homogeneïtza, les conclusions seran errònies. Ponderant aquestes dues
posicions de manera que els dos pressupostos siguin homogenis, es poden
explicar les línies genèriques del pressupost del 1998. Metodològicament
establirà quatre parts que són les següents: la primera d’Ingressos Corrents que
permetrà analitzar la possibilitat que sigui realitzable; la segona de Despeses
Ordinàries amb la qual es podrà establir l’estalvi brut i net del pressupost del 1998
així com les polítiques funcionals de despeses; la tercera d’un compte financer
que oferirà una visió integral del pressupost perquè inclou tant les operacions
ordinàries com les de capital i, per últim, la quarta sobre les inversions i l’esforç
inversor que determinarà el volum i estructura de finançament de les inversions.
Pel que fa a la primera sobre Ingressos Corrents, la composició entre ingressos
propis i transferències té la finalitat de separar els ingressos sobre els que
l’Ajuntament té un cert control d’aquells sobre els quals no té cap influència. Així
doncs, el pressupost del 1998 preveu en Ingressos Propis 3.100 milions de
pessetes, és a dir, un 2,58 per 100 més que el del 1997 i en Transferències
Corrents, 1.451,5 milions de pessetes, que representa un 4,41 per 100 més que
el pressupost del 1997. Per tant, el total d’Ingressos Corrents és de 4.551,5
milions de pessetes que suposa un 3,15 per 100 més que l’any anterior.
Estructuralment, els Ingressos Propis representen el 68,11 per 100 i les
Transferències Corrents, el 31,89 per 100. En conseqüència, el pressupost del
1998 té una estructura d’Ingressos Corrents molt semblant a la del 1997 amb un
decrement de la contribució dels Ingressos Propis del 0,38 per 100 en favor de
les Transferències Corrents la qual cosa és positiva com es comprovarà més
endavant en enllaçar-ho amb els conceptes de càrrega fiscal i pressió fiscal.
Aquest creixement del 2,58 per 100 en els ingressos propis s’atribueix
majoritàriament a l’augment experimentat pel impostos directes que és del 5,05
per 100. Els impostos directes seran 2.007,8 milions de pessetes amb un
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creixement del 5,05 per 100; els indirectes seran 141,2 milions de pessetes amb
un decrement del 4,36 per 100; les taxes i altres ingressos seran 884,8 milions de
pessetes amb un increment del 2,32 per 100 i els ingressos patrimonials seran de
66,2 milions de pessetes amb un decrement del 4,06 per 100. En aquests
ingressos propis, l’elevat pes dels impostos directes amb un 65 per 100,
condiciona molt significativament l’evolució dels ingressos propis. En el
pressupost del 1998 en relació al del 1997 els impostos directes incrementen en
un 0,55 per 100 la seva contribució i els impostos indirectes disminueixen en un
0,34 per 100, la qual cosa reflecteix l’evolució conjuntural d’aquesta figura
impositiva. Els ingressos per taxes i altres ingressos tenen un increment mitjà del
2,32 per 100 i els ingressos patrimonials tenen un decrement del 4,06 per 100
com a conseqüència de la previsió de menys ingressos de l’Estació d’Autobusos.
L’anàlisi dels impostos directes permetrà observar l’evolució o la incidència de
cadascun dels impostos en aquest increment: d’IBI: 1.137,4 milions de pessetes,
és a dir, una variació del 5,41 per 100; VTM (Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica): 393,2 milions de pessetes; IAE: 412,7 milions de pessetes, amb un
decrement de l’1,78 per 100 i Plusvàlua: 62,2 milions de pessetes, amb un
increment del 0,32 per 100. A Manresa, de la mateixa manera que a la resta de
Catalunya, l’IBI representa més de meitat del total dels impostos directes i
s’observa un increment real en la seva participació ja que del 55,60 per 100 a
l’any 1997 ha passat al 56,65 per 100 al 1998. Tal com ha quedat perfectament
demostrat, en la determinació dels ingressos corrents, i malgrat que sigui
discutible el fet que algun dels conceptes impositius es trobi en la seva teòrica
banda alta, la seva projecció és real, no és “perversa”. Per tant, el 31 de
desembre de 1998 hi haurà un ingressos corrents pràcticament iguals que els
pressupostats; amb la qual cosa el pressupost d’ingressos corrents es pot
qualificar com a econòmicament correcte i, com a conseqüència, també
políticament correcte. Acabarà l’explicació de la primera part del pressupost del
1998 analitzant la manera en la que influeixen els ingressos corrents en dos
conceptes molt significatius per als ciutadans des d’una perspectiva estrictament
municipal: La càrrega fiscal del pressupost del 1998 és de 70.676 pessetes i la
del pressupost del 1997 és de 68.515 pessetes, és a dir, òbviament hi ha el
mateix creixement que hi ha als Ingressos Corrents. Aquesta comparació es
podria fer per a cadascun dels impostos però, per raons de brevetat, n’hi ha prou
amb l’explicació d’aquest exemple. Per a la pressió fiscal hi ha la mateixa relació
que per als conceptes que acaba d’explicar però calculada en relació a la renda
familiar disponible i, fent les oportunes projeccions de les rendes familiars del
1997 i del 1998, es pot afirmar que la pressió fiscal del 1998 serà del 4,47 per 100
i, tenint en compte que la del 1997 també era del 4,47 per 100, la diferència, per
raons purament anecdòtiques, està en el tercer decimal. I, com a recordatori
significatiu d’aquesta pressió fiscal, es podria dir que a Catalunya s’admet que
està als voltants del 4,91 per 100.
Pel que fa a la segona part del Pressupost del 1998 sobre Despeses Ordinàries,
a nivell econòmic, en primer lloc analitzarà l’estructura d’aquestes despeses, és a
dir, els corresponents a Personal, Béns Corrents i Serveis, Despeses Financeres i
Transferències Corrents. En despeses de Personal hi ha 2.048,4 milions de
pessetes amb una variació del 6,24 per 100; en despeses de Béns Corrents i
Serveis: 1.521,1 milions de pessetes, amb una variació del 4,57 per 100;
Despeses Financeres: 274,5 milions de pessetes amb un decrement de l’1,71 per
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100 i Transferències Corrents: 334,3 milions de pessetes amb un increment del
4,82 per 100. Per tant en Despeses Ordinàries: 4.178,4 milions de pessetes amb
un increment del 4,96 per 100. Aquest creixement es produeix per un augment
lineal de tots els seus components a excepció de les despeses financeres que
disminueixen en un 1,71 per 100. Estructuralment, al pressupost del 1998 les
despeses de Personal són del 49,03 per 100; les de Béns Corrents i Serveis, el
36,40 per 100; les de Despeses Financeres, el 6,57 per 100; i les de
Transferències Corrents, el 8 per 100. Si es combinen els Ingressos Corrents que
ha explicat abans amb les Despeses Corrents que acaba de comentar, es pot
veure l’evolució de l’estalvi brut que en el pressupost del 1998 és de 373,2 milions
de pessetes i en el del 1997 era de 431,4 milions de pessetes. Per tant, hi ha una
variació de menys de 58,2 milions de pessetes. Si s’incorpora a les Despeses
Corrents el capítol IX de Passius Financers, és a dir, l’amortització de préstecs,
s’obtindran les Despeses Ordinàries del Pressupost. Les Despeses Corrents són
4.178,4 milions de pessetes i els Passiu Financers, 307,9 milions de pessetes.
Per tant, el total de Despeses Ordinàries és de 4.486,3 milions de pessetes amb
un increment del 4,39 per 100, amb la qual cosa s’obté l’evolució de l’estalvi net
que indica la capacitat de finançament de la inversió procedent dels Ingressos
Corrents: en el pressupost del 1998 és de 65,3 milions de pessetes i en el del
1997 és de 114,8 milions de pessetes que representa una variació de - 49,5
milions de pessetes. A més a més, per tenir una idea gràfica significativa del
pressupost de despeses, tant Ordinàries com Corrents, donarà una “pinzellada”
amb l’estat d’origen i aplicació de fons que permetrà veure d’on provenen els
ingressos i quines són les despeses. Els d’origen o recursos són de 570,2 milions
de pessetes que provenen dels impostos següents: IBI: 58,5 milions de pessetes;
Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica: 16 milions de pessetes; IAE, encara
que aquest no és d’origen perquè hauria de ser d’aplicació però, ho fa per raons
de familiaritat amb els impostos, hi ha un decrement de 7,3 milions de pessetes;
Plusvàlua: 0,2 milions de pessetes; ICIO: - 6,4 milions de pessetes, amb la
mateixa raó que ha explicat anteriorment; Taxes i altres ingressos: s’obtindran 20
milions de pessetes; per la participació de l’Estat: 90,2 milions de pessetes; per
l’alienació de solars: 52 milions de pessetes; per la Transferència del capital de
l’ampliació de la Universitat Politècnica de Catalunya: 175 milions de pessetes;
del finançament extern s’obtindran 161,7 milions de pessetes i la resta de partides
fins a aconseguir quadrar: 10,3 milions de pessetes. Les despeses que es
cobriran amb aquest ingressos es desglossen de la manera següent: Personal:
120,3 milions de pessetes; Béns Corrents i Serveis: 66,4 milions de pessetes;
Transferències Corrents: 15,4 milions de pessetes; Inversions: 350,8 milions de
pessetes; Transferències de Capital: 66,7 milions de pessetes i també s’inclou,
per raons d’uniformitat, les despeses financeres i amortització de préstecs que en
aquest cas disminueixen a 13,4 milions de pessetes. Tot això suma un total de
606,2 milions de pessetes que òbviament, sempre que es fa un estat d’origen
d’aplicació de fons, ha de quadrar però, donat que el pressupost del 1997 tenia
un superàvit de 36 milions de pessetes, l’estat d’origen d’aplicació de fons
presenta el mateix diferencial de 36 milions de pessetes. Si es vol veure aquesta
aplicació de fons des d’un punt de vista de política funcional i també, per a no ser
excessivament exhaustiu, cal destacar alguns, fonamentalment els més
significatius pel que fa a increment del percentatge o increment en valor absolut.
En aquest sentit es podria parlar d’òrgans de govern amb 12,72 per 100
estructuralment; de Cultura amb 8,21 per 100; d’Infraestructura i Transports amb
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9,05 per 100; Regulació Comercial, Mercats, Fires, etc. amb 25,08 per 100. És a
dir, funcionalment, hi ha una aplicació del 4,03 per 100. Les Despeses Ordinàries
es concentren en un important volum de béns públics de caràcter social. Aquests
béns suposen el 46,96 per 100; Seguretat Social i Promoció Social el 15,43 per
100; Béns Públics de caràcter econòmic el 9,69 per 100 i Deute Públic el 9,48 per
100.
La tercera part sobre el Compte Financer ofereix una visió integral del Pressupost
i inclou tant les operacions ordinàries com les de capital financer i no financer i
mostra la part d’ingressos corrents que es poden destinar a inversions
conjuntament amb altres possibles fons de finançament així com l’endeutament
general. Explicarà tan sols les dades més significatives, deixant a part l’estalvi net
que és un assumpte que ja ha tractat abans. Cal dir també, com a qüestió
fonamental, que en incorporar les contribucions especials, el capítol VI i les
Transferències, s’arriba a una tema significatiu des del punt de vista de valoració
d’un pressupost que és l’autofinançament. Aquest concepte presenta al
Pressupost del 1998 un total de 1.011,4 milions de pessetes enfront dels 733
milions de pessetes del pressupost del 1997. Així doncs aquesta és una variació
positiva de 278,4 milions de pessetes que representa el 37,98 per 100 de millora
de l’autofinançament i la necessitat d’endeutament al pressupost del 1998 és de
613,3 milions de pessetes enfront dels 451,6 milions de pessetes del pressupost
del 1997. És a dir, cal un endeutament superior de 161,6 milions de pessetes.
Òbviament, qualsevol anàlisi de capacitat d’estalvi que es faci a través del marge
d’autofinançament que relacionin els estalvis bruts i nets, donat que les posicions
ha experimentat una variació negativa, els ratios són més negatius. En
contrapartida, els plantejaments de les posicions d’autofinançament i de
necessitat representen posicions més avantatjoses.
En la quarta part sobre inversions i esforç inversor cal fer la distinció entre
Inversió Real duta a terme directament per l’Ajuntament i les Transferències de
Capital que són inversions realitzades per altres agents. El pressupost del 1998
presenta com a inversions reals 1.082,6 milions de pessetes amb una variació del
24,60 per 100 i com a transferències de capital 542,1 milions de pessetes amb
una variació del 93,75 per 100. Per tant l’import total de les inversions és de
1.624,7 milions de pessetes amb una variació del 41,45 per 100. Cal recordar que
aquesta és l’anàlisi dinàmica després de l’homogeneïtzació que ha esmentat en
l’explicació de la primera part del pressupost. A l’estructura d’inversió es veu que
al pressupost del 1998 hi ha un 67 per 100 d’inversions que ha dut a terme
l’Ajuntament i aquest percentatge era del 76 per 100 al pressupost del 1997. Pel
que fa a l’estructura del finançament de la inversió cal dir que els 1.624,7 milions
de pessetes d’inversions totals es financen de la manera següent: per Recursos
Ordinaris 66,8 milions de pessetes, és a dir el 4,11 per 100; per Contribucions
Especials i altres, 224,5 milions, que suposa el 13,82 per 100, i aquí s’inclouen les
quotes d’urbanització i l’alienació de solars; per Préstecs d’entitats financeres,
613,3 milions, que representa el 37,75 per 100 i per Subvencions, 720,1 milions
que correspon al 44,32 per 100. En resum, el total d’inversions es financen per
mitjà de l’Ajuntament per 680,1 milions de pessetes i la resta induït de 944,6
milions de pessetes. És a dir, per cada pesseta de l’Ajuntament, s’indueix 1,39
pessetes que representa una millora gairebé del 16 per 100 sobre el pressupost
del 1997 en el qual aquesta quantitat era d’1,20 pessetes. Aquest pressupost
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d’inversions de 1.624,7 milions de pessetes, a nivell d’anàlisi amb el pressupost
del 1997 o 1.421,9 milions excloent els Plans Ocupacionals, conjuntament amb el
pressupost de despeses ordinaris suposa un gran repte per a l’equip de govern,
permet donar moltes respostes positives a tota la ciutat i practicar una política no
regressiva, és a dir, una política que afavoreixi a tots els sectors en general i no a
un en particular. Aquest pressupost provoca moltes despeses i, per tant, cal que
siguin visibles no tan sols les inversions sinó que hi hagi un increment en la
qualitat dels serveis de l’Ajuntament. Per sintetitzar podria dir que el gran repte del
pressupost del 1998 és que els seus gestors han de ser capaços de gestionar bé
el total dels recursos previstos al pressupost. Les inversions es concentren en
tres grans línies: la primera d’urbanisme i ciutat amb la renovació del sistema de
col.lectors, desenvolupament urbanístic del sector de les Bases de Manresa,
execució de setze projectes d’urbanització de carrers, la continuació de les
inversions al barri antic i l’adquisició de sòl públic. La segona d’educació i cultura
amb l’ampliació de l’Escola Universitària Politècnica de Manresa, acabament de
la biblioteca de l’edifici del Casino i la millora en equipaments culturals i cívics. La
tercera d’empreses per a la millora i ampliació del Centre de Formació i Iniciativa
al Centre de Serveis i al polígon industrial de Bufalvent. Si es vol concretar i
individualitzar les inversions, es poden establir dos grans grups: el primer de
grans projectes i inversions i el segon d’un conjunt d’inversions menors. Respecte
al primer, per a l’ampliació de l’Escola Universitària Politècnica hi ha, 225 milions
de pessetes, és a dir, el 15,74 per 100 de les inversions; per a la renovació de la
xarxa de col.lectors generals, 205,1 milions de pessetes que representa el 14,35
per 100 de les inversions; per al Pla Parcial de les Bases de Manresa, 166 milions
de pessetes, que suposa el 11,62 per 100 de les inversions; per a la biblioteca de
l’edifici del Casino, 140,8 milions de pessetes, que és el 9,85 per 100 de les
inversions i per a les inversions al barri antic, 90 milions de pessetes, que
correspon al 6,30 per 100 de les inversions. Tot això suma un 57,86 per 100. Pel
que fa al segon grup d’un conjunt d’inversions menors, es podria esmentar la
millora urbanística en tots els sectors de la ciutat, destacant la urbanització de
l’avinguda de Francesc Macià, del carrer de Pep Ventura i la del Camí de l’Aigua,
tot el qual suma el total de 196 milions de pessetes. També per adquisició de sòl
públic, 82 milions de pessetes; millora dels equipaments municipals culturals,
cívics, educatius i esportius, 80 milions de pessetes; millora d’equipaments i
infraestructura, 60,5 milions de pessetes, tant pel que fa a l’àmbit econòmic com
de formació professional; millora dels espais de serveis municipals com és ara
l’edifici de La Florinda, Cementiri, Mercat i Manteniment, 49 milions de pessetes;
millora de l’edifici de l’Ajuntament i parc mòbil, 36 milions de pessetes; millora en
el medi ambient amb la deixalleria municipal i espais naturals, 34 milions de
pessetes i millora dels espais públics com són ara els parcs infantils, els lavabos
de la plaça de Sant Domènec, mobiliari urbà, etc., 21 milions de pessetes. Amb
aquest detall n’hi ha prou per reflectir perfectament la quarta part del
desenvolupament del Pressupost que han anomenat Esforç Inversor.
Per finalitzar, es presenta per a la seva aprovació les Bases d’Execució del
Pressupost del 1998 que són les mateixes que les del Pressupost del 1997 a
excepció de dues modificacions d’aspectes formals que explica a continuació: la
primera fa referència a l’article 13 sobre autorització de despeses en el seu
apartat sisè: al març del 1997 es va presentar al Ple de la Corporació un dictamen
de modificació de les Bases d’Execució del Pressupost per aconseguir una major
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agilitat que afectava als contractes menors i ara s’adeqüen les Bases a aquest
dictamen. La segona es refereix a l’article 25 sobre les Despeses Plurianuals amb
la qual és pretén donar més transparència a aquesta qüestió. L’explicació és la
següent: la realització de despeses de caràcter plurianual se subordinarà al crèdit
que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos. Podran adoptar-se
compromisos per despeses que s’hagin d’estendre a exercicis posteriors a aquell
en el qual s’autoritzi sempre que la seva execució s’iniciï en el propi exercici i que,
a més a més, es trobi en algun dels supòsits següents: inversions i transferències
de capital; contractes d’obres, subministraments, consultoria, etc.; arrendament
de béns immobles; càrregues financeres derivades del deute de l’Ajuntament i
transferències corrents. Les despeses especificades als apartats a) i b) podran
aplicar-se en un màxim de quatre exercicis. Aquestes dues modificacions que ha
comentat respecte als articles 13 i 25 són les úniques que afecten a les Bases
d’Execució del Pressupost. La resta és idèntic que en el pressupost del 1997.
El senyor Fontdevila i Subirana intervé dient que el pressupost municipal és
una qüestió prou important com perquè cada grup municipal manifesti la seva
postura des d’un punt de vista polític o les seves reflexions, perquè el pressupost
reflecteix la política municipal en la despesa dels manresans per a l’any 1998
amb un marge limitadíssim de recursos com el que té l’Ajuntament de Manresa
per marcar les línies del futur local. També és una qüestió que permet reflexionar.
Els dèficits que hagi pogut trobar l’actual equip de govern o les futures
desviacions que aquest pugui crear les haurien d’assumir els manresans en el
futur. Per això és obvi que cal vetllar perquè no es produeixin “perversions” amb
caràcter immediat. Si més no, en el cas del 1998 es demostra la voluntat de
transparència de l’equip de govern en la seva gestió perquè és el primer any que
no tan sols la Comissió Mixta de Participació Ciutadana ha obtingut la
documentació del Pressupost amb la suficient antelació, sinó que, a més a més,
han pogut elaborar l’anàlisi del pressupost. Aquesta voluntat de transparència
continua tenint el recolzament del Pla Director d’Objectius elaborat a l’any 1995.
Com a comentari previ voldria dir també que un pressupost com el de
l’Ajuntament de Manresa amb aquests 6.100 milions de pessetes, en qualsevol
cas, demostra que la nostra democràcia deu ser encara molt jove perquè els
municipis encara continuen donant molts serveis i, en canvi, reben molt pocs
recursos. Cada any des d’ERC fan aquest comentari, que pensa que no és
gratuït perquè, senzillament moltes vegades reflecteix la desconfiança que hi
ha envers els municipis i, en definitiva, els ha de fer pensar que tota aquesta
colla de serveis, tots aquests 6.100 milions de pessetes de Manresa, amb una
visió de tot l’Estat, suposa que els municipis treballen amb un marge de
recursos equivalent al 12,5 % dels recursos de totes les Administracions. Amb
això, és dificilíssim fer política i, sobretot, fer-la amb alegria; aleshores,
obligadament, cal ser molt curosos en l’aplicació d’aquest pressupost. Això
tampoc no hauria de servir perquè els debats de pressupostos esdevinguessin
un exercici de desànim o de confusions com a vegades han conegut, evitant
posicions segons el lloc que s’ocupa en aquest Ple. Voldria ser,
fonamentalment, constructiu i, per tant, a l’hora de parlar del pressupost de
1998, a vegades en sentit a parlar d’ingressos quimèrics, d’espectacularitat;
entén que l’oposició qüestionarà segurament aquest pressupost, perquè és el
paper que li toca fer, però en qualsevol cas vol manifestar que des d’ERC
donen confiança a aquest pressupost de 1998 i els sembla que és important
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transmetre-la, per dos motius: el pressupost de 1997, pel seguiment que n’han
pogut fer, tampoc - i remarca aquest tampoc - no respondrà als cataclismes
anunciats ara fa 1 any, de manera que hauran vist que ha estat un pressupost
tècnicament força correcte, que acabarà generant estalvi i, en definitiva, que tal
com es farà públic els propers mesos, podrà escurçar el dèficit que arrossega
la ciutat de Manresa. En segon lloc, insisteix en la idea del PDO, han tornat a
fer un pressupost que té un suport en un document, no han inventat coses
noves, no han buscat maneres de gastar diners ni de llançar la casa per la
finestra, sinó que estan acabant de mesurar determinades propostes que
recollien des de l’any 1995 al Pla Director d’Objectius, i això és el que els
permet argumentar o fer comprensible la despesa que estan plantejant i que fa
que, a més a més, un pressupost d’un any per l’altre sigui diferent. El
pressupost de 1998 crida l’atenció per un concepte que és el del dèficit. Fins
avui, però, els sembla que els successius pressupostos que han presentat en
aquesta Sala de Plens han suposat ja una reducció superior al 30 % del dèficit
que van trobar a principis de legislatura i han de pensar que en els propers
mesos encara es continuarà eixugant aquest dèficit. Ara bé, l’existència d’uns
programes que han anat continuant al llarg d’aquests primers dos anys,
marquen també una proposta econòmica que avui és la que es presenta en
aquest Ajuntament i, com deia el regidor d’Hisenda, és un repte pels que
l’hauran de gestionar. Recorda que l’austeritat de 1996, que era el primer
pressupost que executaven íntegrament devia donar molt bons resultats en la
lluita contra el dèficit. Està convençut que el rigor del 97 proposarà aquesta
lluita moderada contra el dèficit i entén que l’any 98, l’expansió de les
inversions, especialment per l’aplicació d’aquests programes, els suposarà
moltes pedres, però especialment en funció de les persones. Aleshores, aquí hi
ha una posició més suau en aquesta reducció del dèficit, però tal i com deien
en el PDO, textualment, la xifra del dèficit que tenien i l’estructura de la
despesa corrent, no feien viable a principi de legislatura plantejar un
sanejament total en un període de 4 anys i van optar per un pla de sanejament
més suau, a 8 anys vista. Com que entenen que s’està seguit i entenen que
intentar-ho escurçant el temps només els portaria a una reducció significativa
dels serveis o de les inversions municipals amb aplicació d’increments
superiors encara en pressió fiscal, els sembla que la fórmula que presenta
aquest any 98 continua sent un bon pressupost d’execució per tal d’aconseguir
els objectius que des de l’any 1995 van deixar escrits. Què s’incorpora o què
valoren d’aquest pressupost? Més enllà del pressupost ordinari els sembla que
cal destacar especialment el pressupost d’inversions: aquests 1.624 milions de
pessetes que es realitzaran a la ciutat sota el lema de “pedres i persones”.
D’aquests 1.624 milions de pessetes, la primera cosa que remarcarien és que
n’hi ha 613 que provenen del préstec, però la resta provenen d’altres
conceptes. En qualsevol cas, no han perdut de vista aquest objectiu que cada
pesseta que hi posa l’Ajuntament de Manresa, ha d’induir més d’una pesseta, i
el 1998, una pesseta municipal n’induirà 1,39 de fora. En segon lloc, el riu de
números que amaga un totxo com el del pressupost 1998, no els ha de fer
perdre de vista una cosa, i és que, en definitiva, la ciutat ha de notar
modificacions i no només diria que haurà de notar sinó que en el pressupost de
1997, s’han d’haver notat ja les modificacions que formen part de les opcions
que van prendre com a govern. El 1997 no ha estat un any excel.lent pel que fa
a inversions, però sí, en canvi, s’han produït aplicacions com les d’un 25%
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destinades al manteniment dels carrers i dels equipaments de la ciutat, que han
donat resultats que s’han notat; en definitiva, que aquell projecte de fer una
ciutat més al servei de les persones es va consolidant pressupost rere
pressupost. En aquest sentit, no només dirien que recuperen, poc a poc, part
del dèficit, sinó que també compleixen amb aquell compromís de posar al dia la
ciutat. I això, per aquell conjunt d’obres que s’han dit, que serien les més
destacables, i el mateix regidor d’Hisenda ha comentat: obres vinculades a
l’urbanisme per valor de més 700 milions de pessetes, la remodelació del
sistema de col.lectors, el desenvolupament urbanístic de les Bases de
Manresa, en definitiva tot el conjunt d’urbanització de carrers o de trams de
carrer, i d’aquests 714 milions de pessetes destinats a urbanisme, els 90
milions que específicament continuen projectes d’inversió pública al barri antic.
Pensen que això no s’aparta dels criteris que han establert aquests darrers
anys. Un segon paquet prou important és aquell que es vincula a la cultura i al
coneixement: els 438 milions que es destinen a cultura i coneixement dins del
programa d’inversions, són importants; són importants els 225 milions que van
a parar a l’ampliació de l’Escola Universitària Politècnica o bé els 140 milions
que esperen que serveixin per l’acabament de les obres i mobiliari de la
biblioteca del Casino, a part de tot aquell altre conjunt de petites inversions de
millora en d’altres equipaments culturals, en centres cívics, escoles. Finalment,
tots aquells diners que s’aboquen i s’inverteixen en empreses i en
emprenedors, que seria la tercera pota del PDO, que serien les inversions en la
millora o ampliació del Centre de Formació i Iniciatives, el Centre de Serveis a
les Empreses i el Polígon Industrial de Bufalvent. Han citat només algunes
d’aquestes obres que fan que creguin en aquest pressupost, perquè és un
pressupost que en bona part relliga aquells propòsits que s’havien fet a l’inici de
la legislatura i que, per tant, formalment significa una avançada en la despesa
però també en la consolidació de determinats projectes. Si com a gestors són
capaços de desenvolupar-lo, estan convençuts que la ciutat en si s’hi notarà, es
notarà en aquest tancament de projectes, no són operacions gratuïtes sinó que
formen part d’un treball previ. I és bo que una vegada passat un període de
maduració es puguin executar, encara que això modifiqui d’altres línies que van
poder emprendre molt al principi de la legislatura. Per tant, des d’ERC donaran
suport a aquest pressuposts, manifestant aquests tres punts: 1. La denúncia de
les condicions en què s’han de moure les economies municipals, lligades a
l’Estat i al Govern autonòmic, però que ens deixen amb uns ben magres
recursos. 2. La confiança que aquest nou pressupost serà el fruit de la
maduració d’una sèrie de projectes que estaven elaborats i ressenyats
públicament al Pla Director d’Objectius. 3. Manifestar que aquesta línia de
treball respon als objectius programàtics, en allò que van coincidir amb els seus
socis de govern, que seria el manteniment de la ciutat, el suport a la cultura i al
coneixement i un tercer bloc important com era el de continuar treballant per la
rehabilitació del barri antic. Si tot això, com a bons gestors ho aconsegueixen,
per part d’ERC ja se’n sentirien satisfets.
El senyor Mora i Villamate intervé dient que per completar la intervenció dels
que l’han precedit en l’ús de la paraula, resumirà en pocs minuts les
característics que des del grup municipal d’IC-EV veuen respecte del
pressupost del 98. Una primera característica que els sembla important de
destacar és que aquest pressupost no es pot interpretar de manera aïllada,
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sinó que s’ha d’interpretar de forma conjunta amb els altres dos pressupostos
d’aquest mandat. Aquest pressupost és conseqüència i coherent de l’evolució
pressupostària que s’ha produït al llarg d’aquests darrers anys i que ha tingut
diverses etapes: una primera etapa, la del pressupost del 96, en la que es
tractava bàsicament d’assentar les bases d’un funcionament pressupostari
correcte i de formular les opcions i les apostes bàsiques contingudes en el Pla
Director d’Objectius. Una segona etapa en què ja es començaven a implantar
aquestes opcions bàsiques i, per altra banda, s’havia d’avançar en la gestió i en
la maduració de projectes. I una tercera etapa que és la que correspon a
aquest pressupost que ara estan discutint en què s’ha d’entrar d’una manera
absolutament decidida a dibuixar, impulsar i executar aquells aspectes més
importants del PDO. Per tant, aquest és un pressupost que fa un esforç en
aquesta línia que acaba d’esmentar.
Una segona característica és que aquest pressupost se situa a la banda alta de
les possibilitats econòmiques i de les possibilitats de gestió de l’Ajuntament de
Manresa, tal com han destacat anteriorment. Per tant, com a conseqüència
d’aquesta característica, se’n deriva un tercera, i és que són uns pressupostos
que no són còmodes des del punt de vista polític. Han estat uns pressupostos
que han generat incomoditat en la seva elaboració i són uns pressupostos que
impliquen un risc polític en la seva gestió. Però hi ha moments en què els
equips de govern han de ser capaços d’assumir riscos, perquè són els riscos
que la ciutat demana i que la ciutat necessita i, per tant, en aquest sentit creuen
que s’està fent l’esforç de planificació que la ciutat necessita i que el pressupost
recull. És un esforç d’inversió, però és també un esforç perquè sense forçar el
rigor pressupostari bàsic es mantingui l’aposta pels programes que afavoreixen
la cohesió social i la solidaritat entre les persones. I per això també el
pressupost, a banda de les grans previsions de tipus d’infraestructura o de
grans inversions, contempla una munió de projectes mitjans i petits que van en
aquesta direcció d’afavorir la cohesió social i la solidaritat. Així, per exemple,
parlarien de la creació d’un casal de joves al barri vell, de la millora de les
dotacions per l’atenció domiciliària, de la millora de les oportunitats dels
habitatges per joves, de la millor dotació pels programes de la dona o també de
la millora important de les dotacions pel manteniment de les escoles. Tot
plegat, doncs, configura l’opció estratègica de fons de treballar per una ciutat
socialment equilibrada però també que disposi d’aquells equipaments i
d’aquelles infraestructures que li permeten avançar en el seu funcionament.
Des d’aquest punt de vista, tal com deia abans, pensen que aquests
pressupostos són els que la ciutat demana i que la ciutat necessita.
El senyor Javaloyes i Vilalta manifesta que des del GMPP consideren que el
pressupost que aquest any els porten a aprovació és un pressupost que té un
augment desorbitat. Consideren que és un augment desorbitat incrementar un
11,7 % global la quantitat d’aquest pressupost, i els sorprèn que després de
dos anys s’augmenti d’aquesta manera i sorprèn perquè a part del capítol
d’inversions reals, el creixement mitjà és molt per sobre del que la inflació
prevista realment fa adient i necessari. És un pressupost que contempla un
endeutament superior, els interessos financers pugen fins i tot en partides un
64 % i que redueix l’amortització del deute, tal i com varen advertir, en
definitiva, en el Ple en què es va proposar el nou refinançament. Sorprèn que
després de dos anys de pressupostos on el seu objectiu com a equip de govern
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era minorar el deute i amortitzar-lo, aquesta minoració haurà estat més aviat
simple o fluixa; l’any 94, tal i com se’ls ha recordat en més d’una ocasió, es
pagaven 928.629 pessetes diàries en interessos; l’any 96, s’ha reduït a 807.602
pessetes. Realment hi ha hagut una disminució, una disminució, però, del tot
insuficient per poder afrontar un pressupost de 6.112 milions de pessetes, de
les característiques que l’equip de govern porta per aprovar en aquest Ple. Amb
tot, cal però distingir dos conceptes fonamentals que conté tot pressupost: un,
el merament financer i l’altre possiblement de més concepte com a ciutat,que
seria el polític. Malgrat sigui, en definitiva, dos conceptes molt interrelacionats
l’un amb l’altre, en el capítol de pressupost financer, no creu que en el fons
interessi si unes dades són més importants o no tant, realment si quadra o no
quadra, segur que quadra. De totes maneres, les puntualitzacions pròpies
d’una partida concreta no seria possiblement la manera correcta d’encarar un
debat d’aquestes característiques. En canvi, el concepte polític i la utilització i
gestió d’aquests recursos sí que caldria intentar analitzar. De vegades es parla
que no es pot caure en la perversió de dades, però el fet és que les dades són
les que són i de segur que hi ha qui veurà l’ampolla mig buida i qui la veurà mig
plana, però no cal fer esment que l’objectiu de tots plegats és aconseguir que la
ciutat se senti més segura, se senti millor, que realitzi un creixement a l’alça i
que, evidentment, millori en la seva qualitat de vida, entre molts d’altres
elements. Cal veure, però, que la perversió dels fets són solament les causes
que justifiquen a vegades expressions com un pressupost equívocament
electoralista i que, en el fons, és un pressupost de l’equip de govern que no
confia en el desenvolupament de la ciutat com a motor qualificat que genera
riquesa i que genera el desenvolupament de la ciutat en si. Quan es diu que els
ingressos per IBI no s’incrementen més que “poca cosa” de la inflació prevista, i
quan amb el pressupost a la mà veuen que està previst un increment d’un
5,4%, quan veuen que l’increment de l’impost de vehicles és d’un 3,8 %, són
elements percentuals molt per sobre de la inflació prevista. Paral.lelament,
però, sorprèn que en els capítols d’ingressos per activitats econòmiques,
redueixen un 2% aquests ingressos i els de llicències per construccions es
redueixen un 4%. Quan tenen aprovat el nou Pla General d’Ordenació Urbana,
quan molts plans parcials estan a punt de desenvolupar-se, és a dir, que hi ha
els elements i els instruments adients perquè l’activitat econòmica i comercial
d’empreses puguin tirar endavant, ara resulta que l’equip de govern no preveu
que tirin endavant. Això diu ben poc pels plans revitalitzadors de l’economia
municipal. No poden creure que tenir aquests instruments adients perquè les
empreses puguin tirar endavant aquests plans parcials i desenvolupin aquest
Pla general d’ordenació urbana, disminueixi els ingressos per aquests
conceptes impositius, almenys que no es faci aquesta lectura, que els plans
revitalitzadors de l’economia municipal per l’equip de govern, no passen per la
societat de Manresa. Augment de la pressió fiscal sí: IBI, impost de vehicles;
reducció de l’activitat industrial i comercial: impost d’ICIO i IAE. Suposa això
que aniran més bé? que la pressió fiscal es reduirà? Ell diria que no, sinó tot el
contrari, la pressió fiscal s’incrementarà i no solament en el sector comercial,
sinó a tots els habitants de Manresa. Tenen la gran obertura de l’Eix, que no la
volen ni aprofitar en aquests pressupostos, ja que incrementen els impostos
directes i, en canvi, no confien en aquesta revitalització de l’economia
manresana, fins el punt que, fins i tot els ingressos per llicències urbanístiques
es veuran reduïts, segons l’equip de govern, un 5%. Un altre capítol a part,
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força esgarrifós, resultaria les despeses de personal, aquesta partida s’ha
incrementat un 14,2%. Si es fixen en la partida de seguretat, disminueix. És a
dir que la política de la figura del guàrdia de barri no deu ser gaire fiable, no
deu ser gaire ferma. Els sobta també l’increment d’un 6,5% de personal
funcionarial, i l’increment d’un 33,5 % del personal laboral fix. Aquest
pressupost de personal, si miren la seva estructura, veuen que està totalment
descompensat amb la realitat social de Manresa. No pot ser un increment d’un
33,5 % amb personal fix, despeses massa significatives com per obviar-les i no
anomenar-les ni intentar analitzar-les. Intentarà ser concís: aquí hi ha
l’explicació, en tot cas, de les urgències de determinats decrets que no tenien la
legalitat necessària per dictar-se, ja que hi havia els informes tècnics en contra.
L’Ajuntament, en definitiva, no és una agència de col.locació, és una
Administració que ha de donar serveis. Tenen que Seguretat Ciutadana i
Ensenyament baixen, tenen que Esports, Serveis Socials i Urbanisme pugen;
un pressupost és més polític que no pas científic. Ja que és un pressupost
elevat caldria analitzar les inversions reals perquè potser pot ésser bo i tot. Tota
inversió real d’un pressupost sempre és més que bona per la ciutat; si miren el
resum que tenen analitzat, veuen que de 1.429 milions d’inversió real per a la
ciutat, en temes d’urbanisme, per terrenys i compra de terrenys, de carrers i
urbanitzacions de carrers, se’ls en va a 482 milions de pessetes. D’aquests
1.429 milions, en destinen 205 a sanejament i 250 milions al sector universitari.
A FORUM destinen 90 milions, al parc tecnològic 6 milions, per mobiliari 67
milions, per medi ambient només 29 milions, per programes ocupacional
l’esgarrifosa xifra d’1 milió de pessetes, per seguretat i semaforització 12,5
milions i per la tant bona i ferma participació ciutadana, en la qual confia molt
l’equip de govern, l’esgarrifosa xifra de 3,6 milions, de 1.429 milions. De tota
manera, aquesta inversió real de 1.429 milions de pessetes, quantitat molt
respectable, tenint en compte que és un pressupost de 6.112 milions de
recursos ordinaris, és a dir, dels impostos recaptats, l’Ajuntament només
pagarà el 3,8 % d’aquest inversió, és a dir, 56 milions de pessetes. Un 38% són
subvencions que vénen de fora, 497 milions; llàstima que no puguin ser més. El
43 %, però, és un endeutament per la ciutat, 613 milions a crèdit, i un 12 %,
que són 172,5 milions, contribucions especials. Evidentment, inversions reals,
si les poden dur a terme ho seran, perquè seran realitat. Però quan dels
recursos ordinaris, d’aquests 6.112 milions de pressupost, només en paguen
56 i la resta ve de fora, o ho paguen els mateixos ciutadans o bé ens
endeutem, es pregunta fins a quin punt es pot arribar a ésser prou pràctic com
per entendre que és un pressupost de progrés o senzillament és un pressupost,
en definitiva, de fer moviments de terres, urbanitzacions, estar al carrer, un
pressupost senzillament electoral. Li sembla bé, no discuteix que l’equip de
govern estigui presentant un pressupost que pot ser des d’una vessant
electoral. Els sembla perfecte, perquè, en definitiva, com més cosa es faci, com
més cosa es dinamitzi, serà sempre millor per la ciutat. El que ja no entenen és
que aquest cost electoral potser l’hagi de pagar la ciutat, amb un gran
endeutament i amb una gran partida de contribucions especials. Si analitzen
aquesta inversió real, veuran que està centralitzada amb moviments al carrer,
urbanitzacions gairebé un 30%, però en plans ocupacionals, en transport,
seguretat i semaforització es queden molt curts. Creien que en el tema de
transports, tenint en compte que hi havia la remodelació de línies, s’hi apostaria
fort, i veuen que no, que l’equip de govern no aposta fort pel transport urbà de

37
Manresa. El tema està en veure que més convé i tot convé, però hi ha elements
d’incidència ciutadana que no poden obviar . És lògic que en aquest
pressupost, el dèficit no es podrà malauradament contenir, altrament
s’incrementarà, i seguint el fil de l’anàlisi política, consideren: 1. Fan un
pressupost electoral, que ja està bé, però que paguen els manresans amb
crèdits, deutes i contribucions especials. 2. Augmenten la massa salarial de
manera innecessària, ni contenció ni explicació del perquè; és igual, l’equip de
govern l’engalta. 3. No crea el nexe social adient perquè la ciutat s’involucri al
100 per 100. És per aquests motius i per aquests conceptes, i sense ànim que
se’ls mal interpreti, que aquests pressupostos no els convencen, consideren
que no són els més adients per la ciutat de Manresa, per la qual cosa, i malgrat
els pesi, que el GMPP no els pot donar suport i votaran en contra.
El senyor Oms i Pons manifesta que aquest pressupost ha preocupat al
GMCiU, té uns punts francament febles que comprometen el futur de la ciutat.
La seva intervenció la dividiran en el pressupost d’ingressos, el pressupost de
despeses, el pressupost d’inversions i unes consideracions finals. Pel que fa
als ingressos, no faran una anàlisi exhaustiva de tots els impostos, però sí dels
que els han causat més preocupació i dels que creuen que val la pena
comentar. Per exemple, l’increment del valor dels terrenys, que al 97 hi havia
62 milions i al 98 hi ha 62,2 milions, si tenen en compte que hi apliquen un
increment d’un 2 %, tindrien que és un augment d’1.240.000 pessetes. Fent un
càlcul, tenint en compte l’última revisió del cadastre que ha suposat un fort
increment en el valor dels terrenys, els dóna un creixement del 20%. Com ho
calculen això? Si apliquen la normativa vigent, per exemple, un terreny que el
97 tenia un valor de 100, si apliquen un valor mitjà d’increment del 300 % i la
reducció del 60 % segons normativa vigent, es queden amb un valor de 120, i
observen que la quantitat a pagar és 120, la qual cosa representa un increment
del 20 %. Si el pressupost del 97 és 62 milions de recaptació, ara hauria de ser
de 12 milions més, i l’equip de govern ho deixa en 62,2 milions.
Pel que fa a l’IAE, que és un impost directe igual que l’anterior, en el
pressupost del 97 hi havia 420,2 milions, i en el pressupost del 98 hi ha 412,7
milions, és a dir, és un ingrés inferior. Això els porta a entendre perquè en
l’increment del valor dels terrenys l’equip de govern no ha volgut augmentar
això, que seria el més lògic, per no posar massa de manifest la desacceleració
de l’economia de Manresa i fer els possibles perquè no es noti que tot el
creixement es sobre les activitats dels impostos que paguen els ciutadans i no
sobre la massa productiva que és la que motiva el creixement. Quan a llicència
d’obertura d’establiments, que és una taxa, al pressupost de 1997 hi ha
39.100.000 pessetes, el pressupost del 1998, també 39.100.000. Si tenen en
compte que el Ple de les ordenances va adoptar l’acord d’un 2%, resulta que la
previsió de creixement és negativa, per tant, l’equip de govern veu el futur de la
ciutat força malmès, ja que la política podria ser engrescadora, valenta,
d’animació. Quant a la llicència urbanística, una altra taxa, pressupost del 97:
53.300.000 pessetes i pressupost del 98: 53.800.000 pessetes, és a dir, un
increment de 500.000 pessetes. Els demanaria si és raonable que Manresa
creixi així aquest any, com ha estat possible arribar a aquesta situació. L’actual
moment de la ciutat és bo per a la construcció, per això es pregunta que el
nostre futur sigui aquest, què s’ha fet de les expectatives de les construccions
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de les Bases de Manresa, dels habitatges del Passeig de Pere III, que seran un
increment important en llicències urbanístiques.
Pel que fa a l’impost sobre construccions, instal.lacions i obres, impost
indirecte, en el pressupost del 97: 147 milions i pressupost del 98: 141 milions;
aquest capítol es redueix en 6 milions, està en consonància amb el criteri de
l’equip de govern de l’evolució econòmica de la ciutat. Construcció del mercat
de Puigmercadal, una altra taxa, pressupost del 97: 24.800.000 pessetes,
pressupost del 98: 23 milions. No acaba d’entendre, suposa que li ho
explicaran perquè el març del 97 varen aprovar unes noves taxes del mercat
que incrementaven un 32% aquestes taxes per tal de cobrir el dèficit, i com és
que encara no tenen un equilibri pressupostari sinó que tenen previst que el 98
ingressaran menys que el 97. Demanaria que els expliquessin aquest efecte
tant retroactiu.
Pel que fa a les transferències corrents, que vénen majoritàriament de l’Estat,
en el pressupost del 97 : 1.175 milions i en el pressupost del 98: 1.265 milions,
és a dir, un diferencial de 90 milions; si prenen com a base l’import del 97, que
l’increment podria ser 2,1 % l’import seria 24 milions més, i l’equip de govern
n’hi posa 90, és a dir hi ha un diferencial de 66 milions que molt es tem que
anirà a engreixar el dèficit.
Per tant, resumint la seva intervenció quant a ingressos, poden dir que la
diferència d’ingressos del 97 al 98, dels impostos directes, és de 67.060.000
pessetes. I d’on surten aquests impostos? doncs de l’IBI i dels vehicles de
tracció mecànica, que junts sumen 74.400.000. Amb això observen que
aquests dos impostos, que els paguen tots ciutadans, disminueixen, és a dir
menor quantitat recaptatòria. En els impostos que estan en funció del
creixement i de l’activitat econòmica, sobre els quals van aprovar un 2 % i
escaig, i amb un increment vegetatiu que per tot Catalunya pot ser un 2%,
observen que hi ha un decrement de 3 milions. Per tant, ni el 2% ha estat
suficient, sinó que estan en decrement. I aquest no és un tema d’estalvi, sinó
que és un tema que la massa de l’activitat econòmica de la ciutat anirà a
menys, i anirà molt a menys. Tant pessimista està l’equip de govern? Tant
malament ho veuen que és incapaç de tirar endavant la ciutat i de procurar que
això tiri endavant i que l’activitat econòmica creixi i no hagin d’anar a gravar
sempre al ciutadà amb els impostos directes, amb l’IBI i amb la tracció
mecànica?
Pel que fa al pressupost de despeses, el GMCiU veu que també els ofereix
alguna sorpresa. Comparant el pressupost del 97 i del 98, tenen un creixement
d’un 12,46 %; observen que el pressupost creix d’una forma important, els
crèdits també creixen i, més endavant, analitzaran que el que posen del
pressupost de despeses cap al pressupost ordinari, és més minso que mai. Tot
això els revela un fort augment i bastant desmesurat en no reduir el dèficit; per
si això no fos prou, l’aportació del pressupost ordinari és ben minsa. Creuen
que amb aquesta forma d’organitzar la despesa, la visió de futur és ben petita.
Observen l’increment del personal, que des del 96 al 98 ha augmentat un 12% i
el diferencial de les despeses de personal que és un 5,34%. Creuen que
l’increment el 96, 97 i 98 ha estat creixent d’una forma exponencial. També
tenen que tot i haver reduït els 172 milions dels plans ocupacionals, que per
primera vegada s’han incorporat en aquest capítol, això representa un 12% de
creixement en despeses de personal. Voldria recordar que la contenció en
despeses de personal és possible amb un bona gestió i que no han tingut el

39
criteri de contenció pressupostària que es va tenir els últims anys: del 93 al 95,
el capítol de despeses de personal va augmentar en 4 milions.Creuen que amb
una bona gestió això es podia fer. Aleshores, veuen amb sorpresa que les
despeses d’Alcaldia, en el període que va del 97 al 98, la retribució exclusiva
ha augmentat un 14%, les retribucions bàsiques un 19%, les retribucions
complementàries un 20% i, en general, les despeses destinades a Alcaldia, que
són 88 milions, han augmentat un 10%. Ell no diu que els polítics no hagin de
cobrar, el que passa és que un ha de ser conseqüent amb allò que ha dit i amb
la política que venia desenvolupant quan estava a l’oposició, en el sentit que
els pobres que governaven havien d’estar a “cal i canto”, amb un sou i per poc
fer hores no diu on. Ara l’equip de govern ho augmenta perquè té 13 vots.
Demana que vagin alerta i que no enganyin als ciutadans i que, com a mínim,
quan estan a l’oposició tinguin el mateix criteri que tenen quan estan al govern,
perquè en política es funciona per criteris i per programes, no es funciona
únicament i exclusiva amb l’oportunitat política del que dóna vots, perquè al
final no se’ls creuran ni les rates.
Es troben amb sorpresa rere sorpresa. A la Guàrdia Urbana, al 97 tenen 125
milions de retribucions bàsiques i el 98, 124 milions. Veuen la voluntat,
evidentment manifesta de l’equip de govern de reduir la Guàrdia Urbana, no
saben fins on però ja ho aniran veien en el decurs dels anys. Espera no poderho veure gaires anys perquè amb aquesta tendència podria arribar a
desaparèixer i els sabria greu. Insisteix en què l’evolució de la Guàrdia Urbana
és incomprensible perquè si creuen que la Guàrdia Urbana ha de ser present a
les necessitats dels ciutadans, amb presència a la sortida de les escoles, el
guàrdia de barri, etc., observen que estan fent tot el contrari i ho lamenten,
perquè el decrement és important i això demostra que les places que s’han
anat donat de baixa no tenen pas intenció de cobrir-les, però, al contrari,
observen que la resta de personal d’altres dependències va augmentant en
detriment de la Guàrdia Urbana. El GMCiU creu que aquí l’equip de govern no
ha fet un esforç de racionalització, de mecanitzar l’Ajuntament de procurar
alliberar gent per altres tasques que són importants, no ho neguen, però aquest
esforç de racionalització no l’han fet, i això ho paguen car tots els ciutadans.
Van incrementant les estructures per resoldre no sap quins problemes, però és
que al final no podran resoldre res perquè seran tanta gent a treballar i a
justificar-se i a no arreglar les estructures que, possiblement, no equilibraran
mai el pressupost. No els queda res més a dir, només que desitjarien que el
tema de la Guàrdia Urbana s’arreglés en un futur proper.
Resumint, el GMCiU s’adona que s’està incrementant l’endeutament,
incrementant els impostos, no potenciant el creixement econòmic, no controlant
la despesa, es potencia la contractació de funcionaris, la reducció de la plantilla
de la Guàrdia Urbana i es destinen els mínims recursos del pressupost ordinari
a inversions.
Pel que fa al pressupost d’inversions, el GMCiU observa que en el pressupost
98 hi ha 1.429 milions destinats a inversions, dels quals 55 vénen dels recursos
ordinaris. Si tenen en compte que en el pressupost 96 hi havia 57 milions i el 97
n’hi havia 81, veuen que per falta de gestió del pressupost de despeses cada
cop poden posar menys diners en el pressupost d’inversions provinents del
pressupost. Per tal de fer el que diu l’equip de govern d’un pressupost
expansiu, racional ja ho haurien d’analitzar, és que el crèdit amb entitats
financeres passa de 426 milions a 613 milions i les contribucions especials de
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121 a 124; també tenen quotes d’urbanització, que són contribucions especials,
que són 48 milions; subvencions de l’Estat no n’hi ha, perquè s’ha passat tot al
capítol 1; subvenció de la Generalitat : 66 milions; subvenció de la Diputació:
104 milions; subvencions privades: 15 milions; subvencions Unió Europea: 248
milions. Hi ha el tema de la Universitat Politècnica, en què la Generalitat va tirar
endavant un FEDER per potenciar-la i tirar-la endavant, hi ha tot el tema del
clavegueram. Tot això ve de fora, benvingut sigui i tant de bo en vinguin més,
però l’esforç real que fa l’Ajuntament és de 55 milions, tot ho paguen els de
fora. Els recursos del pressupost ordinari són 55 milions i l’esforç que fa l’equip
de govern és aquest, el demés és endeutar-se i això ho sap fer tothom. La
resta, contribucions especials que paguen els ciutadans i subvencions que
vénen de fora, algunes gestionades per l’equip de govern i altres no, perquè
per exemple, el tema del Casino ja era una acció concertada, la Politècnica ha
vingut de la Generalitat, i el clavegueram sí que l’ha gestionat l’equip de
govern. Evidentment, aquest pressupost d’inversions no és un miracle.
Si analitzen que 446 milions són transferències de capital a FORUM, al Consell
Tecnològic, a l’INCASOL, etc. per uns convenis que hi ha, observen que els 90
milions que aporten a FORUM és el pressupost menor que hi ha hagut a
FORUM, ja que el 96 s’hi van aportar 103 milions i el 97 se n’hi van aportar
125. Si l’equip de govern vol potenciar tot el tema del barri antic, sisplau que hi
posin diners, perquè sinó es trobaran que cada cop van parlant més del barri
antic però cada cop hi posen menys diners i molt es tem que la seva solució és
que FORUM s’endeuti més. I aquí no s’hi val, perquè ha de ser l’esforç de
l’Ajuntament i l’esforç de l’Ajuntament no és dir “farem”, “volem”... sinó que és
dir “hi destinem tants diners”. Ara és quan les paraules s’han de convertir en
fets i veu que les paraules no es converteixen en fets, sinó que al barri antic si
destinen 35 milions menys que l’any passat.
El senyor Teixeiro i Macipe manifesta que, en principi, és obvi que entrar a
contestar una per una cada una de les diferents observacions que tant el
GMPP com el GMCiU han fet a la presentació del pressupost és pràcticament
impossible perquè han tocat tots els temes i les diferents posicions. Intentarà
agrupar les respostes en grans paquets perquè s’entenguin bé. No obstant
això, i abans de donar les respostes pròpiament, farà algunes matisacions
importants. Fonamentalment, en el tema del ball de xifres no hi entrarà perquè,
indubtablement, les xifres són les que són, són les que ha presentat, i no les
xifres que algú hagi preparat i que no coincideixin amb les de l’equip de govern.
És així de clar i no hi ha cosa més clara que la credibilitat objectiva de les
xifres.
Pel que fa al concepte de creixement estructural que ha introduït el senyor
Javaloyes, voldria comentar-li que creixement estructural no són
necessàriament les despeses corrents; tampoc es tracta de fer una classe
especial, per creixement estructural s’entenen aquelles despeses que creixen
per inèrcia, amb independència de la tendència econòmica, no el total de
despeses corrents; agafar les despeses corrents com a creixement estructural
no és tècnicament correcta.
Quant al senyor Oms, vol matisar-li que per les xifres que ha comentat, en les
seves anàlisis no contempla per res l’evolució del pressupost. El senyor Oms
agafa unes xifres inicials i no utilitza l’evolució del pressupost, cas en el qual,
indubtablement, totes les comparacions perden tot valor.
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Pel que fa al tema d’ingressos, reiterant el que ja ha comentat, dins del que
s’ha fet famós maquillatge pervers, la part corresponent als ingressos és
fonamental i ratifica tot el que ha dit. La projecció del pressupost d’ingressos és
real i, insisteix, els ingressos a finals del 98 seran teòricament iguals als
pressupostats. I dirà una cosa al senyor Oms: un dels components bàsics de la
credibilitat és l’exemplaritat, no es pot ser creïble sinó s’és exemplar. I per a
mostra un botó: no ha volgut treure projeccions anteriors realitzades en un altre
moment, ha agafat únicament i exclusiva la que ha realitzat l’equip de govern
fins ara, que és la de l’exercici 96, és l’única en la qual tenen absoluta i total
responsabilitat de l’exemplaritat i, en conseqüència de la credibilitat. I ho
comentarà: total d’ingressos corrents pressupostats a l’exercici 96: 4.097,8
milions; ingressos corrents liquidats: 4.109,9 milions. Aquí hi ha una desviació
de 0,29 %, cosa que representa 12,1 milions de pessetes. Pressupost de
transferències corrents pressupostades a l’exercici 96: 1.298,2 milions;
transferències corrents liquidades: 1.295 milions, és a dir, una desviació del
0,24 %, que són 3,2 milions. Insisteix si la credibilitat està basada en
l’exemplaritat, com a mostra un botó. El pressupost del 96 ratifica l’exposició a
nivell d’ingressos que ha comentat. El pressupost del 98 presenta com a
ingressos propis els 3.100 milions que ha comentat i les transferències corrents
els 1.451,5 milions. Total, aquest 3,5 que ha comentat.
Pel que fa a la projecció de les figures impositives més significatives, és
exactament el que ja ha comentat: l’IBI són 58,5 milions. Podrien entrar en el
càlcul que suposa arribar a aquestes xifres, no té cap tipus de problema: hi ha
el tipus del 0,92 % que es manté, la quota prevista del 98 que són 29,7 milions
més per la revisió cadastral i el que fa referència als increments vegetatius.
Aquí matisa al senyor Javaloyes que quan es comparen els creixements no tots
són com a conseqüència de les ordenances fiscals, sinó que també hi ha un
creixement derivat del propi creixement vegetatiu, és a dir, no tot prové de les
ordenances fiscals.
Pel que fa a l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, hi ha un augment de
16 milions de pessetes, és a dir un 4,24 % i tots els càlculs estan basats
exactament en l’estimació rigorosa del padró del 98 més els diferents
increments per rendiments de les tarifes, més l’estimació corresponent dels
increments vegetatius, i això els porta racionalment a la xifra que els ha
comentat.
Fent una mica més d’èmfasi en l’impost d’activitats econòmiques empresarials,
ja que el de professionals i d’artistes no experimenta cap decrement, sinó que
al revés, s’incrementa en un 1,22 %, l’impost d’activitats empresarials ve
justificat per la corresponent reubicació pressupostària; el fonament és sempre
el mateix: és un tema de càlcul projectiu, no hi ha cap intervenció, mentre no hi
hagi la perversió dels ingressos, és l’estimació del padró fiscal del 98, segons
les dades de setembre del 97, després s’efectua la projecció fins a 31 de
desembre del 97 i s’apliquen els diferents increments de les tarifes.
Pel que fa a l’ICIO, és una figura impositiva amb una evolució puntual molt
pròpia i amb les bases imposables que ha comentat. No obstant això, i per no
cansar una altra vegada amb les xifres, sí que vol introduir certs elements: és la
instrumentalització política que s’ha fet de deduir una baixa activitat a la ciutat
per haver pressupostat imports més baixos en el pressupost 98 que en el 97.
Aquesta instrumentalització política no és afortunada, per no utilitzar un altre
adjectiu i, indubtablement, com tota instrumentalització és bastant recurrent. A
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més, sabia que l’oposició trauria aquest tema i per això té les dades
preparades. A més de les dades comentades que justifiquen aquestes
previsions, l’evolució de les dades de l’IAE són les següents: a l’any 97 s’han
produït 877 altes, per 551 baixes i destaca que hi ha un increment de saldo net
d’activitat de 41 al comerç al detall de productes industrials no alimentaris; 47
d’increment de saldo net en l’agrupació de la construcció; 17 de saldo net en
comerç al detall de productes alimentaris; 22 de saldo net en l’agrupació de
serveis d’alimentació com restaurants, cafeteries, quioscos, etc. i 34 per saldo
net en serveis prestats a les empreses. És a dir, aquesta instrumentalització,
bastant “decimonónica” que s’ha utilitzat del pessimisme, de si són o no
capaços de tirar endavant, que el senyor Oms no tingui cap dubte que a l’estiu
fa calor, a l’hivern fa fred, i quan plou ho fa de dalt a baix. És així de clar, i tant
simple com el que ha utilitzat el senyor Oms.
Tampoc és afortunada l’asseveració que fa el senyor Oms de l’ICIO. Les
llicències d’obres majors concedides el 97 que acrediten ICIO són 147. Les
declaracions inicials presentades el 97 són 137, de les quals 89 corresponen a
llicències concedides el 97 i 48 corresponen a llicències concedides en anys
anteriors. És a dir, de 48 a 89 hi ha un increment considerable de llicències
d’activitats per ICIO. Insisteix, la pèrdua d’activitat econòmica per aquesta
pressupostació de menors ingressos en l’IAE i en l’ICIO no és afortunada.
Un altre gran paquet de temes que s’ha tocat és el de despeses de personal. El
pressupost 98, segons la classificació econòmica en el seu capítol 1, de
despeses de personal, reflecteix 2.221,1 milions de pessetes, que
homogeneïtzant els 172,6 corresponents als plans ocupacionals, parlaven de
2.048,5 milions de pessetes, que determinava un increment del 6,24 % com ja
ha comentat i no un 14% i escaig a què feia referència el senyor Javaloyes, que
suposa que era per la falta d’homogeneïtzació d’aquests 172 milions que ha
comentat. Com ve justificat numèricament aquest percentatge? Seguint la Llei
de pressupostos estatals, hi ha un increment lineal del 2,1% que correspon a
l’IPC del 98. Un increment mitjà del 2,5% pressupostat i que correspon a la
liquidació possible d’una paga extra per a tots els funcionaris, que vindria a
compensar la congelació salarial i que en la Llei d’acompanyaments ja es ve
parlant que es pot incorporar; s’està debatent aquesta qüestió i el pressupost
98 contempla aquesta possibilitat i depèn del fet que s’instrumenti en la Llei
d’acompanyaments, és a dir hi ha un 2,1% d’increment lineal i un increment
mitjà de 2,5% per a aquesta possible paga de compensació si realment
s’acompanya en la Llei de pressupostos. També és cert que si el Govern
central decideix no compensar la congelació salarial del 97, l’Ajuntament de
Manresa té la intenció d’utilitzar aquesta previsió per a una nova negociació del
catàleg, ja que s’entén que l’actual estructura salarial és dolenta. Una altra
qüestió és un petit percentatge d’augment pels increments en el concepte
d’antiguitat. El diferencial, fins al final, correspon a la previsió per moviments de
personal relacionats amb la incorporació de nou personal. Detallat tindran: 1.Personal laboral afecta a l’Escola d’Arts i Oficis, Conservatori i director del
Museu, així com l’ampliació fins a jornada completa amb motiu dels programes
de salut comunitària. És necessari realitzar això per adequar l’ensenyament a
la legislació actual. 2.- Personal de la brigada de manteniment. Es pressuposta
per a correspondre a l’evolució de les partides de manteniment, promoció
interna segons qualificació més retribució per adequació dels salaris i
incorporació de dues places. 3.- Personal d’Urbanisme. Contractació d’un nou
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lletrat necessari per l’increment de gestió o desenvolupament del Pla general
de Manresa i major dedicació per al control de les concessions de neteja dels
edificis. 4.- Personal d’Acció Ciutadana. A més del que ja ha comentat
anteriorment en relació al personal laboral de l’Escola d’Arts i Oficis i
Conservatori, també i amb destí a la realització de tasques de programació
cultural, es crea una plaça de tècnic superior de Cultura. 5.- Personal de
Sistemes d’Informació. Reestructuració interna modificant complements
específics, puntuació per lloc de treball. 6.- Personal de la unitat de Promoció
Econòmica i Ocupació. Creació d’un lloc de treball amb destí a la unitat
d’Ocupació, reconversió d’un lloc de treball de nivell de C a nivell B i també
creació d’un lloc de treball de peó per a cobrir les hores d’obertura del mercat
de Puigmercadal. 7.- Personal de l’Àrea de Presidència. Pressupost per a la
possible creació d’una plaça d’auxiliar d’administració general a jornada parcial
de 32 hores, per a cobrir el servei de la tarda. Tot això justifica l’increment de
personal que ha comentat del 6.24 %.
En relació a les polítiques funcionals, s’ha parlat dels òrgans de govern. Aquest
també és un tema recurrent i estàndard que se sol utilitzar per posar-se amb
l’equip de govern i, fins i tot, en algunes ocasions, segons com
s’instrumentalitzi, pot donar algun resultat. El creixement estructural d’aquesta
partida és 13,3 milions de pessetes i representa un 12,72% d’augment que es
justifica per l’acceptació durant tot l’any 98 del canvi de dedicació del regidor de
Seguretat Ciutadana i per la creació de la partida de promoció de l’Eix
Transversal, de 7,5 milions de pessetes.
També s’ha parlat de Seguretat i Protecció Civil. Les dades del pressupost 98
són les indicades, és a dir, el 2,9 % en creixement estructural i incloent les
inversions que afecten a aquesta funció, estarien en un 5,71%. En alguna
ocasió ja s’ha comentat en aquesta mateixa Sala de Plens la línia de treball en
relació a la Policia Local. S’està en aquest període de negociació col.lectiva
d’optimització de recursos humans, de buscar i trobar una millor forma de
redistribuir el personal. Un cop efectuada aquesta anàlisi d’optimització, existeix
també el compromís de cobrir en el 98 totes les baixes que la ciutat precisi.
S’ha parlat de les inversions i de les transferències de capital. En la presentació
del pressupost ha comentat el gran repte que suposava el pressupost del 98,
fonamentalment en el seu capítol d’inversions i que després de l’aprovació del
pressupost 98 vindrà el saber gestionar bé els recursos disposats en el total
d’inversions, que ja des d’un punt de vista de desenvolupament, han parlat ja
d’inversions reals 1.082,6 milions i de transferències de capital 346,5 milions.
Això representarà la necessitat dels 613 milions de préstecs bancaris per a
finançar part d’aquestes inversions. Aquest volum important d’inversions ve
justificat per un moment cojuntural important que viurà la ciutat: primer hi ha
l’aprovació i desenvolupament del Pla General de Manresa el 1997, que
permetrà la possibilitat de posar en marxa diversos projectes d’urbanització i
l’obertura aquests últims dies de l’Eix Transversal, amb la influència que pugui
tenir a la ciutat i a la comarca. Han parlat també de grans projectes, sobre els
quals no cal insistir.
En algun moment també s’ha parlat de les contribucions especials i vol deixar
clares les xifres perquè no hi hagi dubtes. A nivell de resum d’inversions s’han
deixat anar algunes xifres que no són les reals. Vol que quedi clar que en el
pressupost 98, per cada pesseta de l’Ajuntament, s’indueix 1,39 pessetes; al
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pressupost del 97, per cada pesseta de l’Ajuntament s’induïa 1,20 pessetes,
que representa aquest 16% del qual ha parlat.
Pel que fa al tema d’urbanitzacions, ascendeixen a 410,2 milions de pessetes,
que estan finançats en gran part per l’Ajuntament, que són 187,7 milions de
pessetes. La resta de xifres, indubtablement no té un suport correcte. Per
contribucions especials, 124 milions, per quotes d’urbanització 48,5 milions i
per subvencions, concretament de la Diputació, 50 milions. És a dir,
l’Ajuntament participa en un 45,76 %. D’una forma genèrica també s’ha parlat
dels préstecs, de la càrrega financera, etc., és a dir, la incidència del préstec
dels 613 milions de pessetes en l’estructura financera. Independentment del tot
el que s’ha comentat, la càrrega financera l’any 97 i la càrrega financera l’any
98 estaran en uns nivells d’aproximadament el 12,5 o el 12,6 % en relació al 25
% total que permet la legislació vigent.
El senyor Fontdevila i Subirana manifesta que li ha semblat veure que el
càlcul que feia el GMCiU a l’atribuir-los pessimisme, és molt senzill, ja que està
fet sobre la base del pressupost a gener del 97 i no tant sobre l’evolució que ha
tingut aquest pressupost, ja que els càlculs del 98 s’han fet mitjançant una
projecció en data setembre del 97. No hi ha un criteri de pessimisme en la
redacció del pressupost, sinó que diria tot el contrari i li ve de gust remarcar-ho
perquè després tots es faran els ofesos quan escoltaran enquestes que donen
que els manresans tenim sempre l’autoestima baixa. De fet, si només donen
criteris pessimistes, això gairebé és normal. Pensa que els criteris que hi ha al
darrera no són d’un excessiu optimisme, però sí que hi ha una voluntat de
continuïtat.
En segon lloc diu que, en definitiva l’elaboració del pressupost respon a un rigor
pressupostari; una altra cosa és que puguin estar d’acord amb els objectius que
es persegueixin.
(El senyor Oms interromp la intervenció del senyor Fontdevila, manifestant--li
que no li digui mentider. L’alcalde li diu que el senyor Fontdevila està fent la
seva intervenció, i que en el torn de rèplica ja podrà parlar. El senyor
Fontdevila diu al senyor Oms que es confon, que en cap cas li ha dit mentider.
N’està convençut. Només intenta explicar com s’ha calculat el pressupost del
98, i no s’ha calculat a partir del gener del 97, sinó a partir de l’evolució del
pressupost del 97, amb dades d’aquest mes de setembre. Això el senyor Oms
pot molt bé no saber-ho, però no li està dient mentider).
El senyor Fontdevila continua la seva intervenció dient que es pot parlar o es
pot dubtar dels objectius que aquest pressupost persegueix. En qualsevol cas,
vol insistir en què aquest pessimisme respon a la persecució d’uns determinats
objectius, i aquests objectius han estat ressenyats i s’han fet públics. Si no fos
pel senyor Teixeiro, si no fos pel que recullen del Pla Director d’Objectius,
difícilment s’embarcaria a donar un suport tant sincer a aquest pressupost.
Inevitablement, han sortit referències al dèficit, cosa que ja preveia. Des del
GMCiU es denuncia un pressupost que lluita poc contra el dèficit, que té una
voluntat petita contra el dèficit. Ell no sap si es pot denunciar un pressupost
que, de fet, el que busca fonamentalment és l’equilibri. Amb bona lògica i en
una situació de normalitat, si no arrosseguessin el dèficit que arrosseguen, creu
que un pressupost equilibrat seria allò que bonament es pot exigir a un equip
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de govern. Demanar una lluita contra el dèficit, quan l’han inflat en els anys
precedents, li sembla fora de lloc. I en qualsevol cas, i també per deixar-ho clar,
la reducció del dèficit no és l’objectiu únic d’aquesta legislatura, i això ho dirà
tantes vegades com convinguin, no és l’objectiu únic d’aquesta legislatura; és
un objectiu que, a més a més, d’entrada, tenia molta importància, proporcional
a la importància que tenia el dèficit.
Quan el senyor Javaloyes parla d’un pressupost electoralista, no sap com
prendre-s’ho, si es una visió perversa, si ho diu en negatiu entén que,
efectivament, seria molt negatiu dir que és electoralista; però, què vol dir que és
electoralista? Diria que tots els pressupostos que ha fet aquest equip de
govern, tots, han estat electoralistes, en un sentit positiu, perquè el que van dir
el primer dia de rebaixar el dèficit, i no posa el verb lluitar, sinó de rebaixar i de
treballar per uns objectius palpables i que busquessin complicitat amb la ciutat,
els han tirat endavant, objectius amb els quals respectarà sempre el desacord
de l’oposició, però, evidentment, han buscat de fer-los creïbles i comprensibles,
no sempre ho han encertat, i de comunicar-los a la resta de ciutadans. En
aquest sentit, si diuen que són electoralistes, ja n’està cofoi, per dir-li que els
del 97 i els del 96 i des que van entrar en aquesta santa Casa, com acostuma a
ser habitual, i per això són polítics - ni que sigui temporalment- ho són:
persegueixen el reconeixement i la complicitat de la ciutat. En qualsevol cas,
això sí, que no barregin mai inversions amb ordinari. Només per citar un
exemple: quan ha sentit que el sr.Javaloyes retreia 3,3 milions per participació
ciutadana, evidentment aquests són d’inversió, però n’hi ha molts d’altres,
perquè amb això no farien res, basats en el pressupost ordinari. No diu que no
ho hagi entès el senyor Javaloyes, ho diu perquè ho entenguin tots aquells que
els segueixen.
El senyor Javaloyes i Vilalta diu que li dóna la impressió que quan a l’equip
de govern no li agrada el que diu l’oposició, parlen sempre d’instrumentalització
política i de perversitat. La instrumentalització política la poden fer des de
l’oposició, evidentment, però també l’estan fent des de l’equip de govern des
del primer dia que van arribar. Que no s’equivoqui el senyor Teixeiro, que com
a responsable d’Hisenda és potser el primer responsable de la
instrumentalització política que fa l’equip de govern, perquè ha de tenir en
compte que els recursos econòmics fan que un equip de govern pugui derivarse o decantar-se d’una manera o d’una altra, i que la gestió d’aquest equip de
govern resulti més positiva o no tan positiva per la ciutat. Que el senyor
Teixeiro no els digui que estan fent instrumentalització política quan escolta
coses que no li agraden. No l’ofèn que li diguin que està instrumentalitzant
políticament segons quines coses, perquè en el fons, si ho fa, no ho fa a
consciència. Potser aquesta és la gran diferència entre ell i el senyor Teixeiro.
Estan parlant de gestió i utilització de recursos. A partir d’aquí, segons el
senyor Teixeiro, per les dades que els ha cantat i per la lectura de xifres
d’obertures i tancaments d’activitats econòmiques i de llicències, podrien dir
allò de “Manresa va bien”. Ell no dirà que Manresa va també ni tan malament,
Manresa és la ciutat de Manresa i punt. Té les seves dades, que són les que
dóna el senyor Teixeiro i, amb aquestes dades, recorda que ha dit que hi ha qui
veu l’ampolla mig buida i hi ha qui la veu mig plena, però no és qüestió de
pessimisme; és qüestió, en tot cas, d’optimitzar els recursos per millorar
l’administració, la gestió i els serveis de la ciutat de Manresa.
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El senyor Teixeiro ha parlat que aquesta vegada els pressupostos porten els
ingressos de l’IAE i l’ICIO més ajustats, reals. Vol dir amb això, que potser
durant els dos darrers anys no eren ajustats? És que potser aquest era un
maquillatge pervers del qual sempre està parlant el senyor Teixeiro i hi fa
referència habitualment? Si ara són tan reals i tan ajustats, què eren dos anys
enrere? En els darrers exercicis, l’increment de l’IBI s’ajustava al percentatge
que deia l’equip de govern, fos superior a la inflació, a l’IPC, al que fos, si
l’equip de govern deia el 5,4 de mitjana, s’ajustava al 5,4 de mitjana; es veu
que durant aquests dos anys no hi havia increment vegetatiu. El 98 n’hi haurà.
Però si hi ha increment vegetatiu el 98, també n’hi havia el 96 i el 97 i el que el
senyor Teixeiro no pot negar és que la pressió fiscal de l’impost sobre béns
immobles s’enfila a un 5,4 % i la inflació del 98, dècima amunt, dècima avall, és
un 2,1 % . Evidentment que no es morirà ningú per un 3% més, això ja ho
saben, però és evident que la pressió fiscal de la ciutat de Manresa incrementa.
Pel que fa al personal, el catàleg de treball que l’equip de govern va portar a
aprovació al Ple de l’Ajuntament, el va fer l’equip de govern; si ara resulta que
no és bo, ells sabran, però no fa gaire que l’han portat a aprovació. És possible
que la Llei d’acompanyament dels pressupostos permeti aquesta paga extra al
funcionariat, però això no treu el fet ineludible i inevitable que han de saber
utilitzar aquests recursos de manera adient, no senzillament per tenir una
partida a punt perquè si aquesta Llei d’acompanyaments no preveu la paga
extra, l’equip de govern revisi el catàleg de dalt a baix, per col.locar-hi els
diners. Evidentment que poden fer-ho, però no es pot anar així per la vida. Si
es pot fer, es fa, sinó que mirin d’ajustar-ho a la manera adient. Ja ho han fet,
un 33,5 % d’increment. Resulta que l’IAE baixa, que no hi haurà tantes
llicències urbanístiques, que els ingressos per promoció d’indústria i comerç
baixen, i ara falta més personal que mai. El GMPP no està plantejant aquesta
baixa d’ingressos com un element pessimista i negatiu, tot i que no ho veu de
bon grat, perquè potser l’equip de govern preveu que el teixit social d’aquesta
ciutat no generi el mateix increment productiu. Li preocupa que l’Eix
Transversal, del qual estan fent tanta cagarel.la, ha de ser una eina que
revitalitzi la ciutat de Manresa i la comarca del Bages, i això no es té en compte
en aquests pressupostos. L’Eix es la via de comunicació que ha de fer que
Manresa creixi, però no han d’esperar que els vinguin, sinó que els han de
buscar, i el que no entén és que per l’Eix, que encara no sap exactament que
significa, es gastaran 7,5 milions per promocionar-lo. Suposa que això serà per
promocionar-se com a Manresa, l’Eix que el promocioni qui l’ha de
promocionar, Manresa no s’hi ha de gastar un duro. Suposa que els diners
s’invertiran perquè la gent vingui a Manresa amb la bona excusa de l’Eix
Transversal. Però considera que 7,5 milions es poc, per una ciutat com
Manresa, que pretén ser quelcom més que una ciutat més de la Catalunya
interior. Per això no entén quan li diuen pessimista, no entén quan li diuen
manca d’autoestima. Pensa que Manresa, com totes les ciutats, té el govern
que es mereix, com Catalunya, el nostre país, té el Govern que es mereix, com
l’Estat espanyol té el Govern que es mereix i, a partir d’aquí, cada 4 anys és la
societat qui decideix quin govern vol. I l’autoestima no es genera amb
parlaments, l’autoestima es genera a partir de trempera i de fer coses per tirarles endavant. No entén que aleshores l’equip de govern digui que per IAE
reduiran, que per llicències urbanístiques, reduiran, quan precisament tenen
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totes les eines adequades després de molts anys per poder fer tot el contrari:
intentar assolir un creixement.
Hi ha moltes preguntes que li queden sense resposta. Quan sent que a la
Policia Local s’està mirant quins recursos tenen per optimitzar-los, pensa que fa
més d’una any que estan intentant optimitzar recursos i, com diu el senyor
Teixeiro, els números són els que són, són faves comptades i si l’equip de
govern té tan clar quin projecte de Policia Local vol per la ciutat de Manresa,
sap perfectament quants membres tenen d’aquest Cos per cobrir la política de
Policia Local que volen fer per Manresa. A partir d’aquí, no sap quant temps,
quants mesos, quants anys han de passar per saber com volen optimitzar els
recursos dels membres de la Policia Local de Manresa, si és que realment
volen implantar la figura del guàrdia de barri. Si no la volen implantar, no cal
que en parlin més, vagin fent l’optimització dels recursos de la Policia Local. No
li serveix que li diguin que per les baixes que hi hagi hi hauran altes, només
faltaria! Aleshores, ni optimització ni res, ja ni tindrien excusa. Perquè no es
plantegen decididament en lloc de tants advocats, tants manteniments, tanta
informació, posar-hi algú de la Policia Local? Aleshores potser s’entendria que
incrementessin un 33,5% de personal. Es pot haver equivocat en qüestions
tècniques, no és la seva qüestió ni ho pretén, però les explicacions de l’equip
de govern no l’han convençut. Quan diuen que no lluitaven pel dèficit, que ara
rebaixaran el dèficit, es pregunta, què han fet aquests dos anys?
Intentarà explicar al senyor Fontdevila que ha pretès dir quan ha dit que són
uns pressupostos electoralistes. I diu que ho intentarà perquè, de vegades,
penses una cosa i te’n surt una altra. Per ell, pressupostos electoralistes, en el
benentès de la paraula, també ho eren els del 79, 80, 85... Sempre fan
electoralisme els que són a la política. Això ho diuen tots. Ell ho deia perquè
durant dos anys, l’equip de govern ha mitigat molt el tema de la inversió real
pròpiament, d’executar obres a l’exterior, que es veiés un moviment ciutadà,
que la gent digui “quantes pales”, “quantes excavadores”... Ara resulta que dos
anys després d’intentar rebaixar el dèficit, quan al principi era lluitar contra el
dèficit i recorda que en van fer bandera d’aquest dèficit, ara es veu que la
bandera ja l’han abaixada, ara només és rebaixar el dèficit, cosa que li sembla
bé, però vol que les coses quedin clares. Ara sí, ara hi ha pales i excavadores
al carrer, això es fer política electoralista, i ho deia en aquest sentit. Això no pot
ser ben interpretat per la gent; com a ciutadà dirà “ja era hora que es fessin
coses”. Ell no diu que no s’hagin de fer coses, però alerta com es fan, aquí hi
ha la gran diferència. El que no entén és que d’aquests 1.429 milions
d’inversions reals, 482 són per Urbanisme, i d’aquests 482, 390 milions
conformen la part genèrica de moviment de carrers. Abans s’ha dit que
l’Ajuntament absorbia no sap quants milions d’això. Ell, les xifres que té, potser
s’ha equivocat, li donen que d’aquests 482 milions, 50 vénen per subvencions,
202 milions i escaig, és a dir un 41 % de crèdits, i 162,5 milions són
contribucions especials. És dir, li resulta, dècim amunt, dècim avall que un 7,5
% és l’únic que paga l’Ajuntament, del pressupost ordinari.
Li sembla molt bé que l’Ajuntament faci carrers, places, això s’ha de fer, no els
està pas dient que no, però alerta com les fan, perquè el que no poden fer és
refinançar el deute que ja tenien mitjançant crèdits per allargar el pagament i, a
sobre, aquest any posar-li una pilota de més de 500 milions de pessetes,
gairebé 600. Aquí és on no quallen, i per ell això és fer un pressupost
electoralista, per quedar bé, perquè han passat l’equador de la legislatura, els
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falta un any i escaig, han de fer coses, amb el bon sentit de la paraula, però
que no solucionen els problemes reals de la societat de Manresa. A partir
d’aquí, el que fan és agreujar els problemes de la societat, perquè si estan
traspassant crèdits amb dèficits posteriors per més endavant i ara hi posen una
pilota més de 600 milions, comprendran que estan hipotecant la ciutat pel dia
demà, és menjar “pa per avui i gana per demà”. El GMPP, amb 6.112 milions
de pressupost, no pot ser pessimista. Aposten pel creixement del pressupost,
però un creixement contingut, un creixement limitat, controlat, no un creixement
electoralista, senyor Fontdevila.
El senyor Oms i Pons demana disculpes per la seva intervenció fora de
l’ordre establert, però és la primera vegada que interpreta, i en aquest Ple ja hi
porta molts anys, que li diuen que diu mentides. Normalment, pot interpretar les
coses diferent, però de mentides no en diu mai.
Entrant en el tema, diu al senyor Teixeiro que ja ho sap que sempre plou de
dalt a baix, però li sembla que el senyor Teixeiro viu una època de sequera i té
problemes. Les dades les treu de la documentació que li ha donat l’equip de
govern, no té res més, i totes les dades les treu d’aquí, està disposat a què les
confrontin. Les sumes i les restes les ha repassat. Una vegada, li van donar
lliçons d’economia, una persona que ha assessorat la majoria d’empreses
d’Espanya, i li va dir: “en economia, és el compte de la vella, no et compliquis la
vida amb ràtios i massa coses”. Els números, com més senzills i més clars,
més entenedors són. Per tant, té cinc anys de pressupostos, i el senyor li pot
dir les evolucions i els ràtios que vulgui, ell en cap moment ha dit que el
pressupost del 97 tingués un tancament erroni, en cap moment ho ha criticat.
Potser el senyor Teixeiro té mala consciència, però ell no ha dit mai que el
tancament del 97 estigui malament. L’únic que ha dit és que pel 98 hi ha un
creixement negatiu, i el GMCiU no és pessimista, el pessimista és l’equip de
govern. Ell és molt optimista en el futur de Manresa, no és pessimista, l’únic
que ha posat de manifest és el pessimisme de l’equip de govern. Això voldria
que quedés clar. El GMCiU fa el pressupost sobre la base que tenen, si l’equip
de govern té més informació, i els la passen, podran decidir-ho. Però si no la
tenen han de fer servir el que tenen. I els números que tenen són aquests, no
en tenen d’altres. Té un pressupost del 97 i un del 98 i jutja pel que té, no pel
que no té. Potser si el senyor Teixeiro li dóna una altra cosa, el GMCiU amb
esforç de voluntat i sense el suport tècnic que té l’equip de govern, trauran les
seves conclusions. Però el que li ha dit, és bàsicament comparar 95, 96, 97 i
98. Per la seva experiència en el govern li ha de dir que quan es fa una
projecció amb tants anys, les desviacions no són tantes, perquè en teoria, al 98
ja hi ha d’haver posat les correccions del 97. Per tant, si ell fa una projecció de
varis anys, no diferiran. El senyor Teixeiro parla d’uns números i ell parla d’uns
altres. Possiblement el senyor Teixeiro el que ha de fer és parlar d’uns altres
números, perquè si entra en els seus, li estaria fent el joc, i el senyor Teixeiro
n’ha de dir uns altres. Això ho entén, però no li digui que això és mentida,
perquè el que diu no és mentida amb els números que té.
Pel que fa al tema de perversitat, aquí no n’hi ha. El que passa és que, de
vegades, ell parla de pomes i el senyor Teixeiro de peres. Ell no li pot dir que
no parli de peres, hi té tot el dret, però ell també té el dret de parlar de pomes.
El GMCiU vol deixar ben clara la contesta al que ha dit el senyor Teixeiro i li
sap molt greu que l’equip de govern vegi el futur de la ciutat amb unes activitats
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econòmiques tan malament. El GMCiU no és catastrofista i té un gran
optimisme en la ciutat, però veuen que l’equip de govern arriba a unes altres
conclusions. Pot assegurar al senyor Teixeiro que s’han passat moltes hores
repassant els números i el que li ha dit surt d’aquí. Si el senyor Teixeiro té un
altre llibret que li doni i en parlaran.
El GMCiU ha de donar solucions i dir que farien en el cas que estiguessin
davant d’aquests pressupostos. Creuen que s’hauria de fer un esforç important
de cara a la ciutat. L’equip de govern diu que aquest projecte està d’acord amb
el seu Pla Director d’Objectius, però no parlen del Kursaal, no parlen dels
accessos a l’Eix, no parlen d’adecentar la façana sud, no parlen de què pensen
fer amb el campus, fan una aportació d’1 milió a la piscina municipal, quan
saben que està caient i que haurien de fer un esforç, a la societat FORUM hi
estan aportant cada cop menys diners. Els sembla que si volen ser
conseqüents amb el que han estat dient en discursos i en rodes de premsa, de
tot això n’haurien d’haver parlat, si més no, una mica. El GMCiU els vol donar
una solució que ja saben que no serà compartida per l’equip de govern, perquè
això fos possible. Si agafen el pressupost del 97 i fossin suficientment valents
per dir “el pressupost del 97 l’augmenten un 2,1”, amb la justificació que se’ls
ha donat d’augmentar personal, ell li pot justificar augmentar-ne 100 de
persones, ja sap que fa falta molta gent, però s’imagina que el senyor Teixeiro
a la seva empresa diu “tant hi ha i tant he de pagar, doncs no em dóna pel
llogar el mosso de magatzem”. No es pot gastar el que no es pot. I li sembla
que l’equip de govern aquí s’està gastant el que no s’hauria de gastar. Per tant,
si el pressupost del 97, que segurament que el tancament serà molt correcta i
s’ajustarà perfectament a les premisses que tenen previstes, si augment en un
2,1 o un 2,3, podrien tenir un estalvi de 256 milions, amb els mateixos
ingressos i amb el mateix pressupost d’inversions. El GMCiU, aquests comptes
els ha fet incrementant el 97 un 2,1 %, afegint al 97 els 172 milions del plans
d’ocupació al capítol 1 i augmentant les despeses en béns corrents un 2,1.
Aleshores, al capítol 4, perquè els lliguin els números, hi han tret els 100
milions dels Plans d’Ocupació de l’any passat. Aleshores tenen que amb
aquests 256 milions podrien fer: prendre la decisió dels serveis directes al
ciutadà, és a dir, incorporar-ho al pressupost de despeses i convocar 10 places
de guàrdies de barri. Si ara es convoquen, no els hauran de pagar el sou, com
a mínim, fins el mes de setembre o el mes d’octubre, perquè entre
convocatòries i exàmens se’n van a després de vacances, per tant, necessiten
pocs diners pressupostats per convocar aquestes places. També creuen que
s’han de destinar més diners a Serveis Socials. El GMCiU destinaria 125
milions a disminuir el crèdit. No volen disminuir el pressupost d’inversions,
perquè si l’equip de govern ha pres aquesta decisió, doncs endavant, però sí
que hi troben a faltar moltes coses. Aportarien 110 milions al pressupost
ordinari i els passarien automàticament al d’inversions, de manera que en lloc
de 55 milions serien 160, que seria una aportació prou maca.Que no li diguin
ara que aquests números no s’ajusten a la realitat, perquè és molt possible, és
indicatiu, i els podrien desfer i fer-los d’una altra manera. Creuen que s’hauria
de continuar treballant en el pla d’ordenació de la Bonavista, comprant terrenys
i tirant endavant, que no és un pla que vagi començar el GMCiU sinó que el va
començar el primer Ajuntament socialista. El Puigberenguer no el poden deixar
abandonat, hi haurien de plantar arbres d’una certa alçada, de manera que
quan es faci la urbanització definitiva tinguin unes bones ombres.
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Hi ha uns terrenys que quan el GMCiU estava al govern hi anava molt al
darrera: són els terrenys de sota la Seu, que estan abandonats i es podrien
comprar. Creu que no és difícil de fer la gestió, i es podria fer una
circumval·lació fins a la plaça de la Reforma, passant per sota la Seu i es
podrien il·luminar les balmes que hi ha a sota. Aquesta seria un inversió de
molts pocs diners que realment donarien un gran encant. Creu que aquesta
seria una de les coses que hauria de fer l’equip de govern per millorar les
entrades. I matisa que està dient coses de pocs diners.
Una altra qüestió és l’entrada de l’accés de l’autopista, quan s’entra per
Viladordis, allò és fosc com la gola d’un llop i fora bo posar algun llum en aquell
revolt.
La piscina municipal creu que requereix una dotació important, per exemple 25
milions, tot i que es puguin anar a buscar recursos a la Generalitat i a la
Diputació. El GMCiU va fer el pavelló, encertat o no encertat, però els sembla
que a l’equip de govern li tocaria fer la piscina.
També farien falta alguns milions per fer un projecte definitiu del Kursaal, per tal
que quan anessin a les administracions, aquest projecte el poguessin tenir
elaborat. Malament podran anar a demanar que els donin les inversions
necessàries per poder arreglar el Kursaal si no tenen un projecte definitiu, el
que tenen ara és un avantprojecte.
El GMCiU valora globalment aquest pressupost, a la vista de les dades
analitzades fins aquí; entenen que el pressupost presentat és poc ambiciós i
poc engrescador, demostra la valentia a l’hora de plantejar-se els grans temes
de la ciutat i no té criteris per oferir-ne una visió global. Tampoc no confia en un
creixement econòmic i no es prenen decisions per facilitar aquest creixement.
Els ingressos directes es basen en els impostos que paguen els ciutadans que
resideixen a Manresa. Les minses aportacions pròpies de l’Ajuntament al pla
d’inversions són una clara demostració de les dificultats que el govern tripartit
té a l’hora de definir un model de ciutat. És necessari que es concentri el màxim
esforç econòmic per realitzar l’obra pública que lideri el creixement de la ciutat.
En definitiva, no hi ha voluntat de resoldre els problemes, sinó que només es
pretén tapar-los i dissimular-los sense apostar per trobar solucions. Creuen que
el futur de Manresa es mereix un altre pressupost. Sortosament, creuen que la
ciutat té més confiança en ella mateixa que no pas l’equip de govern, malgrat
es digui de progrés.
El senyor Teixeiro i Macipe diu que intentarà ser breu, fonamentalment en
replicar a les grans línies de resposta, sense entrar de nou en el debat de
xifres, perquè creu que ja ha estat suficientment debatut. Està convençut i fa
vots perquè així sigui, desgraciadament no pot fer grans coses més,
possiblement resar, que els joves que sorgeixin a la societat tinguin uns valors
diferents, perquè indubtablement, sentint al senyor Oms i al senyor Javaloyes,
entén perfectament com el ciutadà, com qualsevol persona, quan veu la
televisió fa “zapping” i canvia de canal, perquè no aporten absolutament res, no
incorporen cap valor sensible nou, que són coses que la nova ciutat necessita.
Diu al senyor Javaloyes que quan es parla d’instrumentalització política, el que
vol dir és una mitja veritat, és una mitja mentida, és un tema que té una
perfecció social, no ser el suficientment sincer per portar l’aigua al nostre molí,
és el clàssic discurs que respon a una sensibilitat que està convençut que serà
diferent. Concretament, posarà un exemple perquè entenguin el que vol dir:
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instrumentalizació política és dir que quan es fa una revisió cadastral afecta a la
renda, això per ell és instrumentalitzar políticament un tema, perquè el correcte,
honest i transparent, és a dir una sèrie de valors que la nova joventut requereix,
és dir que la revisió cadastral afecta a la renda sempre i quan l’increment sigui
el 82%; no dir el 82%, excloure aquest 82%, això és instrumentalitzar
políticament. A partir d’aquí, en els temes concrets de l’IAE de l’ICIO, per no
insistir en els mateixos arguments, hi ha una instrumentalització política perquè
no es diu la veritat, es diu allò que normalment s’espera que diguin, no s’és
capaç de tenir l’honestedat suficient per dir això està bé o això està malament,
sinó que s’utilitzen parcialment els temes. En qualsevol cas, no s’ofèn quan
algú diu alguna cosa que no és certa, s’ofèn únicament quan alguna cosa
afecta la seva autoestima, que potser tampoc sap el senyor Javaloyes què vol
dir. Sobre si la ciutat va bé o va malament, diu que la ciutat és un conjunt de
moltes coses, és un conjunt de molts factors i no només és un conjunt de la
política que l’Ajuntament faci o deixi de fer. Són necessàries moltes més coses
perquè la ciutat vagi endavant, i si no hi ha creativitat, no hi ha capacitat
d’impulsar valors nous, indubtablement la ciutat no anirà endavant,
independentment d’un tipus de pressupost o d’un altre. En el tema de la pressió
fiscal, no voldria ratificar-se tantes vegades, la pressió fiscal és la que ha
comentat i el pressupost 98 no comporta cap pressió fiscal superior a la de
l’any 97. Diu que el senyor Oms potser no l’ha entès prou bé, potser ell no s’ha
explicat massa bé, però en cap moment li ha dit mentider, en cap moment ha
dubtat de les seves dades.El que sí que li ha dit i li tornarà a repetir, una mica
més a poc a poc perquè l’entengui, és que les comparacions que ha fet el
senyor Oms no corresponen a la realitat, és a dir, quan en un pressupost inicial
hi ha unes modificacions, hi ha una evolució, dóna lloc a un pressupost ajustat.
A partir d’aquest pressupost ajustat és quan es projecta el pressupost del 98.
No és que al senyor Oms li falti cap tipus de document, això és el més
elemental de la tècnica projectiva, és a dir, no es tracta que el senyor Oms
tingui un document i li’n falti un altre. Si el senyor Oms estima convenient fer els
càlculs de comparació amb aquest document que té, creu que està en un error;
el que ha de fer és dir “per fer aquests càlculs, aquesta informació que tinc no
em serveix, faciliti-me’n una altra”, però pel fet que no la tingui no vol dir que
utilitzi documents inservibles. En tot cas, el senyor Oms no l’ha entès bé perquè
ell ha utilitzat l’exercici 96 com a exemple de credibilitat, que és el que,
possiblement els falti. S’ha mostrat apassionat en el resultat del pressupost
d’ingressos de l’exercici 98 i, com a fortalesa a aquest argument, acompanya
l’exemple del 96. No vol ser excessivament sofisticat, però figura que aquesta
empresa d’aquell economista que aconsella al senyor Oms, ha fet fallida,
perquè al segle XX, amb aquests sistemes de control que preconitza el senyor
Oms, els pocs recursos que té no els posaria a les seves mans, sense caure
tampoc en la sofisticació de la informació, però això del “compte de la vella”,
era necessari després de la guerra perquè hi havia moltes necessitats, però no
a l’any 2000, amb els índexs de competència que hi ha. De tota manera, és un
tema estrictament personal del senyor Oms.
Vol insistir en l’argument de la mentida, en cap moment ha dit que el senyor
Oms fos mentider, ni se li ha acudit. Simplement li ha dit que la disfunció
aparent de les dades, possiblement fos deguda a això que li ha comentat de la
tècnica projectiva.
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Pel que fa a la llista de coses que ha esmentat el senyor Oms, amb tan bon
esperit i amb tan bona ànima, li diu que s’esperi al 99 i les faci. Quan tingui
l’alcaldia podrà prioritzar el que vulgui. Mentrestant, poden o no poden
compartir les prioritzacions, ja que aquestes no són de l’oposició sinó que són
de l’equip que governa.
El senyor Mora i Villamate diu que amb la brevetat que acostuma sempre a
utilitzar, voldria fer algunes referències a propòsit de les pomes i de les peres,
de les quals parlava el senyor Oms. És lògic que l’equip de govern parli de
pomes i que l’oposició parli de peres, el que ja no és tan lògic és que ell parli de
les pomes de l’equip de govern com si fossin peres. Això ho diu perquè del fet
que algunes figures impositives d’ingressos baixin se’n dedueixi que això és
que l’equip de govern desconfiï de la ciutat, té el mateix rigor que si del fet que
els carrers estan mullats es desprengués la conclusió que ha plogut, perquè pot
ser que entremig hagin regat. Per tant, li sembla que al fer aquesta conclusió, el
senyor Oms fa un salt en el buit, perquè el què l’interessa és crear aquesta
imatge. De fet, aquest pressupost, si per alguna cosa es caracteritza, i ho ha dit
al començament de la seva intervenció, és perquè aposta per la banda alta de
les possibilitats de l’Ajuntament i també de la ciutat i, per tant, des d’aquest
punt de vista és un pressupost optimista, és un pressupost que aposta
precisament per donar suport, per acompanyar, per incentivar aquest nou
dinamisme, que no és que l’equip de govern prevegi que tingui la ciutat, sinó
que estan veient que té la ciutat. Des d’aquest punt de vista negaria clarament,
perquè a més és un fet que el mateix pressupost demostra, que del fet de la
previsió que es fa d’algunes figures impositives, se’n pugui deduir amb aquesta
vehemència que expressa el senyor Oms, que l’equip de govern tingui una
visió negativa del futur de la ciutat.
El senyor Javaloyes i Vilalta diu que vol intervenir, no com a torn de rèplica
pel contingut elevat que s’ha fet abans, sinó senzillament per deixar clars uns
petits conceptes. De tot cor i amb tot el “carinyo” del món, diria al senyor
Teixeiro que s’acosti l’orinal perquè ha pixat fora, i quan pixi, pixi bé, perquè si
al senyor Teixeiro no li agrada l’autoestima que té per Manresa, si al senyor
Teixeiro no li agrada que li digui que és el tema de la instrumentalització política
des de la seva vessant, si no li agrada que li diguin que el maquillatge pervers
potser l’ha fet ell durant dos anys amb una sèrie de partides d’ingressos i ara
diu que són els de veritat, si el senyor Teixeiro té tota la raó, ho sap tot, és un
gran Déu, el qui li parla és un pobre desgraciat regidor d’aquest Ajuntament
que intenta aplicar la seva poca sapiència amb els continguts que aquí es
plantegen. Però això no dóna dret al senyor Teixeiro a desqualificar
l’autoestima dels demés, ni a desqualificar a les persones per desqualificar-les.
Insisteix, i li diu amb tot “carinyo”, amb tot amor, que s’acosti l’orinal i no pixi
fora, sisplau. Li sembla que el debat que portaven fins ara era suficientment
correcte i adequat amb les formes, almenys per part seva, i creu que no era
mereixedor de l’expressió tan voluptuosa i tan ridícula que el senyor Teixeiro ha
esmerçat envers els plantejaments que no li agraden i, en definitiva, aquest és
el seu problema. De tota manera li dirà una cosa: ha parlat del cadastre, i dir
que el GMPP ha instrumentalitzat el tema del cadastre senzillament perquè han
dit que això afectarà la renda, és que el senyor Teixeiro quan no vol no escolta,
i no hi ha pitjor sort que aquell qui no vol escoltar. Perquè el GMPP, a més a
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més hi afegia que malgrat el coeficient reductor hi hauria qui podria trobar-se
afectat per la renda i el GMPP, en tot cas, en el tema bàsic de la revisió
cadastral no feia èmfasi en el tema de la declaració de la renda. És en l’IBI que
en feia, amb l’IBI que tant cou al senyor Teixeiro, és aquest IBI que, per escrit,
va prometre que reduiria el coeficient impositiu, i no ho ha fet. És l’IBI que
paguen tots els ciutadans i ciutadanes de Manresa, és l’IBI que paguen aquells
propietaris hisendats i potentats, que tant li agrada expressar al senyor
Teixeiro, i també aquells ciutadans i ciutadanes de Manresa que viuen en pisos
de lloguer, són aquells comerços que dia rere dia tenen la persiana oberta i
paguen un lloguer d’aquell establiment; aquests veuran incrementar l’IBI, la
renda, possiblement com un element més, com l’impost de successions, com el
de donacions. D’instrumentalització política, ell ja li ha dit que en feia, el senyor
Teixeiro es veu que no en fa, és un sant. Ja diuen que no hi ha pitjor geperut
que aquell que no es veu el seu gep.
El senyor Oms i Pons diu que ja ha acabat la seva intervenció. Només dirà al
senyor Teixeiro que el que ha dit abans ho va dir un Il.lustre ministre socialista
en una conferència a l’IESE parlant de l’enginyeria financera de Rumasa; va dir
que l’economia és molt clara i les giragonses i les històries porten a mal fi.
L’alcalde intervé dient que el debat ha estat suficient. Només farà dues
aportacions: diu al senyor Javaloyes qui li han contestat per activa i per passiva
la “famosa carteta” i aquest alcalde no hi tornarà. En tot cas, li demanaria que
agafés les actes del Ple quan s’ha parlat d’aquesta “famosa carteta” del 96. La
diferència entre l’any 96 i el 97 és que va aparèixer un Decret que va signar el
ministeri d’Economia i Hisenda i, evidentment, ho modifica tot. Ha dit això,
bàsicament, perquè sinó dóna la sensació que aquest equip de govern no vol
contestar una acusació que constantment realitza el GMPP.
Entenen que el pressupost és equilibrat, ja s’ha manifestat reiterades vegades,
i si d’alguna cosa els han d’acusar no és del pessimisme del 98, sinó d’un
excessiu optimisme del 97, perquè aquesta discussió que constantment ha
aparegut respecte que l’IAE, l’ICIO, llicències d’obertura d’establiments i
llicències urbanístiques, tenen una adequació a la baixa, bàsicament manifestar
que l’increment del 96 respecte del 97 va estar respectivament d’un 30 %, d’un
47%, d’un 30% i d’un 45%. Insisteix, si d’alguna cosa els han d’acusar és d’un
excessiu optimisme el 97, i el 98 l’equip de govern vol realitzar un pressupost
ajustat, que és com ha de ser i si hi hagués algun tipus d’increment d’aquestes
partides, anirien a parar directament a tapar dèficit. Si els han d’acusar d’alguna
cosa que els acusin de l’optimisme del 97 i, de totes formes, en la liquidació del
pressupost de l’exercici 97 veuran que pot arribar a tenir un bon resultat.
El senyor Oms i Pons matisa que el GMCiU no tindria cap inconvenient en
votar favorablement a FORUM i Aigües de Manresa, però per imperatiu legal
han de votar-ho conjuntament amb el pressupost de l’Ajuntament. Que quedi
clara la seva postura de no involucrar el seu sentit de vot a Aigües de Manresa
i FORUM.
L’alcalde precisa que es passarà a la votació del dictamen del pressupost
general de l’Ajuntament de Manresa per a l’exercici de 1998, integrat pel
pressupost d’aquesta Corporació, el d’Aigües de Manresa i el de FORUM.
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Sotmès el dictamen a votació, el dictamen esmentat, s’aprova per 13 vots
afirmatius ( 8 GMS, 3 GMERC i 2 GMIC-EV) i 11 vots negatius ( 9 GMCiU i 2
GMPP).
L’alcalde manifesta que prèviament a l’inici del Ple, ha parlat amb els diferents
portaveus, tant del GMPP, com del GMCiU, del GMERC i del GMIC-EV, i han
quedat que amb aquells dictàmens en què hi hagi acord es procediria
únicament i exclusivament a la lectura per part del secretari i a la seva votació
corresponent, per tal que el Ple de l’Ajuntament, encara que sigui l’últim
d’aquest any, no acabi a misses dites.
L’alcalde disposa la lectura i la votació conjunta dels dictàmens compresos en els
punts 3.2, 3.3, 3.4 i 3.5 de l’ordre del dia.
3.2

REVISAR EL CÀNON DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL
SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I DE NETEJA
DE LA VIA PÚBLICA DEL MUNICIPI DE MANRESA, ADJUDICAT A
L’ENTITAT MERCANTIL FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS, SA.

El secretari dóna compte del dictamen de l’Alcalde de data 27-11-97 que,
transcrit, diu el següent:
“Vista la instància de referència registre d’entrada número 20330/18.07.1997,
subscrita pel senyor Aureli Blasco i Lázaro, en representació de l’entitat
mercantil FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.,
adjudicatària de la concessió administrativa del servei públic de recollida de
residus sòlids urbans i de neteja de la via pública del municipi de Manresa, per
la qual sol·licita la revisió del cànon de la concessió pel present exercici de
1997.
Atesos els informes emesos pel senyor Tresorer, Cap dels Serveis Financers,
en data 7 de novembre de 1997, i pel TMG de Contractació i Patrimoni en data
21 de novembre de 1997.
De conformitat amb les clàusules 74 i 75 del plec de clàusules que regulen la
concessió.
L’alcalde-president, proposa al ple de la corporació l’adopció del següent
ACORD
PRIMER. Revisar el cànon de la concessió administrativa del servei de
recollida de residus sòlids urbans i de neteja de la via pública del municipi de
Manresa, adjudicat a l’entitat mercantil FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS, S.A. (A-28037224 - Polígon Bufalvent, carrer Narcís Monturiol
número 12 de Manresa), aplicant-se una revisió del cànon de la concessió del
2,8 %, amb efectes des del dia 1 de gener de 1997, equivalent a un coeficient
de revisió Kt d’1.16832.
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SEGON. Establir, amb efectes des del dia 1 de gener de 1997, un cànon anual
de 475.691.511 PTA, equivalent a un cànon mensual de 39.640.959 PTA
(ambdós cànons amb l’IVA inclòs al tipus del 7%), resultant d’aplicar el
coeficient Kt, de conformitat amb l’annex I a aquest dictamen.
TERCER. Reconèixer un crèdit a favor de la concessionària, per diferències de
cànon corresponent al període de l’1 de gener al 31 d’octubre de 1997, per un
import total de 10.810.050 PTA, segons l’annex II a aquest dictamen.
QUART. Facultar al senyor alcalde-president per a la signatura de la
documentació necessària per a la complimentació d’aquest expedient.”
3.3

ACCEPTAR I CONSIGNAR PRESSUPOSTÀRIAMENT LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA
PEL
GABINET
D’INTEGRACIÓ
EUROPEA
I
SOLIDARITAT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, PER IMPORT
D’1.000.000 PTA.

El secretari dóna compte del dictamen de l’Alcalde de data 2-12-97 que,
transcrit, diu el següent:
“Atès que en nom d’aquest Ajuntament la Regidoria de Participació Ciutadana
va adreçar a la Diputació de Barcelona en data 8 de juliol de 1997 una
sol.licitud de subvenció per organitzar la Setmana Solidària de Manresa,
acollint-se a la convocatòria de subvencions per a activitats de sensibilització
per a la solidaritat amb el Tercer Món, establertes per Decret de Presidència de
la Diputació el 17 de febrer d’enguany i publicades, juntament amb les seves
bases d’atorgament, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, núm. 51, de
28 de febrer de 1997.
Atès que l’Excm. President de la Diputació de Barcelona, per Decret de data 10
de novembre de 1997, ha aprovat la concessió per part del Gabinet d’Integració
Europea i Solidaritat d’una subvenció a l’Ajuntament de Manresa.
Atès allò que estableixen l’article 25.1 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases de Règim Local, i els articles 63 i 68 de la Llei 8/87, de 15 d’abril,
Municipal i de Règim Local de Catalunya, sobre les competències dels
municipis.
Atès allò que disposen els articles 2 i 40 de la Llei 38/88, de 28 de desembre,
Reguladora de les Hisendes Locals, sobre el règim general de les subvencions.
L’Alcalde-President que subscriu té l’honor de presentar al Ple de la Corporació
Municipal l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- ACCEPTAR i consignar pressupostàriament com a ingrés al
pressupost de l’exercici 1997 la subvenció concedida pel Gabinet d’Integració
Europea i Solidaritat de la Diputació de Barcelona que es relaciona:
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-Setmana Solidària de Manresa .................................................... 1.000.000.-Pta
SEGON.- FACULTAR L’Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la
documentació necessària per portar a terme l’acord en tots els seus punts.”
3.4

PRENDRE CONEIXEMENT I RATIFICAR EL DECRET DICTAT PER
L’ALCALDE-PRESIDENT, EN DATA 28-11-97 SOBRE ACCEPTACIÓ
DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA DIRECCIÓ PROVINCIAL DE
L’INEM, PER IMPORT DE 2.610.000 PTA; I APLICAR AQUESTA
SUBVENCIÓ AL PRESSUPOST DE L’EXERCICI DE 1998.

El secretari dóna compte del dictamen de l’Alcalde de data 2-12-97 que,
transcrit, diu el següent:
“Vist el decret dictat per l'Alcalde-President en data 28 de novembre de 1997 que
transcriu el següent:
"Atès l'interès d'aquest Ajuntament a participar i col.laborar en el foment i
promoció de l'ocupació de treballadors en atur que anualment convoca
l'INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO dins el programa de Plans d’Ocupació
INEM/Corporacions Locals.
Atesa la carta signada pel Director Provincial de l'Instituto Nacional de Empleo on
es comunica que la Direcció Provincial de l'INEM disposarà de noves
disponibilitats pressupostàries, dintre de l'execució de l'exercici 1997, per
subvencionar Plans d'Ocupació en col.laboració amb Corporacions Locals, amb
l'objectiu de contractar aturats amb dificultats d'inserció i amb una durada de tres
mesos.
Atès l'ofici amb registre d'entrada núm. 31293 de data 26 de novembre de 1997,
signat pel Director Provincial de l'INEM, en el que es relaciona el projecte aprovat
i la subvenció assignada.
Atesa l'Ordre de 2 de març de 1994 publicada al BOE núm. 62 de data 14 de
març de 1994, així com el Reial Decret 735/1995, de 5 de maig, pel que es
regulen les agències de col.locació sense fins lucratius i els Serveis Integrats per
a l’Ocupació, l’Ordre del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de data 10
d’octubre de 1995 que desenvolupa el títol II del Reial Decret esmentat, i la
Resolució de 13 de febrer de 1996.
Vist el que estableix l'article 25.1 de la Llei 7/85 de 2 d'abril Reguladora de les
Bases de Règim Local; i l'article 68.1.g) de la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de
Règim Local de Catalunya.
Aquesta Alcaldia-Presidència en ús de les facultats que té atribuïdes, ha
RESOLT
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ACCEPTAR com a ingrés la subvenció concedida per la Direcció Provincial de
l'INEM de 2.610.000.-PTA per a realitzar el projecte dins la convocatòria del
Programa INEM/Corporacions Locals, Plans d'Ocupació/1997.
El projecte aprovat i la subvenció corresponent, és la següent:
Nom del projecte
ARRANJANT LES ESCOLES

persones
6

Subvenció
2.610.000.-PTA

És per això que aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les facultats que té
atribuïdes, proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents:
ACORDS
1.- DONAR-SE PER ASSABENTAT AQUEST PLE DE LA CORPORACIÓ del
Decret dictat per l'Alcalde-President en data vint-i-vuit de novembre de mil noucents noranta-set i que ha quedat transcrit en la part expositiva del present
dictamen i RATIFICAR-LO.
2.- APLICAR la subvenció concedida per la Direcció Provincial de l'INEM de
2.610.000.-PTA en el pressupost de l'exercici de 1998.”
3.5

ESTABLIR LA MESURA PROMOCIONAL DEL MERCAT MUNICIPAL
DE PUIGMERCADAL CONSISTENT EN ASSUMIR EL COST DE LA
PRIMERA HORA O FRACCIÓ D’APARCAMENT A L’APARCAMENT
SOTERRANI DEL RECINTE I RATIFICAR L’APLICACIÓ D’AQUESTA
MESURA EFECTUADA DES DEL DIA 4 D’AGOST DE 1997.

El secretari dóna compte del dictamen de l’Alcalde de data 4-12-97 que,
transcrit, diu el següent:
“Atès que l’Ajuntament va assumir,des del dia 1 de gener de 1997,la gestió
directa del Mercat Municipal de Puigmercadal,com a conseqüència de
l’adjudicació al seu favor dels drets de la concessió administrativa de
l’explotació del Mercat i de l’aparcament públic de Puigmercadal.
Atesa la necessitat de realitzar diverses mesures de promoció del Mercat, entre
les quals s’ha considerat prioritària la de facilitar l’aparcament dels clients del
Mercat i ordenar l’accés i estacionament dels vehicles a la plaça del Mercat,
limitant-se exclusivament al necessari per a les operacions de càrrega i
descàrrega de mercaderies.
Atès que a l’expedient de revisió del règim tarifari dels serveis del Mercat,
aprovat pel Ple de la Corporació Municipal del dia 17 de març de 1997,es va
preveure que el cost de la primera hora o fracció d’aparcament dels clients del
Mercat a l’aparcament públic del recinte fos assumit amb càrrec al pressupost
general d’explotació del Mercat, de manera que els hi resultés gratuïta. Per fer
front a aquesta despesa es va fer la corresponent dotació a la partida
622.4.227 del Pressupost Municipal de l’exercici 1997.
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Atès que l’aplicació de la mesura promocional d’oferir una hora gratuïta als
clients, inicialment prevista per tot l’exercici, es va demorar per diverses
circumstàncies, fins el dia 4 d’agost de 1997.
Atès que PARKINGBAGES,S.L., actual administradora de l’aparcament en
virtut d’un contracte de sots-contractació de l’administració subscrit amb l’entitat
CAIXA D’ESTALVIS DE MANRESA, accepta com a compensació per cada
primera hora o fracció d’aparcament que realitzin els clients del Mercat ,el preu
de 65 PTA (IVA inclòs),import que és el previst al nou règim tarifari de
l’aparcament aprovat inicialment pel Ple de la Corporació del dia 15 de
setembre de 1997.
Vist l’informe emès pel Cap de Servei de planificació i Coordinació.
L’Alcalde-President té l’honor de proposar al Ple de la Corporació l’adopció dels
següents
ACORDS:
Primer.- Establir la mesura promocional del Mercat Municipal de Puigmercadal,
consistent en assumir el cost de la primera hora o fracció d’aparcament a
l’aparcament soterrani del recinte, efectuat pels clients del Mercat dins de
l’horari d’obertura al públic del Mercat.
Segon.- Ratificar l’aplicació d’aquesta mesura efectuada des del dia 4 d’agost
de 1997 fins a la data d’aprovació del present dictamen pel Ple Municipal,
efectuant les oportunes dotacions de crèdits pressupostaris per atendre les
despeses corresponents al període comprès entre la data esmentada i el 31 de
desembre de 1997, a partir d’un cost de 65 PTA /hora o fracció (IVA inclòs) .
Tercer.- L’aplicació de la mesura promocional pels exercicis 1998 i següents
estarà condicionada a l’existència de consignació pressupostària suficient per
atendre les despeses derivades de la mateixa i a la repercussió del seu cost en
les tarifes dels serveis del Mercat que satisfan els concessionaris de les
parades i llocs de venda. El cost a repercutir serà la tarifa de la primera hora o
fracció que pels clients del Mercat prevegui el règim tarifari vigent de
l’aparcament.
Quart.- Facultar al Regidor-Delegat de Sanitat, el qual té delegades les
competències de gestió del Mercat Municipal de Puigmercadal, per poder
suspendre o limitar l’aplicació de la mesura en funció de les previsions
pressupostàries i d’hores d’ocupació, per establir una xifra mínima de venda o
altres requisits per tenir dret a l’hora gratuïta d’aparcament, així com establir els
sistemes de gestió i control que faci més efectiva l’aplicació de la mesura.”
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens compresos en els punts 3.2, 3.3, 3.4 i
3.5 de l’ordre del dia, s’aproven per unanimitat dels 24 membres presents.
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3.6

RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR DE LA
SOCIETAT PARKINGBAGES, SL, PER IMPORT DE 709.605 PTA, PEL
SERVEI DE PÀRQUING DE LA PRIMERA HORA O FRACCIÓ
REALITZAT PELS CLIENTS DEL MERCAT MUNICIPAL DE
PUIGMERCADAL, A L’APARCAMENT PÚBLIC D’AQUEST MERCAT.

El secretari dóna compte del dictamen de l’Alcalde de data 4-12-97 que,
transcrit, diu el següent:
“Vistes les factures presentades per la societat mercantil PARKINGBAGES,
S.L. corresponents a la prestació del servei d’aparcament de la primera hora o
fracció dels clients del Mercat Municipal de Puigmercadal, realitzat a
l’aparcament públic de Puigmercadal durant els mesos d’agost, setembre i
octubre del present any 1997.
Atès que als pressupostos d’explotació dels expedients de revisió del règim
tarifari dels serveis del Mercat Municipal de Puigmercadal i de les tarifes de
l’aparcament, aprovats pel Ple de la Corporació Municipal dels dies 17 de març
i 15 de setembre de 1997,es va preveure que el cost de la primera hora o
fracció d’aparcament dels clients del Mercat fos assumit amb càrrec al
Pressupost general d’explotació del Mercat, de manera que els hi resultés
gratuïta. Per a fer front a aquesta despesa es va fer la corresponent dotació a
la partida 622.4.227 del Pressupost municipal de l’exercici 1997.
Atès que l’aplicació de la mesura promocional d’oferir una hora gratuïta als
clients del Mercat es va realitzar a partir del dia 4 d’agost de 1997,data en que
va entrar en vigor la nova ordenació de l’aparcament del recinte exterior del
Mercat, que va restringir l’accés i estacionament de vehicles a la plaça del
Mercat.
Vist l’informe emès pel Cap de Servei de Planificació i Coordinació, justificatiu
de la necessitat de procedir a acordar el reconeixement de crèdit.
Aquest Alcalde-President té l’honor de proposar al Ple de la Corporació
Municipal l’adopció del següent
ACORD:
Reconèixer un crèdit extrajudicial a favor de la societat PARKINGBAGES, S.L.
(NIF B-60.500.378),per un import de SET-CENTES NOU MIL SIS-CENTES
CINC (709.605’-) pessetes, corresponent a les factures números
0897/12,0997/13 i 1.097/14,pel servei d’aparcament de la primera hora o
fracció a favor dels clients del Mercat Municipal de Puigmercadal realitzat a
l’aparcament públic de Puigmercadal durant els mesos d’agost, setembre i
octubre de 1997. El pagament d’aquest crèdit és farà amb càrrec a la partida
622.4.227 del Pressupost Municipal vigent.”
El senyor Teixeiro i Macipe explica que en els pressupostos d’explotació
corresponents a la revisió del règim tarifari del Mercat Municipal de Puigmercadal,
aprovats als mesos de març i setembre de 1997, es va preveure que els cost de
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la primera hora o fracció d’aparcament dels clients del mercat aniria a càrrec
d’aquests pressupostos. Per respondre d’aquesta previsió hi havia una partida al
pressupost de despeses. Però, per diverses circumstàncies, no va ser possible
començar a aplicar aquesta nova mesura fins al quatre d’agost del 1997 d’acord
amb l’informe del director del Mercat Municipal de Puigmercadal. Es va creure,
erròniament, que hi hauria prou amb la presentació mensual de les factures
corresponents als tiquets d’aparcament perquè el procediment administratiu no
es ressentís. El servei es va efectuar durant els mesos d’agost, setembre i
octubre del 1997. Per subsanar l’error que ha explicat es presenta al Ple aquest
crèdit extrajudicial de 709.605 pessetes a favor de la societat Parkingbages, SL.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 15 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC,
2 GMIC-EV i 2 GMPP) i 9 abstencions (GMCIU).
L’alcalde disposa la lectura conjunta i la votació separada dels dictàmens
compresos en els punts 3.7, 3.8 i 3.9 de l’ordre del dia.
3.7

AUTORITZAR A AIGÜES DE MANRESA, SA, PER CONCERTAR UN
CRÈDIT DE TRESORERIA PER IMPORT DE 160.000.000 PTA, AMB EL
BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO, S.A. I UN PRÉSTEC AMB CAIXA
D’ESTALVIS DE MANRESA PER IMPORT DE 76.000.000 PTA.

El secretari dóna compte del dictamen de l’Alcalde de data 4-12-97 que,
transcrit, diu el següent:
“L’article 55 de la Llei 39/1988 de 28 de Desembre Reguladora de les Hisendes
Locals, en la redacció que li donà l’article 139.6 de la Llei 13/1996 de 30 de
Desembre de Mesures Fiscals, Administratives i de l’Ordre Social que disposa
que: els organismes autònoms i les societats mercantils locals precisaran la
prèvia autorització del Ple de la Corporació i informe de la Intervenció per a la
concertació d’operacions de crèdit.
Per escrit de data 1 de desembre de 1997 del gerent, en Josep Alabern i Valentí,
de la societat Aigües de Manresa, S.A. es dóna trasllat dels acords del Consell
d’Administració de data 28 de novembre de 1997, en el sentit de sol.licitar al Ple
de l’Ajuntament l’autorització per a concertar un crèdit de Tresoreria, per un
import de 160.000.000 ptes. i un préstec a llarg termini per a inversions de
76.000.000 ptes.
Vist l’informe de Gestió de la Tresoreria General de data 3 de desembre de 1997 i
l’informe preceptiu del Sr.Interventor de data 4 de desembre de 1997.
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació Municipal l’adopció dels acords
següents:
PRIMER.- Autoritzar a Aigües de Manresa, S.A., per concertar un crèdit de
tresoreria per un import de 160.000.000 ptes. amb Banco Español de Crédito,
S.A., per cobrir el desfàs de tresoreria entre cobraments i pagaments, i d’un
préstec a llarg termini per un import de 76.000.000 de ptes., amb Caixa d’Estalvis
de Manresa, per a finançar part de les inversions previstes per a l’exercici de
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1998, i en concret per a les instal.lacions de telecontrol de l’empresa; amb les
següents condicions:
- Tipus interès crèdit de Tresoreria de 160.000.000 ptes.: Mibor a 90 dies més un
diferencial del 0’07%, sense cap més tipus de despesa.
- Data de venciment crèdit de Tresoreria de 160.000.000 ptes.: 1 any a partir de la
signatura del mateix.
- Tipus interès préstec de 76.000.000 ptes.: Mibor a 90 dies més un diferencial del
0’65 %, sense cap més tipus de despesa.
- Data de venciment préstec de 76.000.000 ptes.: 6 anys, amb 1 any de carència i
5 d’amortització.
SEGON: Notificar a la Direcció General de Política financera de la Generalitat de
Catalunya, amb caràcter previ a la seva formalització, i per mitjà de la tramesa
dels models CT, CL1, CL2, CL3A, CL3R, CL4, CL5, CL61, i model d’acreditació
prevista a l’article 1.4 apartat b); tot això d’acord amb el que disposen els articles
1 i 2 de l’Ordre del Departament d’Economia i Finances de 21 de març de 1995,
sobre desplegament del Decret 94/1995, de 21 de febrer, en matèria de tutela
financera d’Ens locals, la Llei 13/1996 de 30 de desembre de Mesures Fiscals,
Admnistratives i de l’Ordre Social que modificà diversos articles de la Llei 39/1988
de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals i de la Instrucció de data
25/3/97 del Conseller d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya sobre
resolució d’expedients d’endeutament de Corporacions Locals.”
3.8

INICIAR L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT
D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL MERCAT MUNICIPAL DE
MANRESA I DESIGNAR ELS MEMBRES QUE HAN D’INTEGRAR LA
COMISSIÓ D’ESTUDI ENCARREGADA DE REDACTAR AQUESTA
MODIFICACIÓ.

El secretari dóna compte del dictamen de l’Alcalde de data 10-12-97 que,
transcrit, diu el següent:
“Atès que el dia 19 de maig de 1992 el Ple de la Corporació va aprovar
definitivament el Reglament d’organització i funcionament del Mercat Municipal de
Manresa.
Atès que des de la data d’aprovació del reglament fins a l’actualitat s’han produït
una sèrie de canvis en el funcionament ordinari del mercat, i que s´ha apreciat
que l’esmentada norma ha quedat obsoleta en alguns del seus articles.
Atès que la modificació d’aquest reglament s’ha de tramitar de conformitat amb el
procediment establert per aprovar ordenances locals, previst a l’article 162 de la
Llei 8/1987, de 15 d’abril i el Capítol 2 del Títol II del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
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Donat que l’esmentat Reglament preveu que el ple de la corporació es manifesti
sobre l’admissió a tràmit o el rebuig de la iniciativa per a la formació de
l’ordenança i amb posterioritat designi una comissió d’estudi integrada per
membres de la corporació i personal tècnic propi o aliè, encarregada de redactar
el text de l’avantprojecte de la norma.
Com alcalde-president de l’Ajuntament de Manresa, proposo al ple de la
corporació l’adopció del següent
ACORD
PRIMER. Iniciar expedient, de conformitat amb l’article 61 del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, per la modificació del Reglament
d’organització i funcionament del Mercat Municipal de Manresa.
SEGON. Designar els membres que han d’integrar la comissió d’estudi
encarregada de redactar la modificació del Reglament d’organització i
funcionament del Mercat Municipal de Manresa, de conformitat amb l’article 62.2
del Reglament d’obres, activitats i serveis. A tal efecte, els membres de
l’esmentada Comissió són els següents:
President:

- Sr. Carles Esclusa Espinal, regidor delegat de Sanitat.

Vocals:

- Pere Massegú Bruguera, cap del servei de Planificació i
Coordinació
- Josep Lluís Marañon Miguel, director del Mercat
- Agustí Perramon Serra , president de l’Associació de Venedors
del Mercat.
- Joan Cots Gonfaus , veterinari titular.
- Josep Gómez Muro, veterinari titular.

Secretari:

- Josep Simon Carreras, cap de negociat de Promoció Econòmica
i Ocupació.

El règim jurídic al qual es subjectarà aquesta Comissió és el que preveu per als
òrgans col·legiats el Capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú.
TERCER. Facultar al Sr. alcalde-president per a la signatura de la documentació
necessària per a la complimentació de l’expedient.”
3.9

CREAR LA COMISSIÓ PER AL PLA INTEGRAL DE JOVENTUT.

El secretari dóna compte del dictamen de l’Alcalde de data 9-12-97 que,
transcrit, diu el següent:
“Atès que el Pla Director d’Objectius d’aquest Ajuntament té marcada com a
acció des de la unitat de Joventut, l’elaboració d’un Pla Integral de Joventut a
partir de la compactació dels programes municipals que ja s’estan realitzant,
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independentment de la regidoria de la qual depenguin, i de les reflexions i
propostes sorgides de les entitats o del Consell Municipal de Joves.
Atès que per a la consecució d’aquesta acció, aquest Ajuntament creu
necessari crear una Comissió per al Pla Integral de Joventut, amb la finalitat de
planificar i desenvolupar les accions necessàries per treballar en el camp de la
joventut, així com estudiar i proposar les gestions que calguin per assolir els
objectius que es concretin.
Atès que la possibilitat de crear òrgans municipals complementaris és possible
en fonament a l’autonomia organitzativa del municipi, recollida als articles 4.1.a)
de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local, i 8.1.a) de la Llei
8/1987, Municipal i de Règim Local de Catalunya, en la creació dels quals s’ha
de tenir en compte, entre d’altres, el principi d’eficàcia i economia organitzativa,
segons estableix l’article 47 de la Llei 8/1987.
Atès que el funcionament d’aquests òrgans haurà d’acomodar-se al que
disposa l’article 22 i següents de la Llei 30/1992, relatiu al règim jurídic dels
òrgans col.legiats de l’Administració.
Per tot això, l’Alcalde-President proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels
següent:
ACORD
CREAR la Comissió per al Pla Integral de Joventut amb la finalitat de planificar i
desenvolupar les accions necessàries per treballar en el camp de la joventut,
així com estudiar i proposar les gestions que calguin per assolir els objectius
que es concretin, i totes aquelles altres qüestions que el president de la
Comissió sotmeti a la seva consideració, i que estarà constituïda de la forma
següent:
Presidenta: Sra. Núria Sensat i Borràs. Regidora de Joventut
Vocals:

Sra. Trinitat Capdevila i Fíguls. Cap de Secció de Llicències i
Protecció de la Legalitat
Sra. Immaculada Freixenet i Rosell. Tècnic Auxiliar de Promoció
Econòmica i Ocupació
Sr. Manel Martínez i Montes. Cap de Negociat de Cultura
Sr. Francesc Reverter i Farré. Tècnic de Joventut
Sra. Sílvia Saura i Villar. Cap de Negociat d’Esports
Sra. Elisenda Solsona i Serrat. Cap de Negociat de Sanitat
Sra. Justina Zapata i Arcos. Cap de Negociat d’Ensenyament

Secretària:

Sra. Elisabet Tudó i Rialp. Cap de Secció de Serveis Personals.

Esporàdicament, aquell personal que la presidenta consideri adient la seva
assistència, per la seva funció o formació.”
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Sotmès a votació el dictamen comprès en el punt 3.7 de l’ordre del dia, s’aprova
per 22 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC, 2 GMIC-EV i 9 GMCIU) i 2 abstencions
(GMPP).
Sotmès a votació el dictamen comprès en el punt 3.8 de l’ordre del dia, s’aprova
per 13 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC i 2 GMIC-EV) i 11 abstencions (9
GMCIU i 2 GMPP).
Sotmès a votació el dictamen comprès en el punt 3.9 de l’ordre del dia, s’aprova
per unanimitat dels 24 membres presents i, per tant, amb el quòrum que
determina l’article 112.3.b) de la Llei 8/1987, en concordança amb l’article 46.2.c)
de la mateixa llei, es declara acordat:
CREAR la Comissió per al Pla Integral de Joventut amb la finalitat de planificar i
desenvolupar les accions necessàries per treballar en el camp de la joventut,
així com estudiar i proposar les gestions que calguin per assolir els objectius
que es concretin, i totes aquelles altres qüestions que el president de la
Comissió sotmeti a la seva consideració, i que estarà constituïda de la forma
següent:
Presidenta: Sra. Núria Sensat i Borràs. Regidora de Joventut
Vocals:

Sra. Trinitat Capdevila i Fíguls. Cap de Secció de Llicències i
Protecció de la Legalitat
Sra. Immaculada Freixenet i Rosell. Tècnic Auxiliar de Promoció
Econòmica i Ocupació
Sr. Manel Martínez i Montes. Cap de Negociat de Cultura
Sr. Francesc Reverter i Farré. Tècnic de Joventut
Sra. Sílvia Saura i Villar. Cap de Negociat d’Esports
Sra. Elisenda Solsona i Serrat. Cap de Negociat de Sanitat
Sra. Justina Zapata i Arcos. Cap de Negociat d’Ensenyament

Secretària:

Sra. Elisabet Tudó i Rialp. Cap de Secció de Serveis Personals.

Esporàdicament, aquell personal que la presidenta consideri adient la seva
assistència, per la seva funció o formació.
3.10

CONCEDIR LA MEDALLA DE LA CIUTAT AL DR. JOSEP MA. GASOL I
ALMENDROS, PER LA SEVA DEDICACIÓ A LA CONSERVACIÓ,
ESTUDI I DIVULGACIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL DE MANRESA I
COMARCA.

El secretari dóna compte del dictamen de l’Alcalde de data 11-12-97 que,
transcrit, diu el següent:
“Atesa la iniciativa del Centre d’Estudis del Bages, sol.licitant la concessió de la
Medalla de la Ciutat, al Dr. JOSEP M. GASOL I ALMENDROS, per la seva
dedicació a la conservació, estudi i divulgació del patrimoni cultural de Manresa i
comarca tant des de la seva vessant d’historiador com de la d’arxiver i cronista de
la ciutat.
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Ateses les múltiples adhesions de diverses institucions ciutadanes i personalitats
de reconegut prestigi.
Atès que aquest Ajuntament recolza l'esmentada iniciativa.
Atès que en data 19 de novembre d'enguany va ésser dictat un decret incoant
expedient administratiu per tal d'establir si en el Dr. JOSEP M. GASOL I
ALMENDROS, hi concorren els mèrits per tal de ser-li concedida la Medalla de la
Ciutat, així com nomenant Jutge Instructor i Secretari de l'expedient.
Atès l'article 4 del Reglament d'Honors i Distincions que estableix que, dins els
honors i distincions que amb caràcter oficial podrà conferir l'Ajuntament a fi de
premiar especials mereixements, beneficis assenyalats o serveis extraordinaris,
s'hi engloba la Medalla de la Ciutat.
Atès el que preveuen els articles 9 a 12 del Reglament d'Honors i Distincions, que
regula la concessió de la Medalla de la Ciutat.
Atès l'article 18 de l'esmentat Reglament, que estableix que la concessió de la
Medalla de la Ciutat haurà de ser acordada pel Ple de la Corporació, requerint-se
el vot favorable o afirmatiu de les dues terceres parts del nombre legal dels
membres de la Corporació.
Atès l'informe-proposta de l'instructor de l'expedient.
Atès l'informe-proposta de la Comissió Informativa de l'Àrea de Serveis
Personals, en relació a l'atorgament de la Medalla de la Ciutat, al Dr. JOSEP M.
GASOL I ALMENDROS.
Per tot això, l'Alcalde-President proposa al Ple de la Corporació Municipal
l'adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER.- CONCEDIR al Dr. JOSEP M. GASOL I ALMENDROS la Medalla de la
Ciutat, per la seva dedicació a la conservació, estudi i divulgació del patrimoni
cultural de Manresa i comarca tant des de la seva vessant d’historiador com de la
d’arxiver i cronista de la ciutat.
SEGON.- INSCRIURE al Llibre-Registre de Distincions Honorífiques, les
circumstàncies personals de l'afavorit, així com la relació detallada dels mèrits
que motivaren la seva concessió, i la data de la mateixa.”
El senyor Fontdevila i Subirana explica que aquest dictamen proposa atorgar la
Medalla de la Ciutat al doctor Josep Maria Gasol i Almendros. Després de les
converses entre el Centre d’Estudis del Bages i l’Ajuntament de Manresa l’estiu
passat, aquesta entitat va presentar el dia 5 de novembre una sol.licitud que deia
literalment el següent: “…la Medalla de la Ciutat per al doctor Josep Maria Gasol i
Almendros, president honorari de la nostra entitat…”. Aquesta iniciativa ha rebut
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el suport de moltes persones i de més de trenta entitats tant de la ciutat com de
fora de Manresa. Per això a finals de novembre l’Ajuntament de Manresa va
incoar l’expedient que avui presenta al Ple de la Corporació. Mossèn Gasol ha
estat empleat al municipi des de l’any 1960. Va organitzar i dirigir l’Arxiu Històric
de la ciutat i, posteriorment, va ser sotsdirector del Museu Comarcal de Manresa
perquè la plaça de director del Museu és de recent creació. Per tant, el senyor
Josep Maria Gasol compta amb l’estima del Centre d’Estudis del Bages perquè
va ser l’impulsor i el fundador d’aquesta entitat a l’any 1978. Com a cronista de la
ciutat des del 1990 se’l ratificà en el seu càrrec amb caràcter vitalici i, més enllà
de la seva extensa bibliografia, és evident que, mentre era al capdavant de l’antic
col.legi de Sant Ignasi, va treballar per la conservació i l’ordenació dels fons
documentals d’aquest col.legi així com per completar les col.leccions locals i
perquè no se’n perdessin d’altres. La seva gestió va permetre la divulgació del
patrimoni històric de la ciutat, malgrat els pocs mitjans amb els quals comptava.
Un exemple d’això és la publicació del seu llibre “La història de Manresa
explicada als infants” a finals dels anys seixanta. Aquest és un dels elements que
acosten la ciutat, el país, la llengua i la tradició que li és pròpia a tots els nois i
noies que segurament desconeixien les seves Bases. Les activitats de mossèn
Gasol han estat múltiples i variades i potser aquest no és el moment més oportú
per explicar-les molt extensament si es té en compte que serà d’aquí a uns
mesos quan l’Ajuntament li farà el lliurament del guardó i, com que tots els grups
municipals disposen de la proposta del Centre d’Estudis del Bages i tenint en
compte que a la discussió d’aquesta qüestió en la reunió de la comissió
informativa ningú va manifestar cap impediment sinó tot el contrari, li plau
demanar el vot afirmatiu a la concessió de la Medalla de la Ciutat a aquest
manresà que, a la pràctica, ha exercit com a tal.
El senyor Javaloyes i Vilalta intervé dient que per al seu grup és una satisfacció
votar afirmativament el dictamen donat que es tracta de mossèn Gasol al qual,
com a conservador del patrimoni històric, historiador, arxiver i cronista de la ciutat,
cal reconèixer la seva constància, dedicació i sacrifici perquè la història de
Manresa i tot el que fa referència a la cultura catalana s’hagi treballat durant tots
aquests anys.
El senyor Oms i Pons intervé dient que atorgar la Medalla de la Ciutat és una
d’aquelles coses agradables per al Ple. Mossèn Gasol es mereix sens dubte
aquesta medalla i no cal esmentar la seva importantíssima biografia perquè ja és
molt coneguda però sí que li agradaria recordar que mossèn Gasol és la memòria
pública de la ciutat i, per tant, sense ell, part d’aquesta memòria s’esborraria.
Mossèn Gasol ha demostrat que s’estima Manresa amb la seva tasca
d’investigació i l’aportació dels seus coneixements i ha estat el conferenciant en
molts atorgaments de la Medalla de la Ciutat. Per això ja era hora que algú li fes
la conferència a aquest manresà que es mereix, si més no com el que més,
aquesta medalla. Per tot això, el seu grup votarà afirmativament el dictamen.
L’alcalde intervé dient que és una medalla absolutament merescuda i el dia del
seu lliurament tindran l’oportunitat de lloar la tasca de mossèn Gasol.
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Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents
i, per tant, amb el quòrum que determina l’article 18 del Reglament d’honors i
distincions, es declara acordat:
PRIMER.- CONCEDIR al Dr. JOSEP M. GASOL I ALMENDROS la Medalla de la
Ciutat, per la seva dedicació a la conservació, estudi i divulgació del patrimoni
cultural de Manresa i comarca tant des de la seva vessant d’historiador com de la
d’arxiver i cronista de la ciutat.
SEGON.- INSCRIURE al Llibre-Registre de Distincions Honorífiques, les
circumstàncies personals de l'afavorit, així com la relació detallada dels mèrits
que motivaren la seva concessió, i la data de la mateixa.
4.

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS

4.1

REGIDORIA-DELEGADA DE CULTURA

L’alcalde disposa la lectura i la votació conjuntes dels dictàmens compresos en
els punts 4.1.1 i 4.2.1 de l’ordre del dia.
4.1.1 ACORDAR LA DESPESA I APROVAR EL PAGAMENT DE LA
QUANTITAT DE 3.404.163 PTA , QUE CORRESPON A LA SEGONA I
ÚLTIMA PART DE LA QUOTA A APORTAR AL CONSORCI DE
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA PER A L’ANY 1997.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor de Cultura de data 21-11-97
que, transcrit, diu el següent:
“Atès que aquest Ajuntament, per acord del Ple de la Corporació Municipal de
data 18 de maig de 1988 va acordar integrar-se, com a membre de ple dret, al
Consorci per a la Normalització Lingüística.
Atès que l'article 22.a dels Estatuts que el regulen estableix que la Generalitat
aportarà un 65% de les necessitats financeres al consorci, i que l'aportació dels
altres ens consorciats cobreix el 35% restant.
Atès que la quota a pagar per aquest Ajuntament com a membre consorciat al
Consorci per a la Normalització Lingüística (CIF Q-5856172-A) durant l'any 1997
és de 9.404.163'- ptes., corresponent al 35 % del pressupost del Centre de
Normalització Lingüística de Manresa, que és de 26.869.036'- ptes.
Atès que l'article 14 del Reglament del Consorci per a la Normalització Lingüística
estableix que les aportacions dels membres del Consorci s'han de fer de
conformitat amb el que disposa l'article 22 dels Estatuts, i que la poden fer
efectiva en un, dos o tres pagaments anuals.
És pel que, el Regidor de Cultura, proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels
següent :
ACORD
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PRIMER.- ACORDAR la despesa i aprovar el pagament de la quantitat de
3.404.163'- pessetes que correspon a la segona i última part de la quota com a
membre consorciat de l'any 1997, i que correspon a la part proporcional del 35%
del pressupost del Centre de Normalització Lingüística de Manresa, i que
s'adjunta a l'expedient."
4.2

REGIDORIA-DELEGADA D’ENSENYAMENT

4.2.1 ACCEPTAR I CONSIGNAR PRESSUPOSTÀRIAMENT LA SUBVENCIÓ
DE 544.515 PTA CONCEDIDA PEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, PER AL SOSTENIMENT DE
LA LLAR D’INFANTS “EL SOLET” DURANT L’ANY 1997.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor de Serveis Socials i
Ensenyament de data 27-11-97 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que l'Ajuntament de Manresa des de l'any 1989 està oferint a la ciutat,
concretament a la barriada del Pare Ignasi Puig, un servei públic municipal
d'atenció assistencial i educativa a infants menors de tres anys.
Atès el conveni entre el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya i l'Ajuntament de Manresa, aprovat per Decret de l'Alcalde de 3-2-93 i
signat el 18 de gener de 1993, per a la creació i sosteniment del centre
d'educació infantil de 1r. cicle "EL SOLET", de titularitat municipal.
Atesa la Resolució del Conseller d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
de data 28-10-97 i, publicada al DOGC de 18-11-97 per la qual s’atorga una
subvenció de 544.515’- ptes. per al sosteniment del Centre d’Educació Infantil de
1r. cicle “El Solet” de titularitat municipal, per aquest any 1997.
Atès que el punt quart de l’esmentada resolució estableix que per poder efectuarse el lliurament de l’import de la subvenció cal l’acord del Ple de l’Ajuntament pel
qual s’accepta l’esmentada subvenció.
Atès el que s'estableix a l'article 55 i 57 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases de Règim Local, i a l'article 129.c) de la Llei 8/87, de 15 d'abril,
Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Per tot això, aquest Regidor de Serveis Socials i Ensenyament proposa al Ple de
la Corporació l'adopció dels següents:
ACORDS
1r.- Acceptar i consignar pressupostàriament com a ingrés la subvenció de
544.515'- ptes. (cinc-centes quaranta-quatre mil, cinc-centes quinze pessetes),
concedides pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per
al sosteniment de la llar d'infants "El Solet", durant aquest any 1997, establerta
en la resolució del Conseller d’Ensenyament de data 28-10-97 i publicada al
DOGC de 18-11-97.
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2n.- Facultar a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la documentació
necessària per a dur a terme aquest acord en tots els seus punts."
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens compresos en els punts 4.1.1 i 4.2.1
de l’ordre del dia, s’aproven per unanimitat dels membres presents.
4.3

REGIDORIA-DELEGADA DE SANITAT

L’alcalde disposa la lectura conjunta i la votació separada dels dictàmens
compresos en els punts 4.3.1, 4.3.2 i 5.1.1 de l’ordre del dia.
4.3.1 RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR DE
L’HOSPITAL GENERAL DE MANRESA, EN CONCEPTE DE LA
PRESTACIÓ DEL PROGRAMA D’ATENCIÓ A LA DONA DURANT EL
MES DE JULIOL DE 1997 I DE LA PART VARIABLE CORRESPONENT
AL 15 % RESTANT DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE
PLANIFICACIÓ FAMILIAR DE L’EXERCICI 1996, PER UN IMPORT
TOTAL DE 5.094.343 PTA.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Sanitat de data
31-10-97 que, transcrit, diu el següent:
“Durant l’exercici de 1997 s’han devengat obligacions a càrrec d’aquest
Ajuntament que per diverses causes no han estat reconegudes ni liquidades.
En conseqüència d’això, el President de la Comissió de l’Àrea de Serveis
Personals, proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Reconèixer, a l’emparament d’allò que disposa l’article 23.1 e) del Reial Decret
Legislatiu 781/1986 de 18 d’abril i 144 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre i
60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, un crèdit extrajudicial a favor dels
creditors que a continuació es relacionen pels deutes acreditats i informats pel
responsable del Servei.
ORGANISME, ENTITAT O
CONCEPTE
INDUSTRIAL
HOSPITAL GENERAL DE Per prestació del Programa d’Atenció a la
MANRESA. G-58917659
Dona durant el mes de juliol de 1997.

PESSETES
1.634.000

HOSPITAL GENERAL DE Part variable corresponent al 15% restant,
MANRESA. G-58917659
relatiu a la prestació del Servei de
Planificació Familiar de l’exercici 1996.
TOTAL PESSETES.

3.460.343
5.094.343

“
4.3.2 CANVIAR LA DENOMINACIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DE SALUT
PÚBLICA, CREAT PER ACORD DEL PLE DE LA CORPORACIÓ EN
SESSIÓ DE 20-10-97, PER LA DE CONSELL MUNICIPAL DE SALUT.
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El secretari dóna compte del dictamen del regidor de Sanitat de data 1-12-97
que, transcrit, diu el següent:
“Atès que per acord del Ple de la Corporació de data 20 d’octubre de 1997, es
va crear el Consell Municipal de Salut Pública, com a òrgan de participació en
la gestió municipal amb la finalitat de recollir les inquietuds dels ciutadans
respecte aquest àmbit.
Atès que l’esmentat consell es va constituir formalment en la reunió plenària
que es va celebrar el passat 12 de novembre d’enguany, en la qual, entre els
assumptes que es varen tractar, van acordar per unanimitat canviar el nom del
consell per “Consell Municipal de Salut” per tal de poder tractar la temàtica de
la salut des de totes les perspectives i no només la vessant de la salut pública.
Atès que la proposta de canvi de denominació adoptada pel plenari del consell
ha estat tramesa a aquest Ajuntament per tal que sigui sotmesa a la
consideració de l’òrgan municipal competent.
Atès el que s’estableix a l’article 19.2 del Reglament de Participació Ciutadana
aprovat pel Ple d’aquest Ajuntament en data 18 de gener de 1993, pel que fa a
les competències dels consells municipals sectorials.
Per tot això, el Regidor de Sanitat proposa al Ple de la Corporació l’adopció del
següent:
ACORD
Canviar la denominació del Consell Municipal de Salut Pública, creat per acord
del Ple de la Corporació de data 20 d’octubre de 1997, per la de Consell
Municipal de Salut, amb la finalitat d’ampliar el seu objecte i així poder tractar la
temàtica de la salut des de totes les vessants possibles.”
5.

ÀREA DE SERVEIS SOCIALS I POLÍTIQUES D’IGUALTATS

5.1

REGIDORIA-DELEGADA DE SERVEIS SOCIALS

5.1.1 CREAR LA COMISSIÓ PER AL PLA INTEGRAL D’IMMIGRACIÓ.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor de Serveis Socials de data 912-97 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que el Pla Director d’Objectius d’aquest Ajuntament, dins l’àrea de
Serveis Socials i Polítiques d’Igualtat, té marcat com a objectiu englobar totes
les actuacions d’atenció als immigrants en un programa integral en el qual
s’impliquin totes les àrees de l’Ajuntament afectades.
Atès que per a la consecució d’aquest objectiu, aquest Ajuntament creu
necessari crear una Comissió per al Pla Integral d’Immigració, amb la finalitat
de planificar i desenvolupar les accions necessàries per treballar en el camp de
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la integració i atenció a la població immigrant, així com estudiar i proposar les
gestions que calguin per assolir els objectius que es concretin.
Atès que la possibilitat de crear òrgans municipals complementaris és possible
en fonament a l’autonomia organitzativa del municipi, recollida als articles 4.1.a)
de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local, i 8.1.a) de la Llei
8/1987, Municipal i de Règim Local de Catalunya, en la creació dels quals s’ha
de tenir en compte, entre d’altres, el principi d’eficàcia i economia organitzativa,
segons estableix l’article 47 de la Llei 8/1987.
Atès que el funcionament d’aquests òrgans haurà d’acomodar-se al que
disposa l’article 22 i següents de la Llei 30/1992, relatiu al règim jurídic dels
òrgans col.legiats de l’Administració.
Per tot això, el Regidor de Serveis Socials i Ensenyament proposa al Ple de la
Corporació l’adopció dels següent:
ACORD
CREAR la Comissió per al Pla Integral d’Immigració amb la finalitat de planificar
i desenvolupar les accions necessàries per treballar en el camp de la integració
i atenció a la població immigrant, així com estudiar i proposar les gestions que
calguin per assolir els objectius que es concretin, i totes aquelles altres
qüestions que el president de la Comissió sotmeti a la seva consideració, i que
estarà constituïda de la forma següent:
President:

Sr. Josep Ramon Mora i Villamate. Regidor de Serveis Socials i
Ensenyament.

Vocals:

Sra. Trinitat Capdevila i Fíguls. Cap de Secció de Llicències i
Protecció de la Legalitat.
Sra. Immaculada Freixenet i Rosell. Tècnic Auxiliar de Promoció
Econòmica i Ocupació.
Sr. Manel Martínez i Montes. Cap de Negociat de Cultura.
Sr. Francesc Reverter i Farré. Tècnic de Joventut.
Sra. Sílvia Saura i Villar. Cap de Negociat d’Esports.
Sra. Elisenda Solsona i Serrat. Cap de Negociat de Sanitat.
Sra. Justina Zapata i Arcos. Cap de Negociat d’Ensenyament.

Secretària:

Sra. Montserrat Mestres i Angla. Cap de Secció de Serveis
Socials.

Esporàdicament, aquell personal que el president consideri adient la seva
assistència, per la seva funció o formació.”
Sotmès a votació el dictamen comprès en el punt 4.3.1 de l’ordre del dia, s’aprova
per 15 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC, 2 GMIC-EV i 2 GMPP) i 7 abstencions
(GMCIU -sr. Pere Oms, sra. Maria Rosa Riera, sr. Francesc Iglesias, sr. Jordi
López, sr. Lluís Serracanta, sr. Josep Maria Clotet i sra. Imma Torra).
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Sotmès a votació el dictamen comprès en el punt 4.3.2 de l’ordre del dia, s’aprova
per unanimitat dels membres presents.
Sotmès a votació el dictamen comprès en el punt 5.1.1 de l’ordre del dia, s’aprova
per unanimitat dels 24 membres presents amb el quòrum que determina l’article
112.3.b) de la Llei 8/1987, en concordança amb l’article 46.2.c) de la mateixa llei.
6-

ÀREA D’URBANISME, MEDI AMBIENT I VIA PÚBLICA

L’alcalde disposa la lectura conjunta i la votació separada dels dictàmens
compresos en els punts 6.1 i 6.1.1 de l’ordre del dia.
6.1

RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR DE
CONSTRUCTORA DE CALAF, SA, PER IMPORT DE 4.677.269 PTA,
PER A LA REHABILITACIÓ DE LA FAÇANA EST DEL TEATRE
CONSERVATORI A LA PLAÇA SANT DOMÈNEC, 2A. FASE.

El secretari dóna compte del dictamen del president de la Comissió
d’Urbanisme de data 2-12-97 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 conseqüència d’això, el President de la Comissió d’Urbanisme proposa al
Ple l’adopció del següent
ACORD
Reconèixer a l’emparament d’allò que disposa l’article 23.1 e) del Reial Decret
Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, 144 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre i
60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, un crèdit extrajudicial a favor del
creditor que a continuació es relaciona pel deute acreditat i informat pel
responsable del servei.
EMPRESA

CONCEPTE

CONSTRUCTORA DE
CALAF, S.A.
NIF. A08153900
Ctra. Manresa, 50-60. Calaf

Rehabilitació façana est del Teatre
Conservatori a la plaça St.
Domènec, 2a. fase.

IMPORT

4.677.269 ptes.

“
6.1.1 REGIDORIA-DELEGADA D’URBANISME
6.1.1 EXPOSAR AL PÚBLIC EL DOCUMENT ANOMENAT CORRECCIÓ
D’ERRORS
MATERIALS,
DESTINAT
A
INTRODUIR
LES
CORRECCIONS
NECESSÀRIES
DE
DIFERENTS
ERRADES
DETECTADES EN ELS TREBALLS DE REVISIÓ DEL PLA GENERAL
DE MANRESA I DEMANAR A LA GENERALITAT DE CATALUNYA
L’APROVACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ DELS ERRORS DETECTATS.
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El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme de data
21-11-97 que, transcrit, diu el següent:
“Vist que per l’Honorable Senyor Conseller de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat de Catalunya, mitjançant resolució dictada el dia 23
de maig de 1997, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm.
2408 del dia 9 de juny de 1997, fou definitivament aprovat l’expedient del text
refós de la revisió del Pla general d’ordenació urbana de Manresa.
Vista que aquesta aprovació definitiva fou realitzada amb tres prescripcions i que,
des d’aquell moment de l’aprovació definitiva de la revisió del Pla s’han detectat
diversos errors materials els quals, malgrat la seva escassa incidència, convé
esmenar per facilitar la tasca municipal en el seguiment del desenvolupament de
les determinacions del Pla.
Vist el document anomenat “CORRECCIÓ D’ERRORS MATERIALS” elaborat
pels serveis tècnics municipals.
Vist l’informe jurídic emès pels serveis municipals manifestant:
a) Que l’article 105 .2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, disposa
que “las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier
momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de
hecho o aritméticos existentes en sus actos”.
b) Que aquesta facultat ha estat reconeguda pels Tribunals, amb caràcter
general, podent-se citar específicament en matèria d’urbanisme les Sentències
següents:
“REFERENCIA: 85CA731
FECHA: 7/02/85
ORGANISMO EMISOR: TS
PONENTE: Delgado Iribarren y Negrao
SINTESIS
La facultat de la Admon. de rectificar o modificar los documentos
urbanísticos o instrumentos de planeamiento no está circunscrita a los
errores materiales, sino que es ejercitable en relación con toda clase de
errores, así como a criterios e incluso a la apreciación de circunstancias
sobrevenidas.
REFERENCIA: 84CA735
FECHA: 20/07/84
ORGANISME EMISOR: TS
PONENTE: Martín Martín
NORMATIVA:
LRJAE Art37-2
LPA Art111
SINTESIS
Tal como ha sostenido la doctrina de este Tribunal la facultat que a la
Admon. atribuye el art. 111 de la L.P.A. para rectificar, sin limitación
temporal los errores materiales o de hecho en que haya podido incurrir una
decisión o resolución administrativa no cierra la posibilidad de la revisión
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de oficio por otras causas dado de que aquí nos encontramos ante el
ejercicio de una potestad de alcalce limitado en cuanto se trata tan solo, de
arbitrar una fórmula que evite que simples errores materiales y patentes,
pervivan y produzcan efectos desorbitados o necesiten para ser
eliminados de la costosa formalidad de los procedimientos de revisión; en
definitiva este procedimiento únicamente es admisible para rectificar
omisiones o errores materiales, no declaraciones conceptuales de
inequívoco carácter jurídico; asimismo la doctrina de esta Sala ha
declarado que -error material- es el que merece la calificación de
independiente de cualquier opción o criterio que pueda sustentarse en
orden a la calificación jurídica de la figura, situación o relación etc. en que
el error de hecho se haya producido”.
Atès que, si bé la de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les
Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, no fixa cap
mena de tràmit específic per a la rectificació de les errades materials dels actes
administratius, atesa la naturalesa de la rectificació, que afecta un instrument
general originari de planejament, i la genèrica obligació de fomentar la participació
pública en l’elaboració del planejament, es proposa garantir la informació pública
de la rectificació.
Vist que l’informe emès pels serveis jurídics municipals proposa l’aprovació del
document de correcció d’errors.
El Regidor delegat d’Urbanisme, de conformitat amb el parer majoritari dels
membres que componen la Comissió informativa d’Urbanisme, Medi Ambient i
Via Pública que presideix, ha de proposar al Ple municipal l’adopció del
següent
ACORD:
1r. EXPOSAR AL PÚBLIC el document anomenat “CORRECCIÓ D’ERRORS
MATERIALS” destinat a introduir les correccions necessàries de diferents errades
detectades en els treballs de revisió del Pla general de Manresa definitivament
aprovat per l’Honorable Senyor Conseller de Política Territorial i Obres Públiques
de la Generalitat de Catalunya, mitjançant resolució dictada el dia 23 de maig de
1997, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 2408 del
dia 9 de juny de 1997, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents en el
tauler municipal d’anuncis, en el Butlletí oficial de la província i en un dels diaris
de major circulació en aquesta per tal de que qualsevol persona interessada
pugui formular les al·legacions que tingui per convenients durant el termini d’un
mes, comptat a partir de la darrera publicació de les indicades.
2n. DEMANAR A L’HONORABLE SENYOR CONSELLER DE POLÍTICA
TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
L’APROVACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ DELS ERRORS DETECTATS, en
aplicació del que preveu l’article 105 .2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
Règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu
comú, trametent a aquests efectes triplicat exemplar del document anomenat
“correcció d’errors materials”, així com fotocòpia de l’expedient administratiu i de
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les al·legacions que hagin pogut presentar-se durant el termini d’exposició pública
i dels informes emesos pels serveis tècnics i jurídics municipals sobre el contingut
d’aquestes.”
Sotmès a votació el dictamen comprès en el punt 6.1 de l’ordre del dia, s’aprova
per 15 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC, 2 GMIC-EV i 2 GMPP) i 8 abstencions
(GMCIU - sr. Pere Oms, sra. Rosa Maria Riera, sr. Francesc Iglesias, sr. Jordi
López, sr. Lluís Serracanta, sr. Josep Rueda, sr. Carles Anguela i sra. Imma
Torra-).
Sotmès a votació el dictamen comprès en el punt 6.1.1 de l’ordre del dia, s’aprova
per unanimitat dels membres presents.
6.1.2 EXPOSAR AL PÚBLIC LA NORMA COMPLEMENTÀRIA DEL
PLANEJAMENT DIRIGIDA A LA REGULACIÓ DELS ESPAIS
SOTACOBERTA EN LES ZONES D’ORDENACIÓ SEGONS TRAÇAT
DE CARRER.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme de data
5-12-97 que, transcrit, diu el següent:
“Vist que pels serveis tècnics municipals ha estat redactada una norma
complementària del planejament dirigida a la regulació dels espais sotacoberta en
les zones d’ordenació segons traçat de carrer.
Atès que l’article 10 .1 de la normativa del vigent Pla general preveu que “en
desenvolupament de les previsions d’aquest Pla general podran formular-se
normes complementàries de planejament amb la finalitat de precisar i/o
complementar les presents normes urbanísitiques”.
Vist l’informe emès pels serveis jurídics municipals manifestant:
a) Que l’apartat 2 del mateix article 10 de la normativa del vigent Pla general
disposa que “les normes complementàries de planejament es sotmetran a
idèntica tramitació que el present Pla general que desenvolupen”.
b) Que, per una modificació puntual del planejament general vigent en el
municipi, el procediment aplicable seria el contingut en els articles 40 i 41 del
text refós de la Llei del Sòl, 115 i següents del Reglament de Planejament
urbanístic i 39, 40, 55 i 59 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual
s’aprovà la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria
urbanística.
Vist que l’informe emès pels serveis jurídics municipals finalitza proposant
l’exposició pública dels treballs redactats.
El Regidor delegat d’Urbanisme, de conformitat amb el parer majoritari dels
membres que componen la Comissió informativa d’Urbanisme, Medi Ambient i
Via Pública que presideix, ha de proposar al Ple municipal l’adopció del següent
ACORD:
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1r. ACORDAR L’EXPOSICIÓ PÚBLICA DE LA NORMA COMPLEMENTÀRIA
DEL PLANEJAMENT DIRIGIDA A LA REGULACIÓ DELS ESPAIS
SOTACOBERTA EN LES ZONES D’ORDENACIÓ SEGONS TRAÇAT DE
CARRER, redactada pels serveis tècnics municipals, de conformitat al que
disposa l’article 125 del Reglament de Planejament urbanístic, per tal de que dins
del termini de trenta dies, comptats a partir de l’endemà de la publicació del
present anunci en el Butlletí oficial de la província puguin presentar-se per part de
corporacions, associacions i particulars tota mena de suggeriments i, en el seu
cas, altres alternatives de planejament.
2n. ACORDAR LA PUBLICACIÓ de l’anterior acord en els medis locals de
comunicació, així com en un dels diaris de major circulació de la província.”
El senyor Garcia i Comas explica que amb aquest dictamen es pretén
confeccionar una norma complementària per definir, d’una forma més ajustada a
la realitat, els espais sotacoberta dels edificis. Aquesta regulació afecta únicament
als edificis que estan alineats al carrer, que són la majoria dels de la ciutat, i no a
allò que s’anomena volumetries específiques ni tampoc al que es regula per
estudi de detall. L’espai sotacoberta és aquell volum comprès entre el darrer forjat
de l’edificació i la coberta. És, per tant, un espai complementari que s’afegeix a
l’últim pis i que ha generat tot un seguit d’usos que considera que cal regular
perquè la possibilitat que es puguin desdoblar en dues plantes representaria un
important defecte de planejament perquè apareixeria un major nombre
d’habitatges respecte al previst a les normes. L’espai sotacoberta quedarà
sempre situat en dues plantes: una situada a l’última planta de l’edifici i una altra
sota la coberta, per tant, sempre es comunicaran per una escala interior. L’espai
que hi ha a la darrera planta sempre serà considerat com un habitatge complet la
qual cosa es defineix a la normativa d’habitabilitat que estableix que aquests
habitatges han de tenir una superfície mínima de 32 metres quadrats i han de
disposar d’una cuina i un bany. L’espai sotacoberta no ha de tenir accés a l’escala
de veïns però sí que es pot permetre l’arribada de l’ascensor. Pel que fa al seu
ús, en l’espai de sotacoberta hi haurà les sales, habitacions i cambres de bany
dels habitatges i es restringeix qualsevol altre ús que no sigui aquest. A
l’escriptura de l’edifici haurà de constar com a una finca única i indivisible l’espai
sotacoberta format per les dues plantes. Aquestes són les condicions que se
sotmeten a informació pública per regular, com a norma complementària, la que
ja es preveu al Pla General i suposen una millora en la definició d’aquests espais.
El senyor Javaloyes i Vilalta intervé dient que voldria recordar-li al senyor
Garcia que en les reunions de la revisió del Pla General d’Ordenació Urbana, en
les quals hi havia tècnics i els grups municipals de l’Ajuntament, ell ja va dir que
calia buscar una sortida a aquesta norma de planejament. Per això, un any
després de l’aprovació del Pla General, malgrat el fet que no es van tenir en
compte les aportacions del seu grup en aquestes reunions, li satisfà que ara
aquestes aportacions es converteixin en normes de planejament. Així mateix,
tampoc entén el fet que a l’espai sotacoberta arribi l’ascensor i, en canvi, no hi
arribi l’escala que és d’accés general de tot l’edifici, malgrat que a l’interior hi hagi
una escala independent. Accepta l’argument de l’equip de govern respecte a
l’adequació d’aquesta qüestió a les normes d’edificabilitat però no ho veu del tot
correcte. No obstant això, el seu grup votarà afirmativament el dictamen perquè
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considera que es tracta d’una qüestió necessària malgrat que el seu grup potser
hauria intentat plantejar-ho d’una altra manera.
El senyor Garcia i Comas contesta que aquesta norma s’ha elaborat d’acord
amb la societat de constructors de Manresa i evidentment que l’Ajuntament podria
ser més restrictiu i no permetre que pugi fins a dalt l’ascensor ni l’escala per evitar
que hi hagi aquest desdoblament, però es va considerar que, si bé l’escala
potencia el desdoblament de les dues plantes, tenint en compte com són els
ascensors actualment, es podria permetre que es comuniqui la darrera planta a
través de l’espai de l’ascensor. Aquesta és una norma positiva que permet
mantenir la divisió de les dues plantes i aconseguir, alhora, una major comoditat
pel fet que hi arriba l’ascensor.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents.
6.1.3 APROVAR LA MINUTA DE CONVENI EXPROPIATORI, DE MUTU
ACORD, AMB EL SENYOR ELIES SERRA MONTFORT, EN RELACIÓ
A L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR
BALSARENY.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme de data
4-2-97 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que per aquest Ajuntament ha estat adoptada resolució incoant expedient
d’expropiació urbanística dels terrenys necessaris per a l’execució del projecte
d’urbanització del Sector Balsareny, format pels carrers Balsareny, Solsona,
Tarragona, passatge Tarragona i passatge Puigberenguer, formulant la relació
de béns i drets afectats per l’expropiació incoada i exposant-la al públic durant
el termini de quinze dies.
Atès que en l’execució de les obres previstes en el referenciat Projecte
d’Urbanització es va produir una ocupació de divuit metres d’uns terrenys
propietat del Sr. ELIES SERRA MONTFORT, de data 18 de juliol de 1991,
oferint la possibilitat de subscriure un conveni expropiatori de mutu acord per
un just preu de NORANTA-TRES MIL PESSETES (93.000 pta) per l’ampliació
dels terrenys objecte de l’expropiació inicial.
Atès l’informe emès pels serveis tècnics i jurídics municipals proposant
l’acceptació d’aquest oferiment, més la quantitat de QUARANTA-VUIT MIL
CINC-CENTES SET PESSETES (48.557,- pta) en concepte d’interessos de
demora, de conformitat amb el que disposen els articles 104 i 107 del vigent
text refós de la Llei del Sòl i 139 del Reglament de Gestió Urbanística.
El President de la Comissió Municipal Informativa d’Urbanisme, Medi Ambient i
Via Pública, de conformitat amb el parer dels membres que composen
l’esmentada Comissió ha de proposar al Ple Municipal l’adopció del següent
ACORD:
APROVAR LA MINUTA DE CONVENI EXPROPIATORI, de mutu acord, amb el
senyor Elies Serra Monfort, que s’adjunta al present dictamen, facultant a l’Il·lm.
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Sr. Alcalde per la signatura del conveni definitiu, així com en el seu cas, la seva
elevació a escriptura pública i tots aquells documents que podessin resultar
necessaris per l’efectiva ocupació i disposició del terreny objecte de l’ampliació
de l’expropiació.”
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents.
6.2

REGIDORIA-DELEGADA DE VIA PÚBLICA

L’alcalde disposa la lectura i votació conjuntes dels dictàmens compresos en els
punts 6.2.1 i 6.2.2 de l’ordre del dia.
6.2.1 RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR DE SELSA, EN
CONCEPTE DE NETEJA DEL CENTRE CÍVIC SELVES I CARNER
DURANT ELS MESOS D’ABRIL A NOVEMBRE DE 1997, PER IMPORT
DE 276.145 PTA, I A FAVOR DE SAEL, SA, EN CONCEPTE DE
NETEJA DELS COL.LEGIS SERRA I HÚNTER I PUIGBERENGUER
DURANT ELS MESOS D’ABRIL A JULIOL DE 1997, PER IMPORT
D’1.479.908 PTA.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de la Via Pública de
data 2-12-97 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 conseqüència d’això, el President de la Comissió d’Urbanisme i el President
de la Comissió d’Hisenda proposen al Ple l’adopció del següent ACORD:
Reconèixer a l’emparament d’allò que disposa l’article 23 .1 e) del Reial Decret
Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, 144 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre i
60 .2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, un crèdit extrajudicial a favor del
creditor que a continuació es relaciona pel deute acreditat i informat pel
responsable del servei.

EMPRESA
SELSA
c. Acer, 30-32
Barcelona
CIF A08350621.
SAEL
Ramon Turró, 145
Barcelona
A08227860
SAEL
Ramon Turró, 145
Barcelona

CONCEPTE
Neteja al Centre obert del Centre Cívic Selves i
Carner durant els mesos d’abril a novembre-97

IMPORT
276.145

Neteja col.legi Serra i Hunter i Puigberenguer
durant el mes d’abril.

369.977

Neteja col.legi Serra i Hunter i Puigberenguer
durant el mes de maig.

369.977
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A08227860
SAEL
Ramon Turró, 145
Barcelona
A08227860
SAEL
Ramon Turró, 145
Barcelona
A08227860

Neteja col.legi Serra i Hunter i Puigberenguer
durant el mes de juny.

369.977

Neteja col.legi Serra i Hunter i Puigberenguer
durant el mes de juliol.

369.977

TOTAL:

1.756.053

“
6.2.2 RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR DE SELSA, EN
CONCEPTE DE NETEJA DEL TEATRE CONSERVATORI DURANT ELS
MESOS D’ABRIL A AGOST DE 1997, PER IMPORT DE 702.902 PTA.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de la Via Pública de
data 25-11-97 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 conseqüència d’això, el President de la Comissió d’Urbanisme i el President
de la Comissió d’Hisenda proposen al Ple l’adopció del següent ACORD:
Reconèixer a l’emparament d’allò que disposa l’article 23 .1 e) del Reial Decret
Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, 144 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre i
60 .2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, un crèdit extrajudicial a favor del
creditor que a continuació es relaciona pel deute acreditat i informat pel
responsable del servei.
EMPRESA
SELSA
C.Acer, 30-32.
Barcelona
Cif.A08350621

CONCEPTE

Neteja Teatre Conservatori abril, maig,
juny, juliol i agost 97

IMPORT

702.902’-

El senyor Oms i Pons pregunta com és possible que hi hagi reconeixement de
crèdit si es té en compte que es tracta de treballs realitzats als mesos d’abril,
maig, juny i juliol d’aquest any.
El senyor Canongia i Gerona contesta que fa dos anys l’Ajuntament va fer dos
concursos per a la neteja dels edificis públics i qualsevol modificació que es
realitzi sense rectificar el contracte, s’ha de fer amb un reconeixement de crèdit.
És a dir, es pot donar el cas que hi hagi moviments de més servei en un costat o
menys en un altre; en aquest últim cas no hi ha problema, però si són de més
servei cal fer un reconeixement de crèdit. En concret, pel que fa al dictamen
número 6.2.2., la neteja del Teatre Conservatori va començar al mes d’abril i, per
tant, aquests mesos s’han hagut de cobrir amb un reconeixement de crèdit.
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens compresos en els punts 6.2.1 i 6.2.2
de l’ordre del dia, s’aproven per unanimitat dels membres presents.
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7.

ÀREA D’HISENDA I ADMINISTRACIÓ

7.1

APROVAR LA RELACIÓ DE BAIXES DELS DRETS RECONEGUTS I
OBLIGACIONS RECONEGUDES, SOBRANTS DE LES PREVISIONS
CONTRETES EN EL SEU DIA, PER UN IMPORT TOTAL ELS DRETS
DE 4.583.705 PTA I LES OBLIGACIONS DE 54.280.585 PTA.

El secretari dóna compte del dictamen del tinent d’alcalde d’Hisenda de data
24-11-97 que, transcrit, diu el següent:
“Atès 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 econòmicofinancera de la Corporació, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció de
l’acord següent:
Aprovar la relació de baixes dels drets reconeguts i obligacions reconegudes,
que han resultat sobrants de les previsions contretes en el seu dia i que es
relacionen a l’annex únic a aquesta proposta, per un import total els drets de
4.583.705’-PTA, i les obligacions de 54.280.585’-PTA.”
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 13 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC
i 2 GMIC-EV) i 10 abstencions (8 GMCIU -sr. Pere Oms, sra. Rosa Maria Riera,
sr. Francesc Iglesias, sr. Jordi López, sr. Lluís Serracanta, sr. Josep Rueda, sr.
Carles Anguela i sra. Imma Torra- i 2 GMPP).
7.2

CONCERTAR DUES OPERACIONS DE TRESORERIA A LLARG
TERMINI AMB DEXIA BANCO LOCAL, SA, PER UN IMPORT DE 100
MILIONS DE PESSETES CADASCUNA.

El secretari dóna compte del dictamen del tinent d’alcalde d’Hisenda de data
21-11-97 que, transcrit, diu el següent:
“La Disposició transitòria cinquena de la Llei 13/1996, de 30 de desembre,
sobre mesures fiscals administratives i d’ordre social autoritza la consolidació a
mig i llarg termini d’operacions de tresoreria destinades a satisfer despeses
corrents, amb el límit del 58 per 100 de les pòlisses o crèdits pendents de
reembossament l’1 de gener de 1997.
L’Ajuntament sol.licità ofertes a diverses entitats de crèdit a fi de realitzar, a
l’emparament de la norma legal esmentada, dues operacions de tresoreria a
llarg termini de 100.000.000 pessetes cadascuna.
Vistes les ofertes presentades i l’informe del Sr.Tresorer General sobre les
mateixes.
Per tot això, el Tinent d’Alcalde d’Hisenda proposa al Ple de la Corporació
municipal l’adopció dels acords següents:
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PRIMER.- Concertar a l’emparament de la disposició transitòria cinquena de la
Llei 13/1996 de 30 de Desembre, sobre mesures fiscals, administratives i
d’ordre social, dues operacions de tresoreria a llarg termini amb Dexia Banco
Local, S.A., per un import de CENT MILIONS DE PESSETES cadascuna amb
les següents condicions:
Tipus d’interès: Variable Mibor a 90 dies, més un diferencial del 0’1%, amb
revisió trimestral (tipus mig publicat en el Butlletí de la Central d’Anotacions del
Banc d’Espanya el dia hàbil anterior a la data de començament de cada
període d’interès), amb interès total trimestral estimat del 5’11%.
Data de venciment: 6 anys a comptar de la data de la signatura de l’operació,
amb 1 any de període de carència i 5 d’amortització.
Interès de demora: Interès MIBOR a 1 dia més dos punts, previsiblement del
7’39%.
SEGON.- Amb la concertació de les operacions que es proposen, no
s’ultrapassa el límit del 58% de les operacions de tresoreria pendents de
reembossament a 1/1/1997, segons disposa l’esmentada disposició transitòria
cinquena de la Llei 13/1996 de 30 de desembre sobres Mesures fiscals,
Administratives i d’Ordre Social.
TERCER.- Aprovar les minutes d’operacions de tresoreria que s’adjunten al
present Dictamen.
QUART.- Notificar a la Direcció General de Política Financera de la Generalitat
de Catalunya, amb caràcter previ a la seva formalització, i per mitjà de la tramesa
dels models CL1, CL2, CL3A, CL3R, CL4, CL5, CL61, i model d’acreditació
prevista a l’article 1.4 apartat b); tot això d’acord amb el que disposen els articles
1 i 2 de l’Ordre del Departament d’Economia i Finances de 21 de març de 1995,
sobre desplegament del Decret 94/1995, de 21 de febrer, en matèria de tutela
financera d’Ens locals, la Llei 13/1996 de 30 de desembre de Mesures Fiscals,
Administratives i de l’Ordre Social que modificà diversos articles de la Llei
39/1988 de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals; de la Instrucció
de data 25/3/97 del Conseller d’Economia i Finances de la Generalitat de
Catalunya sobre resolució d’expedients d’endeutament de Corporacions Locals, i
de l’informe d’Intervenció de data 20 de novembre de 1997.
CINQUÈ.- Facultar el Sr.Alcalde per a la signatura dels documents necessaris
per a la formalització de les operacions.”
El senyor Teixeiro i Macipe explica que la Llei 13/1996 de 30 de desembre de
Mesures fiscals, administratives i d’ordre social, en la seva disposició transitòria
cinquena, referent al crèdit local, estableix que s’autoritza la consolidació a mig
i llarg termini de les operacions de tresoreria destinades a satisfer despeses
corrents subscrites per les entitats locals fins al límit del 58 per 100 dels crèdits
pendents de reembossament l’1 de gener de 1997. A aquests efectes, la
novació de les operacions de tresoreria que ha esmentat s’haurà de fer amb els
mateixos requisits que s’apliquen a la concertació de noves operacions de
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crèdit a mig i llarg termini. El 31 de desembre de 1996, dels crèdits per
operacions de tresoreria l’Ajuntament n’havia utilitzat 350 milions de pessetes.
Per tant, es pot consolidar el 58 per 100 d’aquests 350 milions de pessetes que
seran 203 milions de pessetes. La consolidació de les operacions de tresoreria
suposa la substitució d’un passiu a curt termini per un altre a llarg termini,
traslladant a exercicis futurs la càrrega derivada de la devolució del capital i
comprèn, per tant, dues operacions: una d’elles és l’amortització d’un passiu a
curt termini i una altra és la creació d’un passiu financer a mig i llarg termini.
Malgrat que el tractament tècnic d’aquestes operacions no disposa d’unanimitat
en l’aplicació de la solució sí que es pot admetre el següent: en primer lloc,
l’amortització del passiu a curt termini té caràcter no pressupostari. En segon
lloc, donat que l’objecte de la disposició és el d’augmentar els marges
d’endeutament de l’entitat local a curt termini, sembla que aquesta interpretació
exclogui la possibilitat que aquesta operació de crèdit a mig i llarg termini es
destini al finançament d’inversions. És a dir, com que no es financen despeses
pressupostàries no s’aportaran recursos al pressupost d’ingressos i, en
conseqüència, ha de tenir un tractament no pressupostari. A més a més, com
que no és pressupostària, es tracta d’una mesura de prudència ja que aquesta
nova operació de crèdit no incrementa la capacitat de despesa. No obstant
això, la capacitat de despesa de l’entitat podria veure’s incrementada per un
romanent de tresoreria en l’exercici següent. I, entrant ja en el fons d’aquesta
operació financera, l’Ajuntament ha sol.licitat ofertes a diverses entitats de
crèdit com és pràctica habitual. A l’acte d’obertura d’aquestes ofertes van
resultar ser les més avantatjoses, tenint en compte els elements fonamentals
del tipus d’interès i comissions, les corresponents a les entitats següents:
Banca Catalana, SA., Dexia Banco Local, SA., Banco Español de Crédito i
Banco de Crédito Local de España. En totes elles s’ofereix el tipus d’interès
MIBOR més 0,10 punts i no hi ha comissions d’obertura. La igualtat de les
condicions de les ofertes obliga a la realització d’una anàlisi més acurada: en
primer lloc, l’oferta de l’entitat Banca Catalana, SA. és tan sols per a una de les
operacions i el projecte del contracte preveu un interès de demora de l’11 per
100. En segon lloc, l’oferta de l’entitat Dexia Banco Local, SA. és per a les dues
operacions i es preveu un interès de demora igual al MIBOR més 2 punts
percentuals. En tercer lloc, l’oferta de l’entitat Banco Español de Crédito és tan
sols per a una de les operacions però cal puntualitzar que es tracta d’una
operació de préstec d’inversió i, per tant, diferent de la proposada i no precisa
de l’interès de demora aplicable. I, per últim, l’entitat Banco de Crédito Local de
España presenta la seva oferta fora de termini. Com a conseqüència de tot
això, es pot concloure que l’oferta més avantatjosa és la que proposa l’entitat
Dexia Banco Local, SA. Les condicions d’aquesta entitat són les següents:
Import: dues operacions de 100 milions de pessetes; Interès: variable MIBOR
trimestral més 0,10 punts i venciment de 6 anys: un any de carència i 5 anys
d’amortització sense comissions.
El senyor Oms i Pons intervé dient que el seu grup no dubta que es tracta
d’una bona oferta i que s’ha fet una bona gestió però considera que, donat el
petit diferencial que hi pot haver, s’hauria de procurar que, quan l’Ajuntament
demana a algunes entitats que l’ajudin, aquest fos un paràmetre important a
tenir en compte a l’hora d’avaluar els beneficis i els perjudicis perquè es pot
donar el cas que alguna de les entitats que ajuden a l’Ajuntament se sentin
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“maltractades” donat que aquests diferencials tenen un MIBOR molt ajustat.
Per això demana que en properes ocasions l’Ajuntament tingui en compte
aquests valors afegits que no són comptabilitzables d’una forma immediata. Per
tot el que ha exposat el vot del seu grup serà d’abstenció.
El senyor Teixeiro i Macipe diu que entén perfectament l’argumentació del
senyor Oms però la filosofia de la concurrència comporta l’anàlisi objectiva de
les ofertes i pot afirmar amb absoluta sinceritat que personalment és un
enamorat del màrqueting relacional i d’integració però sempre que sigui a preus
del mercat. I tot això des d’un punt de vista de filosofia personal en la mesura
en què pot decidir. En aquest cas, de les vuit o nou ofertes que s’han presentat
n’hi havia quatre que estaven empatades en els aspectes bàsics com són ara
el MIBOR i el seu diferencial i també en el fet que no hi ha comissions
d’obertura. Per això l’Ajuntament ha hagut de tenir en compte fins i tot elements
de poca percepció econòmica com el tipus d’interès de demora el qual no
hauria de tenir gaire importància si es té en compte que no n’hi ha. En
qualsevol cas, accepta l’observació del senyor Oms i coincideix amb ella i, en la
mesura en que el procediment administratiu permeti aquesta incorporació, en
farà ús.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 13 vots afirmatius (8 GMS, 3
GMERC i 2 GMIC-EV) i 10 abstencions (8 GMCIU -sr. Pere Oms, sra. Rosa
Maria Riera, sr. Francesc Iglesias, sr. Jordi López, sr. Lluís Serracanta, sr.
Josep Rueda, sr. Josep Maria Clotet i sra. Imma Torra- i 2 GMPP).
L’alcalde disposa la lectura i votació conjuntes dels dictàmens compresos en els
punts 7.3 i 7.1.1 de l’ordre del dia.
7.3

MODIFICAR L’EPÍGRAF 1 DEL PREU PÚBLIC
ENSENYAMENTS A L’ESCOLA D’ARTS I OFICIS .

4,

PER

El secretari dóna compte del dictamen del president de la Comissió Informativa
d’Hisenda i Administració de data 5-12-97 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que a l’expedient d’ordenances fiscals corresponents a l’exercici 1998
s’aprova el preu públic corresponent al Cicle Formatiu d’Art final en disseny
gràfic per al curs 1998/99.
Atès que hi ha prevista una edició del curs amb anterioritat al curs 1998/99
sense que existeixi un preu públic aprovat a l’efecte.
El President de la Comissió d’Hisenda i Administració, i Especial de Comptes té
l’honor de proposar al Ple de la Corporació Municipal l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Modificar l’epígraf 1 del preu públic 4, per ensenyaments a l’Escola
d’Arts i Oficis, el qual quedarà redactat de la forma següent :
1.1

Cicle Formatiu de serigrafia, curs 98/99

61.500 PTA
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1.2.1
1.2.2

Cicle Formatiu d’Art final en disseny gràfic, 1a edició
Cicle Formatiu d’Art final en disseny gràfic, 2a edició

60.000 PTA
61.500 PTA

Segon.Exposar al públic l’acord precedent, al tauler d’anuncis de
l’Ajuntament, durant 30 dies comptats a partir del següent al de la publicació del
corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província, el qual també es
publicarà en un diari dels de més difusió de la Província.
En aquest termini els interessats podran examinar l’expedient i presentar-hi les
reclamacions que creguin oportunes.
Transcorregut aquest període sense que s’hi hagi presentat cap reclamació o
al.legació, els acords restaran aprovats definitivament.
Tercer.- En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al Butlletí Oficial
de la Província els acords elevats a definitius i el text íntegre dels epígrafs i
tarifes modificats.”
7.1.1 REGIDORIA-DELEGADA D’HISENDA
7.1.1 INCREMENTAR EN UN 3,2%, AUGMENT EXPERIMENTAT PER L’IPC,
EL LLOGUER ESTIPULAT AMB LA SENYORA MONTSERRAT
PERRAMON FONT, PER A L’ARRENDAMENT DEL LOCAL UBICAT A
LA CARRETERA DE SANTPEDOR, 188-192, DESTINAT A CENTRE
SOCIAL MUNICIPAL DE DISTRICTE.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Hisenda de data
12-11-97 que, transcrit, diu el següent:
“Vista la instància de referència registre d'entrada número 26.783/14.10.1997,
presentada per la senyora MONTSERRAT PERRAMON FONT (amb DNI
número 39.194.833, i domiciliada al carrer Sant Valentí, 15, 1r. de Manresa), en
què sol.licita l'increment del preu de l'arrendament del local situat a la Carretera
de Santpedor, 188-192, baixos, d'aquesta ciutat.
Vist el pacte addicional vuitè del contracte d'arrendament subscrit per la Sra.
MONTSERRAT PERRAMON FONT i l'Excm. Ajuntament de Manresa en data 3
d'abril de 1985, en què s'estableix que la renda estipulada es revisarà
anualment, segons les variacions que experimenti l’Índex de Preus al Consum
que fixi l'Institut Nacional d'Estadística.
Vist el Certificat emès per l'Institut Nacional d'Estadística.
Atès que els arrendaments es troben gravats amb un 16% de l'Impost sobre el
Valor Afegit, que ha de suportar l'arrendatari.
Atesos els articles 11, 78, 84, 88, 89 i 90 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre,
de l'Impost sobre el Valor Afegit, article 98 de la Llei d'Arrendaments Urbans, i les
pròpies clàusules del contracte d'arrendament.
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Atès l'informe emès pel Tècnic Mitjà de Gestió de la Secció de Contractació i
Patrimoni, del qual en resulta l'increment a aplicar a la renda per a l'any 1997.
El regidor-delegat d'Hisenda proposa al Ple de la Corporació l'adopció del
següent
ACORD
PRIMER. Incrementar en un 3'2% (augment experimentat per l'Índex General de
Preus al Consum durant l'any 1996), el lloguer estipulat amb la senyora
MONTSERRAT PERRAMON FONT, per a l'arrendament del local ubicat a la
carretera de Santpedor, 188-192, baixos, d'aquesta ciutat, destinat a Centre
Social Municipal del Districte, i deixar, per tant, fixat el lloguer mensual en la
suma de 64.526 (SEIXANTA-QUATRE MIL CINC-CENTES VINT-I-SIS)
pessetes, o bé 193.578 (CENT NORANTA-TRES MIL CINC-CENTES
SETANTA-VUIT) pessetes trimestrals, a partir del mes de gener de 1997.
SEGON. Incrementar en un 16% (percentatge d'IVA que es repercuteix), el
lloguer que queda fixat amb l'augment establert al punt anterior, essent per tant
fixada la renda en 74.850 (SETANTA-QUATRE MIL VUIT-CENTES
CINQUANTA) pessetes mensuals, o bé 224.550 (DUES-CENTES VINT-IQUATRE MIL CINC-CENTES CINQUANTA) pessetes trimestrals (IVA inclòs), a
partir del mes de gener de 1997.”
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens compresos en els punts 7.3 i 7.1.1 de
l’ordre del dia, s’aproven per unanimitat dels membres presents.
7.2.1 REGIDORIA-DELEGADA D’ADMINISTRACIÓ
L’alcalde disposa la lectura conjunta i la votació separada dels dictàmens
compresos en els punts 7.2.1 i 7.2.2 de l’ordre del dia.
7.2.1 APROVAR LES BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA DE
PROVES SELECTIVES PER A L’ACCÉS A LA FUNCIÓ PÚBLICA DE
PERSONAL FUNCIONARI I PER A LA PROVISIÓ D’UN LLOC DE
TREBALL SUBJECTE A LA LEGISLACIÓ LABORAL, INCLOSES A
L’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ CORRESPONENT A L’ANY 1997.
El secretari dóna compte del dictamen del tinent d’alcalde delegat
d’Administració de data 1-12-97 que, transcrit, diu el següent:
“Atesa l'Oferta Pública d'Ocupació per a l'any 1997, en la qual hi figuren inclosos
llocs de treball assignats a funcionaris i a personal laboral.
Atès que pel que fa referència a proves selectives, bases de convocatòria,
sistemes de selecció i programes, ha d'estar-se als articles 91, 100 i següents de
la Llei 7/85 de 2 d'abril, article 290 i següents de la Llei 8/87 de 15 d'abril del
Parlament de Catalunya, articles 130 i següents del Reial Decret Legislatiu
781/86 de 18 d'abril, art. 42 i següents del Decret Legislatiu 1/1997, de 31
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d'octubre, i a l'article 63 i següents del Decret 214/1990 de 30 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.
Atès que de conformitat amb el que es preveu en l'art. 22.2.g) de la llei 7/1985,
de 2 d'abril reguladora de les Bases de Règim Local i l'art. 54.1 e) del Decret
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei
de les entitats locals, correspon al Ple de la Corporació l'aprovació de les bases
de selecció de personal.
Atès que, segons aquesta normativa, s'ha redactat la convocatòria de les proves
selectives per a la provisió de llocs de treball assignats a funcionaris de les
Escales d'Administració General i Especial i d'un lloc de treball subjecte a la
legislació laboral.
El tinent d'alcalde-delegat d'Administració, proposa al Ple de la Corporació,
l'adopció de l'acord següent:
Aprovar les bases que han de regir la convocatòria de proves selectives per a
l'accés a la funció pública de personal funcionari i per a la provisió d'un lloc de
treball subjecte a la legislació laboral, inclosos a l'Oferta Pública d'Ocupació
corresponent a l'any 1997, i que són els següents:
FUNCIONARIS DE CARRERA
Concurs-oposició lliure
CP1/97

1 Escala d'Administració General.- Subescala Tècnica. Tècnic
d'Administració General amb destí als Serveis Jurídics.

CP2/97

1 Escala d'Administració General.- Subescala Tècnica.- Tècnic
d'Administració General amb destí als Serveis Financers.

CP3/97

1 Escala d'Administració Especial.- Subescala de Serveis
Especials.- Classe: Comeses Especials-Diplomats. Tècnic Mitjà de
Gestió Especialitzada.

PERSONAL LABORAL
DEDICACIÓ COMPLETA
Concurs-oposició lliure
CP4/97

1 Encarregat de Serveis.”

7.2.2 APROVAR LA PLANTILLA DE PERSONAL D’AQUEST AJUNTAMENT
PER A L’ANY 1998.
El secretari dóna compte del dictamen del tinent d’alcalde delegat
d’Administració de data 1-12-97 que, transcrit, diu el següent:
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“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, sots-escales, 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 1998, 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 sots-escales.
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 Javaloyes i Vilalta intervé dient que el seu grup votarà negativament
el dictamen comprès en el punt 7.2.1 sobre aprovació de les bases de les proves
selectives del personal, perquè considera que en l’apartat que fa referència a la
valoració dels mèrits dels aspirants en la fase de concurs s’ha sobrepuntuat
l’entrevista personal que no és més que un diàleg entre l’opositor i el tribunal.
Sotmès a votació el dictamen comprès en el punt 7.2.1 de l’ordre del dia, s’aprova
per 13 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC i 2 GMIC-EV), 2 vots negatius (GMPP) i
8 abstencions (GMCIU -sr. Pere Oms, sra. Rosa Maria Riera, sr. Francesc
Iglesias, sr. Jordi López, sr. Lluís Serracanta, sr. Josep Rueda, sr. Josep Maria
Clotet i sra. Imma Torra).
Sotmès a votació el dictamen comprès en el punt 7.2.2 de l’ordre del dia, s’aprova
per 13 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC i 2 GMIC-EV), 8 vots negatius (GMCIU
-sr. Pere Oms, sra. Rosa Maria Riera, sr. Francesc Iglesias, sr. Jordi López, sr.
Lluís Serracanta, sr. Josep Rueda, sr. Josep Maria Clotet i sra. Imma Torra) i 2
abstencions (GMPP).
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7.2.3 PROVEIR EL LLOC DE TREBALL DE CAP DE SERVEI D’URBANISME,
MEDI AMBIENT I VIA PÚBLICA, MITJANÇANT CONVOCATÒRIA
PÚBLICA I APROVAR LES BASES QUE REGIRAN EL CONCURS
CORRESPONENT.
El secretari dóna compte del dictamen del tinent d’alcalde delegat
d’Administració de data 3-12-97 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que es considera necessària la provisió del lloc de treball de Cap de Servei
d'Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública.
Atès que es considera convenient que la cobertura de l'esmentat lloc ho sigui per
part de persona que reuneixi àmplia experiència en l'àmbit de l'Administració
Pública.
De conformitat amb la Llei 30/84, de mesures per a la reforma de la funció
pública, Decret 364/1995, de 10 de març, pel qual s'aprova el Reglament que
regula la provisió de llocs de treball, Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre,
pel qual s'aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos
legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.
El tinent d'alcalde-delegat d'Administració, proposa al Ple de la Corporació,
l'adopció dels acords següents:
1.- Proveir el lloc de treball de Cap de Servei d'Urbanisme, Medi Ambient i Via
Pública, mitjançant convocatòria pública, per concurs específic de mèrits entre
funcionaris.
2.- Aprovar les Bases que regiran el concurs de mèrits específics per a la
provisió del lloc de treball de cap de Servei d'Urbanisme, Medi Ambient i Via
Pública.”
El senyor Oms i Pons intervé dient que el seu grup s’abstindrà en la votació
d’aquest dictamen perquè, malgrat que no té res en contra de la persona que
desenvolupa actualment les funcions de cap de servei de l’Àrea d’Urbanisme,
Medi Ambient i Via Pública, considera que el concurs de mèrits per proveir aquest
lloc hauria de ser més obert i no tan “fet a mida” la qual cosa és innecessària
donada la preparació que té aquesta persona. A més a més considera que quan
es decideix cobrir places com aquesta s’hauria de comptar amb l’opinió dels
grups de l’oposició perquè es tracta de càrrecs molt importants dins de
l’Ajuntament.
El senyor Canongia i Gerona intervé dient que l’equip de govern ha optat pel
concurs de mèrits en aquest cas perquè es tracta d’una plaça de comandament
de l’Ajuntament. Quan hi ha la necessitat de cobrir una plaça de cap de servei, cal
fer-ho amb una persona que tingui experiència contrastada i vàlua reconeguda i
el concurs de mèrits és l’única manera d’aconseguir-ho. Difícilment es podria
aconseguir amb oposicions lliures perquè, de vegades, un bon resultat en un
examen no es tradueix de la mateixa manera en la pràctica diària. Li sap greu que
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el senyor Oms digui que es tracta d’un concurs “fet a mida”. L’Ajuntament pretén
buscar les persones que tinguin les capacitats adequades per desenvolupar
aquest lloc d’alt comandament i potser pot semblar que és un concurs “fet a mida”
perquè no hi ha gaire gent que tingui aquestes qualitats.
El senyor Oms i Pons insisteix en que l’equip de govern hauria hagut de
comentar aquest tema amb els grups municipals de l’oposició perquè no es pot
oblidar que la persona que està exercint les funcions de cap de servei
d’Urbanisme era integrant de la llista d’un partit polític. Aquest és un aspecte
important que cal tenir en compte.
El senyor Canongia i Gerona diu que lamenta molt les suspicàcies del senyor
Oms però li pot assegurar que l’equip de govern no té el més mínim interès de
polititzar els funcionaris de l’Ajuntament de Manresa sinó que tan sols pretén fer
les coses el millor possible. Les idees polítiques s’han de defensar en el temps
lliure però a l’Ajuntament els funcionaris s’han de dedicar a treballar pel bé dels
ciutadans de Manresa com així ho han fet fins ara.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 13 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC
i 2 GMIC-EV) i 10 abstencions (9 GMCIU i 1 GMPP -sr. Sotoca).
8.

PROPOSICIONS

8.1

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU SOL.LICITANT QUE ES
NETEGIN LES VORERES DELS CAMINS I ES TALLIN ELS MATOLLS
DE LA BARRIADA MION.

El secretari dóna compte de la proposició del GMCIU de data 10-12-97 que,
transcrita, diu el següent:
“Donat que en la Barriada Mion, la majoria de camins principalment l’Avinguda
Joncadella, es poden observar totes les voreres en un estat deplorable i en
total abandó, ja que estan plenes d’herbes i matolls de considerables
dimensions,
PROPOSEM L’ADOPCIÓ DEL SEGÜENT ACORD:
Una actuació, el més ràpida possible, per tal de netejar les voreres dels camins
i tallar aquests matolls, que a més de donar una mala imatge, són perillosos per
als vianants.”
El senyor Oms i Pons diu que no cal explicar res més perquè en el text de la
proposició ja queda clar el que proposen.
El senyor Mas i Font intervé dient que l’equip de govern votarà afirmativament la
proposició perquè és encertada i interessant i, malgrat que el Ple no és el lloc
més apropiat per exposar aquest tipus de qüestions, respecta la decisió legítima
del Grup Municipal de Convergència i Unió. Pel que fa al contingut de la
proposició cal dir que hi ha una part dels terrenys que ja s’ha netejat i una altra
que resta pendent però considera que és discutible fins a quin punt és
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l’Ajuntament o els propietaris dels horts de regadiu els qui han de netejar-los,
però, com que l’Ajuntament no vol entrar en aquesta discussió legal, ho netejarà.
Cal dir també que l’Associació de veïns ha presentat diverses sol.licituds i les
peticions de la ciutat són importants i en aquest moment l’Ajuntament té un retard
de dos mesos en l’execució del treballs que s’han sol.licitat.
El senyor Javaloyes i Vilalta intervé dient que el seu grup votarà afirmativament
aquesta proposició.
Sotmesa a votació la proposició, s’aprova per unanimitat dels 24 membres
presents.
8.2

PROPOSICIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC, ERC, IC-EV I CIU,
RELATIVA A LA PROBLEMÀTICA MEDIAMBIENTAL DE LES
EXPLOTACIONS POTÀSSIQUES DEL BAGES .

El secretari dóna compte de la proposició de data 11-12-97 que, transcrita, diu
el següent:
“Atès que la comarca del Bages es veu afectada directament pels impactes
socials, urbanístics i ecològics de les mines de potassa.
Atès que la nostra ciutat s’ha adherit a la Xarxa de ciutats i pobles cap a la
sostenibilitat, constituïda a Manresa el dia 16 de juliol de 1997.
Atès que la preocupació per aquest tema ha desvetllat la inquietud de les
administracions locals i comarcals amb iniciatives i acords parlamentaris i també
d’entitats i particulars.
Atesa la salinització d’aigües superficials i subterrànies.
Atesa la necessitat d’aplicació de plans efectius de restauració i minimització dels
runams potàssics.
Atesos els múltiples impactes ambientals negatius.
Atès que aquest Ajuntament assumeix com a seva la problemàtica ambiental i
social generada per la mineria potàssica del Bages.
És per tot això que PROPOSEM l’adopció dels següents ACORDS:
1r. Que es doni compliment a la resolució 161/V del Parlament de Catalunya, de
25 de setembre de 1996.
2n. Que es compleixi la legislació vigent en els aspectes de l’activitat que
impacten en el territori.
3r. Comunicar aquest acord a la Conselleria de Medi Ambient, a tots els
ajuntaments del Bages i a les empreses afectades, així com als col.lectius
ecologista l’Alzina i la plataforma Montsalat.”
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L’alcalde intervé dient que cal deixar clar que abans de començar aquesta sessió
del Ple, els membres del GMPP han expressat la seva voluntat d’adherir-se a
aquesta proposició cosa que no han fet abans per qüestions tècniques i de
calendari.
El senyor Mas i Font explica que aquesta proposició fa referència a una de les
afectacions més important de la comarca del Bages derivada tant de l’activitat
humana com dels impactes ecològics i paisatgístics que aquesta activitat
provoca. A Manresa li afecta d’una manera important en la qualitat de les aigües i,
com a capital de la comarca, la ciutat hauria de donar suport a aquesta proposició
perquè esdevingui un exemple a l’hora de buscar camins que serveixin per
solucionar els problemes que afecten, per una banda, a les persones que els
pateixen i, per una altra, a les que treballen en aquestes explotacions
potàssiques.
El senyor Javaloyes i Vilalta intervé dient que, amb independència dels
problemes tècnics que han impedit l’adhesió del seu grup a aquesta proposició
abans del Ple, agrairia que en una altra ocasió, abans de presentar una
proposició conjunta prèviament consensuada per diversos grups municipals, es
consulti al GMPP si vol o no adherir-se per tal d’evitar situacions paradoxals. Pel
que fa al contingut de la proposició, al seu grup li semblen correctes totes les
mesures que s’adoptin en benefici del benestar i de la qualitat de vida dels
ciutadans de Manresa i la comarca i, a més a més, en aquest cas es demana el
compliment d’una resolució del Parlament de Catalunya i, per tant, l’aplicació de
la legislació vigent en aquesta matèria. La Conselleria de Medi Ambient ha
d’aplicar les mesures que calgui per tal de minvar els problemes que provoca la
salinització de les aigües i el fet de treballar en una explotació potàssica.
El senyor Oms i Pons intervé dient que el seu grup dóna suport a aquesta
proposició perquè considera que es tracta d’un problema que cal resoldre malgrat
que sigui una qüestió complicada i també perquè la muntanya més alta de la
comarca del Bages mereix tota l’atenció perquè es vagi reduint de mica en mica i
s’aconsegueixi, d’aquesta manera, disminuir l’impacte ambiental que provoca.
Sotmesa a votació la proposició, s’aprova per unanimitat dels 24 membres
presents.
9.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

L’alcalde explica que el primer dictamen fa referència a l’adjudicació de l’última
fase de l’edifici del Casino i el segon respon a la necessitat que el Ple de la
Corporació es pronunciï respecte a l’atemptat de l’onze de desembre a un regidor
del Partit Popular a Rentería.
Sotmesa per la Presidència a votació conjunta la prèvia i especial declaració
d’urgència dels dos assumptes sobrevinguts presentats, s’aprova per unanimitat
dels 24 membres presents, de conformitat amb allò que disposa l’article 51 del
RDLEG 781/1986 i l’article 51.1.e) del ROM.
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9.1

ADJUDICAR EL CONTRACTE DE L’OBRA PROJECTE EXECUTIU PER
A LA REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI DEL CASINO, IV FASE, A FAVOR
DE L’ENTITAT MERCANTIL CONSTRUCCIONES COTS I CLARET,
S.L., PER UN IMPORT DE 113.473.419 PESSETES.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, de data
10-12-97 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que el ple de la corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 20 d’octubre
de 1997, aprovà l’expedient de contractació de l’obra PROJECTE EXECUTIU
PER A LA REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI DEL CASINO, IV FASE.
Atès que durant el període de presentació de proposicions se’n presentaren 3.
Vistos els informes emesos per l’arquitecte, cap de secció d’Obra Pública amb
el vistiplau del cap del servei d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública i pel
TMG de Contractació i Patrimoni.
Considerant la urgència que revesteix l’execució de l’obra que es tracta.
De conformitat amb l’article 86 de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes
de les administracions públiques i l’article 273 lletres c) i f) de la Llei 8/87, de 15
d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, el regidor-delegat d’Urbanisme,
proposa al ple de la corporació l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER. Adjudicar el contracte de l’obra PROJECTE EXECUTIU PER A LA
REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI DEL CASINO, IV FASE, a favor de l’entitat
mercantil CONSTRUCCIONES COTS Y CLARET, S.L. (B-08136905, Carrer
Sant Fruitós, 4 Manresa), per un preu de 113.473.419 PTA (inclòs l’IVA), en
relació al Concurs Públic convocat a l’efecte per anunci publicat en el DOGC
núm. 2510 de 4 de novembre de 1997 i en el BOP núm. 266 de 6 de novembre
de 1997 i d’acord amb l’expedient de contractació aprovat pel ple de la
corporació del dia 20 d’octubre de 1997.
SEGON. Requerir a l’adjudicatària CONSTRUCCIONES COTS Y CLARET,
S.L. S.L.. perquè en el termini de 15 dies hàbils, comptats a partir del dia
següent al de la recepció de la notificació d’aquest acord, constitueixi la
garantia definitiva de 4.599.653 PTA a la Caixa de la Corporació i presenti el
document acreditatiu a la unitat de Contractació i Patrimoni de Serveis Jurídics,
de conformitat amb l’article 42 de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes
de les administracions públiques.
TERCER. Tornar la garantia provisional de 2.299.826 PTA a l’adjudicatària
CONTRUCCIONES COTS Y CLARET, S.L. (B-08136905), prèvia la constitució
de la garantia definitiva i als licitadors SOCIEDAD ANONIMA DE PROYECTOS
DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, (SAPIC) (A-08211112) i
CONSTRUCTORA D’ARO, S.A. (A08270993).
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QUART. Publicar l’adjudicació del contracte en el Butlletí Oficial de la Província
i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que
prescriu l’art. 285 de la Llei 8/87 de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de
Catalunya.
CINQUÈ. Donar compte d’aquest acord a la Comissió Informativa
corresponent, per aplicació d’allò disposat en l’art. 126.2 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per
Reial Decret 2568/1986.
SISÈ. Facultar al senyor alcalde per a la signatura de la documentació
necessària per a la complimentació de l’expedient.”
El senyor Garcia i Comas explica que es tracta de l’adjudicació de l’obra de la
darrera fase de la restauració de la primera planta de l’edifici del Casino. Tan sols
falta una aportació de quinze milions de pessetes aproximadament per a unes
escomeses elèctriques i de gas que ja s’aprovarà en el moment oportú i també
queda pendent tot el que fa referència al mobiliari interior. S’adjudica l’obra a la
societat Construcciones Cots y Claret, SL. que és el constructor que hi ha
treballat fins ara, ja que era la millor oferta tan pel que fa a la solvència tècnica
com econòmica i té una previsió d’obra dels voltants dels sis o set mesos. Per
tant, en aquest termini es podria acabar del tot l’edifici del Casino. S’inclou tota la
fase d’instal.lacions, una part molt petita de restauració de la façana que ha
quedat pendent per a l’última fase i també tota la pintura dels interiors.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents.
9.2

MOCIÓ DE TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS MANIFESTANT LA
SOLIDARITAT DE LA CIUTAT DE MANRESA AMB LA FAMÍLIA DE
JOSÉ LUIS CASO, REGIDOR DE RENTERÍA.

El secretari dóna compte de la moció de data 15-12-97 que, transcrita, diu el
següent:
“Davant l’atemptat terrorista del proppassat dia 11 de desembre, els grups
municipals ERC, IC-EV, GMS, CiU i GMPP proposen al Ple de la Corporació
l’adopció del següent
ACORD
1.- Manifestar la solidaritat de la ciutat de Manresa amb la família de José Luis
Caso, Regidor de Rentería i amb el seu Consistori, fent-la extensiva als
membres del seu partit, a la resta de forces democràtiques i a tot el País Basc,
fent-los saber que el seu patiment és compartit per tots els nostres
conciutadans i conciutadanes.
2.- Expressar la més absoluta condemna, repulsa i indignació davant aquest
acte ignominiós que atempta contra els més elementals drets humans.
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3.- Manifestar el nostre suport a les forces polítiques democràtiques del País
Basc representades a la Mesa d’Ajuria Enea per a l’assoliment dels objectius
que motivaren la seva constitució.”
El senyor Collado i Llort intervé dient que el GMS se suma a aquesta
manifestació enèrgica de repulsa davant d’aquest atemptat contra la vida i la
dignitat humana i, en aquest sentit, vol manifestar la seva solidaritat amb la
família, amb el grup polític, amb la ciutat del regidor així com al Poble Basc i
espera i desitja que el Poble Basc amb les seves forces democràtiques trobi el
camí del diàleg, de l’entesa i de la pau per resoldre la lacra que pateix.
El senyor Fontdevila i Subirana intervé dient que convé reflexionar sobre
aquests fets, sobretot si amb ells tan sols es busca la desestabilització. Costa
buscar solucions i, per tant, més enllà d’aquest comunicat potser cal buscar i
reclamar la voluntat de diàleg i de recerca de l’entesa perquè el conflicte que hi ha
al País Basc és el conflicte d’un poble que no es resol assassinant regidors però,
si ho reduíssim a una lluita entre demòcrates i terroristes, ens encastellaríem tan
sols en la persecució policial la qual cosa representaria una postura tan buida
com ho és la d’aquells que atempten contra la vida. Per això insisteix en que cal
cercar el diàleg malgrat que els fets no hi ajudin perquè és l’única manera de
trobar solucions.
El senyor Mora i Villamate intervé dient que ETA ha tornat a matar. Aquesta
vegada la víctima ha estat un regidor del Partit Popular de l’Ajuntament de
Rentería. És un assassinat irracional i absurd com tots i un atemptat comès no
només contra la formació política a la que pertanyia el regidor, sinó també contra
les persones a les que legítimament representava i contra les que intenten
construir un espai de pau al País Basc. Cal un cop més demanar a ETA que
acabi amb la violència d’una vegada i per sempre fent seu, d’aquesta manera, el
desig de la immensa majoria del Poble Basc que ha manifestat clarament que
repudia aquest camí. El clam del Poble Basc és molt concret i s’ha posat de
manifest aquest cap de setmana: “Necessitem la pau”, “La pau ara i per sempre”.
Perquè la pau a Euskadi sigui possible cal que es trenqui la paràlisi generalitzada
d’immobilisme que demostren els actors del conflicte i també, i com a condició
indispensable, cal que ETA deixi de matar. Però també cal que la pau sigui justa i,
per tant, és necessari que les forces polítiques i socials impulsin un procés de
pau, prenguin la iniciativa humanitzant el conflicte en tots els seus àmbits, fins i tot
en el penitenciari, amb propostes concretes en el terreny polític. Quan el
“sensesentit” de les pistoles parla, als demòcrates no els resta cap més
alternativa que el rebuig i, per això, el seu grup votarà afirmativament aquesta
proposició.
El senyor Javaloyes i Vilalta intervé dient que el seu grup s’adhereix a la
manifestació de solidaritat amb la família i amb els ciutadans dels País Basc on
l’assassinat i la violència no poden tenir cabuda entre les forces democràtiques i
on els drets humans es veuen mutilats irracionalment. Aquest és un atemptat
contra tots els ciutadans i ciutadanes del País Basc i la seva repulsa va dirigida
també a tots aquells que directament o indirectament donen suport a aquestes
bandes d’assassins. Amb la violència no s’aconsegueix res i, en canvi, amb les
Institucions i les forces democràtiques es pot arribar on calgui.
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El senyor Oms i Pons intervé dient que el sentiment de frustració que
s’experimenta cada cop que s’adopta un acord d’aquest tipus és immens.
Aquests assassinats, que són actes contra la democràcia amb els quals una
minoria vol imposar a la majoria la seva forma de pensar i no és capaç
d’aconseguir els seus objectius democràticament a través dels vots, mereix el
més absolut rebuig. Però aquesta qüestió l’ha de resoldre el País Basc i, des
d’aquí, només es pot animar a tirar endavant a aquells que lluiten per la
democràcia i encoratjar als regidors del Partit Popular perquè siguin valents
perquè la democràcia prevalgui per sobre de tot i que la “veu” dels vots “eixugui”
aquest instint criminal que no aconsegueix tenir la majoria dels vots i la vol
imposar matant persones. Així no es construeix la democràcia i no es cansarà de
fer manifestos en aquest sentit.
L’alcalde intervé dient que ja és la segona vegada que el Ple de la Corporació es
troba en la necessitat d’adoptar un acord com aquest d’ençà que ell és alcalde. I
possiblement la diferència entre els dos casos és que en el primer d’ells, on es
rebutjava l’assassinat del regidor d’Ermua, l’impacte emocional que va rebre
l’Ajuntament, la ciutat i tot el país, va ser més gran que en aquest cas. Respecte a
això, voldria dir que els dos casos són idèntics; són igual de lamentables,
condemnables i salvatges i el fet que el senyor José Luis Caso fos regidor de
Rentería i tenint en compte que la democràcia més propera que tenen els
ciutadans és la municipal, malgrat que tothom la menyspreï, provoca que comenci
a néixer una certa por a la presència de regidors, qualsevol que sigui el seu partit
polític, perquè s’està posant en perill tot el sistema democràtic en general.
Sotmesa a votació la moció, s’aprova per unanimitat dels 24 membres
presents.
I, en no haver-hi més assumptes per tractar, l’alcalde aixeca la sessió, quan
són les 0 hores i 25 minuts del dia 16 de desembre de 1997, 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 ...............

EL SECRETARI

Vist i plau,
L’ALCALDE

