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Alcalde-President

II.lm.

Sr . Joan

Tinents

Cornet

i

Prat.

d'Alcalde

Ramon Puig i SoIer
Carles Canongia i Gerona
Perez i Picas
En Jordi
Esquerré i victori
En Carles
Calmet i Iglesias
EN Josep Maria
Nl
Andreu Dalmau i Siüjes
Solano i Armingau
Nl
Antoni-J.
i OlIer
En Josep Balet
EN

EN

Consellers
En
Nt
En
En
Nr
En
En
En
En
Nr
En
En
Na
En
En
Nr

I'lanuel Cano i Navarro
i Casas
Agnés Torras
Josep Empez i Garcia
i Muntalá
Marsal
Jordi
Boqué i Parés
Onofre
i Torra
Llussá
Rafel
i Diars
Josep Torradeflot
Pere C.amprubí i Font
i ubach
Simeó Selga
i Santasusaqna
Bohigas
Eduard
i Corominas
i
l
o
b
e
t
l
,
lvlarcel.l
i Sellarés
Pere Ribera
i Casajuana
Salisi
Sabina
i Rovira
ttuix
Salvi
i Serracanta
Pedro Vilarasau
i
w
o
g
ués
Guixé
EIena

Absents

justificats

'=======
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Absents

sense

Secretar

i

j ustificar

General

DE

GENER DE

En Jose-J.

Casado i

Interventor

nubio

Municipal

En Victorino

Rodriguez

Santos

de la Ciutat
de Manresa, i essent
A la Casa Consistorial
Ies vuit
del vespre deI dia 23 de gener de 1984, €s reuneixen sota 1a Presidéncia
del Sr. Alcalde,
i en primera
convocatória,
eIs senyors
esmentats
abans,
a I'objecte
de celeprévia
clel PIe Municipal,
brar sessió extraordinária,
convocatbr ia a I'efecte.
es passá a tractar
dels
Obert I'acte
I
en I Ordre de convocatór i a, resolent-se
termes que a continuació.es
relacionen.
1.-

figurats
en els

de les
actes
de 1983 i 13

sessions
de gener

APROVACIO ACTA ANTERIOR

S t aproven
c o r Ee s p o n e n t s
de 1984.
2.-

assumptes
tots
eIls,

eIs
als

esborranys
dies
16 de

de
Ies
desembre

PRESIDENCIA
2.1 .

DICTAMEN PROPOSANT LIAPROVACIO DEL PRESSUPOST MUNICIPAL ORDINARI DE LIEXERCICI
DE 1984

Es va

llegir

eI

dictamen

següent:

eI projecte
Presidéncia
" Format per aquesta AIcaldia
per a 1r exercici
de Pressupost
de 1984,
informat
Ordinari
reglamentár iament per la Conissió .d' Hisenda i Adninistrac
ió
preceptius
i vistos
eIs informes
del Secretari
i Interventor
párraf
de Irarticle
de la
en aplicació
4art.
1-b)
Llei
que subscriu
proposa aI
IrAlcalde
40/1981 | de 28 dro.ctubre,
de
1a Corporació
I'adopció
dels
següents
Municipal
Ple
acords:
eI Pressupost
1er.-Aprovar
Orilinari
amb el dictamen
1.984, d'acord
emés per
pal I'adopció
dels següents acords:

per a lrexercici
de
Ia Comissió Munici-

ESTAT DE DESPESES

de persona1....
CAP.1.-Rernuneracions
.699 .327.612
i de serve í. . .476 .435.000
CAP.2 .-Conpra bens corrents
CAP.3.-Interessos.
-.....1
47 .793.331
.. .
corrents
CAP.4.-Transferéncies
...59 .499.000
reals....
CAP.6.-Inversions
......18
.500.000
de capital.
.
CAP.7 .-Tr ansferéncies
d I actius
financers.
. . . . . . . . .3 .000.000
CAP.8.-Var iació

Ptes.
'!l
'|,
'|l
'i,
'!l

3.3n6

de passius

CAP.9.-Variació

f inancers.

.53.1571.786
1 .457 .7"1 .730

Ptes.

directes.
.558.989.585
. . : . . .
.-Impostos
indirectes....
...98.705.000
.-Impostos
ingressos. . . .
i dr altres
372.876 .266
.-Taxes
corrents
..399 .540.879
.-Transf eréncies
patrimonials
.....24.600.000
.-Ingressos
inversiones
reales....
.-Enajenación
de capital..
.-Transferéncies
financers....
.-variació
d'actius
3.000.000
de passius
financers.
.-Var iació
.
1 .000

Ptes.
rr
rl
tt
u

TOTAL ESTAT DE DESPESES

ESTAT D I INGRESSOS
CAP .1
CAP .2
CAP .3
CAP .4
CAP .f,
CAP .6
CAP .7
CAP .8
CAP .9

'
n

TOTAL ESTAT D'INGRESSOS 1.457.7'12.730 Ptes.
. = ================== ====== ===== ==== ====== == ==

2on.-Aprovar
p€r
lrExpedient,
de 1.984."

tanmateix
les
Bases drexecució
al desenvolupament
del Pressupost

a
unides
Ordinari

en defensa det dictamen eI Sr. Carles Canongia i
Intervé
vegada i des de fa anys en
Gerona qui diu gue per primera
pressupost
es presenta.el
aquest Ajuntament
Ordinari
aI mes
possible
perqué el pfopi
i que aixb ha estat
de gener,
Esgovernat
per socialistes
tat,
tanbé ho ha fet 1'últim
mes de
gu€ amb sortr
i no com anterior.ment
Itany
es feia,
és prode lrany.
duia I'aprovació
en eI priner
trimestre
També per
primera
vegada es presenta
el pressupost
draquest
Ajuntament
de costos de les diferentes
i enen forma de centre
unitats
preqsupostária
cara que una qontabilitat
no pot ser nai com
una contabilitat
analítica,
es proposa
en aquests
anys en
gue es trobi
portar
de la Conselleria
al front
a terme una
a més de la pressupostária.
contabilitat
analítica
Aquest
pe.ls esforgos
possible
ha estat
nou sistema
contable
dels
practicat
serveis
d I informa!ització
de 1a Casa.
S'ha
en
possible
la máxima contenció
i s'lra elaboaquest pressupot
dins
rat
el marc del
Pla Quatrienal.
Passa .seguidament
a
analitzar
el pressupost
de despeses em les r.únriques de capítols
que I' increment
i es refere ix al de per sonal
d ient
que presenta. es deu a lrincrement
dels havers i a
autoritzat
noves contractacions;
en eIs capitols
referents
a mantenimen't de serveis
i a transferéncies
on e1s polítics
lenen una
que s'ha produit
i control,
el creixement
incidéncia
es meels capitols
rament vegetatiu;
a lrendeuda3 i 9 referits
preocupa,
demostren que aquest
endeudament
ment r güe tant
es situa
aquest
any en el
de
13 ' 78 E, en lloc
del
13 ' 5 7 t
passat
I'any
i per sota del PIa Quatrienal;
el capitol
6é.
peró les
inpores refereix
a inversions
seves previssions
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tants
es desenvolupen
en el Pressupost
del seu nom i del que
després
es tractará.
Analitza
a continuació
Irestat
drlngressos
primer
i diu que el capitol
de impostos directes
té
la seva najor
incidéncia
anb I'increment
de Ia Contribució
gue malgrat
Terr itor ial
increment r eS
Urbana peró
aquest
inferiors
manté en index
als
dels
altres
de la
municipis
gue també han revisat
Provínbia
seus valors
eIs
cadastrals;
els capitols
2on. i 3er. referits
a impostos indirectes i a taxes reflexen
Irincrement
Ilbgic
de Ies Ordenances
aprovades i en e1 capitol
Fiscals
recuII
Ia participa4art.
d'acord
ció de lrEstat
anb Ia LIei
de.pressupostos
aprovada
per qué Ia Generatitat
i fa una crida
de Catalunya
constitueixi
tanbé un fons de distribució
per a dotar
a1s municipis.
Acaba donant grácies
aIs serveis.económics,
d'infornática
i companys del seu grup que han fet possible
Ia redacpressupost.
ció d'aquest
que Ia preocupació
i OIler
intervé
El Sr. Balet
afirmant
peI progressiu
endeutament
no és sols
de Ia Oposició
sino
que ha de ser de tots
els que estan aquí i que representen
a
la Ciutat.
1a seva crítica
fnicia
a I'estat
de despeses del
pressupost
que no ha poggt
i es refereix
a personal
dient
seguir
per no tenir
amb detall
aquestes partides
Ia relació
de personal
i tes seves remuneracions,
document que soI.licita
en aquest acte.
Diu gue aquest capitol
i el d'amortitzacions i interessos
de préstecs
percentatge
són drun elevat
p
r
e
s
s
u
p
o
s
t
,
p
e
I
p
o
c
q
u
e
e
1
d
e
I
q
u
e
d
a
p
e
r
6
2
t
donar ser,
juntanent
que es conveis a la Ciutat,
amb les seubvencions
que també pot considerar-se
cedeÍxen
i reitera
un servei
en
aquest moment Ia peLició
del
que ja
Ilistat
de subvencions
té fe't.a. Critica
1a partida
ptes.
per instal.de 6.500.000
Iació
druna emissora
municipal
amb 1a despesa de personal
que portarh
i que considera
que de
més una despesa potitica
necessitat,
al que sroposa.
per
Demana austeritat
i reducció
partides
com a recepció
de I'Ajuntarnent
i concessió
de subvencions
i demana lrincrement
de les consignacions
en beneprofessional
i
ficéncia
cultura,
així
com en.Formació
en detriment
d'alguna
altra
com lresport.
gü€r
Després manifesta
aI menys, Ies assignacions
de cada partida
r Do es rebassin
durant
Irexercici.
En Ia part
d'ingressos
es refereix
a la
Contribució
que la consignació
Territorial
Urbana dient
de
de pessetes
308 milions
s u p e r a e n m é s d e I ' l0 0 * I a c o n s i g n a ció anterior
de 143 milions
de pessetes
i demana una explicació nés árnplia draquest
rendiment
que no
i que stassegura
puj ará més, doncs per
les
notificacions
que s r efectuaran
peI que fa aI rendiment
sembla que hi haurá sorpreses.
de
lticéncia
fiscal
1a quantitat
consignada
és inferior
a la de
lrany passat peró convindria
incrementar-Ia
amb una previssió d' ingressos r ([ü€ s'está
realitzant
ara.
E1 Sr. SoIano i Armingau diu que en principi
es bo discutir
e1 pressupost
ordinari
en eI primer
mes de I'any
eI
gue demostra que hi ha agilitat
dins del funcionariat,
peró
veu lrinconvenient
de que aI no estar
tancat
eI pressupost
passat,
de I'any
no es pugui parlar
de partides
en concret.

-Lü¿'I

El

pressupost

doncs

eI

seu

que
con junt

es

presenta'no
s I ha

és

incrementat

buster
en

un

despeses

en/les
1 5 ' 1 16

I

anb

res-

det
pecte aI pressupost
de 1983 i per damunt de Ia provissió
que era del 9r88 8, amb e1 qual es demostra
Pla Quatrienal
gue al mes d'aprovar-se
aquesta previssió
eI Pla Quatrienal
deI seu grup de
la previssió
€I qual confirma
augmenta ja,
i
que aguest PIa Quatrienal
electoralista
era una plataforma
d'Ingresque no surtirien
les seVes previssions.
En lrEstat
d' impostos' d irectes ' ind irecsos s I observa que els capitols
superior
a1 20Z i que
un increment
experimenten
tes i taxes,
deI pressupostd'ingressos
es redueix
si en el concepte total
Ia previsdiscriminada
és perqué apareix
aquest inirement,
puja
de lrEstat.
La pressió'fiscal
sió de Ia participació
i
tot
aixOó quan es parla
un 20 i un 27 I
doncs,
entre
deI 12t5 ? per
del 6'5 t una inflacció
d'augment de salaris
deI 9 t per a 1.984
inflaccionista
a 1983 i druna previssió
i tot eI qual es t,radueix en una pérdua del poder adguisitiu
que fará
de vida
ilifíci1'parlar
d'un nivell
dels ciutadans
de
major.
Poc queda també per donar serv'eis si eIs capitols
personal
de préstecs
i interessos
represeni amortitzacions
anuncia el vot
ten el 62 t del Pressupost.
Per tot lrexposat
del seu grup en contra.
que eI
pressupost
i
El
sr.
uuntalá
manifesta
Marsal
passat,
draquest
aI desembre de lrany
any no es pogué fer
com era eI desig del séu grup, peró que en aquest any ho ini diu que passará a respondre
algunes de Ies qüestentará
t i o n s p l a n t d j a c l es .
,Srha dit
per donar serveis,
que es poc lraugment
Previst
pet'b aquest
per qué es parteix
és ai)rí,
fals
d'un concepte
i per aixó s'ha elaborat
de servei
de cost per
eIs centres
fugint
clel criteri
de que eIs serveis
unitats,
es medeixin
quan en els
queden
sols pel capitol
2on.,
centres
de cost
imputats
eIs de personal,
manteniment,
i amorsubvencions
si és possible.
de beneficéntitzacions,
Així quan es parla
és reduida,
srha de tenir
en
cia i es diu que la consignació
s'engloba
compte que aquest concepte
en un altre
més arnpli
que són'eIs
serveis
socials
i que té treballadors
socials
'que
van aI capitol
de personal
i són un cost d'aquests
serper
draquesta
manera tindrem
veis.
Fént-ho
una perspectiva
i
fer un anáIisi
a fons i no sols una comparació económica,
quan parlem draugmenL de personal
podrá ser dolent
lraugment
peró no lraugment
adminstratiu
de personal
declicat al servei
p€r exemple, que és un servei
de la tercera
edat,
i
social
análisis
es veurá
si
estem o no davant
d'un
anb aquests
progressista
pressupost
i social.
que'Ia
rádio
és una despesa poIítica,
i no és
Srha dit
doncs amb 1a rádio
de ines preten
fer una politica
així,
formació
i aquesta
ciutadana
despesa ser ia politica
si
Ia
peró la gestió
fos tan sols dels socialistes,
rádio
draquesta
rádio
es preten
amb un patronat
amb representació
de
i
d
e
l
e
s
manresanes,
i en Ia represenI'Ajuntament
entitats
tació
de 1'Ajuntament
hi estaran
integrats
eIs tres grups de
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representació
municipal,
si ho accepten,
amb eI que Ia rhdio
públic
més. Arnb referéncia
de subserá un servei
al capitol
en compte que és una forma de lrAdmivencions
srha de tenir
per dinaniEzar
i social
nistració
la vida associativa
amb la
que
puguin
fi
de
es
donar
serveis
als
desde Ia própia
societat,
doncs no seria
bo que
ciutadans
tots
de donar I'Ajuntament.
els seiveis
els tingués
bo que quan s'elaborés
drun exerciel pressupost
Seria
peró aixó no
resultats
de I I anter ior
c i,
es tinguéssin
els
perqué el pressupost
és possible
drun exercici
ha de redacel
tar-se
abans de que es cornpleixi
lranterior.
comparar
pressupost
drun exercici
amb I'any
ánterior
és una pauta peró no é; exclussiu
i aquest any'Ia
orientació
deI piessupost
va lligada
amb el que el grup de govern vol fer aquests quatre
del marc del
en gue pretenem
anys dins
Pla Quatrienal
mourenrs.
aI pia Quatrienal
es produeix
Anb referéncia
una
que es voI aprovar,
desviació
deI
4t74 t amb el pressupost
peró aquesta desviació
accentuada
i seria
no'és
inferior
aI
que repre4 I si no srhagués hagut de consignar
eIs cárrecs
que assumeix Ia
senten l¡assisténcia
sanitária
a funcionaris
MUNPAL i que són de lrordre
de 20 milions
de pessetes.
no es sap el rend iEn les par tic ipac ions de I I Estat
perqué aguest resulment final
del Fons de Hisendes Locals,
que s I apretat
s'envia
el pr imer tr imestre
i Ia disminució
de pessetes,
cia de 5 milions
és per qué es deu a la taxa
pe1 joc que ara percep Ia Generalitat
i que no la distribueix.
i en certanbé es diu que augmenta la pressió
fiscal
peró hauriem de preguntar-nos
ta manera aixó és veritat
si
aixO no passa tanbé amb I'Estat
en eIs seus pressupostos
i
amb 1a Generalitat
en els seus, peió el qoe passa és que 1a
perqué no posa impostos sino que
Generalitat
ho té més fácil
pede lrEstat,
reb Ies seves assignacions
dels pressupostos
ró tampoc diu que en aquesLs moments no s'apugin
eIs impostos.
qué én eI pressupost
dir
hi ha poca
Es podria
ordinari
inversió,
doncs es consignen
1I milions
de pessetes
en Ie
capitol
sumem aquesta consignació
drnb la total
6é. peró' si
del pressupost
d'inversions
veurem que el seu conjunt
és del
doncs la inversió
de forma ¿li3 3 r 1 6 I ',ienId i rqeuc at al ,
és positiu
genera treball.
recta
o
Per aixb i encara que el
pressupost
que respon aI que vol
sigui
nillorable
considera
1a Ciutat,
al contingut
del PIa Quatrienal
i ats compromisos
per
electoral-s
del
i
favor
de
seu grup
aixó
votaran
a
I' aprovació.
El Sr. selga i Ubach fa interveció
en eI punt concret
de
per Ia ionsignació
de¡nanar explicació
en Ia partida
25g/531
que I'any
passat
dr assisténcia
de benef icéncia
te'nia 6 niamb
dotada
lions
de pessetes
i aquest
anys solament
está
preguntant
si srha augmentat
Ia qualitat
800.000 pessetes,
pressupost,
eI
com per
rebaixar
aquest
responent
de vida
Sr. Marsal i MuntaIá que al fer la nova estructura
de parti-

-

-r-¿iS

que no vhn consignades
des hi ha atencions
de beneficiéncia
doncs les 8
.000'ptes.
es
en la que menciona el Sr. selaga,
i eñ eI c njunt
i iniciatives
d'aguesrefereixen
a estudis
no hi ha baixa de consignacíó
s no canvi d'estes atencions
tructura,
ratificant
aquesta posició
eI sr. zbsquerré i Vicqui diü que la intervenció
del Sr. SeIga és fruit
druna
tori
lectura
i que les consignacions
rápida
srhan fet per centres
de costos i el conjunt
ile les atencions
són iguales
a les de
passat incrementades
lrany
en un 12 8. Insisteix
e1 sr. Se1ga i ubach en que aquesta consig'nació
méaiés I'assisténcia
i aI ser-li
co-farmacéutica
a Ia gent
necessitada
respost
que aquesta atenció
está a Ia partida
252/631 respon el sr.
és per atericions
Setga que aquesta consignació
aIi¡nentícies,
per
partida
precisar
que
intervenint
e1
1a
Sr.
Marsal
mbdiques,
la partida
252/431
és per
atencions
252/631 per
i 1a partida
per
atencions
al iment ícies
259/53'l
atencions
benéfiques
d' altres
tipus.
El Sr. Selga i Ubach pregunta per lraplicació
de la parde pLes. per aIs centres'hospitaláris
tida
de 6 milions
de
responént
el
i Victor i que en Ia
1a Ciutat,
Sr.
Esquerré
partida
les factures
252/431 sratenen
dels centres
hospitalaris
del padró de beneficiéncia
i que després hi ha una séde partides
rie
on es concentren
les
del
centre
atencions
prinária
drassisténcia
de salut mental.
Pregunta eI St. seIga i Ubach si está vigent
la ordre
de que lrinternament
en
els cdntres
hospitaláris
de Manresa de la gent que no té seguretat
es faci
Social
solament per 24 hores
i que després
passen a I'HospitaI
Ctínic
de barcelonar
f,€sponent eI Sr.
que I'aplicació
i Victori
Esquerré
d'aquesta
norma es fa amb
un criteri
guan raons de
flexibld
i van a I'Hospital
C1ínic
urgéncia
o especials
no aconsellen
1a permanéncia
en els
centres
hospitalaris
de Manresa, i a nés en eI conjunt
de la
per lrHospital
consignació
existeix
de St.Andreu
eI cost que
de sales drancians,
intervenint
suposa el manteniment
tanbé
que aquesta limitació
eI sr.
MarsaI per dir
de I'estáncia,
obeí tanbé a 1a necessitat
d'elimindr
els abusos qué es properqué venia
gént de fora
internaments
duien en eIs
de 1a
el Sr. Selga i Ubach en que és una indigCiutat.
Insisteix
manca de drets
nitat,
humans i acte de insolidaritat
el que
de Manresa quan aquí hi ha centres
s'envii
a la gent fora
per donar I'assisténcia
técnica
amb capacitat
sanitária
í
nomé's
per Ia circumstáncia
de que els afectats
no estan a la Segui crida
I'atenció
sobre 1a necessitat
retat
de reconSocial
'd'aqubsta
partida
siderar
lt aplicació
de
Ia
consignació
pressuposthria
que fins
Ir actuació
ara es porta,
no creu
que sigui
de partit,
doctrina
bino
un J-apsus que s'ha
de
doncs encara que eI trasl.lat
corregir,
dels malalts
a Barsigui
celona
a un lloc
técnicament
correcte,
encara que huaI separar aI seu malalt
del seu entormanament no ho sigui
n.
El
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Sr.

Atcalde

intervé

dient

gue per

arreglar

la

sit,ua-

ció de la gent sense seguretat
social
es va tenir
a nivell
de Ia Federació
de Municipis
una entrevista
amb el Conseller
de Sanitat
oferint-li
br.
Laporte,
la importáncia
d'ampliar
li atenció
ambulatbria
i
hospitalária
mitjangant
Ia
firma
drun cohveni
per que fóssin
amb la Gerieralitat
tractats
amb
el mateix
nivell
drassisténcia
tots
de Catae1s ciutadans
perterieixents
lunya
a 1a beneficiéncia
peró
o al
seguro,
aquesta
oferta
no fou atesa peI Dr.
a
l
L
a
p
o
r
t
e
m
a
n
i
f
e
s
tar
'lá
,Conselleria
que dintre
de
qüestió
no havia
sortit
la
plantejada.
que per la seva part,
Diu lrAIcalde
convocá als
per fer un conveni amb un preu per assisténcia
hospitals
que
inferioi
perb aIfos de quantía
df de la seguretat
social
guns hospitals
es retiraren
del conveni.
que eI
Considera
probléma en tot
cas, escapa de1 nivell
municipal
i incideix
en eI de la Conselleria
de Sanitat.
El Sr. SeIga i Ubach diu que la intervenció
de lrAlcalde
pilotes
és la'descarregar
fora,
doncs el problérna de Ia Conselleria
és apart
i e1I es refereix
als manresans i aIs problémes de Manresá, pel que demana més rigor
en el tractament
que es dona a les qüestions
q.ue plantej?
EI Sr. Marsal i Muntalá diu que en tot cas el que divaga
qui només demostra ganes de dirigir
és el que parIa,
atacs
per quant eI tema segons está plantejat
contra
IrAIcalde
espropi
capa de l'ámbit
deI debat druna aprovació
de pressupost.
El Sr.
SoIano i'armingau
al.Iudeix
a Ia expressió
del
sr.
Esquerré
de que Ia intervenció
del
Sr.
Selga ha estat
deguda'a
una Iectura
rápida
i diu que eI seu grup'ha
denunvaries
ciat
vegádes el cas de que eIs temes no se 1i entreguen amb ternps suficient
com per a poder ebtudiar-Ios
a foja Ia han donat per perduda doncs
ns i aquesta
insisténcia
que lrequip
considereri
de govern vol jugar
a la desinformació de Ia Oposició
i que si eI ponent drHidenda
diu que ho
está fent
bé, no es pot en un reduit
temps,
estudiar
les
proposies,
aI que e1 Sr. Canongia diu que malament es poden
propostes
quan els membres de CiU no assiteixen
fer
a les
Comissionb .de Hisenda deI pressupost.
El sr.
pregunta
i Oller
Balet
1a Oposició'no
si
conta
per res i insisteix
en tres
temes que considera
de interés:
Ia manca de necessitat
dremissora,
doncs genera despeses de
manteniment
que no hi drotiu per suportar,
ja
que aquesta
atenció
no és'prioritária
i ra inEormació
per
está coberta
una artra
emissora localt
ed res subvencions
demana austeritat
i no discrininació,
doncs es donen subvencions
discriminades; rebutja
1a frase
perqué enelectorars"
"compromisos
ten que aguests compromisos 3ón per tota
Ia Ciutat
i no sols
partidistes.
rnsisteix
en ra necessitat
de rimitar
il endeutament i corregir
les despeses de personal
procurant
I'eficiéncia
i no basant-se
solsament en que la recuperació
de la
r n aj o r d e s p e s a p u g , u i f e r - s e a m b I ' a p l i c a c i ó
d'un irnpost més.

fs3_s

diu que eL motiu de
EI Sr. DaImau i Sitges
per prep
degut a 1a manca de temps necessari
eI comp
el tema i que en tot cas hi assistí
per
qui demaná déu dies d'aplagament
Bohigas,
per no fou atés.
Ia seva feina

fou
bre
Sr.
par

o assistir
sorar-se
y de Unió,
de senvo Iu-

i l4untalá diu que el Sr. Dalmau sr excusá,
El Sr. Marsal
i
peró li
sense insultar
vegada ho faci
demana que una altra
que sí assia d'altres
eI respecte
Consellers
sense faltar
manifestant
seguidament e1 Sr. Dalmau
teixen
a les reunions,
que ell
i
sino que es linitá
a ilir que treballava
no insultá
hora perqué tenia
no podia assistir
a la Comissió a aquella
feina
que anava a
va dir
el debat eI Sr. Alcalde
Finalitzat
el dictamen
draprovació
deI Pressupost
sotmetre
a votació,
que revestia
de 1984 i que per la importáncia
aI
Ordinari
peI
document i 1a decisió
aquesta votació
es faria
nominal,
que el Secretari
de ta Corporació
va anar donant lectura
als
noms de .tots
eIs menbres d r.aquest Consistor i que van anar
donant de forma oral
lremissió
clel seu vot
amb el següent
resultat:
. 13 v o t s a f a v o r d e l d i c t a m e n e m e s o s p e I g r u p d e P S C - P S O E
í 12 en contra
emesos pels grups de CiU i AP-PDP-UL, pel que
eI
quórum
al
haver-se
Sr.
Alcalde,
obtingut
el
legaI,
declará

aprovat

el

Pressupost

Ordinari

per

a 1.984.

El Sr. AIcaIde
expressá Ia seva felicitació
aI President
de 1a Conissió
d I Hisenda i Aclministració
Sr. Canongia i Gede técnics
de 1a Casa.per
rona i a I'equip
Ia rapidesa
amb
que srha
elaborat
i presentat
que
i espera
el pressupost
sracompleixi
segons 1a seva redacció.
2.2.

DICTAIT{ENPROPOSANT L I APROVACIO DEL PRESSUPOST D I INVERSIONS DE LIEXERCICI
DE 1984.

E_s va
En Joan
de Manresa.

llegir

Cornet

eI
i

Prat,

dictamen

següent:.

Alcalde-President

i e¡aminats
detingudament
Vists
integren
de Pressupost
e1. Projecte
durant
a realíEzar
lrexercici
de
proposa
a 1a Corporació
t{unicipal
acords:

de I'ejuntament

tots
document,s que
els
per Inversions
Municipal
1.984,
aquesta
Alcaldia
I'adopció
dels
següents

per
Confeccionar
un
1er.
Pressupost
dr Inversions
a
Irexercici
de 1.984, de conformitat
amb eI que disposa I'article
12.1. de Ia Llei
40?1.981, de 28 droctubre.

de

per
2on. Aprovar eI PressuposL drlnversions
q
u
e
d
a
n
t
1 .984 |
fixat
de Ia següent manera:

71759

a I'exercici

ESTAT DE DESPESES

CAP 6.-

Inversions

Reals...

....695.976.126

TOTAL ESTAT DE DESPESES 695.976.126

ptes.
Ptes.

ESTAT D I INGRESSOS
CAP 3.CAP 4.CAP 9 .-

Taxes
i dra Ltre.s ingressos
Transferénc
ies cor rents
Var iac ió de passius
financer

91 .600.000
207 .376.126
s. . . . 397 .000.000

ptes.
Ptes
Ptes.

:: : i: =: :: i: =: =:: : T::: :=33I =1',='=
:!?l=I III=
3er. Que un cop aprovat
s'exposi
per un termial públic
ni de quinze dies a I'Intervenció
d'aquesta
Corporació,
mitjan6ant
anunci al Butrr.etí
oficial
de ra província
a efectes
drexamen i reclamació
per gualsevo habitant
del terme o persona interessada,
d'acord
amb Ies disposicions
vigents.
4arE. Aprovar
tantmateix
les Bases drexecució
I'Expedient,
p€f, al desenvolupament
del pressupost.

unides

a

Er sr. Puig i sorer
inicia
la defensa del dictamen dient
que aquest Pressupost
drrnversions
dona resposta
a res obres
pendents de lrany
1983 i a res previsten
en er pra euatrienal de 1984 i, fa una explicació
de det.alrl
de. cada una de
Ies obres que s I inclueixen
en el pressupost,
refer int-se
a
la remoderació
de res cases consistorialsi
restauració
i rehabiritaciúo
de 1a. casa LLuviá;
pranta
baixa
de ra casa de
1a Natura;
obres de ¡nillora
de 1a sala ciutat;
centre
cívic
del PassaLge oller;
reforma de lrescola
d'Arts
i oficisi
redacció de projectes
de planejament
i obres,
en especial
places especials;
adguisició
de terrenys
per a execució
d'obresi acabar les obres de rrAbocador
controrat,i
marquesines
al
públic;
tr.ansport
mirlores
a I'enrrumenat
púb1ic;
urbanització de carrers;
sar coberta
esportivai
1e Fase der camp de
poliesportiva¡
Futbol del Congost; Pista
24 Fase deI projecparc de st.Ignasi;pavimentació
te del Parc de Puigterrá;
de
piscines;
camp de Futbol
sagrada Fa¡ní1ia i mercat i aparcament ar ruig-t'lercadar
i una consignació
en imprevistos
per
atendre
situacions
d'aquest
que poguéssin presentar-se
tipus
de financiació
draquestes
despeses es vol fer amb contribucions Especials,
subvencions
i operacions
de crédit.
EI Sr. BaIet
i Oller
intervé
insist,int
en el creixement
constant
de I I endeutament
com es pot
comprovar
davant
er
préstec
que figurava
per a I'any
1993 de 243 nilions
de pessetes
i eI de 280 milions
que es projecta
per a 19g4. S'ha
de fer el que es pugui i sobre la marxa
sense comprometre's
amb programes ni coses fixes.
En aquest pressupost
drrnver-

1320

sions
srhi
han de reduir
150 nilions
de pessetes
m e n cr o n a
com partides
de res quars es possible
reduir
consignació
per
arrivar
a 1a reducció
abans dita,
la restauració
de la casa
LLuviá
t 1a refor¡na de 1a sala
ciutat;
proj ectes
ers
del
Pranejament
urbanístic
l
r
a
d
q
u
i
s
i
c
i
ó
d
e
terrenys
;
i el parc
de Puigterrá.
si es prenen aquestes
mesures de reducció
es
donará
a 1a ciutat
sensació
de la
capacitat
de refrexió
dr aquest Ajuntament,
perqué tenim dranar
tant
sols per alló
que podem pagar i el
que no podem pagar deixar-ho
per demá, oblidant-se
de compromisos
i programes.
El sr.
Solano i Armingau diu que er seu grup pensava vopressupost
tar en contra
draquest
drrnversions
per ilendeuperb com err,
tament,
s'hi
contemplen obres que ja han manifestat
com a necessáries,
no serien
coherents
amb la votació
per aixb ara, votaran
en bIanc.
El sr. Marsal i Muntalá diu que el seu grup votará
afirmativament doncs amb aquest pressupost
drrnversions
es donaran nés serveis
a Ia ciutat
i que la ciutat
necessita,
i si
fa 15 anys s'haguéssin
p
r
ogrames adequats,
fet
ara no estar iem amb aquest
endeutament
í,
a més, ha de tenir-se
en
c . o m p t - eq u e a q u e s t s s e r v e i s
no són tots
ers que els manresans
necessiten
sino que és e1 resultat
d'una serecció.
EI sr.
BaIet
i Oller
insisteix
en que no han de fer-se
¡nés serveis
que els
imprescindibles
i
que es puguin
els
pagar,
doncs no perqué figurin
en un programa han de tirarse endavant.
Finaritzat
er debat,
el sr.
Alcalde
va dir
que anava a
sotmetre
a votació
e1 dictamen
draprovació
der pressupost
d'rnversions
de lrany
1994 i que aquesta votació
també seria
nominal,
pel que el secretari
de la corporació,
aná donant
lectura
als noms dels membres d,aquest
consistori,
els quals
manifestaren
er seu vot de forma oral
i amb el següent resulLat:
13 vots
a
f avor
deI
dictamen
emesos
peI
_Srgp de
PSc-PsoE, 12 abstencions
del grup de ciu i z vots en conLra
de AP-PDP-UL, pel gue er sr.
Arcarde,
al haver-se
obtingut
er qubrum legal,
declará
aprovat
el pressupost
d
'
r
n
v
ersions
per a '1984.
E1 Sr. Alcalde
finalitzá,
expressant
Ia seva
aI Sr. Puig i Soler
per Ia seva intervenció
en
ció
pressupost,
d'aguest
així
com a Irequip
de
de la Casa que han fet possible
Ia redacció
amb
pides a.
T. n o h a v e n t - h i
més assumptes per
xec ad a 1a sessió,
essent les dbu
com a Secretar i,
certifico.

Sa

11.*l.L*

tractar

felicitació
Ia elaborafunc ionar is
aquesta ra-

es declará
aide tot
eI qual,
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