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Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el dia 26 d'octubre 
de 1995. Es reuneixen els senyors  que tot seguit es diran, a l'objecte de celebrar 
sessió del Ple de la Corporació núm. 19 amb caràcter extraordinari, en primera 
convocatòria.¡Error! Marcador no definido. 
 
ASSISTENTS 
    Alcalde-President 
 
    Il.lm. Sr. Jordi Valls i Riera 
       
    Tinents d'Alcalde 
 
    Sr. Ramon Fontdevila i Subirana 
    Sr. Joaquim Collado i Llort 
    Sr. Josep Ramon Mora i Villamate 
    Sr. Joan Canongia i Gerona 
    Sr. Joaquim Garcia i Comas 
    Sr. Eduard Teixeiro i Macipe 
    Sr. Carles Esclusa i Espinal 
 
    Regidors 
 
    Sra.Emma Vila i Esteban 
    Sr. Jacint Carrió i Vilaseca 
    Sr. José Empez i Garcia 
    Sr. Magí Mas i Font 
    Sr. Antoni Casserras i Gasol 
    Sr. Pere Oms i Pons 
    Sra.Ma. Rosa Riera i Monserrat 
    Sr. Francesc Iglesias i Sala 
    Sr. Jordi López i Costa 
    Sr. Lluís Serracanta i Cortés  
    Sr. Josep Rueda i Cruz 
    Sr. Carles Anguela i Sant 
    Sr. Josep Mª Clotet i Feliu 
    Sra.Imma Torra i Bitlloch 
    Sr. Antoni Arderiu i Freixa 
    Sr. Joaquim Sotoca i Cornet 
    Sr. Xavier Javaloyes i Vilalta 
 
    Secretari General 
    
    Sr. Miquel Corbella Pijuan 
 
    Interventor 
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    Sr. Josep Trullàs Flotats 
 
  
 
Oberta la sessió per la Presidència, essent les 20 h i 5 min de la tarda, 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 següent: 
 
1.- ÀREA DE SERVEIS PERSONALS 
 
1.1 REGIDORIA-DELEGADA DE CULTURA 
 
1.1.1 CREAR LA COMISSIÓ PER AL PLA D'EQUIPAMENTS CULTURALS DE 

MANRESA 
 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Atès que s'ha vist la necessitat de crear una comissió assessora amb l'objectiu 
general de reunir un grup de persones a títol personal, per tal de redactar un Pla 
d'Equipaments Culturals que planifiqui i ordeni les necessitats culturals de la ciutat i que 
haurà de ser aprovat per l'Ajuntament de Manresa. 
 
Atès que la seva utilitat es fa palesa per diverses raons ja que es tracta d'una comissió 
tècnica diversa, formada per persones procedents de diferents àmbits culturals, la qual 
cosa sempre és més enriquidora i consensuada. 
 
Atès que l'Ajuntament de Manresa vol fomentar el sentit de la col.laboració i la 
participació ciutadana. 
 
Atès el que disposa l'article 45 del Reglament Orgànic Municipal, sobre la creació 
d'Organs de participació ciutadana. 
 
Per tot això, el Regidor Delegat de Cultura proposa al Ple de la Corporació Municipal 
l'adopció dels següents: 
 
                           A C O R D S 
 
 
1r.- Crear la "Comissió per al Pla d'Equipaments Culturals de Manresa" encarregada de 
redactar una Pla d'Equipaments Culturals per a la ciutat, i que quedarà integrada per 
les següents persones: 
 
PRESIDENT: Ramon Fontdevila i Subirana, com a Regidor de Cultura de l'Ajuntament 
de Manresa. 
 
VOCALS: 
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* Joaquim Aloy i Bosch  (DNI 39.312.154) 
* Joan Badia i Pujol  (DNI 39.298.662) 
* Antoni M. Baraut i Guilà(DNI 39.273.931) 
* Enric Casas i Bardolet  (DNI 39.311.726) 
* Pere Fons i Vilardell  (DNI 39.309.840) 
* Josep García i Orri  (DNI 39.335.219) 
* Joan Morros i Torné  (DNI 39.306.395) 
* Joan Segon i Comellas  (DNI 39.278.141) 
* Eudald Tomasa i Garroset(DNI 39.338.616) 
 
SECRETARI: Un membre de la mateixa Comissió, escollit per ells mateixos. 
 
2n.- Les finalitats de la Comissió per al Pla d'Equipaments Culturals de Manresa seran 
les que segueixen: 
 
* Analitzar les necessitats en infrastructures culturals que pateix Manresa. 
* Aportar algunes solucions quant a la funció, emplaçament, interrelació en el context 
global de la ciutat, priorització, etc., d'aquests equipaments. 
* Redacció d'un avantprojecte d'aquest Pla d'Equipaments, on s'expressin les 
conclusions dels treballs realitzats per aquesta comissió. 
* Presentació al conjunt del Consistori per a la seva aprovació, com a pas previ a 
l'organització d'unes jornades sobre aquest Pla d'Equipaments obertes al conjunt de la 
ciutat." 
 
Tot seguit, el Secretari dóna compte de l'esmena d'addició presentada pel mateix 
Regidor de Cultura, signant del dictamen que, transcrita, diu el següent: 
 
" Aquesta esmena d'addició es presenta d'acord amb el que es disposa l'article 53.e) 
del Reglament Orgànic Municipal, per considerar-se necessària la incorporació als 
membres de la Comissió de la persona que s'esmenta a l'acord. 
 
És per això que es proposa al Ple de la Corporació que s'adopti el següent acord: 
 
 "AFEGIR, al punt primer de l'acord, el nom de la Sra. Josefina Sitjes i Babra, 

(DNI 39.311.399, com a vocal component de la Comissió per al Pla 
d'Equipaments Culturals"". 

 
Intervé el Sr. Fontdevila i Subirana i diu que aquesta Comissió va destinada a 
redactar un Pla d'Equipaments per la ciutat de Manresa, amb els objectius que es 
detallen en el mateix dictamen. 
A partir d'un anàlisi de la realitat existent, aportar algunes solucions o criteris per tal 
d'elaborar una planificació d'aquells equipaments que culturalment necessitaria la ciutat 
en un termini llarg, uns deus anys, i amb el benentès que és un pla modificable al llarg 
del temps. Atesa també la situació econòmica que vivim, que és general, almenys que 
aquelles fites que s'han proposat formin part d'un pla general i que, per tant, modificar-
les suposi també modificar la planificació. És una comissió tècnica diversa, les 
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persones que hi ha provenen de camps diversos però tenen una vinculació directa en 
el món de la cultura, volen treballar en equip i, a més a més, desitgen que tingui una 
vinculació pels seus projectes, amb la línia d'aquest consistori, per tant, s'haurà 
d'avaluar quins són aquests projectes. En qualsevol cas, volen fer avinent que això és 
una comissió i no un consell de cultura i, per tant, són unes persones que es vinculen a 
aquesta regidoria per un període tancat que és de tres o quatre mesos i després el 
resultat o les ponències que elaborin sobre teatres o sobre centres cívics, per citar dos 
exemples, seran debatudes en públic i, a partir d'aquí, si és que hi ha una continuitat en 
un pretès Pla d'equipaments per la ciutat de Manresa, a partir de la propera primavera, 
ha d'haver-hi un debat públic i obert on es puguin qüestionar les seves propostes i que, 
poden seguir-se o no seguir-se. Insisteix en què el calendari seria unes 12 reunions, de 
caràcter quinzenal, a partir d'aquest mes d'octubre i fins el proper mes de febrer. 
 
Intervé el Sr. Oms i Pons i manifesta que el GMCIU votarà favorablement aquesta 
comissió perquè creuen que és una iniciativa en què val la pena incorporar gent de la 
ciutat en els afers que es porten des de l'ajuntament. Creuen que en aquestes 
comissions, de tipus obert i consultiu, per aportar-hi la gent el seu tarannà i la seva 
forma de veure el problema, hi haurien d'haver també membres representants de 
l'oposició, amb ganes d'aportar i col.laborar, no com a oposició, sinó com a 
representants del poble, ja que no es tracta de comissions polítiques sinó que són 
comissions de participació ciutadana. No obstant això, el seu vot serà favorable. 
 
El Sr Fontdevila i Subirana explica que mai s'han plantejat una vinculació política per 
aquesta dotzena de reunions que tenen previstes i, més enllà d'aquestes deu persones 
que esmenten, sí que també és preveu la possibilitat que per alguns temes, com 
museus i arxius, diran que vingui tal o qual persona, i el mateix pot passar quan parlin 
de centres cívics. I a partir del mes de febrer, si en fan d'això un debat públic, si això ha 
de passar com avantprojecte pel Ple, podrien tenir una vinculació de tots els grups 
polítics d'aquesta casa. 
 
Sotmès el dictamen a votació, amb la incorporació de l'esmena d'addició, és aprovat 
per unanimitat dels 25 membres presents i, per tant, amb el quòrum que determina l'art. 
112.3.b) de la Llei 8/1987, es declara acordat: 
 
1r.- Crear la "Comissió per al Pla d'Equipaments Culturals de Manresa" encarregada de 
redactar una Pla d'Equipaments Culturals per a la ciutat, i que quedarà integrada per 
les següents persones: 
 
PRESIDENT: Ramon Fontdevila i Subirana, com a Regidor de Cultura de l'Ajuntament 
de Manresa. 
 
VOCALS: 
 
* Joaquim Aloy i Bosch  (DNI 39.312.154) 
* Joan Badia i Pujol  (DNI 39.298.662) 
* Antoni M. Baraut i Guilà(DNI 39.273.931) 
* Enric Casas i Bardolet  (DNI 39.311.726) 
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* Pere Fons i Vilardell  (DNI 39.309.840) 
* Josep García i Orri  (DNI 39.335.219) 
* Joan Morros i Torné  (DNI 39.306.395) 
* Joan Segon i Comellas  (DNI 39.278.141) 
* Eudald Tomasa i Garroset(DNI 39.338.616) 
* Josefina Sitjes i Babra (DNI 39.311.399) 
 
SECRETARI: Un membre de la mateixa Comissió, escollit per ells mateixos. 
 
2n.- Les finalitats de la Comissió per al Pla d'Equipaments Culturals de Manresa seran 
les que segueixen: 
 
* Analitzar les necessitats en infrastructures culturals que pateix Manresa. 
* Aportar algunes solucions quant a la funció, emplaçament, interrelació en el context 
global de la ciutat, priorització, etc., d'aquests equipaments. 
* Redacció d'un avantprojecte d'aquest Pla d'Equipaments, on s'expressin les 
conclusions dels treballs realitzats per aquesta comissió. 
* Presentació al conjunt del Consistori per a la seva aprovació, com a pas previ a 
l'organització d'unes jornades sobre aquest Pla d'Equipaments obertes al conjunt de la 
ciutat." 
 
 
1.2 REGIDORIA-DELEGADA D'ENSENYAMENT I JOVENTUT 
 
1.2.1 DECLARAR RESCINDIT EL CONVENI DE COL.LABORACIÓ SIGNAT ENTRE 

AQUEST AJUNTAMENT I L'ENTITAT RIALLES DE MANRESA 
 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Atès l'acord adoptat pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 17 de gener 
de 1995, pel qual s'aprovava el conveni de col.laboració amb l'entitat RIALLES de 
Manresa per portar a terme la programació d'espectacles i festes infantils durant l'any 
1995. 
 
Atès que l'entitat RIALLES ha manifestat de forma expressa, mitjançant instància 
presentada a aquest Ajuntament en data 18 d'octubre d'enguany, la seva voluntat de 
rescindir el conveni abans esmentat i encara vigent, per problemes interns de l'entitat 
que fan impossible tirar endavant l'objecte del conveni. 
 
Atès que el mateix Conveni en el seu pacte vuitè permet, entre d'altres causes, deixar 
sense efecte el conveni per impossibilitat sobrevinguda de realitzar la finalitat del 
conveni. 
 
Atès el que s'estableix als articles 256 i 260 de la Llei 8/87, de 15 d'abril, Municipal i de 
Règim Local de Catalunya, i a l'esmentat pacte vuitè del conveni en qüestió. 
 
És pel que, el Regidor Delegat d'Ensenyament i Joventut, proposa al Ple de la 
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Corporació, l'adopció dels següents  
 
 A C O R D S 
 
Declarar rescindit, per impossibilitat sobrevinguda de realitzar la seva finalitat, en la part 
pendent d'execució el conveni de col.laboració signat entre aquest Ajuntament i l'entitat 
RIALLES de Manresa, aprovat pel Ple de la Corporació de data 17 de gener de 1995, 
per organitzar la programació infantil de la ciutat d'enguany." 
  
Intervé el Sr. Casserras i Gasol i manifesta que aquest dictamen és conseqüència 
d'una situació que s'ha produït de desacord entre Òmnium Cultural, com a entitat que 
és la titular de la marca i el nom Rialles  i els grups que localment anaven organtizant 
les activitas que tots coneixien com la campanya de Rialles. En haver-hi aquest 
desacord, el grup que organitzava això a Manresa ha queda desvinculat d'aquesta 
entitat i, per tant, el conveni que tenien signat s'ha de rescindir per refer-lo amb la nova 
entitat que provisionalment es diu Xarxa d'Espectacles Infantils. Per tant, el pas previ 
és la rescissió d'aquest conveni amb una entitat que no vol assumir el tipus d'activitats 
que venia fent el grup local de Manresa, tot i que l'equip de govern considerava que era 
pertinent la continuació d'aquestes activitats i, d'aquesta manera, faran conveni amb el 
grup promotor de la campanya de Rialles. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 25 membres presents. 
 
2.- ÀREA D'HISENDA I ADMINISTRACIÓ 
 
Pel Sr. Alcalde es disposa el coneixement i debat conjunt dels  dictàmens compresos 
en els punts 2.1 i 2.2 de l'ordre del dia. 
 
 
2.1 APROVAR PROVISIONALMENT LES MODIFICACIONS DE DETERMINADES 

ORDENANCES FISCALS, REGULADORES DE RECURSOS PROPIS DE 
CARÀCTER O NATURALESA TRIBUTÀRIA 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que per part dels Serveis Financers d'aquest Ajuntament  s'ha procedit a 
l'elaboració del projecte de modificació de les Ordenances reguladores dels Tributs 
Municipals que hauran de regir per l'exercici 1996. 
 
Atès que les modificacions proposades es consideren necessàries per tal d'anivellar la 
previsió d'ingressos i despeses del pressupost de l'exercici 1996. 
 
Atesos els informes econòmics emesos pel Cap del Servei d'Hisenda i els informes 
preceptius dels senyors Secretari i Interventor, segons els quals les modificacions de 
les Ordenances Fiscals s'ajusten a la normativa reguladora de la matèria, sense que 
s'hi observi cap infracció legal. 
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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 
 
 A C O R D S : 
 
Primer.- Aprovar provisionalment les modificacions dels articles de les Ordenances 
Fiscals reguladores de Tributs Municipals que a continuació es detallen : 
 
 Ordenança Fiscal núm. 1, reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles,  article 

11, s'afageix l'apartat 2. 
 
 Ordenança Fiscal núm. 2, reguladora de l'Impost sobre vehicles de tracció 

mecànica, article 5, apartat 1. 
 
 Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l'Impost sobre construccions, 

instal.lacions i obres, article 4, apartat 4. 
 
 Ordenança Fiscal núm. 4, reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor dels 

terrenys de naturalesa urbana, article 8, apartat 2 i article 13. 
 
 Ordenança Fiscal núm. 6, reguladora de la Taxa per expedició de documents 

administratius, article 6. 
 
 Ordenança Fiscal núm. 7, reguladora de la Taxa sobre plaques, patents i 

distintius, article 5, apartat 1. 
 
 Ordenança Fiscal núm. 8, reguladora de la Taxa per l'atorgament de llicències 

d'auto-taxis i altres vehicles de lloguer, article 5. 
 
 Ordenança Fiscal núm. 9, reguladora de la Taxa per la retirada de vehicles de la 

via pública, article 6, apartat 1. 
 
 Ordenança Fiscal núm. 10, reguladora de la Taxa per l'atorgament de llicències 

urbanístiques, article 11, apartat 1.  
 
 Ordenança Fiscal núm. 11, reguladora de la Taxa per llicència d'obertura 

d'establiments, article 8.  
  
 Ordenança Fiscal núm. 12, reguladora de la Taxa per inspecció de vehicles, 

calderes de vapor, motors, transformadors, ascensors, muntacàrregues i altres 
eines o instal.lacions anàlogues i d'establiments industrials i comercials, article 
7. 

 
 Ordenança Fiscal núm. 13, reguladora de la Taxa per recollida 
 d'escombraries, article 7.  
  
 Ordenança Fiscal núm. 14, reguladora de la Taxa de Cementiri Municipal, article 
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2, s'afaigeix l'apartat 2 i article 6, s'afageix a l'epígraf 13, l'apartat 13.2, i el 13.2 
d'abans passa a ser el 13.3.  

 
 Ordenança Fiscal núm. 15, reguladora de l'Impost sobre Activitats 

Econòmiques, article 9, apartat 1 i 2 i s'afageix l'apartat 3, article 12, apartat 3, 
article 13, apartat 3 i es deroga l'apartat 4, i s'afegeix una Disposició Transitòria. 

 
 Ordenança Fiscal núm. 16, reguladora de la Taxa per serveis de control i 

regulació de l'abocament de residus industrials a la xarxa de clavegueram 
públic, article 7. 

 
Segon.- Exposar al públic els acords precedents, juntament amb la nova redacció dels 
articles, al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, durant trenta dies comptats a partir del 
següent al de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província, 
i també 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 el període indicat sense haver-se'n formulat cap, els acords 
adoptats 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 texte íntegre dels articles modificats, els 
quals entraran en vigor el dia primer de gener de 1996 i regiran mentre no s'acordi la 
seva modificació o derogació." 
 
 
Tot seguit, el Secretari dóna compte de l'esmena presentada pel Grup Municipal de 
CiU que, transcrita, diu el següent: 
 
"Donada la situació econòmica del país en general i concretament de la nostra ciutat de 
creixement econòmic vegetatiu, creiem que els tributs han de fer costat a aquesta 
situació per afavorir la represa. 
 
I donat que en el projecte de Pressupostos Generals de l'Estat s'estima un increment 
de l'IPC en un 3,5%, considerem que les ordenances s'han d'ajustar al mateix 
increment. 
 
Per tant, el Grup Municipal de CiU proposa les següent esmenes al dictamen del punt 
2.1: 
 
IMPOSTOS: 
 
Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l'Impost sobre construccions, instal.lacions i 
obres, un increment 0 del tipus de gravamen. 
 
Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de contribucions especials, increment 0. 
 
Ordenança Fiscal núm. 15, reguladora de l'Impost sobre Activitats Econòmiques, 
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increment 0 del coeficient general. 
 
Altres impostos, increment general 3,5%. 
 
TAXES: 
 
Ordenança Fiscal núm. 13, reguladora de la taxa de recollida d'escombraries .. 4,5% 
 
Altres taxes (increment general).. 3,5 %  
 
 
 
Tot seguit, el Secretari dóna compte de l'esmena presentada pel GMPP que, transcrita, 
diu el següent: 
 
"Als dictàmens 2.1, 2.2 de l'ordre del dia relatiu a l'aprovació provisional de les 
modificacions de determinades Ordenances Fiscals, reguladores de caràcter o 
naturales tributària i de l'Ordenança General dels Preus Públics i les tarifes 
corresponents. 
 
Aquesta esmena es presenta degut a què els dictàmens esmentats són d'una vital i 
cabal importància per al desenvolupament de la ciutat. Des d'una perspectiva social 
com econòmica, ja que d'això dependrà que la ciutat tingui els arguments suficients per 
fer-la crèixer i confiar en ella, i alhora amb l'Ajuntament i així recíprocament. 
 
Tenint en compte el poc temps material existent per l'estudi seriós, coherent, i 
constructiu que des de l'oposició estem plantejant, entre el dia de que la documentació 
ens va arribar al dia de la convocatòria del Ple present. 
 
Tenint en compte, que una part molt important dels agents socials afectats pel 
dictamen han fet públic el rebuig del contingut del mateix. 
 
Tenint en compte, que el període de consulta sèria i eficient només ha estat en una 
sola comissió informativa d'Hisenda, sense entablar converses amb els agents socials 
de la ciutat. 
 
És per això que es proposa al Ple de la Corporació que s'adopti el següent acord: 
 
RETIRAR els dictàmens en qüestió perquè en un termini de temps més raonable es 
permeti realitzar un treball més acurat i seriós, per poder fer propostes constructives i 
edificants en bé de la ciutat de Manresa. Establir converses amb els agents socials de 
la ciutat, i posar els textos a la seva reconsideració total en una propera comissió 
Informativa d'Hisenda, per a poder ésser presentats amb més garantia de consens que 
els actuals." 
 
 
2.2 APROVAR INICIALMENT LES MODIFICACIONS DE L'ORDENANÇA 
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GENERAL DELS PREUS PÚBLICS I LES TARIFES CORRESPONENTS 
 
 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Atès que per part dels Serveis Financers d'aquest Ajuntament s'ha procedit a 
l'elaboració del projecte de modificació de l'Ordenança General reguladora dels Preus 
Públics i les tarifes corresponents  que hauran de regir per l'exercici 1996. 
 
Atès que les modificacions proposades es consideren necessàries per tal d'anivellar la 
previsió d'ingressos i despeses del pressupost de l'exercici 1996. 
 
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 
 
 A C O R D S : 
 
Primer.- Aprovar inicialment les modificacions de l'Ordenança General i Tarifes dels 
Preus Públics que a continuació es detallen : 
 
 A) Ordenança General reguladora dels Preus Públics, article 12, apartat 4, 

article 14, apartat 3, article 20, apartat 1 i article 23, s'afaixeix l'apartat 3. 
 
 B) Tarifes. 
 
 1.- Preu públic per a la venda de textos, publicacions i impresos. 
 
 2.- Preu públic per la col.locació de plaques de numeració de finques. 
 
 3.- Preu públic per la vigilància especial d'establiments. 
 
 4.- Preu públic per l'ensenyament a l'Escola d'Arts. 
 
 5.- Preu públic per ensenyaments al Conservatori Professional de Música. 
 
 6.- Preu públic per serveis culturals i esportius, s'afaigeixen els epígrafs 6, 7 i 8. 
 
 7.- Preu públic per serveis del centre de Medicina Esportiva. 
 
 8.- Preu públic per visites a Museus, exposicions i altres centres o llocs anàlegs. 
 
 9.- Preu públic per serveis veterinaris i lluita sanitària contra la ràbia. 
 
 10.- Preu públic pels serveis de neteja. 
 
 11.- Preu públic per la utilització privativa o aprofitament especial del domini 

públic municipal amb quioscs, parades, barraques, casetes de venda, 
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espectacles o atraccions, indústries de carrer i ambulants i rodatges 
cinematogràfics. 

 
 12.- Preu públic per la utilització privativa o aprofitament especial del domini 

públic municipal amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, 
contenidors, grues, puntals, cavallets, bastides i altres instal.lacions semblants. 

 
 13.- Preu públic per la utilització privativa o aprofitament especial del domini 

públic municipal derivats de les reserves de la via pública per les entrades i 
sortides de vehicles en els edificis i solars i les reserves per aparcament 
exclusiu, càrrega o descàrrega de mercaderies de tota mena. 

 
 14.- Preu públic per la utilització privativa o aprofitament especial del domini 

públic municipal amb taules, cadires, empostissats i tribunes. 
 
 15.- Preu públic per la utilització privativa o aprofitament especial del domini 

públic municipal derivats de l'obertura de rases, fosses o excavacions i per 
qualsevol remoguda del paviment o les voreres. 

 
 16.- Preu públic per la utilització privativa o aprofitament especial del domini 

públic municipal dreivades de la instal.lació de portades, aparadors, vitrines, 
marquesines, veles, publicitat i d'altres elements similars, referents a 
establiments o activitats comercials, industrials, professionals o de serveis. 

 
 17.- Preu públic per la utilització privativa o aprofitament especial del sòl, volada 

i subsòl del domini públic municipal amb riells, pals, cables, permòdols, caixa 
d'amarratge, de distribució o registre, bàscules, aparells per a la venda 
automàtica, tancs, galeries i d'altres instal.lacions semblants. 

 
 18.- Preu públic per la utilització privativa o aprofitament especial del domini 

públic municipal derivats de l'extracció de sorra i altres materials de construcció. 
 
 19.- Preu públic per la utilització privativa en terrenys i sepultures del Cementiri 

Municipal. 
 
 20.- Preu públic per la utilització privativa o aprofitament especial d'equipaments 

i béns esportius i culturals municipals. 
 
 21.- Preu públic per la prestació dels serveis de guies informadors turístics 

locals. 
 
 22.- Preu públic pel servei de planificació familiar. 
 
 23.- Preu públic per la prestació de serveis socials i Residències Municipals. 
 
 24.- Preu públic per la prestació i utilització de material i equipament esportiu de 

propietat municipal. 
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Segon.- Exposar al públic els acords precedents, juntament amb la nova redacció dels 
articles i les tarifes dels preus públics, al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, durant trenta 
dies comptats a partir del següent al de la publicació del corresponent anunci en el 
Butlletí Oficial de la Província, i també 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 el període indicat sense haver-se'n 
formulat cap, els acords adoptats 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 texte íntegre dels articles i tarifes modificats, 
els quals entraran en vigor el dia primer de gener de 1996 i regiran mentre no s'acordi 
la seva modificació o derogació. 
 
Quart.- Consignar en el Pressupost Municipal de l'exercici 1996 les dotacions 
oportunes per la cobertura de la diferència resultant, en aquells casos que per raons 
socials, benèfiques, culturals i d'interés públic, el rendiment de les tarifes dels preus 
públics no cobreixi el cost del servei o activitat de que es tracti." 
 
Tot seguit el Secretari dóna compte de l'esmena presentada pel Regidor 
d'Ensenyament i Joventut que, transcrita, diu el següent: 
 
" Aquesta esmena de modificació es presenta d'acord amb el que es disposa l'article 
53.e) del Reglament Orgànic Municipal, per considerar-se necessària l'esmena per al 
bon funcionament dels serveis afectats, per al proper exercici pressupostari. 
 
És per això que es proposa al Ple de la Corporació que s'adoptin els següents acords: 
   
 
 1er.- MODIFICAR l'import del preu públic contingut en l'epígraf 5 del preu públic 

per serveis culturals i esportius, corresponent a la Llar d'Infants del Xup, per 
mes, que serà de 3.000,- ptes. 

 
 2on.- ADDICIONAR al preu públic per a l'ensenyament al Conservatori 

Professional de Música de Manresa, dos epígrafs nous, pels conceptes i imports 
que seguidament es relacionen: 

 
 5.Prova d'accés als ensenyaments de Grau Mitjà 8.000,- ptes. 
 6. Trasllat d'expedient acadèmic    800,- ptes." 
 
 
Es dóna compte de l'esmena presentada pel Grup Municipal de CiU que, transcrita, diu 
el següent: 
 
"Donada la situació econòmica del país en general i concretament de la nostra ciutat de 
creixement econòmic vegetatiu, creiem que els tributs han de fer costat a aquesta 
situació per afavorir la represa. 
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I donat que en el projecte de Pressuposts Generals de l'Estat s'estima un increment de 
l'IPC en un 3,5%, considerem que les ordenances s'han d'ajustar al mateix increment. 
 
Per tant, el Grup Municipal de CiU proposa les següents esmenes al present dictamen 
del punt 2.2: 
 
PREUS PÚBLICS 
 
Centre de medicina de l'esport .......................... 4,5% 
Altres preus públics (increment general) ................ 3,5% 
 
A continuació, el Secretari dóna compte de l'esmena presentada pel GMPP, abans 
transcrita i que es dóna aquí per reproduïda. 
 
Intervé el Sr. Teixeiro i Macipe i, pel que fa al dictamen 2.1, d'aprovació provisional de 
la modificació de determinades Ordenances Fiscals, manifesta que primer explicarà els 
increments que presenta l'equip de govern, justificar-los conceptual i quantitativament i, 
posteriorment, escoltar l'anàlisi de la resta de grups i ponderar si les seves propostes 
encaixen dins el marc global proposat per l'equip de govern. To seguit, explicarà els 
elements bàsics que l'equip de govern ha tingut en compte per definir el marc de la 
modificació de les ordenances, però, en primer lloc, vol fer unes reflexions. Aprovar les 
ordenaces per 13 vots és senzill, que seria il.lusionant aprovar-les per 22 vots i molt 
gratificant aprovar-les per 25. Tot i que dóna la sensació que els diferents grups estan 
en vaixells diferents, que defensen interessos contraposats, estan convençuts que la 
proposta és el primer graó d'una escala que l'Ajuntament de Manresa ha de pujar. A 
l'octubre del 95, no hi ha numèricament cap proposta inferior que satisfaci una sèrie de 
condicionants necessaris i suficients, que mantingui la qualitat de vida de la ciutat de 
Manresa, que incrementi certs serveis com neteja viària, reparació i conservació de la 
via pública, que regularitzi certes disfuncions i que projecti a l'ajuntament cap a una 
situació de major expectativa futura. També al diferenciar entre la proposta que 
presenta l'equip de govern i una de general acceptació que girés al voltant del 3,5 %, 
incidència negativa en l'activitat empresarial i/o comercial, objectiva i econòmicament 
per comparació amb qualsevol ajuntament de Catalunya, no és d'impossible 
demostració. El contrari, segurament sigui política, potser defensa sectorial, però no és 
posar en primer lloc el que representa l'ajuntament i, per descomptat, és la quadratura 
del cercle. Després d'aquestes reflexions, el Sr. Teixeiro diu que, en síntesis, els 
elements bàsics d'aquesta proposta són els següents: Primer .- L'estudi de les 
variacions queda enquadrat dins d'un projecte global d'ajuntament i és simplista i 
pràcticament inútil qualsevol proposta que no cotempli un pla estrategic degudament 
meditat i consensuat. L'ajuntament de Manresa, vulnerant amb reiteració aquests 
últims anys el principi d'equitat intergeneracional, vivint o malvivint, segons els casos i 
segons les diverses opinions, però sempre per damunt dels seus recursos o bé els 
seus ingressos per sota del seu nivell de serveis o, ambdós, necessita una planificació 
econòmica que intenti reconduir la seva situació. Aquest pla estratègic dóna coherència 
econòmica a aquesta proposta de modificació de les ordenances fiscals, ja que la 
consideració aïllada de les ordenances, com instrument de gestió perd molt de la seva 
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representativitat.  
Segon.- L'equip de govern, i d'una forma explícita la Regidoria d'Hisenda, estan 
convençuts que un dels índexs d'un bon gestor polític és la capacitat de saber llegir el 
diari de demà. Pensen que la permisibilitat tècnica amb què les entitats financeres 
suporten a les administracions locals, anirà evolucionant amb criteris més rigorosos, de 
forma que serà difícil aconseguir finançament a un ajuntament si aquest no presenta 
uns indicadors econòmics adequats; és evident que si eliminen la influència de les 
accions, entre altres, dels Srs. Jaume d'Arters i Pere Vilella, i de la pròpia història de 
Manresa, el rating de l'ajuntament necessitaria les últimes lletres de l'abecedari, i això 
que no hi havia PC, ni programació lineal ni els japonesos havien arribat a Sant Fruitós, 
però hi havia talent, responsabilitat i un equip de govern. Insisteix en què sense 
aquesta influència es necessitarien les últimes lletres de l'abecedari. Tots saben que 
les ordenances fiscals, sense ser el 100% dels ingressos pressupostaris, constitueixen 
un component significatiu i un dels defectes estructurals importans d'aquest ajuntament 
és el volum pressupostari. Manresa, pel propi interès de la ciutat i dels manresans, 
necessita evolucionar cap a cotes pressupostàries més significatives i aquesta evolució 
és responsabilitat de tots, de l'equip de govern i de l'oposició, dels agents socio-
econòmics i, per extensió, de tots els ciutadans.  
Tercer.- Si des de l'Estat en els temps actuals, governin uns o altres, en matèria 
econòmico-fiscal és pràcticament impossible legislar amb independència ja que un 
70% de la legislació ha de seguir directrius europees i un 20% ha de seguir consells 
europeus, el camp és encara més limitat des d'un ajuntament. Malgrat això, aquesta 
limitació no obsta perquè l'equip de govern de l'ajuntament de Manresa no tingui una 
idea clara política del paper dels impostos o tributs municipals. Els impostos municipals 
no poden ni han de disminuir, ni des de la perspectiva d'increments recaptatoris ni des 
de la perspectiva de pèrdua de capacitat de despesa de l'ajuntament. Només es poden 
disminuir els impostos quan es donen les següents circumstàncies: que no es redueixi 
la despesa social fins que crei abandó i desemparament, que no augmenti el dèficit per 
no saber contenir la despesa total i que no s'atengui a funcions imprescindibles de 
l'ajuntament. Demagògia apart, és obvi que l'Ajuntament de Manresa no es troba, ni 
molt menys, en situació de satisfer aquestes condicions. En alguna ocasió, en aquesta 
Sala de Plens s'ha fet referència a pensaments Keynesians; en termes econòmics, la 
pretensió d'un decrement d'impostos propícia un augment de les desigualtats socials. 
Quart.- Les ordenances fiscals estan pensades i desenvolupades per ser compartides 
per tots els ciutadans de Manresa, tant perquè aquells que a la seva condició de 
manresans tenen l'afegit de la seva adscripció a qualsevol entitat socio-econòmica, per 
als reconeguts manresans capaços de propiciar llocs de treball i riquesa com per la 
resta de ciutadans. A més, aquest equip de govern reconeix d'una forma inqüestionable 
el paper significatiu que desenvolupen les petites i mitjanes empreses, així com el 
comerç en particular. I és per això que l'equip govern estableix esquemàticament una 
proposta de modificació en tres grans grups: Impostos patrimonials, increment del 7%; 
Impostos sobre activitat empresarial, increment del 3,5%  i Taxes i preus públics, 
increment del 4,5%. Amb això queda perfectament reflectit el reconeixement a l'activitat 
empresarial amb un increment del 3,5%, en línia amb la previsió quelcom optimista de 
l'IPC del 96 i amb un percentatge més alt en aquells tributs, IBI i Vehicles de Tracció 
Mecànica, que tenen caràcter universalista i que afecten a la propietat o gaudiment de 
la propietat.  
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El Sr. Teixeiro, explica que, un cop desenvolupat el suport argumental, comentarà 
descriptivament la proposta de modificació. 
IBI Urbana, contempla un augment del 7% amb coeficient reductor, és a dir, si per 
aplicació de la Llei de Pressupostos Generals, Llei d'acompanyament, es modifiquen 
les bases cadastrals, l'increment proposat per l'ajuntament serà l'increment diferencial 
fins al 7%. Per la informació de què es disposa, comentaris, premsa, l'actualització de 
les bases cadastrals seria del 3,5 %, és a dir, increment de bases cadastrals 3,5%, 
implica percentatge d'increment de les ordenances fiscals del 3,5. Increment de bases 
cadastrals del 5 %, per exemple, implicaria un increment de les ordenances fiscals del 
2%. Sense variació de les bases cadastrals, implicaria un increment de les ordenances 
fiscals del 7%. L'increment de neteja viària incideix i explica el percentatge diferencial 
d'increment. El càcul és el següent: Avaluació del cost de servei de neteja de via 
pública, inclosa la segona ampliació, 25.215.590 pessetes, padró de l'IBI 1995, 
900.925.629 pessetes. El percentatge d'augment necessari per compensar és 2,790%. 
El percentatge necessari per compensar l'IPC previst, serà 6,998 %  . Queda 
econòmicament demostrat que aquest equip de govern  proposa el mínim percentatge 
d'increment i el justifica amb el rigor i responsabilitat que es mereixen la ciutat i 
l'ajuntament de Manresa. 
IBI rústica, augment proposat del 4,5 % . La utilització d'aquest paràmetre tant en 
aquesta ordenança com en la resta de la proposta que es porta a aprovació ve justificat 
per la pròpia evolució del pressupost de despeses 96, ja que els serveis, revisions de 
contracte, etc. de l'exercici 96, prendrà com a base l'IPC real d'aquest any. 
Quantitativament, aquesta Ordenança Fiscal no té excessiva importància ja que la 
base del Padró està al voltant dels 2 milions, per la qual cosa l'increment recaptatori és 
d'escassa rellevància. Conceptualment, manté la línia projectiva de les ordenances 
fiscals de l'any anterior, que fou del 5 % , equilibrant l'excés del 0,5. Vehicles tracció 
mecànica juntament amb el preu públic núm. 13 guals i reserves, increment proposat 
del 7% . Independentment del sustracte global de les ordenances fiscals, aquests dos 
tributs són els que posen de manifest la importància que un ajuntament no perdi la 
capacitat de despesa. Hi ha d'haver una correspondència entre l'increment de 
recaptació i la qualitat de servei. L'equip de govern pretén amb l'import recaptatori 
ajudar a resoldre un dels temes pendents de l'ajuntament, que és el manteniment i 
reparació de la via pública; existirà una correspondència biunívoca entre impost i servei 
des d'un punt de vista polític. Orientativament, base d'impost sobre vehicles 
314.000.000; base dels guals i reserves, 80.000.000. Total, 394.000.000 i aplicant un 
7% arribarien a 28 milions aproximadament. Una part significativa d'aquests 28 milions 
es destinaran a pal.liar l'abandó que han sofert els carrers de Manresa en aquests 
últims anys. 
Impost sobre construccions, augment proposat el 3,5 % ; aquest percentatge permetrà 
passar d'un tipus de gravamen del 2,31 % al 2,39 % sobre el cost real i efectiu. Aquest 
és un dels impostos que, juntament amb el pressumible increment d'activitat i 
l'actualització corresponent ha d'ésser uns dels impostos que vagi en la línia de 
col.laborar en un augment del volumen pressupostari; realment, aquest percentatge 
afectarà a les obres iniciades i liquidades al 96, peró no així a les obres començades el 
95 i liquidades el 96, a les quals s'aplicaran les ordenances del 95. També s'ha de tenir 
en compte la pròpia dinàmica de liquidació d'aquest impost, la base és la valoració del 
projecte i al final l'obra es regularitza, per la qual cosa, el rendiment d'aquest impost pot 
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quedar diferit en més d'un exercici. Plusvàlua dels terrenys urbans, increment proposat 
4,5 %; aquest increment comportarà l'actualització del percentatge anual d'increment 
del 2,978 al 2,508 % i dels percentatges del tipus de gravamen, del 30 al 20% segons 
els períodes imposables. Fins fa uns anys aquest impost, al tenir un sistema de càlcul 
diferent produïa rendiments més importants; en l'actualitat, és un impost de segon 
ordre i no s'ha d'oblidar que és conseqüència de l'acte individual i voluntari d'una 
transmissió; també es podria tenir present que els valors del terrenys són baixos i 
sensiblement inferiors als del mercat; per tot això, no procedeix deflactar cap 
percentatge.  
Contribucions especials, sense variació; és un tribut de caràcter finalista, base 
imposable, el màxim del 90% sobre el cost.  
Ordenança Fiscal número 6, taxa d'expedició de documents. Ordenança Fiscal número 
7, taxa plaques i patents. Ordenança fiscal número 8, taxa llicències auto-taxis. 
Ordenança fiscal número 9, taxa retirada de vehicles. Augment proposat, 4,5% . En 
relació a l'ordenança fiscal número 6, el Sr. Teixeiro explica que es mantenen constants 
els percentatges quan s'apliquen sobre el nominal, per exemple, els dipòsits 
provisionals sobre subhastes i taxació.  
Taxa de llicències urbanístiques, augment proposat, el 3,% . Taxa de llicència 
d'obertura d'establiments, augment proposat, 3,5 % sobre tarifes mínimes i activitats 
classificades. Un augment proposat del  0% sobre establiments i activitats de caràcter 
permanent, un increment del 0% sobre activitats temporals i un increment del 0% sobre 
activitats industrials i de construcció. La quota d'establiment i activitats de caràcter 
permanent, segons l'ordenança, el 200 % sobre la quota municipal de l'IAE incrementat 
en els coeficients correctors en funció de la situació, superfície construïda i coeficient 
de renda. La quota resultant anterior, d'acord amb els índexs correctors en funció dels 
dies i metres quadrats. I la quota d'activitats industrials i de construcció, les quotes 
anteriors amb el coeficient del 0,10. En el càlcul d'aquestes tres quotes es mantenen 
els mateixos coeficients correctors de l'any anterior. Òbviament es produirà un augment 
del rendiment conseqüència de l'augment de l'IAE.  
Taxa inspecció instal.lacions, Servei General d'Inspecció, 5% sobre quotes de l'IAE, 
igual que l'any anterior; independent i compatible amb la taxa per elements, amb un 
augment proposat del 4,5%  
Taxa de recollida d'escombraries, augment proposat 4,5%, increment de la fórmula 
polinòmica, índex de la ma d'obra, índex de maquinària, etc.  
Taxa del Cementiri Municipal, augment proposat del 4,5% . S'incorpora 13.2 quan en la 
tramitació d'expedients de canvi de titularitat és necessària la publicació d'anuncis 
oficials amb l'objecte de recuperar l'import de l'anunci, essent la taxa de 3.000 
pessetes. S'afegeix també la nota de declarar no subjectes a la taxa els trasllats de 
restes a instàncies de l'ajuntament en expedients de recuperació de l'ús de ninxols i 
sepultures. 
IAE, coeficient general d'increment, 3,5 % . En cas d'actualització de tarifes sobre la 
Llei de Pressupostos s'aplicarà un coeficient reductor de forma que l'increment total 
sigui del 3,5 %. Romanen constants els índexs de situació dels carrers segons les 7 
categories. Tècnicament, afegeixen la modalitat d'autoliquidació per les declaracions 
d'alta lligada a la prèvia transferència de la gestió censal per part de la Delegació 
d'Hisenda. La formació del cens, és a dir, la matrícula de l'IAE, correspon a la 
Delegació d'Hisenda; trimestralment, Hisenda passa la informació i es practica la 
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liquidació; en base al Decret 243/95, del 17 de febrer, l'ajuntament va sol.licitar la 
delegació de la gestió censal en complir els requisits de tenir Manresa més de 50.000 
habitants i tenir assumida la inspecció de l'IAE. Un cop concedida aquesta delegació, 
es reduiran els tràmits, ja que al donar-se d'alta es practicarà el que s'anomena auto-
liquidació assistida, evitaran errors, el ciutadà tindrà suport tècnic i també es millorarà 
l'eficàcia recaptatòria. 
Taxa control i abocament residus industrials, augment proposat 4,5%  
Ordenança de Preus Públics, augment proposat del 4,5 % amb les següents 
excepcions. Primer.- Conservatori Professional de Música, augment del 7% ; Guals i 
reserves ja ho ha comentat anteriorment; Taules i cadires, 4,5% però es mantenen els 
coeficients correctors per la seva situació en l'1,5% ; riells, pals, etc., no afecta als 
ciutadans, incideix en les companyies de serveis d'aigua, gas i electricitat. 
Pràcticament, el 100 % s'obté per aplicació del 1,50% sobre la facturació de les 
empreses de serveis en el terme municipal de Manresa. Es podria admetre que és 
indeferent el tipus de percentatge. 
Serveis socials i residències, 4,5%, a excepció dels serveis que es liquiden 
proporcionlament al salari mínim interprofessional o als ingressos que mantenen 
constants el percentatges ja fixats. 
Serveis d'estacionament vigilat, tarifes iguals a l'any anterior. 
En relació a la implantació del règim d'auto-liquidació, l'operativa és semblant al que ha 
comentat en el desenvolupament de l'IAE.  
Remarca que hi ha una reducció del 50% per les entitats sense ànim de lucre amb 
motiu de festes o activitats culturals. En aquells preus públics en els quals per obtenir 
l'import individual no és necessari utilitzar un factor multiplicatiu, metres quadrats, 
metres linials, metres cúbics, l'aplicació del 4% s'ha arrodonit, en general a múltiple de 
5. 
El Sr. Teixeiro llegeix unes línies de l'acta del Ple del 18 d'octubre de 1994, quan l'equip 
de govern d'aleshores, ara a l'oposició, presentava la proposta de modificació de les 
ordenances fiscals 95, amb una proposta global d'increment del 6%, pàgines 44 i 45. 
Així, llegeix  "entenem que són ordenances que si bé es pot interpretar que tenen un 
increment superior a les previsions de l'IPC, tant les que puguin ser de l'any 94 com les 
futures de l'any 95, també parteixen d'una realitat que hem repetit infinitat de vegades i 
que un cop més ens veiem en l'obligació de repetir, i és que d'uns anys cap aquí, les 
actualitzacions que es fan de les Ordenances Fiscals, malauradament queden situades 
per sota de l'IPC real, la qual cosa indirectament provoca un empobriment real de 
l'economia municipal que, en aquest cas, és una economia de serveis que es presten a 
tota la ciutat de Manresa. I una forma d'ajudar a arreglar-ho és tenir unes ordenances 
que, en cap cas, perdin capacitat adquisitiva respecte exercicis anteriors. Entenem que 
el dèficit que tenim és important i, fins i tot, proposant aquest 6% en general, amb 
algunes excepcionalitats, no atrapem l'endarreriment que portem d'aquests 7 exercicis, 
però malgrat això seria un pas endavant per intentar assolir en el futur la capacitat 
adquisitiva que tenia l'ajuntament uns anys enrera". El Sr. Teixeiro continua dient que a 
la pàgina 50 de la mateixa acta, contestant l'esmena del Grup Municipal Popular, que 
propugnava la quadratura del cercle, i encara que no comparteix el fons argumental de 
la resposta, el Sr. Sala feia una reflexió del govern dient "l'ajuntament no està aquí per 
gestionar un pressupost, que és important i que s'ha de fer, sinó per donar un seguit de 
serveis als ciutadans, i aquests serveis, en molts casos, malauradament comporten 
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forts esforços econòmics i lògicament s'han de tenir els recursos suficients per donar 
aquests serveis que sens dubte la ciutat necessita, en tant en quant els seus ciutadans 
requereixen els esmentats serveis. I no és pas voluntat de l'equip de govern el fet de 
donar-ne menys sinó el fet de poder donar tots aquells que es puguin donar en 
quantitat i en qualitat adient. Si aconsegueixen, una vegada més, tenir unes 
ordenances ben baixes com proposa el representant del GMP, lògicament després, 
quan presentin el pressupost, donaran peu a què es puguin queixar que pugen els 
interessos financers, perquè lògicament com que s'aniran endeutant i s'aniran 
empobrint, cada vegada deuran més diners als bancs, perquè el que no poden fer es 
reduir serveis ni en quantitat ni molt menys en qualitat. Un servei mal donat, és millor 
no donar-lo."  
Finalment. el Sr. Teixeiro diu que presenten una esmena de modificació que afecta 
fonamentalment al preu públic per serveis culturals i esportius corresponent a la Llar 
d'Infants de El Xup, que serà de 3.000 pessetes. Aquest és un pacte que la regidoria 
corresponent ha realitzat amb l'Associació de Veïns i els pares corresponents a 
aquesta Llar d'Infants. També, com a conseqüència de la problemàtica que ha afectat 
al Conservatori, i que ha tingut lloc últimament perquè sinó ja s'hagués incorporat a les 
ordenances, addicionar al preu públic per ensenyament al Conservatori Professional de 
Música de Manresa, dos epígrafs nous pels conceptes de prova d'accés a 
l'ensenyament grau mitjà, 8.000 pessetes i trasllat d'expedient acadèmic, 800 pessetes.  
El Sr. Teixeiro afegeix que aquesta és la proposta que, amb absoluta responsabilitat i 
amb un rigor absolut presenta l'equip de govern per a la seva aprovació. 
 
Intervé el Sr. Arderiu i Freixa i manifesta que com ja és obvi i manifest, votaran que 
no a aquesta proposta i han presentat una esmena perquè es retiri i perquè s'estudïi. 
Agraeix l'exposició del seu Teixeiro, diu que és detallada, tècnicament molt ben 
elaborada i comprèn que al Sr. Teixeiro, en la seva qualitat de regidor d'Hisenda li ha 
tocat ballar amb la més lletja i fer mans i mànigues amb una situació econòmica difícil,  
però tota la seva explicació inicial els ha semblat una excusa d'alguna cosa que no té 
excusa, és un atracament a mà armada als pobres ciutadans manresans. El GMPP 
s'oposa per tres tipus de motius, un de fons, un de forma i un de tècnic. En el tema de 
la forma, si bé el Sr. Teixeiro va tenir la gentilesa de comunicar aquesta puja el dijous 
de la setmana passada i convocar una Comissió Informativa el dimarts d'aquesta 
setmana, a la qual ell no va poder assistir, no creuen que un tema de tanta importància 
com aquest pugui estar debatut i resolt en el breu espai d'una setmana; és per això que 
proposen que aquestes ordenances es tornin als grups i se'ls concedeixi un temps 
raonable per poder fer una oposició més constructiva de la que en aquest breu espai 
de temps poden fer. Aquesta és la qüestió de forma que els obliga a votar que no i a fer 
l'esmena de retorn de la totalitat d'aquestes ordenances fiscals. En la qüestió de fons, 
el Sr. Arderiu diu que aquesta puja d'impostos, per molta justificació que si busqui, 
només te una explicació que és intentar que els ciutadans de a peu paguin el desgavell 
econòmic de l'ajuntament, és a dir, la mala gestió, tant dèficit com endeutament, que 
són dos termes diferents, són fruit exclusivament d'una mala gestió, d'unes alegries 
administratives i d'una manca de rigor a l'hora d'administrar el que no és de 
l'ajuntament, sinó que és dels ciutadans. El Sr. Arderiu afegeix que, en definitiva, el que 
s'està fent és pretendre que les alegries dels acords que aquí es prenguin, les paguin 
els propis ciutadans que en la major part de les vegades, no en tenen cap culpa.  



 

 
 

¡Error!Marcador no definido.

Remarca que el Sr. Teixeiro ha dit dues coses que li han cridat l'atenció. Primera, ha dit 
que malgrat la seva posició enfrontada físicament pels bancs, estan en el mateix 
vaixell, i això no és cert ja que el GMPP creu que amb aquesta puja l'equip de govern 
està defensant un organisme corporatiu com pot ser l'ajuntament, i ells estan defensant 
la butxaca dels ciutadans, perquè són ells els que els han escollit per estar on estan. 
Segona, el Sr. Teixeiro ha dit que amb aquesta puja que es preveu s'eliminen les 
desigualtats socials, i el GMPP no ho creu així, sinó que creu que l'equip de govern 
està carregant la puja impositiva exclusivament sobre un sector de la població, que les 
pagarà totes, que és el sector del petit comerciant, el sector del professional lliberal. 
S'ha d'observar que un senyor que tingui una botiga, per posar un exemple, pagarà el 
següent: li toca la puja de l'IBI de casa seva, la puja de l'IBI de la botiga, la tingui de 
lloguer o de propietat, li toca la puja de l'Impost de Circulació de la camioneta de 
repartiment i li toca la puja de l'IAE, que és un impost pervers que grava precisament 
l'activitat econòmica i el lloc de treball. I aquest senyor, honrat comerciant, no s'ho pot 
desgravar perquè té un sistema d'aplicació en virtut d'una llei socialista que es diu "los 
módulos", en canvi a un asalariat, li pugen l'IBI però el demés tant se li'n dóna, i un 
industrial ja va a despeses de gestió de l'empresa i assumpte arreglat. Insisteix en què 
és el sector mitjà el que rep totes les bofetades i totes en el mateix cantó. Diu que el Sr. 
Teixeiro ha fet uns números molt ben fets i molt detallats però ara ell farà els seus, molt 
més simples, i no són fruit d'un estudi profund però sí d'un resultat pràctic del que 
resulta d'aquesta puja impositiva. Demana que miri el que li queda a un comerciant que 
guanyi 100 pessetes l'any. Suposa que ja n'haurà de pagar 24 al Sr. Solbes per l'impost 
de la Renda; d'aquestes 24, n'ha de treure 7 per l'IBI i 7 més per l'IBI de casa seva, 
amb la qual cosa ja només ni queden 62, de les quals se n'ha de restar l'IAE i l'impost 
de Circulació, amb la qual cosa ja van a 55 pessetes; si amb aquestes 55 pessetes, 
l'honrat comerciant vol sortir al carrer i prendre's una cervesa, ja en paga 16 més d'IVA, 
i ja se'n va 39 i, a sobre, li carreguen els impostos especials, amb la qual cosa a aquest 
senyor, amb 100 pessetes de benefici ja només li queden 17 pessetes per pagar la 
perruqueria de la senyora, la televisió i altres. Continua dient que això és el que ha 
portat la proposta impositiva de l'equip de govern. 
Entrant en la discusió de cada impost, el Sr. Arderiu replica que l'IBI no és un impost 
que gravi la propietat com ha dit el Sr. Teixeiro, sinó que aquest no només grava la 
propietat sinó que grava el viure en un lloc, perquè ho paguen els propietaris i ho 
repercuteixen en els llogaters, és a dir, Manresa és un 7% més cara de viure, llavors la 
gent se'n va a viure a Santpedor, a Sant Joan de Vilatorrada, i aquest és un motiu a 
considerar; l'IBI no està gravant els propietaris, està gravant el sol fet de viure a 
Manresa. L'IAE, i ja s'esta bastant alt, el pugen un 3,5% i entre els components de 
l'IAE, hi ha els llocs de treball i l'activitat econòmica i si a sobre ho encareixen, que no 
s'estranyi que la gent se'n vagi a muntar els seus negocis a Sant Fruitós de Bages, a la 
recta de Sallent o a un lloc lluny de la voracitat recaptatòria d'aquest ajuntament. 
Aquests tributs no són igualitaris, i la inoportunitat de gravar activitats que viuen del 
consum intern en aquests moments és manifesta. La crisis espanyola en aquests 
moments i la de Manresa en particular, ve de la retreta de la demanda interna i amb 
això el que s'està gravant és part del consum intern, entre altres coses, el sector de 
l'automòbil al fer-li una puja del 7% amb l'Impost de Circulació, poc o molt ho notarà, i 
no només ho notarà el sector de l'automòbil sinó els que viuen vinculats a ell. No es pot 
pretendre tenir un benestar sols de l'ajuntament, que sigui la major empresa 
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manresana, sinó que s'ha de procurar el benestar dels ciutadans, i aquest passa pel 
benestar econòmic, no es pot tenir un paradís social en un cementiri econòmic i això és 
el que està passant. Explica que en una informació del Departament d'Indústria, es diu 
que el Bages ha perdut posicions en rànking d'inversions industrials, del 3,8 % el 1989, 
han anat a l'1,7% el 1994 i si a dintre el Bages fessin la proporció de Manresa, també 
veurien que estan baixant, i si a sobre que estan baixant l'equip de govern hi possa el 
"turbo" afegit per la pèrdua de l'expectativa lògica de beneficis, encara baixaran més. 
Aleshores, tota aquesta cosa tan bonica que estan preparant, s'haurà de dir Cementiri 
comercial, perquè no hi haurà ningú que tiri endavant un comerç, perquè els hi donen 
bofetades per tot arreu i al mateix lloc. 
Insisteix en què el regidor d'Hisenda, per arreglar els problemes que li han deixat anar i 
que creu que són greus, no ho ha de fer ficant la mà a la butxaca dels ciutadans, que ja 
estan prou escurats, sinó que ha de convèncer el seu equip que un equilibri econòmic 
de l'ajuntament passa per un rigor en la despesa. El Sr. Arderiu continua dient que el 
que passa aquí és que es fan grans coses, es fitxen Caps de Propaganda, es fitxen 
altres càrrecs, es fan festetes, es tira la casa per la finestra, i després es crida als 
ciutadans i se'ls diu que hauran de pagar tot el que ha gastat l'ajuntament. És molt fàcil 
parlar de bona administració dient "gasto jo i pagues tú", i per això el GMPP vol 
manifestar públicament que es neguen a donar suport amb la seva presència, com ja 
es van negar l'any passat, mitjançant una intervenció que el Sr. Arderiu qualifica de 
molt coherent i molt brillant, del regidor Sr. Balet. Per tot això, el GMPP votarà en 
contra. 
 
Intervé el Sr. Oms i Pons i manifesta que avui estan fent el Ple més important que pot 
fer un ajuntament i val la pena que hi dediquin tot el temps que sigui necessari, perquè 
no en tindran cap de més important. Aquest Ple condiciona el del pressupost i entén 
que no puguin presentar avui un programa de govern perquè probablement el faran a 
partir del que avui s'aprovi en aquest Ple. Per tant, avui és el Ple en el qual els regidors 
es posen davant els ciutadans i els diuen el que necessiten per tirar endavant l'any, 
administrant els seus cabals pel bé de la ciutat. Insisteix en què aquest és un acte molt 
important, i és tant important que han de tenir en compte també la situació en què es 
troba la ciutat, el que tenen i el que li demanen. És un acte difícil i complicat, i el grup 
de CiU ha fet molt temps el que avui fan altres grups. El GMCIU es remet al que va dir 
durant la campanya electoral, que era que augmentarien el nivell de vida, ni proposen 
més ni menys, amb un suport a la indústria; això també ho deien altres partits polítics 
en els seus programes electorals, que només augmentarien l'IPC, i ara veuen que 
augmenten més. Al GMCiU li agradaria que intentessin que en aquest Ple no hi hagués 
un enfrontament de posicions sinó un acostament de criteris per tirar endavant la ciutat, 
i haurien de fer molts esforços per posar-se d'acord, perquè la ciutat mira als dos 
partits. Per tant, aquí no han d'entrar en una dialèctica d'oposició sistemàtica sinó que 
la seva intervenció anirà per intentar apropar criteris i per intentar trobar-se.  
Una de les qüestions que preocupa al GMCiU, és que en una recent publicació referent 
a l'estat comarcal de Catalunya, es troben que la variació de la població de 1990-1994, 
a les diferents comarques de Catalunya, per exemple a l'Osona és de l'1,03, a l'Anoia 
del 0,93, al Solsonès del 0,74, al Bages del 0,29 i al Barcelonés 0,17 i això és 
important, perquè la gran aglomeració que hi ha a l'Àrea metropolitana es va desfent; el 
dramàtic és que el Bages, d'aquesta reducció no n'ha vist res i això vol dir que aquí no 
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hi ha hagut implantació industrial. Aquest és un tema que s'hauria d'analitzar, veure que 
passa, que han de fer i com s'ho han de plantejar; les indústries, evidentment, van als 
llocs fàcils, als llocs on la implantació és sumament fàcil. Pel que fa al PIB per càpita 
per comarca, al Bages, arrodonint, és d'1.500.000, al Berguedà 1.480.000, a l'Osona 
1.700.000 i al Solsonès 1.741.000. Amb això vol dir que el PIB comarcal és força baix. 
Comparant amb el creixement mig de Catalunya, diu que la participació del Bages al 
PIB del total de Catalunya, l'any 91 era del 0,91, el 92 era del 0,89, el 93 era l'1,88 i el 
94 era l'1,88. Tots aquests PIB porten a què el Bages és una comarca en estancament, 
i tenen sort que hi ha un sector industrial que funciona, un sector industrial potent que 
tira endavant, però es troben que tot i aquest sector que saben que funciona, estan 
aturats. Aleshores el GMCiU creu que aquí ha d'haver-hi un esforç d'imaginació que 
passa precisament per augmentar els impostos. L'equip de govern pot dir que aquestes 
impostos són baixos comparats amb la resta de ciutats, i ell això no ho nega pas, però 
no és un problema de negar-ho, és un problema de la imatge que donin, i amb els 
pobles de l'entorn i amb les comarques que estan en la mateixa situació, no s'hi han de 
posar, amb el Baix Llobregat, amb el Maresme, s'han de fixar en les comarques que 
estan en competència i de les comarques en què estan en competència, estan a la 
banda alta. Si Manresa ha de créixer, i ha d'acceptar el que ve de l'àrea metropolitana, 
han de procurar que no es quedi a altres zones. Per exemple, el Baix Ebre està 
creixent més que el Bages; aquí falla alguna cosa, que entre tots hauran d'analitzar 
molt profundament i hauran de fer esforç. El GMCiU no creu que el millor sigui 
augmentar els imposts, sinó que el millor, i és el que defensaven en la seva campanya 
electoral, és crear una necessitat que la gent vingui a Manresa i se'ls ha de fer una 
oferta coherent i il.lusionada, però la il.lusió passa perquè tinguin avantatges, no passa 
per dir-los-hi que això és molt bonic.  
El Sr. Oms explica que amb la seva proposta no han pretés fer una proposta 
demagògica, és la proposta que haguessin fet si haguessin estat al govern. Afegeix 
que quan CiU estava a l'equip de govern van demanar als serveis tècnics un informe 
per veure quina és la situació fins l'any 2002 per tal que puguin reduir el dèficit, 
incrementar només el creixement vegetatiu i tirar endavant l'ajuntament. Aquest 
informe els va ser facilitat i això va donar base a dir en la seva campanya electoral que 
només incrementarien els impostos de l'IPC, que procurarien tirar endavant i, en vuit 
anys, reduir el dèficit. Insisteix en què no fan una qüestió demagògica, sinó que estan 
disposats a lluitar al costat de l'equip de govern per tirar endavant el Bages, amb totes 
les seves conseqüències, perquè creuen que a partir d'aquí es pot generar aquesta 
expectativa que Manresa creixi industrialment. Creuen que Manresa només anivellarà 
el seu pressupost pel creixement que tingui, no pel que demani d'esforç als seus 
ciutadans. Han d'apostar pel creixement, per la indústria, perquè la gent es quedi a 
Manresa, per tal que tinguin  un creixement, no en funció de gravar els ciutadans sinó 
en funció del creixement i del que siguin capaços de tibar cap a casa. Aquest va ser un 
tema on va insistir molt la campanya electoral del GMCiU i, insisteix en què és l'única 
manera que Manresa se'n sortirà; augmentant els impostos no resoldran res. El GMCiU 
dóna 60 milions per crèixer, el regidor d'Hisenda en demana 130 ó 140. Suposa que el 
Sr. Teixeiro té unes bases de liquidació superiors a les seves, per tant, en realitat estan 
discutint 60 ó 70 milions, quan el què haurien de discutir realment és d'on treuen 
aquests diners per aconseguir que a Manresa li entrin per un altre cantó, i no a través 
dels ciutadans, perquè sinó passarà que el ciutadà se sentirà gravat per una situació 



 

 
 

¡Error!Marcador no definido.

conflictiva i sembla que es demani un sacrifici als ciutadans per resoldre els problemes 
de l'ajuntament, quan el que ha de fer l'ajuntament és anar a buscar recursos, han de 
procurar treure recursos de fora; aquesta és la feina del polític, la feina dura.  
Dit això, el Sr. Oms indica que passarà a parlar de cada ordenança concreta. 
Pel que fa a l'Impost sobre Construccions, Instal.lacions i Obres, el GMCiU proposa un 
increment 0, perquè l'ajuntament valora un cop l'obra està acabada i, generalment, 
quan l'obra està acabada els materials ja han tingut el seu progressiu augment des que 
es dóna la llicència fins que s'acaba, creuen que el propietari de l'edifici ja ha tingut els 
increments vegetatius necessaris perquè pagui el que és just, el que diu l'ordenança. 
Quant a l'ordenança 15, de l'Impost sobre Activitats Econòmiques, també proposen un 
increment 0; l'any passat ja van fer-ho així, amb un sol.licitud per part del GMS, però 
ara ell no vol entrar en aquesta qüestió perquè creu que és un tema massa seriós, no 
és un tema de repartiment de papers, de fer ara uns el que els altres feien l'any passat, 
no vol llegir actes, perquè es podria decepcionar la ciutat. Insisteix en què el GMCiU 
està disposat a negociar amb l'equip de govern per tal d'aconseguir un creixement 
econòmic per la ciutat, creu que aquest és un dels problemes que s'hauran de plantejar 
en el pressupost, hauran de parlar de què destinen per potenciar el creixement 
econòmic i, aleshores, ja veuran aquests cabals que ara es demanen als ciutadans, 
cap a quina línia van.  
El Sr. Oms precisa que el GMCiU està d'acord amb l'augment del preu públic del 
Conservatori que proposa l'equip de govern, i també estan d'acord amb el preu públic 
del Centre de Medicina de l'Esport, ja que és un servei que s'ha d'autofinançar.  
Pel que fa als altres preus públics, el GMCiU proposa un 3,5%. 
El Sr. Oms continua dient que, evidentment, l'ajuntament ha de tenir recursos, però els 
problemes de l'ajuntament no vénen per 40 ó 50 milions més o menys, el problema de 
l'ajuntament és molt més fort i molt més seriós, no s'ha de donar la sensació als 
ciutadans que es volen resoldre els problemes a causa d'ells, sinó que l'ajuntament ha 
de ser capaç de generar recursos, que vinguin recursos d'una forma important, sigui 
mitjançant programes europeus, sigui mitjançant l'aportació de les administracions, 
sigui mitjançant la gestió del dia a dia. Això és important i, en canvi, s'estant discutin per 
40 ó 50 milions sobre un pressupost que aquest any deurà anar pels 4.500 - 4.700 
milions.  
Un pla estratègic, benvingut sigui, n'hi ha un, el GMCiU recolza l'equip de govern 
perquè el segueixi, saben que és molt dur, però confiaven en la gestió i en aconseguir 
recursos per tal que el què representa el programa d'inversions es pogués resoldre per 
un altre cantó.  
Referent a la lectura de l'acta de l'any anterior que ha fet el Sr. Teixeiro, el Sr. Oms 
explica que el GMCiU havia de negociar el pressupost perquè no tenien 13 vots i quan 
es va a negociar si ha d'anar amb un ventall i quan se sap que la responsabilitat 
s'acaba amb un 4,5 i que d'allà no pot passar, perquè sinó és un desastre i s'han de 
tancar serveis, perquè si es baixa de l'IPC s'han de tancar serveis perquè d'allà on no 
n'hi ha no en raja sinó és que es vol augmentar el dèficit, per això havien de posar el 
ventall més amunt perquè si vas a negociar, alguna cosa has de deixar. Per tant, ho 
tenien dur, i ho continua sent, encara que ara tinguin 13 vots, perquè al darrera hi ha la 
ciutat. El Sr. Oms demana que es pugui considerar aquest tema, creu que pels milions 
de diferència es podrien posar d'acord, tot i que sap que és difícil, que s'ha de fer un 
pressupost i és difícil de pactar, perquè si CiU ja ho tenia molt difícil, més ho deuen 
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tenir ara que són tres partits diferents. 
Finalment, el Sr. Oms demana que analitzin bé els increments que fan, que mirin tots 
de complir el programa electoral que tenien, tots deien l'IPC, i si ho fan així, els tindran 
al seu costat per ajudar i dinamitzar Manresa i el Bages.  
 
Intervé el Sr. Teixeiro i Macipe i li diu al Sr. Arderiu que tota la intervenció i els 
comentaris que ha fet, tenen molt poc suport argumental, des del càlcul numèric de les 
100 pessetes, passant per la perruqueria de la Sra. i fins a prendre la cervesa, quan, 
com ha dit el Sr. Oms, això és un tema molt seriòs, molt important i de molta 
trascendència. Quan no es plantegen els càlculs amb el rigor adequat, perden molta de 
la seva importància. Quant al tema de les desigualtats socials a què ha fet esment el 
Sr. Arderiu, el Sr. Teixeiro diu que qualsevol política que propicïi un decrement 
d'impostos, llevat aquelles condicions que ha dit de no reduir la despesa social, intenta 
incrementar l'estalvi i no ho aconsegueix, el que provoca és un augment del consum 
intern; a partir d'aquí, això condiciona i comporta un increment de les desigualtats 
socials i això està demostrat en tota la teoria econòmica. Països com Alemanya i Japó, 
mai han fet una política de decrement d'impostos, únicament han fet política de 
decrement d'impostos Estats Units i Gran Bretanya, i així els ha anat, ja que cada 
vegada són més importants les desigualtats socials.  
Pel que fa a la forma, el Sr. Teixeiro ja els va trucar personalment a l'objecte de donar-
los-hi la documentació, i que poguessin presentar una proposta alternativa. Pensava 
que la Comissió Informativa era el lloc on es podien aportar idees, i la veritat és que fins 
el moment, les Comissions Informatives d'Hisenda, tenen un tràmit estrictament 
burocràtic i legalista. Diu el Sr. Teixeiro que això no és culpa seva, ja que per la seva 
part sempre les prepara amb la màxima exposició i no amb l'objecte d'indicar que 
pensa sinó per millorar els dictàmens. Precisa que aquí també cita el Sr. Oms, perquè 
forma part important de la Comissió d'Hisenda.  
Quan a l'aspecte tècnic, el Sr. Teixeiro diu que tan manresà és el que pertany a una 
entitat socio-econòmica, com el que té una empresa, com el Sr. del Xup, com el Sr. de 
la Barriada Mion, etc. En cap moment, el trasfons social, econòmic i polític de les 
ordenances contempla una desigualtat en la qualitat dels manresans. 
Pel que fa al tema dels mòduls, el Sr. Teixeiro explica que és voluntari i, a partir d'aquí, 
qualsevol decisió comporta unes situacions o unes altres. Quant al tema de l'IBI, 
remarca que ell ja ha dit propietat o gaudiment de la propietat.  
Referent a la intervenció del Sr. Oms, el Sr. Teixeiro indica que ell ja ha dit que els 
impostos o tributs municipals, evidentment tenen una repercusió a l'economia, però no 
és la causa ni molt menys, d'un desenvolupament progressiu i industrial. El problema 
que tenen les empreses, el comerç i les societats de Manresa és exactament el mateix 
que tenen totes les empreses espanyoles, i són quatre problemes, nivell de producte, 
nivell de mida, nivell de finançament i estructura verticalista; aquests són els quatre 
defectes de les indústries i de les empreses de Manresa, per això Manresa no creix, 
perquè no es resolen aquestes problemes, i ni CiU amb la proposta de l'any anterior, ni 
l'equip de govern actual ni el que vingui amb determinada proposta, no resoldrà en 
absolut la problemàtica industrial de Manresa, que si es coneix la història de la 
industrialització de Manresa, comporta uns defectes, precisament, perquè fou pionera 
en la industrialització, és un sector madur; Manresa té uns condicionants negatius a la 
indústria i s'han de saber superar. A partir d'aquí, culpar d'una política municipal, la que 
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sigui, i encara més quan hi ha una diferència entre 3,5 i 5 %, es resisteix a utilitzar la 
terminologia demagògia, perquè indubtablement la predisposició es la màxima 
col.loquial i, fins i tot, està content perquè la intervenció de GMCiU hagi estat en un 
aspecte totalment positiu. Ara bé, utilitzar el creixement i justificar-lo, ja sigui positiu o 
negatiu, o justificar que l'atur ha baixat al Bages, no té sentit, perquè insisteix en què el 
problema de les empreses és trobar un nivell de producte, trobar el nivell de mida 
adequat, resoldre la temàtica de finançament i canviar la mentalitat verticalista. 
El Sr. Teixeiro diu que se sent orgullós d'estar a l'Alcaldia de Manresa, no sap què 
seran capaços de fer, estar orgullòs de tenir un alcalde com el que té i està orgullós 
d'estar en aquest Ple. Per ell, és una satistacció intentar resoldre les coses amb el 
màxim rigor.  
Pel que fa a l'esmena presentada pel GMPP, per raons estrictament de dates ja que les 
ordenances s'han d'aprovar abans del 30 d'octubre, no la poden acceptar, 
independentment que estan en diferent nivell d'anàlisi. A més, el Sr. Teixeiro diu que 
l'equip de govern ha parlat amb tots els agents socials de la ciutat de Manresa. 
Concretament, matisa que ell ha parlat dues vegades amb la UBIC, dues vegades amb 
la Cambra de Comerç i amb el sindicat UGT. 
Quant a la intervenció del Sr. Oms, insisteix en què està satisfet del sentit constrictiu i 
positiu, la pena es que faci aquesta intervenció el 26 d'octubre i no anteriorment, 
perquè tot això es podia haver compartit amb més temps i amb calma, trobant els pros i 
els contres. Pel que fa a les actes anteriors, ell diu que s'ha près la professionalitat de 
llegir les quatre actes últimes i veu que aquesta d'avui serà la primera acta que es farà 
on hi hauran dades econòmiques, en les altres tot era literatura. Per això, quan 
preparava la reflexió per presentar el dictamen d'avui, tenia el dubte de si havia 
d'incorporar dades econòmiques o no, i com que veia que a les actes anteriors només 
parlaven d'IPC i no parlaven ni de PIB ni de renda per càpita, haver aconseguit elevar 
el nivell del plantejament és per a ell una satisfacció. Indubtablement, tots saben que el 
3,5 % del 96 té un component que no és correcte, si parlessin de l'IPC  4,5% seria una 
altra qüestió. Numèrica i econòmicament és la mínima proposta perquè l'estat d'origen i 
aplicació de fons tingui una coherència. En qualsevol cas, la proposta del 3,5 % no és 
viable, per l'equip de govern; en la concepció i en l'estudi seria una falta de 
responsabilitat, entre altres coses, perquè el pressupost del 96 vindrà afectat, 
fonamentalment, per l'IPC en la línia del 4,5 %. 
En aquests tributs municipals s'ha mantingut el respecte a tota activitat econòmica; 
qualsevol empresari a qui realment la inquietud dels tributs municipals li provoqui més 
d'una fracció de temps acceptablement lògica, no creu que sigui el camí adequat per 
portar endavant un projecte i portar endavant un problema de creixement. És un 
problema important, tant important que fins i tot l'afecta el clima; és molt important 
aconseguir que els estudiants treballin a Manresa i no hagin d'anar a altres llocs, és 
tant important tot el tema d'inversions que posar-hi a dintre els tributs municipals li 
sembla una desproporció. Les empreses solen sortir endavant si practiquen dos 
elements significatius, que són planificació i saber llegir el diari de demà, com van fer 
aquells senyors que ha comentat abans. Aquests són els problemes fonamentals per 
tirar endavant en la línia de progessió econòmica. L'equip de govern té el seu pla 
estratègic, no fins el 2002 com argumentava el Sr. Oms, sinó fins el 2003. I no 
comparteixen amb plenitud aquest pla estratègic a què ha fet referència el Sr. Oms, el 
consideren excessivament agressiu des del punt de vista de dèficit, per falta de 
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corresponsabilitat amb els serveis. Està totalment d'acord en què els tres conceptes 
bàsics i les tres directrius per aquesta expectativa de futur són ordenances fiscals, 
ingressos de transferències i racionalització de serveis. Per això i altres raons, tot i que 
està satisfet de l'eperit col.laboracionista del Sr. Oms, no acceptarà la seva esmena, tot 
i que vol matisar que n'hi ha alguna en què demanen el mateix que proposa l'equip de 
govern i que, lògicament, la comparteixen. Seria bo que compartissin més, ja ha dit a 
l'inici que 22 vots afirmatius hagués estat molt il.lusionant. Dóna també les gràcies al 
Sr. Arderiu per la seva intervenció;  l'any que ve, en la preparació de les ordenances 
fiscals hauran de posar-hi més entusiasme, incorporant-hi components econòmics com 
PIB i rendes per càpita. 
  
Intervé el Sr. Arderiu i Freixa i, en primer lloc, vol aclarir que el fet d'haver manifestat 
la demora en l'entrega de les ordenances, no tenia cap to pejoratiu de crítica ni molt 
menys, simplement constatava un fet. No voldria fer cap crítica al respecte, sinó 
manifestar la impossibilitat física de poder portar el tema amb càlculs científics. En 
segon lloc, el Sr. Arderiu aclareix que el tema dels impostos no li sembla ni broma ni 
xamba, li sembla un tema molt seriós, ja que estan jugant amb la manera de viure de 
tots el veïns de la ciutat. Si un parla amb llenguatge planer és perquè la gent entengui 
el que diu, perquè al qui està al carrer, li costa entendre aquesta exposició detallada de 
les magnituds econòmiques que ha donat el Sr. Teixeiro; creu que al personatge el que 
li arriba és el que s'ha de treure de la butxaca, i se li ha d'explicar clarament el perquè, 
no es poden donar excuses quan la massa salarial de l'alcalde i regidors pugen un 18% 
, quan es fan despeses innecessàries, quan es contracten figures estelars, tot mica a 
mica va incrementant la despesa i el que s'ha de fer és gastar millor. Indica que el Sr. 
Teixeiro ha llegit una acta del 94, i ara ell llegirà una cosa que també li ha cridat 
l'atenció; al maig del 95 algú va dir "considerem avui que la càrrega impositiva que 
recau sobre cadascun dels manresans i les manresanes és ja força elevada i, per tant, 
els socialistes ens comprometen a no augmentar globalment els diferents impostos 
municipals". Amb això van convèncer a determinats ciutadans, i ara van i els sacsegen, 
això és el que s'ha d'explicar als ciutadans, no altre cosa. Diu que el Sr. Teixeiro li ha 
atribuït la repercusió que tenen els impostos en la vida diària dels ciutadans, quan ell 
només ho ha ajustat el paràmetre de Manresa, però no és seu, sinó que és del 
professor Trigo Porcela, i d'allà ha tret aquests mòduls, no són fruit de la seva 
imaginació. Diu que els socialistes en el seu programa parlaven que calia aplicar criteris 
de progressivitat, territorialitat i solidaritat en la concreció de cadascun dels impostos 
municipals, i això és el que no estan fent; estan agreujant als comerciants en front dels 
altres ciutadans. D'acord que els mòduls són renunciables però també és cert que qui 
renuncia té una inspecció fiscal i no és pel què li pugui venir, sinó per l'enrenou que 
això provoca. Demana si és intenció d'aquest equip de govern provocar una altra 
pentinada fiscal. Per tot això, precisa el Sr. Arderiu, que no és que vulgui fer 
demagògia, sinó que vol explicar a la ciutadania, amb paraules clares, el que li espera, i 
el que li espera no és ni més ni menys que una munyida a la seva butxaca, una més 
que les diverses administracions van donant. I així, no fan ni ciutat ni fan promoció 
econòmica ni res. Ha dit el Sr. Teixeiro que els Estats Unitats havien abaixat impostos, 
però ell li recorda que en aquests moments és el primer país del món. 
Finalment, el Sr. Arderiu diu que no vol insistir més, no vol fer bromes, però insisteix en 
què el GMPP creu que aquesta puja ha estat poc meditada, ha estat precipitada en el 
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temps. D'altra banda, els agents socials han contestat avui que no estan conformes, i 
acusen de prepotència a l'equip de govern. Insisteix en què per recaptar més s'ha de 
gastar menys, gastar millor i tenir un major rigor científic en el que és la imposició 
municipals. Tampoc no comparteix el seu criteri en el sentit que les empreses no es 
decideixin a venir a un lloc en funció de la imposició municipal, tot i que sap d'empreses 
que han marxat d'aquesta ciutat fruit de la imposició municipal, concretament de l'IAE. 
Recorda l'enrenou que hi va haver al Parc Bush i els diferents tributs municipals que 
afectaven els terrenys on s'havia d'instal.lar.  
Es per tot això, que el GMPP ha demanat que es retirés aquesta proposta i es tornés a 
presentar més tard, i si no és així, es neguen i voten en contra de l'augment que es 
proposa, tant dels impostos com dels preus públics. Podrien acceptar algun preu 
públic, però com que el dictamen es presenta globalment, votaran en contra. 
 
Intervé el Sr. Oms i Pons i diu que el Sr. Teixeiro li ha tocat el seu tema, la indústria. 
Es va passar la campanya electoral parlant d'aquest tema. Explica que sent una gran 
admiració pels avantpassats, que no van crear vicis, el que passa és que no s'han 
recordat de les seves virtuts. L'any 1700, segons consta en els llibres del Consell de la 
Ciutat, hi van haver uns senyors que se'n van anar a Perpinyà a buscar tintorers i els 
van portar aquí amb la condició que no pagarien impostos durant 10 anys i deien 
"perquè això ens permetrà que Manresa creixi en el camp del teixit i del tenyit de la 
seda, i així la ciutat serà pròspera i es podrà incrementar la indústria". Afegeix també 
que aleshores s'exportava safrà a Brusel.les, quan ara no en senten ni a parlar. 
Manresa té una gran tradició industrial, aquí es van fer gran coses i aquestes coses 
s'han de continuar fent. Quan el GMCiU diu que no s'augmenti l'impost que grava les 
indústries, ja sap que no és molt, però aquests dies es parla molt de solidaritat i el seu 
grup demanava de treure-ho per demostrar solidaritat amb les empreses, i la solidaritat 
comença pels gestos, els gestos són el que anima la gent. Com exemple, diu que amb 
Bòsnia no s'arregla res, però és un gest que anima la gent. El Sr. Oms demana a 
l'equip de govern un gest amb la indústria, perquè la necessiten i l'han de mimar, 
perquè no surten emprenedors. Creu que aquest no és un tema demagògic i per la 
quantitat que és i pel que pot representar per les indústries, demana que es reconsideri 
aquest impost. Sap que no és una gran quantitat de diners, peró sí que és un gest de 
solidaritat. 
 
Intervé el Sr. Alcalde i agraeix el nivell del debat, creu que ha estat interessant. 
Recorda dos elements: la insuficiència financera de tots els ajuntaments, és a dir, 
existeix un problema i és que les transferències tant de l'Estat com de la Generalitat, 
als municipis, estan en una situació de baixada. Des de l'any 80 fins el 92 
aproximadament, havien arribat que la despesa pública de l'estat representava un 14 
%; del 92 al 95, la despesa pública de l'estat pels ajuntament és d'un 12 %; l'any 80 era 
d'un 10 %; és a dir, amb 10 anys es van pujar 4 punts i amb 2 anys n'han baixat 2. Un 
altre element palpable és el dèficit de l'ajuntament, i el dèficit de l'ajuntament és 
conseqüència d'una gestió. El grup de govern no ha volgut manifestar ni reiterar 
constantment que es pugen els impostos per la situació econòmica. Hi una element 
que creu que el grup de CiU no defuig, i és la gestió que ha fet en aquests vuits anys, 
ha fet coses positives i ha fet coses negatives, i el dèficit és el que és, no vol a entrar a 
valorar-ho. En política es fan coses bé i es fan coses malament. 
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Referent al Sr. Arderiu, li diu que ell és nou a l'ajuntament, però que el PP ja fa vuit 
anys que hi és, ha fet coses bones i coses dolentes, i moltes vegades, amb les coses 
bones i amb les coses dolentes ha recolzat a l'equip de govern, que en aquells 
moments era CiU. Vol dir amb això que el resultat econòmic de la ciutat, en bona part, 
ve també pel recolzament que puntualment el GMPP donava a l'equip de govern. I creu 
que això és bo manifestar-ho. Altres elements a considerar són que conicideixen amb 
el Sr. Arderiu en què s'ha de gastar menys, s'ha de fer un esforç per reduir la despesa 
i, si més no, que sigui la mateixa però més ben gastada. Fa esment també a unes 
paraules que ha fet el Sr. Arderiu i que creu que resumeixen clarament tot el que el 
GMPP ha dit en el tema de les ordenances "no pot haver-hi un paradís social dins un 
cementiri econòmic". Dóna tota la raó al Sr. Arderiu, però hi afegeix una altra cosa "no 
pot haver-hi un paradís econòmic dins d'un cementiri social". Quan el Sr. Teixeiro 
parlava d'Estats Units i d'Anglaterra, volia fer veure que s'ha de buscar un equilibri entre 
allò social i allò econòmic, i aquesta és la defensa que l'equip de govern fa d'aquestes 
ordenances. Ara bé, quan es parla d'ordenances, hi ha una confrontació d'interessos 
legítima dins l'àmbit de la societat; han parlat amb la Cambra de Comerç, amb la UBIC, 
amb la Federació de Veïns, amb la Federació d'Empresaris i amb els Sindicats, i tots 
els han fet veure quina era la seva posició, una posició absolutament legítima, cadascú 
defensa els interessos que li pertoquen i l'equip de govern ha de tenir una visió global, 
que es pot compartir o no, i en aquests moments, creuen que la ciutat requereix invertir 
en ella mateixa, invertir socialment i econòmicament i invertir en auto-estima. No s'ha 
dit en aquesta Sala de Plens, però aquests dies han sentit com algú deia que 
augmentar les Ordenances Fiscals un 5 %, que era 1,5 % punts per sobre de l'IPC i un 
0,5 % per sobre de l'índex interanual, empobriria Manresa i possiblement faria que 
tanquessin algunes empreses. Això no és cert, això és victimisme, i si a aquesta ciutat 
alguna cosa li sobre és victimisme i si alguna cosa necessita és entusiasme i auto-
estima. Per això, l'equip de govern creu que la ciutat necessita invertir directament en 
ella mateixa. Evidentment que l'equip de govern té l'obligació democràtica de governar, 
i per això utilitza instruments, negocia, concerta, dialoga amb els agents econòmics. 
Poden coincidir o no, però tenen l'absoluta, inevitable i legítima necessitat de governar 
amb una visió global, amb un criteri de justícia. Creuen que aquestes ordenances són 
justes i equilibrades, i partir del criteri de justícia, d'equilibri i ambició global, i amb 
l'obligació, necessitat i legitimitat per governar, governen. I això no ha de trencar el 
diàleg, i la gent no ha de confondre prepotència i govern. No busquen solucions 
únicament i exclusivament per l'ajuntament de Manresa, sinó que busquen solucions 
per la ciutat. I en aquest punt, el Sr. Alcalde agraeix la intervenció del Sr. Oms perquè 
creu que es podrien posar d'acord en molts elements. Ha sentit moltes vegades el seu 
discurs sobre la indústria i, a més, és un discurs que el Sr. Oms se'l creu fermament. 
Creu que poden coincidir, el que passa és que a vegades no coincideixen amb els 
instruments. L'equip de govern creu en la recuperació econòmica del Bages a partir de 
la comarca, no única i exclusivament a partir del municipi, i amb això es poden posar 
d'acord. Han de fer un esforç entre l'ajuntament de Manresa, la ciutat de Manresa i la 
comarca del Bages per posar els elements necessaris perquè hi hagi una reactivació 
econòmica. 
Afegeix que el Sr. Oms ha fet referència a alguns elements del PIB del 91, 92, 93 i 94, 
però també ha de reconèixer que tant el 91 com el 92 com el 93, va ser el trienni on la 
crisi va ser més acusada i que aquest element de deflactació també es produia a 
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d'altres comarques. 
Pel que fa a l'informe econòmic a què ha fet referència el Sr. Oms, el Sr. Alcalde diu 
que creu que a partir d'aquest informe es poden posar d'acord i, si s'hi fixa, veurà que 
en aquesta prelació d'ordenances, no van gaire lluny de l'informe. D'altra banda, en 
aquest informe que el grup de CiU tenia abans de la campanya electoral i que l'equip 
de govern no tenia abans de la campanya, s'estava parlant d'increments superiors a 
l'IPC. De tota manera, insisteix en què es poden posar d'acord, perquè és un element 
de partida i agraeix la intervenció del Sr. Oms en el sentit que han de fer un esforç 
entre tots. Però creu que el concepte bàsic de la ciutat de Manresa és que els 
manresans han d'invertir econòmicament en la ciutat i han d'invertir també en auto-
estima. El victimisme no els portarà a res, les paraules fàcils tampoc.  
 
Intervé el Sr. Arderiu i Freixa i diu que agraeix les paraules del Sr.Alcalde. Matisa que 
farà uns aclariments molt breus perquè, en definitiva, coincideixen en més coses de les 
que ell es pensa. En primer lloc, diu que l'Alcalde ha fet menció d'una persona a la qual 
ell ha substituit indignament al front de la representació municipal pel seu partit. Si algú 
es va aixecar com a defensor per la contenció del dèficit municipal, com a contenció de 
la despesa fàcil i inútil, que va batallar contra les despeses que no tenien justificació, va 
ser el seu antecessor en el càrrec, Sr. Balet. En segon lloc, diu que el Sr. Alcalde ha fet 
un discurs molt ben fet i en termes generals, i el GMPP li desitja de tot cor que governi i 
que governi bé, i estan d'acord en tota l'acció de govern que es faci en pro de la ciutat, 
però és quan aquesta acció de govern es porta a la pràctica, quan s'han de posicionar i 
fer la seva crítica, sempre amb l'interès que sigui constructiva, i això és el que ha fet el 
GMPP. Tampoc creuen que per un increment més o menys d'algun impost, hi hagi 
empreses que tanquin, el que ha volgut dir en la seva intervenció anterior, és que 
potser se n'aniran al poble veí, i això com a manresà li sap greu, perquè a la ciutat li 
convé molt moviment econòmic, que és el que li dóna feina i benestar i és la matèria 
primera sobre la que es poden recaptar impostos.  
Finalment, el Sr. Arderiu diu que el GMPP vol que aquest equip de govern governi i que 
ho faci molt bé, i els té a la seva col.laboració per governar i per criticar, rebutjar i negar 
allò que en consciència estimin que no és bo pels interessos que representen. 
 
Intervé el Sr. Oms i Pons i manifesta que és cert que alguns pressupostos es van 
aprovar amb el recolzament del Sr. Balet, però també és cert que en d'altres van tenir 
el recolzament de l'ENM. Era un tema de tirar endavant al ciutat i de responsabilitat. No 
vol entrar ara en aquest debat, ja es farà en el seu moment, però recorda que l'actual 
equip de govern anava per sota l'IPC. 
El GMCiU esta d'acord amb l'equip de govern que inventir en la ciutat, evidentment s'ha 
de fer, i també estan en contra del victimisme i d'acord en què han de governar, però 
han de governar per tots els ciutadans. Explica que a l'ajuntament de Manresa sempre 
parla de Manresa perquè és la seva obligació; políticament té una altra responsabilitat 
on defensa el Bages i possiblement es trobaran junts construint el Bages, colze a colze, 
no des de l'oposició. 
Quant a l'informe econòmic a què ha fet esment el Sr. Alcalde, el Sr. Oms diu que és 
cert que el tenien abans de la campanya electoral i el van defensar durant la mateixa, 
van defensar l'IPC, igual que l'equip de govern. Insisteix en demanar solidaritat per les 
empreses, que es tregui el 3,5 % i amb això és faci un gest per les indústries. 
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Finalment, diu que si avui l'equip de govern no obté 22 vots és per una diferència de 64 
milions, i que podrien posar-se d'acord si els reduïssin. Saben que amb una gestió 
acurada, amb un programa europeu, els podrien tenir. Acaba la seva intervenció fent 
l'oferiment del GMCiU a l'equip de govern. 
 
El Sr. Alcalde intervé dient que creu que aquest debat d'avui ha estat molt interessant, 
agraeix la intervenció de tots els grups i fa una última matisació en el sentit que 
construir el Bages és construir Manresa, i construir Manresa és construir el Bages; s'ha 
de fer conjuntament i no es pot fer una estratègia separada de la ciutat i de la comarca. 
 
Tot seguit el Sr. Alcalde sotmet a votació l'esmena del GMPP referent a retirar les 
ordenances fiscals, i és rebutjada per 3 vots afirmatius (GMPP), 13 vots negatius ( 8 
GMS, 3 GMERC i 2 GMIC-A-EV) i 9 abstencions (GMCiU). 
 
Sotmesa a votació l'esmena del GMCiU, referent a ordenances fiscals, és rebutjada per 
9 vots afirmatius (GMCiU) i 16 vots negatius (8 GMS, 3 GMERC, 2 GMIC-A-EV i 3 
GMPP). 
 
Sotmès a votació el dictamen 2.1 referent a ordenances fiscals, excepte el punt relatiu 
a l'ordenança fiscal núm. 13, és aprovat per 13 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC i 2 
GMIC-A-EV) i 12 vots negatius ( 9 GMCIU i 3 GMPP). 
 
Sotmès a votació el punt referent a l'ordenança fiscal núm. 13, Reguladora de la taxa 
de Recollida d'Escombraries, és aprovat per 22 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC, 2 
GMIC-A-EV i 9 GMCiU) i 3 vots negatius (GMPP). 
 
En conseqüència, a la vista de les votacions esmentades, es declara aprovat, amb el 
quòrum especial que determina l'art. 47.3.h) de la Llei 7/85 i l'art.112.3.j) de la Llei 8/87, 
 el dictamen 2.1 comprensiu de l'aprovació provisional de les modificacions de 
determinades ordenances fiscals, reguladores de recursos propis de caràcter o 
naturalesa tributària, esmentat. 
  
Tot seguit, el Sr. Alcalde sotmet a votació l'esmema del GMPP, referent a retirar els 
preus públics, i és rebutjada per 3 vots afirmatius (GMPP), 13 vots negatius (8 GMS, 3 
GMERC i 2 GMIC-A-EV) i 9 abstencions (GMCiU). 
 
Sotmesa a votació l'esmena del GMCiU, referent a preus públics, és rebutjada per 9 
vots afirmatius (GMCiU) i 16 vots negatius (8 GMS, 3 GMERC, 2 GMIC-A-EV i 3 
GMPP). 
 
Sotmesa a votació l'esmena referent al preu públic de la Llar d'Infants de El Xup i al 
preu públic per ensenyament al Conservatori de Música, presentada pel regidor 
d'Ensenyament i Joventut, és aprovada per 22 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC, 2 
GMIC-A-EV i 9 GMCiU) i 3 abstencions (GMPP). 
 
Sotmès a votació el dictamen 2.2, referent a preus públics, excepte els punts 5 i 7, 
relatius als preus públics per ensenyament al Conservatori de Música i per serveis del 
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centre de Medicina Esportiva, respectivament, i amb la incorporació de l'esmena 
aprovada presentada pel Regidor d'Ensenyament i Joventut, és aprovat per 13 vots 
afirmatius (8 GMS, 3 GMERC i 2 GMIC-A-EV) i 12 vots negatius (9 GMCiU i 3 GMPP). 
 
Sotmès a votació el punt 5, referent al preu públic per ensenyaments al Conservatori 
Professional de Música i el punt 7, referent als serveis del Centre de Medicina 
Esportiva, són aprovats per 22 vots afirmatius ( 8 GMS, 3 GMERC, 2 GMIC-A-EV i 9 
GMCiU) i 3 abstencions (GMPP). 
 
En conseqüència, a la vista de les votacions esmentades, es declara aprovat el 
dictamen 2.2, comprensiu de l'aprovació inicial de les modificacions de l'Ordenança 
General i Tarifes del Preus Públics. 
   
2.1.1 REGIDORIA-DELEGADA D'HISENDA 
 
2.1.1 DICTAMEN CONJUNT DE LA REGIDORIA-DELEGADA D'HISENDA I DE LA 

REGIDORIA-DELEGADA D'URBANISME, SOBRE ADJUDICACIÓ DEL 
CONTRACTE DE L'OBRA DE MODIFICACIÓ PROJECTE D'URBANITZACIÓ 
SECTOR INDUSTRIAL ELS DOLORS, FASE I, TRAM NORD, A FAVOR DE 
L'ENTITAT MERCANTIL "OCP CONSTRUCCIONES, SA". 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que el Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 16 de maig de 1995, 
aprovà l'expedient de contractació de l'Obra de MODIFICACIÓ PROJECTE 
D'URBANITZACIÓ SECTOR INDUSTRIAL ELS DOLORS, FASE 1 TRAM NORD. 
 
Atès que durant el període de presentació de proposicions se'n presentaren 10. 
 
Vistos els informes emesos per l'Arquitecte, cap de la unitat d'Obra Pública i pel Tècnic 
Mitjà de Gestió de Contractació i Patrimoni. 
 
Atès que la proposició més avantatjosa per a l'Ajuntament és la de l'entitat mercantil " 
OCP CONSTRUCCIONES, S.A. ", tot i la possibilitat d'incórrer en presumpció de 
temeritat. 
 
De conformitat amb l'article 273 lletra c) i f) de la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i R.L. 
de Catalunya. 
 
De conformitat amb els articles 37.4 i 84.5 de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de 
contractes de les administracions públiques, en concordància amb la Diposició 
Transitòria Primera i l'article 91 de la mateixa llei, i amb l'article 109 del Reglament 
General de Contractació de l'Estat. 
 
El Tinent d'Alcalde Regidor-Delegat d'Hisenda i el Tinent d'Alcalde Regidor-Delegat 
d'Urbanisme, proposen al Ple de la Corporació  l'adopció del següent 
 



 

 
 

¡Error!Marcador no definido.

 
 A C O R D : 
 
 
1r.- Adjudicar el contracte de l'Obra de MODIFICACIÓ PROJECTE D'URBANITZACIÓ 
SECTOR INDUSTRIAL ELS DOLORS, FASE 1 TRAM NORD, a favor de l'entitat 
mercantil " OCP CONSTRUCCIONES, S.A. " (A-28004885,  Plaça Gala Placídia, 22 
Barcelona), per un preu de 70.615.049'- PTA. (inclòs l'IVA), per resultar la proposició 
més avantatjosa de les presentades al Concurs Públic convocat a l'efecte per anunci 
publicat en DOGC núm. 2078 de 21 de juliol de 1995, en relació a l'expedient de 
contractació aprovat pel Ple de la Corporació del dia 16 de maig de 1995. 
 
2n.- Requerir a l'adjudicatària " OCP CONSTRUCCIONES, S.A." per a que 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 70.615.049'- PTA a la 
Caixa de la Corporació i presenti el document acreditatiu a la Secció de Contractació 
de la Secretaria General, de conformitat amb l'article 37.4 de la Llei 13/1995, de 18 de 
maig, de contractes de les administracions públiques. 
 
3r.- Tornar la garantia provisional de 1.615.100'- PTA a l'adjudicataria " OCP 
CONSTRUCCIONES, S.A. ( A-28004885 ), prèvia la constitució de la garantia definitiva 
i als licitadors " CONSTRUCCIONES Y OBRAS PUBLICAS Y CIVILES, S.A. 
(COPCISA A-08190696)", " INGENIERIA CONSTRUCTORA MANRESANA, S.L. ( B-
58407081)", " MEDITERRANEA DE URBANISMOS Y OBRAS PUBLICAS, SL (B-
59520320)", " INVERFOR, S.A. ( A58358003)", " ATYMSA EMPRESA 
CONSTRUCTORA, S.A. ( A-58315110 )", " SUELOS ESPECIALES PARA LA 
INDUSTRIA, S.A. ( A-58289687 )", " CRISTOBAL LOPEZ-PAVIMENTACIONES 
ASFALTICAS, S.A. ( A-08257594 )", " CORVIAM, S.A. (A-28110724 )" i " 
PROMOCIONES NAVAS, S.A. ( A-08621732 ). 
 
4t.- Publicar l'adjudicació del contracte en el Butlletí Oficial de l'Estat, 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. 
 
5è.- Facultar al Senyor Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per a 
la complimentació de l'expedient." 
 
Intervé el Sr. Garcia i Comas i manifesta que el contingut d'aquest dictamen és la 
contractació d'unes obres d'urbanització que afecten a una fase II del sector industrial 
d'Els Dolors, concretament, és la urbanització del carrer d'Avinyó i la seva unió amb el 
carrer d'Artés i la Av. d'Els Dolors. Aquestes obres estan finançades, bàsicament, per 
contribucions especials, que estan assumides pels veïns afectats perquè es va 
començar el cobrament en la fase I i pensen que és una prolongació de la Urbanització 
d'Els Dolors. La licitació d'aquest concurs és de 93.675.000 pessetes i s'han presentat 
10 empreses, de les quals, la que es proposa, OCP Construcciones, S.A., presenta 
una baixa important del 24,62% , pretén fer l'obra per 70.615.000 pessetes, 
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aproximadament. És una baixa important que és pot aconseguir d'estalvi en la 
contractació d'aquesta empresa. Una de les consideracions que s'han fet en la 
contractació, és que aquesta baixa supera el càlcul o la xifra màxima, per la qual cosa 
es cataloga l'oferta que ha fet OCP Construcciones, S.A com a baixa  temerària i això 
ha significat que la garantia demanada per a la contractació sigui del 100 per 100 de 
l'obra contractada, és a dir, la garantia és de 70 milions. Els informes que obtenen 
d'aquesta empresa, que és la que ha executat l'obra de la primera fase, és que ha 
executat l'obra amb tota correcció i amb els terminis que s'anaven indicant al projecte, 
per tant, és una empresa avalada amb totes les garanties tècniques i amb dotacions 
humanes i de material. Atès que hi ha els informes favorables dels tècnics municipals 
sotmeten aquest dictamen a la votació del Ple, i esperen que l'empresa pugui assolir la 
contractació ja que això li suposa una despesa  financera a l'haver d'obtenir una baixa 
tant important. 
 
Intervé el Sr. Javaloyes i Vilalta i demana si això vol dir que la concessionària ha der 
fer el 100 per 100 de l'aval. 
 
El Sr. Garcia i Comas li respón que sí, que la nova Llei de Contractes obliga que les 
empreses que estan per sota de la baixa que es quantifica com xifra temerària, han 
d'aportar el 100 per 100 del preu de contractació com a garantia. 
 
Aclarit això, el Sr. Javaloyes i Vilalta, diu que en aquest dictamen, l'equip de govern 
està aplicant la Llei tal com s'hauria d'aplicar en quasi totes les qüestions en què hi ha 
informes tècnics i, en aquest cas, els informes tècnics són desfavorables degut al càlcul 
de la fórmula que dóna que sigui una oferta temerària. En aquest cas, però, el GMPP 
veu que aquesta oferta va uns 4 milions per sota de la segona oferta, aproximadament. 
Evidentment, en aquest cas, Manresa s'estalvia 4 milions de pessetes si ho fa en una 
empresa o en una altra. Tenint en compte que hi ha hagut una primera fase que la va 
realitzar la mateixa empresa constructora i no hi ha cap mena de queixa, suposa que 
això dóna criteri a dir que és una empresa responsable per poder dur a terme el 
desenvolupament d'aquesta obra. El GMPP seria partidari que es negociés amb 
l'empresa constructora a veure si es pogués incrementar l'aval que ha de donar del 4 % 
a l'ajuntament quan se li dóna la concessió de l'obra, fins a un 10 % , per tenir algunes 
garanties més, com un conveni fora de la Llei. Sap que l'equip de govern, per qüestions 
legals, dirà que no ho pot fer,  però també suposa que quan a l'equip de govern li ha 
interessat, malgrat els informes tècnics desfavorables, han adoptat l'acord. 
 
El Sr. Garcia i Comas replica el Sr. Javaloyes i Vilalta dient que està sobresuposant 
uns fets que no s'han produït, ja que el que estan contractant és l'obra per 70 milions. 
 
El Sr. Javaloyes i Vilalta diu que segons es desprèn de la Comissió Informativa, 
l'empresa OCP no podrà assolir el 100 per 100 de l'aval de l'import de l'obra. Potser 
s'avança una mica als fets, però considera que és important poder resoldre aquest 
aspecte. 
 
El Sr. Garcia i Comas li respon que, efectivament, el Sr. Javaloyes s'avança als fets. 
En tots cas,  esperaran que l'empresa, si així ho estima, renunciï a la contractació, però 
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ha de ser l'empresa la que ho digui i, aleshores, ja es faria el que correspongués. Però 
el que ara estan aprovant és contractar a OCP per 70 milions, que és l'empresa que ha 
obtingut més punts en el concurs. 
 
El Sr. Javaloyes i Vilalta precisa que ja sap el que estan aprovant, però s'avançava 
per deixar clar i entenedor aquest fet que pensa que és important per la ciutat de 
Manresa, en la situació econòmica en què es troba. 
 
Intervé el Sr. Iglesias i Sala i manifesta que votaran favorablement aquest dictamen. 
De tota manera, demana a l'equip de govern que gestioni amb aquesta empresa totes 
les possibilitats, amb suport tècnic i terminis per fer possible que es faci aquesta obra 
per aquest preu.  
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 25 membres presents i, 
per tant, es declara acordat: 
 
1r.- Adjudicar el contracte de l'Obra de MODIFICACIÓ PROJECTE D'URBANITZACIÓ 
SECTOR INDUSTRIAL ELS DOLORS, FASE 1 TRAM NORD, a favor de l'entitat 
mercantil " OCP CONSTRUCCIONES, S.A. " (A-28004885,  Plaça Gala Placídia, 22 
Barcelona), per un preu de 70.615.049'- PTA. (inclòs l'IVA), per resultar la proposició 
més avantatjosa de les presentades al Concurs Públic convocat a l'efecte per anunci 
publicat en DOGC núm. 2078 de 21 de juliol de 1995, en relació a l'expedient de 
contractació aprovat pel Ple de la Corporació del dia 16 de maig de 1995. 
 
2n.- Requerir a l'adjudicatària " OCP CONSTRUCCIONES, S.A." per a que 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 70.615.049'- PTA a la 
Caixa de la Corporació i presenti el document acreditatiu a la Secció de Contractació 
de la Secretaria General, de conformitat amb l'article 37.4 de la Llei 13/1995, de 18 de 
maig, de contractes de les administracions públiques. 
 
3r.- Tornar la garantia provisional de 1.615.100'- PTA a l'adjudicataria " OCP 
CONSTRUCCIONES, S.A. ( A-28004885 ), prèvia la constitució de la garantia definitiva 
i als licitadors " CONSTRUCCIONES Y OBRAS PUBLICAS Y CIVILES, S.A. 
(COPCISA A-08190696)", " INGENIERIA CONSTRUCTORA MANRESANA, S.L. ( B-
58407081)", " MEDITERRANEA DE URBANISMOS Y OBRAS PUBLICAS, SL (B-
59520320)", " INVERFOR, S.A. ( A58358003)", " ATYMSA EMPRESA 
CONSTRUCTORA, S.A. ( A-58315110 )", " SUELOS ESPECIALES PARA LA 
INDUSTRIA, S.A. ( A-58289687 )", " CRISTOBAL LOPEZ-PAVIMENTACIONES 
ASFALTICAS, S.A. ( A-08257594 )", " CORVIAM, S.A. (A-28110724 )" i " 
PROMOCIONES NAVAS, S.A. ( A-08621732 )." 
 
4t.- Publicar l'adjudicació del contracte en el Butlletí Oficial de l'Estat, 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. 
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5è.- Facultar al Senyor Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per a 
la complimentació de l'expedient. 
 
2.1 REGIDORIA-DELEGADA D'ADMINISTRACIÓ 
 
2.2.1 APROVAR ELS ACORDS SOBRE CONDICIONS ECONÒMIQUES, SOCIALS I 

DE TREBALL DELS FUNCIONARIS DE L'AJUNTAMENT DE MANRESA I 
APROVAR EL CONVENI COL.LECTIU DEL PERSONAL LABORAL DE 
L'AJUNTAMENT DE MANRESA 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Atès que en data 25 de maig de 1995,  els representants de l'Ajuntament i els 
membres de la Junta de Personal i del Comitè d'Empresa varen signar els acords 
sobre condicions econòmiques, socials i de treball dels funcionaris de l'Ajuntament de 
Manresa, així com el Conveni col.lectiu del personal laboral per als anys 1995-1997. 
 
Atès que, posteriorment en data 9 d'octubre de 1995, s'han signat sengles documents 
pels quals s'efectuen modificacions puntuals dels textes abans esmentats. 
 
Atès que les negociacions s'han desenvolupat d'acord amb el que es preveu en la LLei 
9/1987 de 12 de maig i LLei 7/1990, de 19 de juliol, sobre negociació col.lectiva i 
participació en les condicions de treball dels empleats públics. 
 
Atès l'art. 35 de l'abans esmentada LLei 9/1987 en la redacció donada per la Llei 
7/1990, que disposa que els acords als quals s'arribi, per la seva validesa i eficàcia, 
hauran d'ésser aprovats expressa i formalment pels òrgans respectius. 
 
Atès el que disposa l'art. 37 de la Constitució Espanyola, pel que fa al dret a la 
negociació col.lectiva entre treballadors i empresaris, així com la força vinculant dels 
convenis. 
 
Atès el que disposen els articles 82 a 92 Del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de 
març, pel qual s'aprova el text refòs de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, que 
regulen la negociació col.lectiva i els convenis col.lectius del personal sotmès a la 
legislació laboral. 
 
 
El Tinent d'Alcalde, Delegat d'Administració, proposa al Ple de la Corporació, l'adopció 
dels següents: 
 
 
 A  C  O  R  D  S 
 
 
1r.- Ratificar íntegrament les actuacions de la representació de la Corporació en la 



 

 
 

¡Error!Marcador no definido.

Comissió negociadora dels acords entre aquest Ajuntament i la representació del 
personal funcionari i la del personal laboral, a través de la Junta de Personal i el Comitè 
d'Empresa, respectivament. 
 
2n.- Aprovar plenament i amb tots els seus efectes el text dels Acords  sobre 
condicions econòmiques, socials i de treball dels funcionaris de l'Ajuntament de 
Manresa, amb les modificacions contingudes en acta signada posteriorment i  que 
s'adjunten com a documents annexos a aquest dictamen, signats per les parts 
intervinents en la negociació. 
 
3r.- Aprovar plenament i amb tots els seus efectes  el text del Conveni Col.lectiu del 
personal laboral de l'Ajuntament de Manresa, amb les modificacions contingudes en 
l'acta signada posteriorment i que s'adjuntencom a documents annexos a aquest 
dictamen signats per les parts intervinents en la negociació. 
 
4t.- Facultar a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a l'execució de les determinacions 
contingudes en els precedents acords." 
 
 
Intervé el Sr. Canongia i Gerona i  manifesta que es porta a aprovació el conveni 
signat a aquest ajuntament el 25 de maig d'enguany per la seva ratificació pel Ple, tal 
com manen els organismes oficials. 
 
Intervé el Sr. Arderiu i Freixa i diu que veu que aquí hi ha dos tipus de proposta, una 
que és aprovar uns acords que no coneixen sobre condicions econòmiques, socials i 
treball  i l'altra que és aprovar el conveni col.lectiu. Els agradaria haver pogut distingir 
entre les dues i votar afirmativament el conveni col.lectiu i abstenir-se en els acords, 
per la raó que no en van pendre part. De tota manera, seguiran el vot de la majoria. 
 
El Sr. Canongia i Gerona diu que l'equip de govern tampoc no hi era en la signatura, 
s'ho van trobar fet i l'únic que poden fer és ratificar-ho. Recorda al Sr. Oms que abans 
no s'han posat d'acord per 64 milions i ara els en vénen 89 més de despesa. 
I si a aquests milions hi afegeixen els 135 d'increment de despesa financera dels 
bancs, ja són 150 milions de més per quadrar el pressupost de l'any que ve. 
 
El Sr. Alcalde intervé dient que, independentment de qui el va signar o no, l'ajuntament 
pot canviar d'equip de govern, però ha de ser respectuós amb els acords ques signa 
l'ajuntament, més enllà de qui era l'equip de govern anterior. Creu que és oportú 
respectar el conveni i votar-lo. 
 
El Sr. Oms i Pons diu al Sr. Canongia que vagi alerta, que això li pot trencar el pacte. 
 
El Sr. Alcalde respon al Sr. Oms que no es preocupi per la salut del pacte. Insiteix en 
què és important aprovar un conveni més enllà de les modificacions dins l'estructura 
política de l'ajuntament. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 25 membres presents. 
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I havent-se tractat ja tots els assumptes de l'ordre del dia, el Sr. President aixeca al 
sessió, quan són les 22 h i 15 min, de tot el qual, com a Secretari, ho certifico, i queda 
estès en els fulls del papell segellat de la Generalitat núm. ........ i correlativament fins el 
....... 
             
EL SECRETARI        L'ALCALDE 


