ACTA DE LA SESSIÓ PLENARIA DEL DIA
1-5.NOVEMBRE.1-982

Alcalde-President
En Joan Cornet

Tinents
En
En
EN
Na
EN
En

i Prat

d'Alcal-oe

Jordi Marsa]
Ra¡non Puig i
Ramon Llatjos
maria-Tersa
Ramon Ma'lo i

:"-:

i lttuntal¿i
Soler
i- Planas
Vilajeliu
i Roig
Lluch

:"it:""

i Nosués

Consellers
EN Manuel- Cano i Navarro
NrEduard Bohigas i Santasusagna
EN Josep Fuentes Ribas
Nf Enric Caasasayas Brlchs
Nr Ignasi Perramon i Carrió
¿^
En Lluis T\-lneu Í Roca
Na Concepció Comas i Riu
EN Jordi Perez i Plcas
En Joan Garriga i Rovira
Nr Emili Martinez i Ballester
Nr Andreu Descals i Codina
EN Josep Empez i García
En Francesc Canal i Serrano

Absents justificats

u"

:":"=T"=t=n:n=

Absents sense'iustificar
*.

vila
:":':-:n_:":"=to'rens

Secretari

General

En José-J.

Casado i Rubio

Interventor
En Victorino
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Rodriquez

i Santos

668

l't':i

A la;,'Casa Consistorial
de 1a Ci-utat de Manresa, i
vespre, del dia quinze de Novernbre de mil nou-cents vui
a I'objecte
de cel-ebrar
convocatdria
a lfefecte.

sessió

extraordinária

les vuit de1
a-dos, es reu -

del Ple MUnicipal,

EI Conseller
Sr. Eduard Bohigas i Santasusagna, va absentar-se
sessj-ó a tres quarts de nou, no i-ntervenj-nt en la votació,
a partir
punt 2.5.
Obert lracte,
es passaren a tractar
de Convocatória,
resolent-se
tots ells,
relacionen:

=

prévia

de Ia=
=
del

dels assumptes figurats
en lfOrdre
en els termes que a conti-nuació es

L. APROVAC]ÓACTA ANTERIOR: Es procedí a lfaprovació
1á com en catald.

de l,'acta

de la sessió

2. HISENDA I ADM]NISTRACIÓ:
2.1.. DICTAMENSOBREAPROVACIOD'EXPEDIENT DE MODTFICACIODE CREDITS N9=

Es va llegir

en el qual es proposava e1 següent:

e1 díctanen,

I'Aprovar

l'er<pedient de modj-ficació de cr¿dits
gent Pressupost Municipal Ordinari,
per suplements
qant transferéncia,
segons el següent detall:

na 2/a982, en el vi
de crédits i mitjañ

AUGMENTS

Per suplenents:
Cap.Art.Conc.Part .
1, 11
1, a1

ay,

all,/Ia3

aL1, 1at/654

1. a1 Iv.

Rubrica

Retribucions
básiques .Administración
Central .

rr_os.
aau7a7 Retribuciones básicas.-

1" 13

125 a25/113

13L

mf

a31

éhr^

Retribucxiones
comple mentarias.- Gastos Admi
nistración
Central
-AdminisFinanciera.

Generales

1" 1_3 a31

131/641, Ayuda familiar.-Urbanlsmo

1" 16

16!/Bea

t

17

Personal
ros.

laboral

17L 171/332 Retribuciones
contratadosica.

65084

L.439-864

60.000

607.O32

70.000

1".293.034
1-1-8.356

á

rAr

.t

Aoo

L.-¿2

á-a

Q.^A

-VV-

677.O32

1_50.000 1..M3.034
1_5.000

' 1? ?

?qÁ

131,/L15 Ayuda familiar.-Servi
cios

a6L

3s0.000

131./a12 Ayuda familiar.
tración

1" 13

a.L65.a76

Retribuciones
básicas.Ot'ros Servicios
Sanita-

ts <hir-t

1" 12

Pressupostaria

1-8.000

25.000

43.000

80.100

10.000

90.1_00

.-Matade5.037.688

700.000 5 . 7 3 7. 6 8 8

=
personal
f Enseñanza Bá*
8.597 -379 1 . 5 0 0 . 0 0 0 ao.o97
.379

669

1

A7 a71 a7a/333 Retribucions

Personal
. -Enseñanqa
Profesional

Contractat
Formació

1

L

1

a7

171 471/338

1_B 18L

L8

1. 19

182

aa'/523

11,.587.114

Retribucions
Personal Contratado.*Altres
Ensenvances.
!9.225-526
*
Assegurances Socials.Al
tres prestacions
o indemnitzacions.

3 9 . 0 0 0 - 0 0 0 7 - 2 0 0 . 0 0 04 6 . 2 0 0 . 0 0 0

182/s27 Assistencia

nédico-farmacéutica.-Personal
actiu.

L L . 0 0 0 . 0 0 0 5 . 3 0 0 . 0 0 0 1_6
-300-000

L91, a91,/511 Classes Passives : Pensions
de Jubilació.*Funcionaris
Corporació.

1

19

9.9oB.O9B r.gOO.OOO
1L.80B.09B

192 a92/511 Classes passives : Pensions
de viudetat
Funcionaris

2

Í orfenatat.Corporació.

2 . 2 2 6 . O 5 8 1_.500.000 3 . 7 2 6 . 0 5 8

21, 21L 2ay111 Despeses oficina.-Organs=
de govenr.

2
2

2t

241

211 /11\

1_00.000

Despeses of icina.-Servei-s
Generals.

2

22 222 222 /6AA

ordinál'
Básica.

6.s00.000 3.000.000 9.s00.000

Despeses immobles :Conserva
ció i reparacións ordind I
ri.es. Edificis
Cof,oporació

ordiná l
i Ar -

1_00-000

400.000

l

ordiná

s "000.000 2 . 5 0 0 . 0 0 0 7 . s 0 0 . 0 0 0
l.

ordind

750.000

500.000 1 _ - 2 5 0 . 0 0 0

22 222 222/BB1 Despeses innnobles :Conserva
ordind I
lvfunicipal

6.000.000

s00.000 6 . 5 0 0 . 0 0 0

22 223 223/aas Despeses imnobles :Neteja r=
'l
¡:'l

af¡¡ci

Á

an'1

r rman¡{.

¡i

gLla, assegurances i altres
despeses inrnobles.-Serveis
Generals

65085

300.000

22 222 222/864 Despeses imnpbles :Conserva

c1ó i reparacions
ries .-Escorxador

2

300.000 2 . 3 0 0 . 0 0 0

22 222 222/717 Despeses immobl-es :Conserva

ció i reparacions
ries-Mercats

2

2.000.000

22 222 222/7a2 Despeses immobles :Conserva

ció i reparacions
ries .*Esbargiment.

2

6 . 0 0 0 . 0 0 0 1_.000.000 7 - 0 0 0 - 0 0 0

22 222 222/654 Despeses inrnobles :Conserva

ció i reparacions
ries.*Biblioteques
xius

2

1_30.000

1_0.000.000 1_.000.000L1-.000.000

ció i reparacions ordiná I
ries. Altres Serveis Sani-*
tarÍs.

2

30.000

22 222 222/332 Despeses inrnoble :Conserva
ció i reparacions
ries.-Ensenyances

2

5.750.000 24.975.526

4.500.000 2.000.000 6.500.000

6?CI

2

22 223 223/332 Despeses imnobles :Neteja. =
cal-efacció. enllumenat. ai
gua. assegurances i altre3
despeses d'innnobles. Ense*
nyanqa rtjasr_ca.
9-000-000 s-000-000

2

22

223 223/654 Despeses innnobles :Neteja,=
calefacció.
enllumenat, ai
gua, assegiLrrances i altres
despeses d I inrnobles .Al-tres
serveis sanitaris

2

22

Á

,

a n ' ltI' l ' rI- o ^ =I' tEl
l - rq L
Er
u¡
,

22

25.000

500.000

300.000

223 223/713 Despeses innnobles :Neteja . =
ai
calefacció.
enlluneñdt,
gua, assegurances i a1tres
despeses d' irnrnobles .Museus

2

25.000

223 223/717 Despeses inrnobles :Neteja,=
r-¡'lafar-r-ió

enl'lrrrnon,al-

:i

gua, assegurances i altres
despeses inrnobles.-Esbar
ginent.
7.000.000

2

22

22

'l
ca'l efar-t.i ó . enl unenat. ai
gua, assegurances i al-tres
despeses d' imnobles.- Mer*
cats.
t

v¡

¡¿!

25.000

234 234/338

2

23

223

2

éñ<éh\/¡nñé<

i Corrunicacions:
Serveis de Comunicacions.Ca
ses de Socorrs i Dispensarls

1.300.000 1.900-

50.000

70.000

a20-

75.000

130.000

205.

75.000

25.000

1_00,

50.000

60.000

1L0.

234 234/712 Transports

i Comunicacions:
Serveis de Conunicacions-Bi
blioteques

234 234/BB1 Transports

i Con'unicacions:
Serveis de Comunicaci-ons.-Es
corxadors
Dietes. locomoci-ó i trasllat
del Persona]-'Serveis
Gener:l

65086

600.000

234 234/432 Transports

24, 242 242/11s

225

r75.

Transports
i Cornuni-cacions
Servei-s de Cornunicacions -Al
l-réq

223

1_50.000

223 223/BB1 Despeses innnobles :Neteja ;
calefacció.
enllunrenat. ai
gua" assegurances i altr6
despeses d'immobles.- Es corxador.

223

2.000.000

223 223/864 Despeses immobles :Neteja,=
v

2

650.

si
GI

gua, assegrirrances i altres
despeses drinmobles.Bi *
blioteques
i Arxius.

22

300.000

223 223/712 Despeses irnrnobles : Neteja r=
r > - l rgta F = qgLlv
¡¡i
uq

2

350.000

q

1_.400.000

400.000 L.800-

252 252/147 Manutencíó personal .'Centres
de detinguts.

500.000

500.000 1_-000
-

6?1

2 25 252 2s2/53a

3.000.000

Manutenció de personal.*Asis
tencia benéfica.

6.000.000

2 25 254 2s4/115 Material
2 25 254 2s4/332

técnic i especial.Serveis Generals.

L.250.000

Material técnic i especial-EnsenyanEa Básica.

500.000

200.000

700.000

150.000

200.000

350.000

300.000 1 . 5 0 0 . 0 0 0

2 25 254 254/432 Material

técnic i especial-i
Cases de Socorrs i Dispensa*
saris.

2 25 2s6 256/1a5 Combustible
fiars,
a

L

2 5 2 5 7 257/643

etc.

materials
auxi Serveis Generals

Subministrament d'aigua,
i electricitat.-Enl-lumenat

1_.800.000 1_.1_00.000¿ - Y V V

-

9ás
=

4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 7 . 0 0 0 . 0 0 04 7 . 0 0 0 - 0 0 0
2 2s 259 259/aA5 Ota.."

despeses especials
de
funcionanent .-Serveis Grals .

2 25 259 259/343

Al f req
^rLrsD

oenaai
gDlJgurqrD

do<m<a<
usDl.-EDgo

funcionanent.
d'Esports.
2 25 259 259/53a

Al

f roq

s]-

2.000.000

400.000 2 . 4 0 0 . 0 0 0

1.000.000

250.000 1".250.000

r{o
ug

Campsescolars

rleqnaqaq

oqnaci

¡'l

<

rio

funcionament.-Assisténcia

Be

4.000.000 4"000.000 8.000.000
2 25 259 259/7a4

AI

l-raq

daqreqa<

o<noci:Iq

funcionarnent.-Premsa
mació.

2 25 259 259/7r..e

A'l l- raq

do<naqaq

rlo

i Infor

a<nani

5 . 0 0 0 . 0 0 0 1_.000.000 6 . 0 0 0 . 0 0 0
¡]

q

rla

funcionament . -A1tres serveis
i recreati-us.
culturals

2 25 259

/lVtY^
1¿rt

r¿

r

|

A ' l ' l -r c <

rlaqr¡aqa<

aqnani¡<'l

200.000

8s0.000

500.000

1_00.000

600.000

rlo

. -Inde terminats

funci-onanent

650.000
.

2 26 263 263/a45 Conservació

¿ ¿o ¿o5

2ffi/7a7

i reparació
ordi
(exceptel
ndria d' inversions
edificis)
:D' altres inversions
Contro] de tráfec.

1 _ - 5 0 0 . 0 0 02 - 5 0 0 . 0 0 0

Conservació
i reparació
ordi
(exceptel
nária d' inversions
edificis
i-nversions
) : D' altres
Esbargiment.

4-500.000

1_.000.000

200.000

1_00.000

2 2 7 2 7 4 274/712 Altre material
inventariable
Bibtioteques
1 Arxius.
4

46 462 462/B5B Transferencies

4 47 471 471/718

corrents :A em
preses comercial-s, industriels
o financeres:Altres
transferéncies.*Linles
i estacions=
d'autobusos.

4.000.000

Transferéncies
corrents :A 1ns
titucions
sense fins de lucrá
A

650E7

13-000.000

anf

i f¡f

<

nrro

qr¡nloiw'in

<or-

veis o coadyuvin la prestació
Altres serveis culturals
i re
creatius.
11_.500.000

500.000

300.

6?P

RECURSOS
QUE S IUTTLITZEN.
BAIXES PER TRANSFEREINCIA
.L

1A 1I1, 1 1 1/ 1 1 2

Retribucions
bds iques*Adrninis
tració Financera

1.

aI lal

Retribucions
Generals -

bds iques*Serveis

Retribucions
Municipal.

bdsiques-Pollc1a

I

11. 111

Á

á

Á

/4

á

-

l_ l_ r_/ l- 13

111 /144

aB.960.5M

21,.618.820 3 . 6 0 0 . 0 0 0 18.081_.
37.934.572

1" !1, 141 111,/332 Retribucions
básiques-Ense
nyanga bdsica.
1.

11,aaa arJ33a Retribucions

400.000 3 7 . 5 3 4 . 5 7

5.237.442

900.000

4.337.

1.900.328

450.000

1.450.

bás iques*Al tres

ensenyances.
1,

700.000 1 " 8 . 2 6 0 . 5

aI 111 all,/641 Retribucions

básiques-Urbani

s

17.582-140 2 . 8 0 0 . 0 0 0 14.782.
1,

I¿

I¿J

a25/112 Retribucions
Administració

1,

IO

IO -L

complemetdries .*
Financera.
13.630 -692 1_.400.000 11_.634.1,

a61,/a15 Personal laboral.-Serveis

Ge-

9.856.444

nerals.
4
I

l_o

4
.L

17 17A 171"/112 Retribucxions

l_ot

J_Or_/ O+ r

Personal- laboral

1^

.-Urbanisme

^^á

¿¿.v>

na^

300.000 ¿ r - t 2 r - |

A1R

300.000

I- I tv

4A

-^A

-

personal contractat-Adminis
tració Finan
A

1 a9 a9B 198/523 Quotes MUNPALa cdrrec
la Corporació.-Altres
nitzacions.

2 22 222 222n47

2 22 222 ¿ ¿ 1 / | u
4 4 4

t 4 A ^

¿¿

¿¿3

oc

2\4/14.\

2 25 254 254/643
2 25 254 254/654

L.000.000

M r<or r<

t

o
n l¡ '¿lr rs rr¡ m
an¡lv¡
!v

assegurances i altres
ses dr Irnrnobles.-Altres
nyances.

a
¿
25 254

67 .470.288 3 . 0 0 0 -0 0 0 64-470.2

223/338 Despeses inrnobles :Neteja,

2qL/144

6.095.6

s00.000

Despeses inrnobl-es :Conservació i reparaci-ons ordiná

laFa¡aiÁ

2 25 254

?qq

de =
indem

Despeses inmobl-es :Conservaordináries
ció i reparacions
Centres de detenció.

ri

¿

200.000

1_.000.000 5 0 0 . 0 0 0

500.

ca

despeense-

1.000.000

900.000

700.000

400.000

i especial.=

Materia] téénic i especial.=
L;nllumenat publrc.
Material técnic i especial.=
Altres serveis sanitaris.

^ 25 254 254/BB1 Material técnic
¿
corxador.
65088

500.

¡i-,=]

Material
técnic i especial.=
Policia Municipal"
Material técnic
Controf tráfec.

1 _ . 0 0 0 . 0 0 0 500.000

especial.

L1.s00.0003.000.000
L.000.00o

1_s0.000

Es

700.000

350.000

"nal

8.s00.

?3

2 25 257 257/65L Subministrarnent draigua,gas
electricitat.
gua.

Abastiment

i

d'ai

4.000.000 L.000-

¿ 25 258 258/1a5 Contractes

de prestació
de
serveis .-Serveis Generals .

2 25 258 258/145 Contractes
Control
z

prestacié
tráfec-

7.000.868 1.000.000 6.000-

serveis.

5 - 300.000 2 . 8 0 0 . 0 0 0 2 . 5 0 0 -

25 259 258/342 Altres

despeses especials de
funcionament-Transports
Escolars.

2 25 259 259/642 Altres despeses especials de
funcionanent .Vies púb1 iques .
- 2s 259 ) \ 9 / ^ q , ?
Al fraq
daqnaqaq
aqrc¡i¡lq
r{o
¿
!¿r /

3.650.000 1.000.000 2.6502 . 0 0 0" 0 0 0

300.000 1".700-

3 .000.000

s00.000 2.s00-

1.000.000

300.000

v¿¿

funcionanent.
combraries.

Recoll-ida d'es

2 25 259 259/654 Altres

despes especials de =
funclonament.
Altres servei-s
sanltaris -

2 25 259 259/7a7

Alf

ra<

daq.neq.eq

funclonanent
a

¡inor-ia]

<

. Esbarginent

do

1_0.000.000

.

500.000 9.500-

25 2s9 259/827 Al-tres despeses especials
funcionament.

25 259 259/Bse

Al

f raq

de
F,xtensió agraria

rlaqnaqa<.

a<ne¡i

funcionament.
Linies
=cions d'autobusos-

2 25 259 259/872

Al

f raq

rlaqna<aq

¡]

e

¿ ¿o ¿b3

2Á? /RA2

1 v ¿ /

v

1 !

¿ 2 7 2 7 3 2 7 3 /7 1 7 Parament. utils

o<na¡i

¡<

l

rla

2.000.000

25.500.000

500.000 1_.500-

5.000.000 20.500.

i estris.Ser
2.000.000

500.000

1-.500.

!.000-000

450.000

550.

i estris.Es-

baroiment -

3 32 326 326/911 Interessos

.200-

2.500.000 L.000.000 1_.500-

veis generals.
a

300.000

rla

Conservació
i reparació
ordi
(exceptel
nária d'inversions
edificis ) :Dr altres inversions
Vies públiques.

27 273 273/1as Paranent, utils

500.000

i esta-

funcionarnent - TUrisnre.

Z

700-

:D t anti-cipaments

i
préstecs :D'empreses comer
cials,
industrials
o finance
res. Deuta Pública
TOTALES

68.139.028 28.070.000 40.069.0

459.2a1.061"73-1_70.
000386.04L.06

Et Sr. Marsal lttuntatá, intervé dient que aquest document és com el que
iles variacions sofertes en
any s'elabora alfinal
per a recolli¡
de ltexercici.
les prevísions
creditícies
inicials,
per aornodar-les a la rea
de1 prerssupost,
litat
produits
de les despeses de gestió,
en cada servei,
tenint en cornpte qu6
política,
aquestes modificacions,
no tenen elements de valoració
sino crj-teris
nerament técnics-
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E1 Sr. Majó Lluch, dJ-u que en primer lloc ha de reiterar
ho d'altres
vegades, i és que els dictanens no estan disposats amb l'antelació
sufi cient,
com per a poder-los consultar
i estudiar
amb l'atenció
que alguns=
requereíxen,
i posa com exemple el dictamen d'aquesta modificació
de crédiLs i 1'ú1tim de l-'Ordre del Dia. d'avui. els quals el dissabte al mig *
dia no estavan disposats i fins el dilluns
no els han pogut examinar. Tam
poc és cert que a nivell
de Ia Ccrnissió d'Hisenda s'hagi examlnat aquest=
dictamen, doncs en 1a convocatdria
de la reunió per a aquesta comissió no
es deia en I'Ordre
del Día norñés q\re. es convocava per a asstinnptes de trá
mit i que entenia que la modificació
de crédits
d'un pressupost no pot eñ
tendre's ccm assumpte de tr¿imit. Per altre costat ha de dir que una pro f
posta tan'iimplia de modificar els crédits,
d'un pressupost ordinari
als =
=
cinc nesos de 1a seva aprovació.
representa drentrada una mala gestió.
ñaqi{-i¡
mro
a n n c f,-ti i
lla
¡
car¡¡
n
rnfacf:
ñ
aF
rra
na
cl
protesta
perque
seva
no s'han
acomplert eIs plagos
previstos
per a poder consuftar
i estudiar
la docunrentació a que es refereix la convocatdria i I'ordre del dia. amb lrantelació
lega1 deguda, i =
enten que aquesta actuació forma part d'una iniciativa
condu{da a bloqujar lractuació
de l'oposició
introduint
una ftesura tan antidemocrática
ccm
la de no facilitar-Ios
els elements d'estudi
necessaris per a poder for m¡r

rrn

irrÁic'i

a¡rrxla

¡1

far

1es

sé\/es

cu ! r í f¿i cL ¿nYive s .

fnSiSteiX

en

IreXCéS=

que representa alterar
en nés de 73 milions,
un pressupost
fa poc aprovvat i en la defectuosa gestió que representen fets com els següents: aug*
mgntar, en ñés de B milions el crédit
de conservació i manteniment d'esco
1es; augrmentar en 1-.300.000 Pts, la consignació drEscorxadors sobres les =
previstes;
600.000 inicialment
augmentar 3.000.000 Pben assistencia
benéfl
ca i 4.000.000 per a transport urbd, etc. tot eI qual entranya una falla=en el c¿ilcul o una gestió dolenta.
Per altra banda es redueixen consignacions com les destinades a Ia MIJNPAL, a Ia presó, malgrat les insistén
cies que s'han fet sobre millorament d'aquestes instal.lacions
i també es
redueixen crédits
públic i els 4 mi
com els 3 milions de l'enll-umenat
lions drabastiment
d'aignra que senrbla que representen una retenció
druna=
despesa, I'efectivitat
de Ia qual hauria de reafitzar
I'any que ve, hipofec¡nt aor¡esf nressupost futur.
EI Sr. Marsal Muntald, respon dient. que en quant a I'augnent de con
signació per a escoles es deu a1 cornpromís adoptat peI Ple, de realitzarE
cbres de seguretat en les escoles, per import de 2 milions de p€ssetes, =
i que havien de ser subvencionades per 1a Generalitat.
i aixó com fa 5 me
i ara s'ha previst
perquel
sos no es sabi-a, no es pot preveure el crédít,
=
stadoptd e1 compromís amb lrAjuntament.
dlexecutar aquestes obres. En
quant a la consignació
de l'Escorxador
es deu a les Cambres frigorífiques
instal.lades
i a 1es obres que aquesta instal.lació
ha requerit.
En bene*
ja es preveia per quant I'increment
ficéncia
lraugment de crédit.
de I'atur requeria major assisténcia
social.
sense que aixó vulgui dir que l'as
sisténcia
social sigrt-ri la solució de t'aLur.
Si parlan de reduccions de l
I'operada en la consignació per a 1a llum, és més bé et resulLat=
crédit,
d'una bona gestló.
doncs amb el-s incrmeents de preu, 1a llum es manté en=
el mateix cost gIobal, i per tant s'ha possibilitat
aquesta reducció de =
crédit.
La baixa de crédit
en la partida de la MUNPAL, obeeix a la disminució dels costos de personal.
La reduccié qr:e es produeix en les despeses de la prersó, no és perque s'hagi desatés, sÍno perque els costos srhan
generals- Respecte a la reducció de
carregat dins de1 capítol
d'edificis
que =
crédit en l'enllumenat
i de transport.
és degut a que són partides
s'han de consginar globalnrent! sense saber exactament quin serd el volum
de les obligacions
contretes; i amb respecte a lraigua,
reduc
si existeix
ció de crédit
és perque s'hi aplicat
ef consum en cada partida,
a rao d6
Ia funció de cada servei.
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El Sr. Alcalde,
intervé en el punt concret de Ia ypfesó,
dient que
fsuvt
,si
r
Yuu
les seves instal.Iacions,
encara no estan bé, és cert que srhan fet millo
res importants com la calefacció,
pintat,
divisió
i laval:os de forma gue=
la presó dfara no és la que nosaltres
coneixerem, i que aquestes miltores
s'han fet dins de I'espai de que es disposa. El tema de la presó es del =
Ministeri
de Justícia
i L'Ajuntament
actua en forma sr-rlcsidiária, i- entenem,
qtre de forma correcta
i amb carácter preventiu,
per a evitar
pel ercemple,
que hi hagi joves que vagin a la Model. TamÉ és cert que el Ministeri
pa
ga una quantitat
molt reduida per a manteniment de la presó i s'han fet I
els trdmits oportuns que exigeixen un replantejanent
de1 tema" perd en =
tot cas la nostra actuació es correcta.
EL Sr.
diu que no
sidera com
quant a Ia
L
rla

^-*^^L-!

EJlltcllLoL

Majó L1uch. respon que amb respecte aI tema de 1a presó no =
s'hagi fet res. sino que no s'ha fet tot eI que eI seu grup con
a nj-vell mínim. que ja te porposat i que no va ser aprovat. Enintervenció
del Sr. Marsal. pot afirmar que algunes coses les=
:

f
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df

tLrt €e> s

1es
J-t:>

h
l l ca
l

a* m i t o e . s -

dit

Lf-LL

,

sense

ve¡¡vv

massa
lilqDDq

¡r'rm h
l l un

iuslifir-¡r'ió

\-(Jlll

JuDLrrruqu-L\J,

de les escoles, 1es cambres frigorífiques
de l'Escorxador,
ho drAssistencia Benéfica, que no ha anat als pararats,
si-no a mantenir un Conveni amb
lrHospital
i que e1 crédit de Ia llum no s'ha estalviat,
si-no que el que=
ha passat és que no s'han introduit
els canvis técnlcs que corresponia
i=
com enten que 1es coses s'han de fer iguaI, encara que sigui malarnent, el
qérr ñ?'rrn qf ¡h<l- indfd

en

la

VOtaCió.

Realitzada
votació
fou aprovat el dictamen per 1-4 vots a favor,
emesos pels grups del PSC-PSOE, CiU i Independent i'6 abstencions de PSLC i=
DqANI

2 . 2 . DICTAMENSOBREAPROVAC]ODIEXPEDIENT DE MODIFICACIO DE CREDITS NA 2/
82. D]NS DEL PRESSUPOSTDIINVERSIONS.
Es va l1egir

el dictamen,

en el qual es proposava el

següent:

de modificació
na 2 en eI Pressupost
de crédits
"Aprovar I'expedient
d'Inversions
de l-'exercicL a982, segons el següent detall:
Augm. per Crédits
Crédits
Partida
Rulcrica pressupostdlia
suplement
inicials
Definitius
630/64L

Projecte urbanització
carrers
Prudenci- Cqnelles,
Dos de Maig
Eeata Mare Soletat
Torres i Ber
nat..
..... -+.182.705 37.644-342

630/641

Projecte urbanitzacj-ó
carrers
Cintdires,
Guifre el Pilos. Sé
quia. Pau Claris.
Sant Ranon,
1 Passatge Dipdsits Ve1ls....
4.622.620 41,.603.581 46.226.2O1,

630/641,

Altres

obres pendents

TOTALS

9.194-675
18.000.000 79.247.923

ESTATD'TNGRESOS
RECURSOSQUE S IUTILI'TZEN
361,.41
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41,-827.047

Contribucions
especiafs derivades
de 1es obres d'urbanització
del-s
carrers Prudenci Comelles, Dos de

9.194.675
97 -247.923

6?6

Maig, Beata Mare Soletat,
i Bernat Oller.

Torres

7 .6M.342

37 .6M.342

361.01 Contrlbucions
especials derivades
de les obres dturbanitzacié
dels
carrers Cintaires,
Guifré el Pilos, Séquia, Pau Claris,
Sant =
Ramon, í Passatge dels Dipdsits=

Vells

41-.603.531-41-.603.581-

39S!E=¿::::::::--**---:-===Z2z?!Z¿2?2=
tingut

Sotnés el dictanen a votació
20 vots favorabl-es.

és aprovat

per unanimitat.

a lrhaver

ob-

2"3"DICTAMEN SOBREAPROVACIOD'EXPEDIENT D'APLICACIO DE CONTRIBLJCIONS
ESPE

Es va 11egir

el- dictamen

en eI eual,'es

proposava el

següent:

t'1-. Donar per constituida
1'Associació
AdmÍnistrtlva
de Contribuents
per aplicació
de Contribucions
Especials en lfexecució
del projecte
drur*
banltzació
dels carrers Prudenci Comellas, Dos de Maig, Beata Mare SoIetat Torres i Bernat Oller, i aprovar els Estatuts pels que s'ha de regir,
quedant formada la JUnta Executiva de 1a següent forma:
Fresident:
D. Josep Balet Ol-ler
Secretari:
D. Joan Borros Cid
Vocal-s:
D. Albert Torras Torras
D/ Jose Maria Gonfaus Mas
D. Jose Maria Oblols Q-¡into
D. Vicente Martinez Miquel
D. Ricardo Vendrell Sant
D. Miquel Gatuellas Quera
D. Salvador Miras Hernández
2. Aprovar I'expedient
d'aplicació
de Contribucions
Especials per
a lf er<ecució drobra drurbanització
dels carers
Prudenci Ccrnellas, Dos de
Maig, Beata Mare Soletat.
Torres i Bernat Oller.
en la forma que apareix
tramesa; el cost de les obres és de 41,.827.047'L8 Pts,xi-frant
la part del
cost de l'obra que ha de satisfer
conjuntament les persones especialment
beneficiades,
subjectes passius del tribut,
en 37.644.342147 üs.
3. Aprovar l-a relacÍó
de quotes individuals
assignades a cada contribuent,
havent de notificar-se
a1s i-nteressats
les guotes parti-cuaLrs=
rcr
i
atra
an . a
'l ¡¡
rla
rinza
Aiaa
r,^'ri
a
{ a'a
=
'-' l nplaE
de mquinze
dies, ^puguin
formular
1es reclamacions
pertinents a gue staludeix en e} no 7 de I'art.
33 de I'esnentat R.D.=
3.25O/a976. de 30 de Desembre.
4. EI cobramenlde
forma:
IIn

tarc

Un altre
La resta
Realitzada
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ññrcn-^r

les Contribucions
'1
a<

Especials

es fara

de la seqüent

nkrra<

terq durant lrexecució r l I ¡ n r r a e f a q
com a terE definitiu
a l- racabamenttr.
votació

ordinária

fou aprovat

el

dictdmaen

per

unanimitat.

6??

2"4. DTcTAMENS
soBREApRovAcro D,D<pEDTENT
D'AplrcnbiE

Es va llegir

IBUCTONS

el següent dictamen:

'f1er. Donar per constituida
1'Associació
Administrativa
de Contribuents, per aplicació
de Contribucions
Especials en l'ercecució del projecte d'urbanització
dels carers
dels Cintaires.
Guifre el Pi1ós, Sé*quia. Pau Claris,
Sant Ramon i Passatge dels Dipdsits Velts, i aprovar=
el-s Estatuts pels que srha de regir quedant formada la Junta E:<ecutj-va=
de la següent forma:
President:
Secretari:
Vodals: D.
D.
D.
D.
D.
D.

D. ANTONIO MARTf CENTELLES
D. JOSEP ALABERNVALENT
FELISA SERRACONSOL,A
DOI,ORSSAIICHEZ RIBAS
ANTONI MARTTNEZ
RODRI@ SAI\CHv ANGUI,O
FRANCISCOCARMONATGLESIAS
JOAN CORTTNATORNER

2on. Aprovar lfexpedient
d'aplicació
de Contribucions
Especj-als=
per a I'er<ecuci-ó Cel projecte
d'obra drurbanització
dels carrers dels =
Cintairers,
Guifre el Pilos, Sdquia, Pau Claris,
Sant Ranon i Passatge=
dels Dipósits Vells,
en la forma que sorgeixi
essent eI cost=
tramitat,
de les obres de 46.226.201, Pts,xifrant
la part del cost de l'obra que ha
rlc

qatic.fcr

passius

Lr

rvv¡
- c r n irJu¡
t r n l - a¡LulLr
manf

del tribut,

rL

'laq
¿LJ

n a r q n DVI
n ^ q rgD
vE!

a
qnéñi¡]q
gJlJgulqlD

kvu!
r e n a¡ur
f i ¿ - if,uJquuo
¡daq

,

ql rlrri,-{-na
LgD
DI¡UJE\V

en 41.608.581- Pts.

3er. Aprovar la relació
de quotes individuals
assignades a cada =
contribuent.
havent de notificar-se
als interessats
les quotes particu*
lars per a que en el- plaE de quinze dies, puguin formul-ar
els recursos
pertinents a que sraludeix en el nQ 7, de lrart.
33 de lfesnentat
R.D.
3.250/1976, de 30 de Desembre.
4. EI cobrament de les Contribucions
següent forma:

Especials,

s'efectuard

en la

Un terq al comenqar les obres.
Un altre
terE durant I'execució
de les mateixes.
La resta com tere definitiu
a lracabament.rr.
Realitzada

votació

ordinária

DICTAMENSOBRE DEVOLUCIO

Es va 1legir

el dictamen.

fou:'aprovat

per unanimitat

el

dictamen.

FIANCA A''PAVIMENTACIONS ASFALTICAS

en e1 qual es deia eI següent:

López -PAVTMENTACIONS
ASFALTTCAS. S.A.'l
"1- Tornar aI Sr" Cristobal
la quanti-tat de 266.104 Pts.depositades en aquest Ajuntanren en concepte =
per respondre a f'execució
de garantia definitiva
del projecte de'CONS*
TRLCCIO D'UNA ACERA O PAS PEATONALDES DEL CARRERSANR MARCOSFINS AL =
BARRI DE SANT PAU!'. adjudicat
al mateix en data 3 de Juny de 1980, dfa =
cord amb e1s informes dels Servei-s Técnics. Intervenció
i Secretaria,
justificatius
la
finalitzacíó
i
realització
de
complinrent de 1a
d'aquestes obrestr.
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Realitzada
?

votació

DELEGACIODE NETÜA.

ordindria

fou

aprovat

dictanen

per unanimitat.

TRANSPORTSI ENLLUMENAT:

3.1-. DICTAMENPER A PARTICTPACIO
, PERA
U!

t E! ' I<A U. IrVA / - T ^
l-\r T
!

n
f NaVt¿TV UTUnJ VRJ .r l q ^ <
U

Es va llegir

eI dictamen,

EL CONCURSCONVOCAT.PER LA GENERALI *
I D(PLOTACIO

en eI qual es proposava el

següent:

de 1a concessió de =
"1-. Presentar-se al Concurs per a l'adjudicació
I'o<plotació
de1 servei púUtic d'Estació d'Autobusos de Manresa, convocat
per 1a Direcció General- de Transports de la Generalitat
de Catalurrld,
err =
públicada al B.O.E. nQ 213 de 6 de setembre de 1-982, assumint en
resolució
la seva totalitat
el Plec de Condicions Jurídiques.
Económiques i Adminisque regeixen lresmentat Concurs i el Reglanent d'B<plotació
tratives
d'a quest servei.
2. Aprovar lrestudi
=
econdmic de l-'explotació
de1 Servei, elaborat
pels Serveis econdmics de ltAjuntament,
i els termes de Ia proposició
a1 =
concurs, documents gue stadiunten
al present dictamen.
3. Aprovar I'abonarnent de la fianEa provisional
per un import de
1-00.00Ob, i, en eI cas de resultar
adjudicatari
l'Ajuntament,
el de la
fianga
definitiva
per un import de 200.000 Pb, a constmir
en la forma,
lloc i temps qeu estableix
el Pl-ec de Condicions del Concurs.

=
==
=

4. Facultar a 1rI1.1m. Sr. Alcalde. Joan Cornet i Prat, per a per sonar-se a dit concurs, en representació
de }'Excm. Ajuntament".
EI Sr. Perez Picas. amplia el dictamen, corn una exposició referent
a1
l1arg procés recorregLlt des de que es va iniciar
1a gestió en l-'época de==
la Genealitat
provisional
aI pensar que Manresa, pel seu emplaEament pre cisava un Centre on eS canalitzessin
i organitzessin
el transport
interurbd i que aquest procés conclueix
=
amb Ia iniciació
de 1a construcció
de
l-'Estació d'Autobusos i e1 seu estat avanEat drexecució. Publicades les ba
ses del concurs, per a concedir l'er<plotació
=
i getió d'aquesta Estació,
lrAjuntament
ha de valorar
si efectua la seva presencia,
en aquest concurs
i en els dos mesos de temps que sratorga per a concorrer al concurs, sre fectua un estudi económic sobre la base drunes dades, eue sino són exactes,
són fiables
rler a determinar,
Segons la incidéncia
del transport
interur*
bá en la nostra ciutat,
les despeses i ingressos que I'explotació
d'aques
ta estació d'autobusos ha de produir.
Enten que juguin, ademés, en 1a de I
cissió municipal altres factors,
dets que, en 1'aspecte positiu,
resalten=
el control que lrexplotació
de frestació
i gestió del servei suposa, per a
la regulació
del tráfec inten de 1a nostra Ciutat.
doncs no cal dir que ta
desordenada circulació
=
i els enrbussos en els carers
que amb freqüéncia,
prodeuixen,
poden
es
evitar-se
amb una adequada regrulació de la circulació
deLs autobusos interurbans.
portant eI control
nn:nicipal de lrestació.
Es=
factor també positiu
que per a l'usuari,
I'aventatge
representa 1'haver la
certesa de que. al necessitar
puguÍ acudir a un centro on =
desplaEar-se,
trobará els serveis organitzats
i una adequada informació.
Positiu
és també el factor económic áe la inversió
que fra representat,
la construcció
de
l'Estació
i que srha de valorar complementant-la
amb una adequada gestió.
Evidentment també, la valoració
te un factor negatiu, com és el del cálcul
dels ingressos drexplotació
que es basen en estimacions com entrades i sor
tides de vehíc1es, despatx de billets
i canon d'explotació
de serveis conrl
t
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plernentaris
i que aplÍcat
sobre les despeses rea1s, pot produir un défigit real. Perd contraposant
aquest factor negatiu amb les indudables aven
n'rtatges ciue i r:epresenta 1a incidéncia
de., I'actividad
municipal en ufl Frou =
canp , ccxn és e1 del transport
interurbá
i lraventatge
per a lrusuari,
e
pensem que fem un bon servei a Ia ciutat,
gue no fem un negoci, peré que
l.¡
rlaq¡r¡an1-¡fna
que produeix,el
déficit
de I'ocplotació
és perfectanent
assumible i absorvible.
EL Sr. Perramon i Carrió,
intervé dient que lamenta que no hagi exis
tit una Connissió específ ica. per a d$atre
un tema de tanta lmporLáncia=com aquest, abans de portar-lo
al- Ple, doncs de forma individual
han tin
gut nolt poc temps per a estudÍar
i valorar el seu abast. No, sabern com I
estd el tema en relació
amb Ajuntanent-Generalitat
i entre Generalitat-Concessionaris
de les linles
de transports.
Referent a l'estudi
econdmic
pot dir que 1i semb]a inflat
i que tampoc es fonanenta el que sigui necessari el nQ de persones que es proposen per a incorporar
al sevei. La=
valoració
que fa del- servei és positiva,
perd ta utilitat
és més per d =
l-a Cornarca que per a Ia prdpia ciutat
de Manresa. En aquest sentit
consi
dera que el déficit
previsibte.
havia de culcri-r-se totalment per les eml
preses concessiondries
dels autobusos i amb el cdnon drexplotació
dels =
serveis conplementaris i per la publicitat
i I'ultim
e><trem, si el déficit havia d'assumir-lo
algun ens públic,
aquest havia de ser 1a Generali
taL i inclús e1 conjunt d'Ajuntaments
de 1a Comarca, perd no nornés per 5
la Ciutat de Manresa! encara qeu també tindria
de participar
en et déficit per la incidéncia
dels autobusos urbans que cubreixen entre O i 5 km
En conjunt consideren que no és clara ta proposta.
ta1 corn és presenta.
Martinez i Ballester,
intervé dient que aquest tema tan i-m *
rari -a
;un ampli d&at en comissió, per a valorar
les dife
rents opcions que es poguessin presentar,
doncs amb la premura de temps
ofert,
del dictarnen, no es pot fer cap valoració
profun Per a lrestudi
És
da.
un tema que preocupa perque afecta a diversos
sectors de ]a ciu tat i preocupa també, perqueiincideix
pú
en la subvenció al transport
blic que d'aquesta forma, no nornés seria simplement I'urbá,
sino el co marcal que te al seu cárrec les ccrnpanyies privades.
No coneixern les relacions Generalttat{oncessionaris
de transports
de víatgers,
i, sj- bé =
lfestudi
económic presenta un déficit
que ha d'ésser assumit per 1'Ajun*
tanent de Manresa, ha de dir que les xifres
per aquest estuutilitzades
di, són estimatives,
inclús optimistes,
per 1a qual cosa aquest déficit=
podria sér més gran" sense comptar tamÉ que aquest increment de déficit
=pogués produir*se
perque no está clar que a les companyies privades,
en
virtut
que tinguin
dels contractes
de Ies pugui obligar
a anar a l_'esta*
ció. En tot cas i a pesar de la valoració positiva
del serve, no ha drad
netre's que el déficit
srassuneixi per lrAjuntanent,
sino que si el ben6
fici
és per a les companyuies privades de transport,
elles són en prinreF
l1oc, 1es que han d'assumir-lq
excepte que el resultat
d'una auditoriar=
que pogués o<igir
aquest Ajuntament, per a valorar e1s estudis económics
que presentarien
les empreses, demostressin el contrari
i en aquest cas=
el déficit
había de ser cobert per altres
instáncies
i no seguir el criteri que segueix aquest Ajuntanent de subvencionar déficits
privats.
EL Sr.

mrf

¡n.|-

raar

E1 Sr- Perez Picas. exposa que els acords entre La Generalitat
=
i
transportistes
en matéria tarifária
no es fan amb intervenció
de lrAjuntament, perque lrAjuntanrent,
no te cap competénci-a, mentres no sigui con
cessiondria
peró com ha assisti-t
del servei;
a algitines reunions, pot diF
que si els criteris,
en principi.
estaven nolt allunyats.
ara hi- ha un =
principi
d'acord. En tot cas els preus, són els que estan en el- Plec de=
Condicions i sobre aguestes tarifes
s'ha elaborat
l-'estud econórnic. te *
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nint en conpte que e1 nQ de viatges no és inflat,
pd
el c¿ilcul s'ha
fet computant eIs que cada di-a entren i surten de l-a Ciutat,
i el perso
nal per a l'estació
no és,,erccessiu, perque srha de cobrir dues jornadeF
laborals,
segons eI plec de condicions
i el reglanent del servei.
EI =
servei podrii convertir-se
en interurbd
o suburbd i tindrd
incidéncia
en
e1 servei urbd de Manresa i aquesta incidéncia
haurá de valorar-la
en =
el seu noment, peró no hem de tenir por a que e1s transportistes,
no cqn
pleixin
a¡nb et cánon ni amb la utilització
de l'estació,
doncs ha de teI
nir-se en compte que actualnent,
1a Generalitat
te 1a potestat
tarifá
ría, la d'obligar
a uLilitzar
els serveis de I'Estació
d'Autobusos i en
conseqüéncia aquestes obligacions
ha de fer-les
cornptlr.
El Sr. Cana1, intervé per a fer un incís en l-a valoració de I'estu
di econdmig dient que si en el mateix pot haver algun error,
pot ser =
nés en 1a part de despeses. per I'estalvi
que pot representar e1 personal inlcialment
previst que en I'estimació
dels ingressos, pels viatges
que srhan computat.
El Sr- Alcalde diu que amb aquest nou servei es planteja
la cons *
tant qüestió ciutadana. de les relacions,
nou servei. millor qualitat==
dels er<istents, encar'iment
del cost; doncs.si avui- parlen d'autobusos,
aviat parlarem de I'Abocador controlat
d'esconü¡raries
i després de la =
depuradora d'aigües.
Sempre que hi hagi un millor
pot haver-hi=
servei,
un j-ncrement del cost i el problerna está en com repartir
aquest cost. =
L'estudi
que staconpanya al nóu servei qre aquí es debat, te Ia nota de
la novetat i e1 déficit
que es planteja
en principi
és una porta oberta
a circumstáncies
que estan' previstes
en el mateix estudi i que tenen de
per a que realment així sigiurin, peró que a la vegada hi =
contratar-se
ha altres
condiclonanb externs que j-nfluiran
en eI déficit
i aj,xí no =
hem droblidar-nos
del del tren. quan millori
les seves condicions
i faci
més atractiva
la seva utilització,
incidint
en eI transport
dtautobusos.
Srha de córrer eI rlsc del déficit.
doncs convé dir sÍ aquest servei i=
aquesta proposta que és realista
i arriscada ha de veure's com funciona
i contemplar el déficit
que pugui produir-se
en els esguemes de subvenció, increments del preu de billets
o de viatgesEl Sr, Majó i Lluch, exposa que no enten que la Generalitat,
hagi=
convocat un concurs per a un servei que se sap que és deficitari,
i que
ningrú hi arlirá, i el que fa és atendre f es segeréncies de les cornpanyies
privades i fixant
unes tarifes
que faran deficitari
e1 servei.
Si ningri
va aI concurs, es tracta draconseguir
que algrú hi vagi i aquest a1gú és
I'Ajuntanent
de Manresa que, assumint el- déficit,
atorga a l-es compa
nyies una subvenció indirectaNo coneixem 1es gestions de les compa
nyies amb la General-itat,
ni els seus estudis econdmics per a veure si=
poden pagar nés o no, perd també és cert que aqrestes cornpanyies reduei
xen les seves despeses des del moment que én el plec de condicions,
esf
posa com mérit per a 1'adjudicacíódel
personal so*
concurs, I'utilitzar
brantde
les companyies, com a conseqüdncia de la implantació
d'aquest =
servei.
El Sr. Marsal- i Muntalá. diu que en tot servei púnfic,
sempre paga
el ciutadá" ja sigrui per iguaI. ccxn les escombraries, ja sigui quan =
srutilitzi
un servei com en els autobusos. Tot es tradueix en un increment de tarifes
o en valorar
progresista
si anrb un criteri
i en atenció
a les capes de població,
que es benefi-cien de1 servei,
convé que el déficit
sigui atés per I'AdriinistracióDes del punt de vista drHisenda.=
el servei será deficitari
durant els 2 o 3 anys primers, peró no és no-
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nés la valoraci-ó econdmica la que ens nrcu en aquest serVei,
sino la con
creció dels beneficiaris,
i si els beneficiaris
no és directanrent Ia 6
neralitat,
ni l'Ajuntanent,
ni les Companyies, posat que es parla de qüe
serls ha d'obligar
a anar a I'estació,
ldgicanent el beneficiari
és I'u
suari del servei,
el ciutadá ordinarí.
Ademés er<istei-x una justificacid
ética, doncs en principi
I'Estació
d'Autobusos, es construiria
al se/o =
entre la Generalitt
i ltAjuntament de Manresa, amb 1a qual cosa lramortització
es situaria
a quasi 30 anys i si- ara la inversíó
I'ha fet tota la Generalitat,
de1
creu que és d'ética
assumir aq-rest déficit
inicial
cost de funcionanent.
El Sr. Majó i Lluch, exposa que no és ercplicació suficient
la dona
da fins ara, doncs és més ldgic no acceptar el plec i negoci-ar unes nol
ves bases, eue no la d'adjudicar-nos
la concessió i negociar després. =
=
Tampoc és o<plicació ho de la inversió,
per a construir
l-'estació,
doncs sl s'hagués fet aquesta 'lnversió.
f'Estació
seria patrimoni muni
cipal i ara no ho és.
E1 Sr. Perramon i Carrió,
insisteix
en que el déficit,
ha drassumir*
=
1o, amb intervenció
de Ia Generalitat
i per les raons abans donades;
s'abstindrd
en la votació.
Sotmés"e1 dictamen a votació va ser aprovat per 13 vots a favor.=
emesos pels grups del PSC*PSOE. CiU i Independent; 5 vots en contra del
qrup del PSLC i 1- abstenció del PSAN.
f no havent-hi
més assumptes per tractar,
1a Presidéncia
decl-ará =
aixecada Ia sessió, sent les nou del vespre. de tot el que corn a Secreta
ri General. certifico.
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