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ACTA DE LA

SESSIO PLENARIA DEL DIA 20 DE DES
1985 AMB CARACTER EXTRAORDINARI

Alcalde-President

Il.ln.

Sr.

Tinents

Joan

i

Cornet

Prat.

d I Alcalde

En Ramon Puig i SoI er
E n C a r l e s C a n o n gi a i G e r o n a
En Jordi
Perez i Picas
En Pere Canprubí i Font
i Muntalá
En:":u::":":t=

Conseller
En
Nr
En
En
En
En
En
Nr
Nr
En
Nr
En
En
Na
En
En
En

l,,IanueI Cano i Navarro
Agnbs Torras i Casas
Josep Empez i Garcia
i Cors
Josep Griera
i Torra
Rafel Llussb
Carles Esquerré i Victori
i Diars
Josep Torradeflot
Antoni-J.
SoIano i Armingau
Andreu Dalmau i Sitjes
Simeó Selga i Ubach
Eduard Bohigas i Santasusagna
Marce1.1i
i Corominas
Llobet
Pere Ribera i Sellarés
i Casaiuana
Sabina Salisi
Salvi
Huix i Rovira
i Serracanta
Pedro Vilarasau
orler
:
:":':
:":':

Absents
En

N'

s

justificats
l ' 1 a ri a

Josep

:t:":

:":":

i

Calmet

-i

nosués

Absents sense justificar

i

General

Jose-J.

Casado

Secretar
En

Interventor
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i

Municipal

nubio

Iglesias

BRE DE

e0¿s

En Victorino

Rodriguez

Santos

A 1a casa consistorial
de la ciutat
de Manresa, i essent
quarts
tres
de dotze de ra nit
der dia vint
de desembre de
mil
nou-cents
vuitanta-cinc,
es reuneixen
sota la presidbncia der sr. Alcalde,
i en pr inera convocatbr ia,
els senyors
esmentats
abans, a I'objecte
de celebrar
sessió extraordinirria,
del Ple Municipal,
prévia
convocatbria
a I'efecte.
La Srta.
Sabina
essent
1a una de la
ció del punt primer.

Salisi
i
matinada,

Casajuana,
intervenint

Obert lracte
es passá a tractar
dels
en I rOrdre
de convocatória,
resolent-se
termes que a cont,inuació
es relacionen.
1.-

DICTAMEN SOBRE BAIXES
DEL
1985 I AFECTACIO AL DE 1986.

Es va

llegir

el

dictamen

abandona la sessió
només en Ia vota-

assumptes figurats
tots
ellsr
etr eIs

PRESSUPOST D I INVERSIONS

DE

següent:

Er Ple draquesta
corporació
va aprovar
en data 2g de
desembre de 1.984, el pressupost
drrnversions
per a lrexercici
de 1.985, en er que es van incroure
determinades
inversions finangades
amb préstecs,
subvencions
i artres
recursos
extraordinaris.
El desenvorupament
pressupost
de lresmentat
fa aconsellable
introduir-hi
variacions,
consistents
en donar de baixa els
sobrants
de consignació
de les obres
i serveis
rearitzats
i d'aquerres
altres
que per ra seva especírica
forma
de finangament
no són possibles
de realitzar
durant
lrexercici
de 1.985;
i destinar
els recursos
que es donen de baixdr a finangar
obres
i serveis
dr rnversió
en el pressupost
llunicipal
de 1.986.
Per tot e1 qu¿ srha
cia proposa ar pre de la
acords següents:
1r.Donar
d I Inversions
de

exposat,
aquesta Arcaldia-presidéncorporació
Municipal
r'adopció
dels

de baixa,
partides
en les
pressupost
del
I' any 1 .98 5 , les següents consignac ions:

PARTIDA

6 5 5 / 6 4 1/ 8 2

RUBRICA

coNSIGNACTO QUE
ES DONA DE BAIXA

Projecte
dr urbanització
carrers
Lluís
Argení i adjacents

611/1oo/84

Remodelació

6s6/642/84

Transport

421 .760

Cases Consistorials.

públic

i

previsions

5.000.000
no

"{.,.

20$0

classificades

6s7/ 643/84

II . luminac ió

671/7 tt /84

R-Con str ucc ió
Congost

632/654

Puj ada
Pista

577.836
Cementiri

projectes

i

ca

Sintéti

nínxols

Construcció
nicipal

14.738.820

Roj a

Mu
...:

651/641

Estudis

652/641

Patrimoni

655/642

Urbanització
C/ Comtessa Ermessenda i Solsona

656/642

661/644

i

Construcció
nat drAbast
Obres

...

3.025.110

Indemnitzacions

Casa "La

75.775.386

108.000.000
Cullat'

8.397.741

Róssec

PARTIDA

295.633.373

RUBRICA

coNSIGNACIO QUE
ES DONA DE BAIXA

Róssec
662/644

664/644

672/717

67 4/7 17

Restauració
LLuv i á
Reforma
(Edifici

i

295.633.373

equipaments

Casa
"12.000.000

Escola drArts
Infants)

Construcció
i 3a. fases
Transformador
go st

Parc
...
i

i

Oficis
8.58s.000

puigterrá,

2a.
9.908.161

accessos

al

Con-

TOTAL

que 'finangaven
2n.Destinar
eIs recursos
que es donen de baixa
en 1r acord anter ior,
a
crédits
drObres i Serveis
d'Inversió
a incloure
tol
6 deI Pressupost
llunicipal
de 1 .986.
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37.000.000

Mancomu-

"Egcorxador
ComarcaI"....

refor¡na

38.000.000

2.500.000
328.626.534

els
crédits
finangar
els
en eI Capí-

de
Ia
Comissió
ceneralitat-Caixes
a 1es .Corporacions
Locals,
els
se-

3r.Sol.licitar
d'Estalvis
de Crédits
güents canvis
de destí:

de 219.273.706 pessetes Conveni ceneralitat-CaiDeI préstec
xes drEstalvis-1984,
pel Departament drEconomia i
autoritzat
Finances de Ia Generalitat
de Catalunya
de data
en escrits
18 de naig i 1 de juny de-1.984,
i formalitzat
eI 20-7-84:
(Patr inoni
Adquisició
de terrenys
i Indemnitzac ions )
púbIic
Transport
i previsions
no classificades.
projectes
Planejanent
i confecció
...
i equipanents
Restauració
Casa.LLuviá
Reforma

Escola

drArts

i

(Edifici

Oficis

InfanLs)

T O T A L

Per

3.448.386
4.696.720
1.17 3.637
12.000.000
6.500.000
27.818.743
--_-_-

a finangar:

anpliació
Centraleta
Telefónica
i equipaments
Arxiu Municipal,
2a. Fase
Obres equipanent
local
Servei de Recaptació
i Projectes
Estudis
...
passeig pere III
Urbanització
Rehabilitació
niltora
Municipals
Edificis
.....
Obres complenentáries
i variacions
de detall
camp de futbol
deI Congost

3.100.000
3.000.000
6.173.637
9.500.000
1.000.000
5.045.106

: =:=:=:=I========?',:=2!2:',=!1
Del préstec
de 165.605.117 pessetes Conveni Generalitat-Caixes drEstalvis-1985,
pel Departament d'Economia
autoritzat
Finances
de 1a Generalitat
de Catalunya'en
escrit
de data
de maig de 1.985 i formalitzat
l'1 1-7-85:
_
Pr oj ec te d'urbani Lzaci6
carrers
adjacents
i Projectes
Estudis
i
¡
n
o
n
i
Patr
i Indemnitzacions

LLuís

Argemí

i

4 2 1. 7 6 0
1.8s1.473
25.341 .57 4

T O T A L

Per

27.614.807

a finanqar:

mdtiiqs.r8 eaubuLtsÉewlqib
Ampliació
Millora
i

Equip Ordinador
Municipal,
2a. Fase
equipament Serveis
Seguretat
Ciuta-

d ana

Estudis

i

erojectes

...

.......

13.950.000
7.130.000
't

307.680
.851.473

i
3

¿031

Patrimoni
i Indemn itzac ions
Obres complementár ies i var iacions
camp de futbol
del Congos t

de

detal

3.9s3.894

TOTAL
27 .61 4.807
==============================
4t.els

ña',

Sol.licitar
del
"Banco
següents
canvis
de destí:

présrec
Del
de
15 - 3 - 8 5
(Contracte
Remodelació
rl.luminació

de

Crédito

61 .170.309
pessetes
nún. 12.61 4) ¿

LocaI

formalitzat

Cases Consi stor ials
puj ad a Roj a

de

Espa-

eI

dia

s.000.000
14.738.820

TOTAL

19.7 38.820
= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = =
Per

a financar:

Estudis
i projectes
Patrimoni
i Indemni Ezac ion s
passeig de pere
Uranització
III

2.974.890
11 .763.930
5.000.000

TOTAL

19.738.820
= = = = == = = == == = = = == = = = == = = = == =
==
Del préstec
de I 00.000.000
de
26-7-85
(Contrac_te nún. 13.06,t
Patr inoni
Obres

i

pessetes

formalitzat

Indemnitzacions

reforma

Casa

de

Ia

CuIIa

Obres reforma Edific i Infants
parc de puigterrá
Construcció

, 2a.

i

3a.

fas.es

TOTAL

Per

el

dia

33.935.426
8.397.741
2.085.000
9.908.161

s4 .3 26 .328

==============================
a financar:

Patrimoni

i

Indemnitzacions

s4.326.328

TOTAL

54 .3 26 .328
================================

Sotmés el dictamen
a votació
és aprovat
favor
emesos peI grup del
pSC_pSOE i
I 0 en
pels grups de ciu i ep-pop_uL.
2.-

DICTAMEN SOBRE APROVACIO INICIAL
PAL PER T 1986

Es va
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llegir

el

dictanen

següent:

per 13 vots
a
contra
emesos

DEL PRESSUPOST MUNICI-

per aquesta
Alcaldia-Presidéncia
e1 ProConfeccionat
jecte
per a I'exercici
de Pressupost
Municipal
de 1986 i inper 1a Comissió
format
regtamentáriament
i Adnid'Hisenda
que subscriu
proposa al PIe de la Cornistració,
1'AlcaIde
poració
Municipal
lradopció
dels següents acords:
Aprovar inicialment
1er.1f exercici
de 1986, el resum,
és el següent:

per a
eI Pressupost
Itunicipal
a nivell
clel qual
de Capítols,

ESTAT DE DESPESES

de personal...
Cap.1.-Remuneracions
..836.519.395
de Béns corrents
i serv.....455.358.969
Cap.2.-Compra
Cap.3.-Interessos....
.227.422.971
Cap.4.-Transferéncies
corrents
95.714.141
reals..
Cap.6.-Inversions
..636.109.057
de capitat..
Cap.7.-Iransferéncies
Cap.8.-Variació
dractius
financers.
1.000.000
p
a
s
s
i
u
s
i
a
c
i
ó
d
e
f
i
n
a
n
c
e
r
s
.
Cap.9.-Var
81.718.354
TOTAL ESTAT DE DESPESES

ñiéq
It
aa
tl
tl
tr
r
ll

2.33 3.842 .887

ptes .

ESTAT D I INGRESSOS

directes..
Cap.1. -Impostos
indirectes...
Cap. 2 . -Inpostos
.
Cap. 3 . -Taxes i draltres
Ingressos....
Cap. 4 . -Transferéncies
corrents....
patrimonials
Cap.5 . -Ingressos
dr Inversions
Cap.6 . -Alienació
reals.
de Capit.al..
Cap.7. -Transf eréncies
financers..
Cap.8 . -variació
actius
passius
f inancers...
Cap.9 . -Variació
TOTAL

.561.500.000
. .117.004.000
600.128.830
...483.000.000
76.350.000
.
2.978.663
...232.671.987
2.'100.000
.258.109.407
....2.333.842.887

ESTAT DTINGRESSOS.

mateix les
2on.- Aprovar així
per al desenvolupament
lrexpedient
'1986.
per a I'exercici
ile

Bases d'execució
del Pressupost

ptes
rt
n
rl
n
rl
"
"
¡l
ptes.

unides a
Municipal

i Capital-Prodr Explotació
3er. - Aprovar e1 Pressupost
gr ames d'Actuac ió i Inversions
de I I Empresa Munic ipal Pr ivaper a lrexercici
da "Aigües de Manresa S.A."
de 1986, integrat
en e1 Pressupost
t"tunicipal
en aplicació
de lrarticle
112.1 de la Llei
7/1985 reguladora
de Ies Bases deI Régin
1oca1, L' inport
de1 qual ascendeix
tant
en Despeses con en
de 435.276.000 pessetes.
Ingressos
a 1a quantitat
I per tant
sense dbf ic it
inic ia1.
EI

Sr.

Alcatde

int,ervé

per

remarcar

un seguit

de qües-

a0sa

que un any nés
a
t ions
el
fet
compleix
, 1'Ajuntament
pressupost
final
elaborat
abans
dq
de
el
Irhora
tenir
drany.
Espera també que aquest any no hi pugui haverl interper poder estudiar
amb queixes de temps insuficient
vencions
que per part
doncs srha intentaL
de IroposieI pressupost,
alternació hi hagués prou temps i dades com per presentar
I'{anif esta també que ha estives
en el- cas de discrepáncies.
difícil
i que ha comportat
tat un pressupost
un treball
molt
per Ia situació
i
n
g
r
e
s
s
o
s
,
laboriós
actual
m
a
l
g
r
a
t
tot,
dels
pensa que és un pressupost
que pufet anib I'intent
nodélic,
gui
arr ivar
a tot
arreu,
sense perdre
de vista
1a ciutat
globalment.
governants
r
e
f
e
r
b
n
c
i
a
Fa
a que els
bons
són
que saben aplicar
aquells
els seus pressupostos
i ajustar-se
i per tant
de t{anresa, creu
al que tenen,
en eI cas concret
que és un pressupost
prudent
que com A1i ádequat,
malgrat
q
u
e
g
r
a
n
,
calde 1i hagués agradat
fos una nica nés
reconeig
u
e
xent I'esforg
i sacrifici
han fet els nembres de lrequip
de govern per ajustar-se
a1 pressupost.
E1 Sr.
i Gerona i Gerona exposa que per
Canongia
a
eI Pressupost
té una caracter ística
nova,
19 8 6 ,
confer ida
per 1a nova Llei
de Régin Local,
donat que és un pressupost
inclou
únic on srhi
a nés dels recursos
ordinaris
tot el que
a Inversions.
fa referéncia
marca també que
La nova LIei
sr aprovin
els pressupostos
dels diferents
i SociePatronats
que hi puguin haver,
tats
Municipals
i per tant
així
es fa
aquesL any amb eI de 1a Societat
Municipal
drAigües
de IyIanresa
Hi ha una segona premisa
irnportant
fa referéncia
a 1a
per part de 1'Estat
congelació
del Fons de Cooperació
MuniAleshores
davant aquesta postura
cipal.
de lrEstat,
hi havia
per part
dues actituts
a seguir.
Una és d'irresponsabilitat
que consisteix
fent grans déficits
de I'Ajuntament,
en prorpressupostos,
gue pren
rogar
els
i
I'a1tra
és I'actit,uL
gue és 1a de serietat
1'Ajuntament,
elaborant
uns pressupospossible,
tos el náxin
d'ajustats
iniciant
u
dr un
' s i g n i f i c a t i vnaa e t a p a
pressupostar i més rigurós.
Ia decicontrol
Es
sió de deixar
dremetre e1 servei
drOnd-'1., així
com eI deixar
que es poguessin
de fer totes
les activitats
fer a lrauditori.
que l'activitata
A¡nb tot
aixb no vol pas dir
municipal
quedi
paralitzada,
que srhan
prioritzant
dr anar
sino
els
que són de competéncia
propiament
serveis
de ltAju'ntament,
púbIica
i qub cada administració
les competénvagi assunint
cies que Ii pertoquen.
ordinar i suposa 1 .689 ¡nilions
de pesseEt pressupost
en relació
tes,
amb é1s 2.333 milions
a que puja eI pressupot
Ia qual cosa suposa un creixement
drun 58 i pet
únic,
que fa als recursos
ordinaris
un 13 Z, referint-se
al- global
i tot en relació
deI pressupost,
amb lrany
anterior.
Una de
p
r
e
s
s
u
p
o
s
t
del
en
Ies conseqüéncies
clares
és la congelació
Ia contractació
de personal
nou. Malgrat
1'augment que
tot,
de
respecte
a'l pressupost
capítots
es pot veure
en alguns
passat,
I'any
vé motivat
algunes
vegades, com en personal,
per I'increment
i d'altres
salar ial
vegades peI despl-agament
partides
de diverses
determinaLs,
a uns capítols
co¡n succeq
u
e fins
ara
de diverses
entitats
eix aÍ¡b el consum eIéctric
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es venia
en forma

pagant directament
de subvenció.

per

lrAjuntament

i

ara

es

farh

Seguidament e1 Sr. Canongia i Gerona realitzada
una ex'i
posició
detallacla
dels
quantiés
diferents
que
conceptes
conté cadascuna de Ies rúbriques
deI pressupost
en 1'estat
de despeses i en lrestat
que
d'ingressós
i els percentatges
representen
pressirpostari.
sobre el total
Igualment
efectua
una dist.r ibuc ió de percentatges
per centres
clel pressupost
de cost,
tal
i com srintegra
orgánicament
l'adrninistració
municipal
i les diferents
brees dr activitat
municipal.
A continuació
el Sr. Canongia i Gerona expressa que cal
que en el
remarcar
capítol
pressupost
6é d I aquest
és on
s'han
tots
pressupostos
refós
e1s
dr Inversions
dr altres
anys, i ara suposa comengar de nou, per la gual cosa es concertará
un préstec
de 126 milions
amb el Banc de Crbdit
Loper 1'Ocupació
cal i I nilions
Comunitária
arnb uns préstecs
especials
de lresmentat
puBanc per a qub els Ajuntaments
guin
plans comunitaris.
tirar
endavant
aquests
A nés també
es recuperen
u n s 10 5 ¡ n i l i o n s
de les inversions
dr anys passats,
dels quals aproximadament uns 70 es faran servir
per a
les obres del Passeig
per tal
de pere III,
de convertir-1o
en zona peatonal.
Enumera també continuació
droun seguit
bres previstes
com eI paveltó
d'una sala coberta
aI pujolet,
pressupostada
e n 10 0 m i l i o n s
de pessetes
i supeditada
a Ia
participació
de 1a Generalitat;
les obres dr accés al recinte
firal,
lrurbaniLzací6
de carrers
sector
al
de la plaga
de
I
Catalunya;
I Escorxador
Munic ipal i obres de I I arxiu;
1a centraleta
de teléfons
i draltres
Es consignen
10 8 n i l i o n s
de pessetes
amb destí
aI
|
plaga
porxada i
patr imoni,
i
se ñ
destinaran
la
a
a
I'eguipament
esportiu
del
Pujolet;
equipament
educatiu
Bruc-Saclosa,
ter reny de c ircuit
de motos i d'altres.
Dins
deI
Pla
d'Ocupació
per
es destinen'
60 milions
diferents
obres ilintre
de lrAjuntament
El Sr. Puig i Soler expressa gue per primera
vegada
i
en aplicació
de la nova LIei de Bases de Régim Local,
al mapressupost
teix
temps que sr aprova
el
municipal
s'aproven
nAigües
pressupostos
tanbé
els
de 1r empresa municipal
de
Manresa S.A." EI pressupost
draquesta
empresa que puja a 435
milions
de pessetes,
engloba tots
els
aspectes
de manteniment i ampliació
de 1a xarxa de distribució
potable
draigua
i millores
en Ia planta
de tractament,
a 1a vegada que també
engloba tots
eIs costos d'explotació
de 1a planta
depuradora
de tot
de sanejanent.
eI sistema
dintre
Es destaquen
dels
recursos
corresponents
que és
a 1986, la part nés important
1a venda draigua,
amb un total
de 254 milions
de pessetes
proporcionalment
aportats
per Manresa, Sant Joan de Vilatorradar Sant Fruitós
de Bages, Santpedor
i Pineda de Bages. Un
altre
capítol
eI
constitue ixen
els
22
nilions
dr instal.lacionst
de
nilions
draportació
de
la
90
Junta
procedents
Sanejament
i 44 nilions
de préstecs
a concertar
per
que
la
fa
drAigües
d'inversions
Societat
. El
capítoI
lfenpresa
que van des de
es stiua
en 45 milions
de pessetes
1a xarxa
de distribució
dels
de nova
carrers
urbanització,
condicionades
a
les
q
u
e
Inversions
t, Ajuntament
faci

2033

peró tanbé les
a la resta
de la Ciut,at,
inversions
que 1'enpresa
té pensat de f.er al marge de les
inv
municipals
dels que fa la seva enumeració.

rop].es
r s ions

que fan referéncia
ha inversions
A més hi
a 1a ptanta
de
potable,
draigua
tractament
i concretament
nous
aIs dipósits
n'hi
ha una que per la seva novetat
és prou .íinportant,
com
1a previsió
de 1.700.000'-per
1a dosificació
de carbó actiu,
pel
necessari
tractament
de 1'aigua
i draquesta
a lrestiu
nanera evitar
Ia proliferació
d'algues.
Es preveu també una
parc
de 15 nilions
inversió
en Ia millora
del
i l,lac
de
I'Agul1a,
inversió
en 1a qual hi participará
també Ia Junta
de la Séquia.
pro.jec.te
EI
també
inclou
I'adeuquació
de
1a
de
Casa
p€r Lal gue hi puguin haver
I'AguIIa,
situada
a la rasclosar
pel públic
uns sanitaris
i un servei
de bar.
Bsmenta tanbé
que
pressupost
pe1
aquest
ser
va
aprovat
Consell
dtAdninist.ració
dies enrera i ara es posa a 1a consideració
de tot el PIe de I'A j untarnent.
i Olter
que 1i ha sorprés
que a
EI Sr. BaIet
manifesta
la membria es preveu que hi haurá una revisió
d'augment
de
tarifes
que ha
en el segon trimestre
de 1986. també ha vist
augmentat 1a venda draigües
en relació
al
1984, i al
1983.
en 3 anys ha augmentat en un 70 t,
Per tant
i en canvi li
gue la compra draigua
que suposa que és cánon de la
sorprén
d
e
1
a
Junta
Sbquia en referbncia
aIs altres
anys, Iraugment
no és proporcional.
En despeses de personal
hi troba un fort
.i 1i
increment,
sorprén
el punt de Contr ibuc ió Urbana i
q
u
e
augmenta més deI doble en relació
Impostos
a 1'any 1984,
que suposen 48
així com e1 submistrament
d'energia
elbctrica
i
no es veu . pas 1'estalvi
milions
anunciat.
Creu que eI
repartiment
del Parc de 1'Agu11a entre Junta de 1a Séquia i
donat ,que la
aigües de.lrlanresa, hauria de ser nés equitatiu,
d'Aigües
gue 1a Junta
té un percentatge
Societat
més elevat
precisament
de Ia
i
darrera
ha estat
Séquia
aquesta
Ia
pioner a.
i So1er diu que encara que el Sr.
El Sr.
.
Puig
Balet
el temar ro ha entés
s'hagi
estudiat
res.
PeI que fa a 1a
plantejaila
primera
pregunta
diu que cada any srhan de reviperqué toca fer-horencara
que enguany s'hagi
sar les t,arifes
pogut allargar
Ia vigéncia
de Ia tarifa
nig anys més. Lraugment de la venda draigua
vé motivaL per lraugment
de les tai per lr augment de lr aigua facturada.
rifes
Referent
al fet
que aI Sr. Balet
1i sembla poc el preu que es paga a Junta
de 1a Séguia per 1a compra .draigua que f a "Aigües de Manreque no és tat
1i ha de dir
de
sá",
compra perqub
"Aigües
Manresa" o t'Ajuntament
com .a concessionaris
de la part corco.ntribueixen
dintre
de 1a comunitat
a 1'explotaresponent,
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ció
i manteniment
del canal de la séquia
i donat er vorum
que es gasta dlaigua
i 1,ús que se li
dona, €l preu gue es
paga per lraigua
que té com a destí
finar
ser aigua potable,
és molt superior
ar preu de rraigua
per regar.
Draltra
bandar rraugment
que va aprovar 1a Junta de la séquia
i que va
repercutir
a ra Enpresa drAigües es va fer rrany passat i la
previsió
és gue de momenL no hi hagi un artre
augment.
Pe1 que fa ar personar,
.
és evident
que hi ha hagut un
increment,
perb ve donat per ra necessitat
de f.er funcionar
el sistena
de sanejament que és la depuradora,
i fins
i tot
s'ha de dir
que pel fet que rrexplotació
és conjunta
amb tot
e1 tractament
potabre,
d'aigua
és menor er nombre de personal que no pas si fos una empresa que explotés
únicament
la
depuradora.
D'altra
banda ta¡nbé hi. ha ers augments de contribució
i de lrincrement
de patrimoni
que és ra part
dels
dipósits
nous
i suposa unes 600.000 pessetes;
dels
12 miIions
restantsr
5r5 corresponen
a lraplicació
de IrIVA
i 3
milions
al clnon
de la Baells
com a consumidors.
Finarment
hi ha 4 mirions
de pessetes
que venen de nou, motivats
per
lrexplotaci6
de la planta
depuradora,
ra guar produeix
fangs
que en la
seva totalitat
s'han
de dipositar
a l'rAbocador
que no es trobi
fins
un altre
tipus
dr aprofitament.
Lr increment de consum d'electricitat
és fruit
de ra instat.l
ací6 de
1a depuradora,
i una depuradora gasta nolta
erectr.icitat
que
esperant
que en un futur
es podrá rearitzar
un petit
estalvi
amb lraprofitament
dels fangs abans esmentat.
Er tema de la
partiqipació
en er part
i llac
de l, Agulla
per part
de 1a
Empresa drAigües
i la Junta de la séguia,
és un tracte
que
es va fer entre
les dues empreses, pel qual són co-propiethries
en un 51 t la Junta de ra sbquia i en un 49* "Aigües de
Manresa"r
per tant
qualsevol
acció que es porti
a termer €s
fa en aguesta proporció,
amb ra qual cosa la societat
drAigües aportarh
15 nilions
i la Junta de 1a séquia
15'5 nirions.
Pensa que ers números esLan prou clars
i que el sr.
p
o
tser
Balet
srha fet un embolic..
El sr.
Balet, i oller
admet que un cop explicat
el tema
es veu ben crar el raonament, només vol fer rrobservació
que
no troba
bé que se ri digui
drentrada
que no ha entés res i
que srha fet
un embolic,
docns aixb mateix
1i ho va dir
el
portaveu
de lrequip
de govern
rrany
1993 a rraprovar
els
pressupostos,
i a1 finar
et temps 1i ha donat a elr
ra ra6.
El sr.
solano
i Armingau intervé
per expressar
que el
grup
municipal
de ciu
está
dr acord
amb aquest
pressupost
perqub entenen que ta gestió
i pressupost
de lrempresa
"Aigües de Manresa" és de 1a manera que s¡haurien
de fer moltes
coses'
és a dir
que hi hagués ilajuda
per part de 1'adminisperó que hi hagués tanbé la gestió
tració,
per un conducte
privat
amb persones no polítiques.
confien
més;
aquest tipus de gestió
i sobretot
tenint
en compte que la pefsottu der
sr. Alabern és ar davant de tot.
Fins ara srha demostra!
que
ra gestió
és positiva
i per tant creu convenient
posar-ho de
manifest,
perqué el seu grup distingeix
el tractament
d'un
pressupost
poIític
municipal
i el deI pressupost
de I,empre-
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de Irempresa
i Oller
diu que el pressupost
El Sr. Balet
pel que fa a
Ii mereix tota 1a confianga
"Aigües de'Manresa'
j
a
municipal,
en el tema del pressupost
lraprovació.
Entrant
perb
que el pressupost
de ltAjuntament
és ajustat
reconeix
i pel que fa a ingressos
el considera
optisense equilibri
pressupost
presentat
mista.
I t hagués
un altre
si
aquest
que era un pressupost
el grup socialista
hagués dit
equip,
ja que realment
per
i pels conservadors,
fet per les dretes
que sembla que
ser un pressupost
socialista
hi ha partides
perqué siguin
i en
com Irobra
del passeig,
es facin
vistoses
canvi els transports
benbescolar s, menj adors i assisténcia
que nés
gue la partida
en compte. Afegeix
fica
no es té tant
s'emporta
deI pressupost
és 1a de personal,
amb un
diners
de seri també els interessos,
seguit
de ta partida
49r5 t,
que és pobre.
que seran
Els interessos
veis
amb un 26t92Zt
i representa
el
rediment
de Ia
més deI
18t del pressupost
greu que el
que es cobrará
i és molt
contribució
engudny,
que es recapta
de totes
les cases de Manresa nonés serveixi
per pagar interessos.
detallada
de totes
A continuació
realitza
una exposició
que al seu entendre,
indegudas I han retallat
les partides
ment. tanbé esmenta que degut a que eI deute pressupostari
i també és aquest
no t,é mai diners,
augrnenta, I'Ajuntament
pel qual fa Ies compres malament i pagui tard
als
el motiu
que
proveidors,
viciós
draguesta
manera en un cercle
entrant
l4anifesta
1'equip
de govern
resol
sempre amb més crédits.
pressupostos
de governm pateixen
de lrequip
també que els
donat que tot
sresgota
en temes
sempre de ttmal de pedra",
socials.
drurbanisme,
tan en compte Ies
coses
sense tenir
de "ciment
i péares'i
no tocaEII
retallaria
més partides
de govern
sempre fa projectes
r ia res de Cultur a. L'equip
polítics
i dr aquesta
i
no económics,
nanera
1r endeutament
d
e
h
o
demostra el
I
'
A
j
u
n
t
a
n
e
n
t
,
c
o
m
sremporta
eIs ingressos
per 2.336 nilions
que un pressupost
cle pesseintegrat
fet
q
u
a
l
p
o
t
I
a
c
osa denou
n
a
s
e
r
v
e
i
s
,
tesrlornés
destinar
26*
i no pas progressisme.
ta regressisme
Anuncia també que eI
perqub no arrivará
pressupost
per a 1986, és insuficient
a
g
u
e
e
I
s
malament'
augmentant
donat
s'ha calculat
1a tardor,
a
seguit
i disminuint
eIs pagaments i passa tot
ingressos,
considera
al seu entendre,
enumerar les partidesrque
"abulun défitades",
amb la qual cosa, estima que és de preveure
de pessetes.
cit
dr uns 150 milions
per
intervé
lIoc
en priner
EI Sr.
SoIano i Armingau,
que pren e1 debat.
denunciar
Ia lentiLud
Seguidament exposa
que un pressupost
forma la ideomunicipal
reflexe
en certa
de Stovern' i en aquest cas és eI pressupost
logia
de I'equip
de Manresa,
de lrAjuntament
de lrequip
de govern socialista
que CiU no hi
esth
que conté
en els
un seguit
de punts
de govern,
el seu grup
dracord,
i per tant
com alternativa
de la ciutat
el pressupost
de dir
té lrobligació
com seria
de CiU.
de !,tanresi si estés al govern 1a coalició

sa'fz¿Et

grans
trets,
de
capítol

el Sr. SoIano diu
despeses,
consider

que
ant

no estan
que
el

dracord
capítoI

primer
és excessiu,
amb una plantilla
massa carregada,
i per
a erls
seria
básic
trebarlar
amb menys genL a la casa, per
1a quar cosa srhauria
de racionaritzar
ra funció
del personal administratiu
i s I hauria
d I aprofitar
a1 máxim la inversió gue s'ha fet en informática,
adequant així
I'organigrama
Municipal
a les
possibiritats
vertaderes
i necessitats
de
I'economia'de
la ciutat.
PeI que fa al capítoI
2t el seu grup pensa que alguns
Lemes podrien
augmentar i sobre tot
la part de cultura,
Ensenyament,
Esports
i serveis
sociars,
dedicant-hi
nés diners,
així
com en l'área
de Seguretat
Ciutadana,
En er capítor
6b. no estan d'acord
en unes inver sions
que si bé, pensen que srhan de fer,
no consideren
que aquest
sigui
er moment oportú
per fer-res,
com és la inversió
del
Passeig
i rt Escorxador,
puntualitzant
qué ra darrera,
no és
precissament
per ¡notius económics sino per sistema de gestió
que srhi
preten donar
Pensen que a rr apartat
d'rngressos
des de 1r any 1993 hi
ha hagut una cárrega
important
pel ciut,adá per que fa a impostos,
que suposaven unes 8000 ptes/ciutadá
i aquest
any
per unes 16.000 o 17.000 ptes.
sortirá
Er seu grup ha intentat
de fer un esborrany
der que seria el pressupost
de ciu si estés al governr'en
ilapartat
de
despeses del quar,
i refere'nt
a remuneracions
de personar,
contemplarien
650 ¡nilions
de pessetes,
partint
de la planti11a que hi
havia
a finars
de 1992 r coincidint
amb lr últim
moment en que er seu grup va estar dracord
amb ers augments,
quan encara formava part de lrequip
de govern.
Er grup de ciu destina
en el capítor
2 La quantitat
de
596.7 33.830 ptes. , de 1a qual 40 milions
estar ien destinats
a ra promoció industrial
i creació
de rlocs
de trebalr,
parque no es contempra mai als pressupostos
tida
socialistes;
101.374.000 milions
draugnent per a rr increment
de les dotacions de seguretat
ciutadana,
cultura,
Esports
i eguipaments
pel que fa a interessos,
esportius
i curturars
ars barris.
podrien
anar ent.re 15 í zs milions
de pessetes
aproximadament.
En e1 capitol
4 de transferéncies
corrents,
€l
seu
grup hi ha designat
4 o 5 milions
destinats
a subvencions
per
entitats
ciutadanes.
En Inversions
reals
disminueixen
una part
de 1a par tida
patr inoni
del
i
indemnitzacions,
anul.lant
res partides
drestudis
i projectes,
urbanització
de1 passe ig
i
cortstr ucció
de 1 r Escorxador . De tot
e1 que
s I ha esmentat anter iorment
surt
la quantitat
de 197 milions
menys del gue surt
al pressupost
d'avui.
En Ir apartat
d'ingressos
i pel qué fa a inpostos
indirectes
srha rebaixat
en
10 milions
de pessetes
1a partida
d'rmpost
sobre circul.lació de vehicles.
En taxes disminueixen
les que en el seu dia
van votar
en contra
i les contribucions
Especiars
dels passeig que suposen uns 40 nirions
de pessetes.
Les operacions
de capitar
també disminueixen
com a conseqübncia
de la reducció
de 1a partida
d'Inversions
ReaIs.
En total
dona un
pressupost
de 2.086 milions
de pessetes,
er qual segurament
és técnica¡nent
criticable
peró que ha estat
fet amb f ,intent
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h
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ó
í1

quin
d
seria
el pressupost
trets
de mostrar
a grans
de I I equip
de
la opinió
doncs encara que respectin
que no coincideix
seu
anb la del
vol posar de manifest

ciu,
vern,
grup.

El Sr. Marsal i I'{untalá manif esta que vol fer tres conque la dicotomia
serveis1loc diu
sideracións.
En primer
perqué el servei
per sonal,
d'assi stbnc ia dorniciés faIsa,
i per tant
no es poden
té només despeses de personal
1iária
que tenen basicament
costos
doncs hi ha serveis
contraposar
que
primer
i nrhi
ha draltres
i són del capítoI
de personal
del capítenen básicament
costos de manteniment
i per tant
socialista
destinat
a 1¡ atenció
to1 segon. En un pressupost
que hi hagi més
i obligátori
dels treballadors,
és necessari
quantitat
de serveis
anb najor
nombre de personal.
El tema
p
e
r
s
o
n
a
l
q
u
e
i
e
1
1a seva uüilitat
carbcdel
és una despesa
ter
fixe
o ño¡ no depén exclussivament
de la quantitat
de
personal
que hi hagi,
qué estigui
d
e
s
i
n
o
a
l
t
i
p
u
s
s
e
r
v
e
i
s
a
'personal.
en I'Ajuntamént
de
destinat
aquest
Concretament
i un 20
a serveis,
I\ilanresa un 80* det personal
eitá destinat
per tant es pot dir doncs que és un capí8 a adninistraciór
pel que fa a
dest,inat
En segon lloc
toI
a serveis.
vol dir
gue no hi ha cap adninisLració
del nón occideninteressos,
tal que no tingui
et problena del deute i per tant és un fet
per unes circumstáncies
que es produeix
que en ¡nolts cassos
internacionsl
són de carácter
i que van tenint
la seva repercusió
obtiga
en els de¡nés niveIIs.
La crisi
a donar un
que en condicions
de serveis
i infraestructura
norseguit
privada
i 1a conseqüéncia
1a iniciativa
és un
mals donaria
consideració
1r austeritat
major
endeutament.
Corn a tercera
partidesr
per
si
s'assumeix
en retallar
tant
consisteix
que comporta
I I auster itat
sr han d'assumir
també eIs costos
que I'Ajunno vo1 dir
e1 fet de retal1ar.
Perb lrausteritat
fins
ta¡nent de Manresa renuncii
a fer
e1 paper Que ha fet
i alguns
de 1a ciutat,
secLors de
ara de motor dinamitzador
com ho demostra en algunes
la oposició
sembla no entendre-ho
votac ion s.
per CiU sobre
a les consideracions
fetes
eI
Referent
que
problema del personal,
diu que encara que fos veritat,
que suposa un 20* no
administratiu
no ho és, que el personal
perqué el 80 t resfuncionés,
eI mateix,
el problema seria
que
I I alternativa
está destinat
a serveis.
tant
Aleshores,
per part
de CiU són 650
de personal
es proposa en Irapartat
gue significa
a 90 persones
de I'Ajuntamilions
acomiadar
11ó9ica
i apujar nés eI capítol
ment,
2, com a conseqüéncia
personal,
perqué si es suprimeix
de personal,
de Ia reducció
de concessions
srhan de fer a través
a d'altres
els
serveis
serveis.
suprimir
Tot aiempreses ei¡ e1 cas que no proposin
de Ia dreta.
Peró els
140 mixó és una política
coherent
destinar
aI que proposa
del capitol
lions
2 no es podrien
a suplir
sr haur ien de destinar
ciU perqué
almenys la nitat
p
e
r
s
o
n
e
s
q
u
e
mancarien.
El Sr. Marsal
de les 90
eIs serveis
que actualment
manifesta
lrAjuntament
tarnbé té una política
que no está
reflexada
aI
encara
industr iaI,
de promoó ió
pressupost,
q
u
e
f
e
t
h
a
é
s
h
i
u
na
esmentant
exemples com
e1
i
d
e
r
e
e
l
f
e
t
persona dedicada a aquest tema, ld Expobages
i
o
b
r
e
s
d
e
o
b
e
r
t
u
r
a
nova
baixar
un 90 I de Ies 11icéncies
cosa no és
amb 1a qual
d'anpliac ió en zones industr ials,
q
u
e
a
Ciu destinar ia
40 nilions
necessar i gastar-se
eIs
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1a promoció
industr iaI.
diferéncia
entre
el presUna altra
supost de CiU i et de lrequip
de govern és en el tema de les
inversions
com eI Passeig de Pere III,
ltEscorxador
i estudis
i projectes.
De totes
maneres pensa que és bo per 1a
que aquest
presenti
Ciutat
i pel Ple,
ányr la oposició
un
pressupost
gue per I I any vinent
alternatiu,
esperant
elaborin a més, un pressupost
creible.
El pressupost
socialista
és drausteritat
i gue ha sigperb
nificat
un acotament de partides
amb enfocs diferents,
que básicament
passat,
és com lrany
destinant
als
un terg
serveis
d'Acció
Municipalr
ütr terg a Urbanisme i un terg per
que hi ha una desviació
la resta.
Aguest arty, si bé és cert
més favorable
aI servei
drUrbanismer
rnotivada per 1a incluposió de lrEscorxador,
no hi ha hagut un canvi ile direcció
1ítica.
en compte també que aguest
S'ha de ternir
any per
primera
partides
vegada srhan inclós
al pressupost,
imputades a un centre
de cost que es diu de promoció
econbmica i
puj a 33 nilions
de pessetes.
La Seguretat
Ciutadana
ta¡nbé
els préocupár'peró
és un tema que no depén fonamentalnent
i
básica
de 1a Guárdia Urbana,
sino que té una competéncia
i
que van més enllá
realitat
peró que malgrat
de I'Ajuntament,
tot
srhi
dedica un 10 8. Continua dient
el Sr. t[arsal que es
podia haver arr ivat
a Ia considerabió
eguivocada
de que hi
han hagut rebaixes
quan en
importants
en árees com CuItura,
realitat
s I hi dedica
un 4t 57 I i les
indicacions
internag2
cionals
récomaneil un 3t.
En xifres
es destinen
a Cultura
milions,
a Ensenyament 166 nilions
i a Sanitat
m
i
l
i
o
n
s
,
60
essent
la consignació
en aquesta darrera
área,
Ileugerament
passat,
inferior
peró tanbé srha de tenir
a I'any
en compte
que Ia política
sanitaria
municipal
no es porta
només des de
1'Aj untament.
En Espor ts es destinen
dels quals
17 0 r n i l i o n s ,
100 són dr inversió.
dr imputar
I si en lloc
tot
el personal
a1 capítoL
1, eI grup de Ciu irnputés a cada servei
e1 seu
personal
que hi hauria
percentualcorresponent,
es trobaria
ment més despeses d'administració
per cets dei menys tants
dicats
aI servei.
El Sr. Balet
i Oller
vol fer constar
en acta que va demanar un llistat
de crédits
i encaa1 Sr. Regidor d'Hisenda
ra no se Ii
ha entregat.
gue aI pas
Seguidament manifesta
que marxa 1'Ajuntament
potser
de demanar un préstec
srhaurá
per poder pagar e1s interessoé.
eI Sr. MarsaI
PeI que ha dit
que en economia I'Ajuntament
ha drimpulsar
el que la iniciaprivada
tiva
que ¡nai I'Ajuntament
no fa, vol'dir
superará eI
que fa Ia iniciativa
privada,
en tot cas fará
servir
recursos que no generaran
riquesa.
draustePeI que fa a criteris
que srha de comengar per lrausteritat
ritat
vol dir
en coses
materials
i no amb persones.
sembla bé
Tanbé diu que no Ii
que es faci
gratuita
per anar fent
prola nb d'obra
servir
vatures
iom les nodificacions
de 1a plaga de Sant Domenec,
perqué aixb voI dir
que aquesta má d'obra
no és necessária.
PeI que fa a lrexplicació
que se Ii ha donat. que els Ajuntaha
ments continuaran
de crear deute,
amb 1a mateixa políLica
que els Ajuntaments
de dir
anteriors
i 1a
eren rnés austers
prova está
a
van entrar
en que quan ales
Socialistés
Srs.

-..^"'-*

20ft6
\ i:;,

van trobar
a zé r. PeI'Ajuntament
el deute eixut,
és a dir
ara
a
de I I actual
va sempre de
Ajuntament
rb el criteri
que suposen un esmergalrelectorat
amb obres espectaculars
per part del poble.
ment de diners
per aclarir,
degut a
intervé
El Sr. Solano i armingau
peI Sr. l4arsal,
que eI seu grup
efectuades
unes al.lusions
del tema Casino,
senzillament
ha votat
en contra
Perqué no
prou clara
hágués
1a solució,
doncs si nrhi
e1s ha senblat
que eIs hagués satisfet,
I I haguessin
recolhagut una altra
maneres tant
zat.
en aquest tema del Casino com en
De totes
de
t
e
m
a
d
e
l
r
E
s
c
o
r
x
a
d
o
r
,
e
l
seu grup pensa que lrequip
el
govern dona 1a impressió
que fa les coses per fer-les,
com
que 1r'equip de govern
el fet
tira
endavant
la
ho demostra
.
b
o
n
a,
q
u
e
p
r
o
u
e
n
c
a
r
a
n
o
e
l
s
s
e
m
b
l
i
de l'Escorxador,
solució
p
e
r
q
u
é
d
r
a
q
u
e
s
t
a
m
a
n
e
r
a
no nrhi
ha una altra.
Actuant
només
p
o
t
q
u
e
d
a
r
colapsada
en un determinat
la solució
deI Casino
pot donar pérdues constants
a 1'Adnimoment i 1'Escorxador
nistració.
i MuntaIá diu que en eI tema de I'EscorEl Sr. Marsal
possibles,
amb dixador hi ha dues solucions
una és fer-1o
q
u
e
i més endeuopció
significa
nés créctit
ners municipals,
i 1 | altra
de Ia manera que agradar ia a
tament,
és fer-ho
nrhi
Irequip
de govern.
ha una drinEntre Ies dues opcions
que és fer-1a
i la
IrAjuntament
conjuntament
entre
ternitja
postura
pr ivada de Manresa. Arnb aquesta darrera
iniciativa
paralitzada
durant
anys. per tant
s r ha estat
1a gestió
tres
diners
a draltres
adminomés queda la opció dranar a cercar
són d'altres
amb 1a qual cosa si
administranistracions,
que siguin
que apor ten
les
diner s tanbé
és 11óg ic
c ions
qui posin unes determinades
condicions.
Fa esment tamelles
pel Sr. Ribera
bé a una tercera
fórmula
suggerida
i Setlaperb aleshores
a quins
no fer-Io,
rés, que seria
es pregunta
interessos
respon no fer-1o.
fórmula del
El Sr. SoIano i Armingau iliu que Ia tercera
ara, per t,al de no tecompany Ribera és no fer I'Escorxador.
gue
pérdues ni de pagar Lants interessos,
afegint
nir
tantes
ques es mori de
mai a l{anresa cap bestiar
encara no ha vist
de moment encara es van matant.
veII,
que té diferents
diu
incbgnites,
El
Perez
Picas
Sr.
doncs no sap que representa
CiU de llanresa pel que fa aI teja que a lrany
1980, quan el Sr. Bohigas
ma de lrEscorxador,
de tenptatidel temar és van fer un seguit
era responsable
privada
i no van tenir
un final
conves amb 1a iniciativa
que iniciald I aquí es van endegar gestíons
cret.
A partir
des druna bptica
drAjuntamentr
ment es plantejaven
Per gade lltanreamb els gremis i usuaris
una col.laboració
rantir
hi ha
sa. El problema era brobar Ia financiació.
Evidentment
peró el que és real
és que
1a opció de no fer lrEscorxador,
per part del departament
d'Agricultuhi ha una comunicació
nour es
un escorxador
td¡ on es diu que si no es construeix
tanca I I ac tual .
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E1 Sr.
Solano
i Armingau expressa
que li
ha semblat
sentir
al Sr. Perez Picas
que no savia
que
els
interessos
representa
ciu
en aquest
tema de l'Escorxador,
i creu que
aixó es presta
a qué tothom entengui
eI que vulgui.
En el
tema de lrEscorxador
1'únic
que mou a CiU és
condicionant
que en e1 tema de lrEscorxador
afirmar
perderan
srhi
diners.
E1 sr.
Perez.picas
és molt innocent
o molt mal pensat
si creu que al seu grup el mou qualsevol
altra
cosa. I de la
mateixa manera que er sr. perez picas pensa aixb del gr-up de
CiU, eII
també podr ia dubtar
dels
interessos
d e - " . - } , l " e . q u i.p: ¿ ¿
govern
en el tema del Casino.
Creu que aquest ti,püs de "co-.
mentaris
no s'han de fer,
perqué tot
el que fa referéncia
a
rrhonorabilitat
de les persones es prepta
a falses
interpre-.
'
tac ion s.
|
El Sr. Perez Picas intervé
per aclarir
que se li
fa ai-i,
fícir
entendre
que er govern
de ra Generalitat
que és aei;
CiU, subvencioni
en un 50 * lrEscorxador,
si pensés que nolrés una bona inversió.
r tanbé que el sr. calmet que és vicepresident
de ra Diputació
per ciu,
en el seu prenari
va voper tant
tar
a favor
draquesta
subvenció.
no entén ra votació del grup de CiU de tvlanresa.
EI Sr . Solano i Armingau d iu .que el mateix
Sr . Calmet
ja ho va explicar
en el seu momentr. i va dir
que
ben crar
com a Diputat
Provincial
havia votat
a favor de lrEscorxador
de Manresa, donat, que ra Generalitat
defensa ra red drEscorxadors comarcals,
peró des de Manresa va veure que el conveni entre Diputació
i Ajuntament
no contenplava
que Ia prinera es responsabiliEz6s
de res pérdues,
i per tant
no.va vot a r a f a v o r d e l t e m a . c o m a R e g i d o r d e l r l a n re s a .

I

.\

El Sr . Mar saI
i t'luntatá expressa
que de vegadeJ en Ia
histbria
es veuen coses soprenents,
doncs mortes coses que
han estat
iniciatives
endegades per un equip de ciu
r pr€ri€n
un caire
pel que fa
contrari
ar entrar
un nou equip de ciu.
als
interessos,
tos els grups representen
interessos,
concretament
eI seu grup representa
els
interessos
dets ciutadans de Dianresa, especialment
ers treba!lador
s. suposa que
ciu representa
tanbé uns interessos
i aixó ri
sembra que no
és pas motiu de vergonya.
EI Sr.
Solano i Armingau explica
en primer
lloc
que el
regidgr
de ciu que defensava
una postura
com 1a de I'Escorxador , I I ha defensat
fins
a l'úrtim
moment i no solament
elI,
sino tot
eI seu grup.
Nonés han canviat
quan
d,opinió
que es canviava
han vist
e1 sistema de gestió.
Draltra
banda, és crar
que defensen
uns interessos
peró no ers agrada
que un moment donat sresmenti
aixb ders interessos
de manera
ambigua.

sotmés er dictamen
a votaci6
per 13 vots
és aprovat
a
faver emesos pel grup del pSc-pSoE i 9 vots en contra
de ciu
i AP.PDP-UL.
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