Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el 22 de gener de
2007. Es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit es relacionen, per celebrar la
sessió número 2 del Ple de la Corporació, amb caràcter extraordinari, en primera
convocatòria.
ASSISTENTS
Alcalde-president
Il.lm. Sr. Josep Camprubí i Duocastella
Tinents d'alcalde
Primer:
Segona:
Quart:
Cinquena:
Sisè:
Setena:

Ignasi Perramon i Carrió
Àngels Mas i Pintó
José Luis Irujo Fatuarte
Aida Guillaumet i Cornet
Alain Jordà i Pempelonne
Montserrat Selga i Brunet

Regidors i Regidores
Sra.
Sra.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sra.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sra.

Montserrat Mestres i Angla
Anna Torres i García
Francesc Caballo i Molina
Joan Vinyes i Sabata
Josep Lluís Gozalbo i Fuertes
Xavier Rubio Cano
Josep Vives i Portell
Maria Rosa Riera i Montserrat
Gregori García i Lladó
Alexis Serra i Rovira
Josep Maria Sala i Rovira
Xavier Javaloyes i Vilalta
Carina Rius Díaz

Secretari general
Sr.

Alfred Lacasa i Tribó

Interventor
Sr.

Josep Trullàs i Flotats

ABSENTS
Sra. Núria Sensat i Borràs
Sra. Rosa Argelaguet i Isanta
Sra. Imma Torra i Bitlloch
Sr. Josep Becerra i Finestras
Sr. Miquel Àngel Martínez Conde
El senyor Gregori Garcia Lladó s’absenta de la sessió quan són les 14 h 58 min.
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El president obre la sessió a les 13 h i 35 min, i un cop comprovat el quòrum
d’assistència necessari per a la seva vàlida constitució, es passa tot seguit a tractar els
assumptes compresos a l’ordre del dia que s’especifica a continuació.
1.

ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS

1.1

ALCALDIA PRESIDÈNCIA

1.1.1

PRÈVIA RATIFICACIÓ DE LA SEVA INCLUSIÓ A L'ORDRE DEL DIA (ART.
82.3 DEL ROF): FORMACIÓ DE LA MESA ELECTORAL, MITJANÇANT
SORTEIG PÚBLIC, AMB MOTIU DE LES ELECCIONS A CAMBRES
AGRÀRIES.

L’alcalde sotmet a votació la prèvia ratificació de la inclusió de l’assumpte a l’ordre del
dia, de conformitat amb l’article 82.3 del ROF, i s’aprova per unanimitat dels 20
membres presents.
El secretari explica que ha estat exposat durant un mes el cens per participar en les
eleccions a cambres agràries que se celebraran el mes de febrer. Durant l’exposició
pública del cens no hi ha hagut al·legacions.
A partir d’aquí s’ha de realitzar el sorteig per escollir els membres que han de formar la
mesa electoral corresponent a la circumscripció formada per la ciutat de Manresa,
Castellbell i el Vilar, Castellgalí, Marganell, el Pont de Vilomara i Rocafort i Sant Vicenç
de Castellet
Explica que no es farà pel mètode d’extracció de boles, ja que el cens és molt petit, i
es passarà directament al sorteig informàtic pel mateix mètode que se segueix quan hi
ha eleccions a Manresa. Els números resultants d’aquest sorteig han estat els
següents:
Càrrec
President
President suplent 1r
President suplent 2n
Vocal 1r
Vocal suplent 1r
Vocal suplent 2n
Vocal 2n
Vocal suplent 1r
Vocal suplent 2n

Número
59
45
49
25
26
65
2
64
68
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Aquests números corresponen als electors candidats següents, que són els que
formaran la Mesa Electoral:
TITULARS
CÀRREC
President
1r vocal
2n vocal

NOM i COGNOMS
Ramon Serra Fábregas
Lluís Prat Pujol
Ignacio Altimiras Pont

DNI
39331558
39347417
39278819

NOM I COGNOMS
Rosa Ars Garcia
Silverio Tarrés Rosiñol
Antonio Cruz Poyatos
Montse Ribalta Balet
Antonio López Castro
Marc Vilardell Roma

DNI
39330803
39331634
39319465
39323070
39354834
39371814

SUPLENTS
CÀRREC
Del president
Del president
Del 1r vocal
Del 1r vocal
Del 2n vocal
Del 2n vocal

La composició esmentada s’aprova per unanimitat dels 20 membres presents.

1.1.2

RESOLDRE LES RECLAMACIONS PRESENTADES CONTRA EL
PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2007 I APROVAR-LO DEFINITIVAMENT.

En el debat d’aquest punt, quan són les 14 h 58 min, el senyor Gregori Garcia Lladó
s’absenta de la sessió.
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, de 17 de gener de 2007, que transcrit
diu el següent:
“El Sr. Xavier Javaloyes Vilalta i la Sra. Carina Rius Díaz , com a president i portaveu,
respectivament, del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya en l’Ajuntament de
Manresa, han presentat el dia 12 de gener de 2007, per escrit amb registre d’entrada
número 1.517, un seguit d’objeccions, reclamacions, esmenes i propostes al
pressupost general de l’Ajuntament per a l’exercici 2007, dintre del període d’exposició
pública.
Les al·legacions presentades són les següents:
Primera al·legació referent als ingressos per IBI, amb una estimació de disminució de
l’increment de l’ordenança fiscal reguladora del 3,7% al 2,5%.
Segona al·legació referent a l’actualització dels ingressos per ICIO.
Tercera al·legació referent a baixes de partides pressupostàries en concepte de
Premsa, Revistes i Llibres.
Quarta al·legació referent a baixes de partides pressupostàries en concepte de
comunicacions.
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Quinta al·legació referent a baixes de partides pressupostàries en concepte de
despeses diverses.
Sisena al·legació referent a baixes de partides pressupostàries en concepte de
material d’oficina.
Setena al·legació referent a baixes de partides pressupostàries en concepte
d’atencions protocol·làries.
Vuitena al·legació referent a baixes de partides pressupostàries en concepte de
seguretat.
Novena al·legació referent a baixes de partides pressupostàries en concepte de
neteja i higiene.
Dècima al·legació referent a baixes de partides pressupostàries en concepte d’altres.
Onzena al·legació referent a baixes de partides pressupostàries en concepte d’altres
transferències.
Dotzena al·legació referent a la creació d’una nova partida per la inclusió al
pressupost en concepte de Producció de Béns Públics de caràcter econòmic.
Tretzena al·legació referent a la creació d’una nova partida per la inclusió al
pressupost en concepte de Producció de Béns Públics de caràcter econòmic.
Catorzena al·legació referent a la creació d’una nova partida per la inclusió al
pressupost en concepte de Producció de Bens Públics de caràcter econòmic.
Quinzena al·legació referent a la creació d’una nova partida per la inclusió al
pressupost en concepte de Producció de Béns Públics de caràcter Social.
Setzena al·legació referent a la creació d’una nova partida per la inclusió al
pressupost en concepte de Producció de Béns Públics de caràcter Social.
Dissetena al·legació referent a la creació d’una nova partida per la inclusió al
pressupost en concepte de Producció de Béns Públics de caràcter Social.
Divuitena al·legació referent a la creació d’una nova partida per la inclusió al
pressupost en concepte de Seguretat, Protecció i Promoció Social.
Dinovena al·legació referent a la creació d’una nova partida per la inclusió al
pressupost en concepte de Regulació Econòmica Sectors Productius.
Vintena al·legació referent a la modificació d’una partida del pressupost en concepte
d’Inversions en Terrenys.
Vint-i-una al·legació referent a la modificació d’una partida del pressupost en
concepte de Neteja i Higiene.
Vint-i-dues al·legació referent a la modificació d’una partida del pressupost en
concepte d’Infrastructura i Béns Naturals (manteniment de vials).
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Vint-i-tres al·legació referent a la modificació d’una partida del pressupost en
concepte d’Altres (conservació i manteniment de voreres).
Vint-i-quatre al·legació referent a la modificació d’una partida del pressupost en
concepte d’Accessibilitat.
Vint-i-cinc al·legació referent a la modificació d’una partida del pressupost en
concepte de Mobiliari i Estris.
Vint-i-sis al·legació referent a la modificació d’una partida del pressupost en concepte
de Premis, Beques, Pensions d’Estudi i Investigació (esports).
Vint-i-set al·legació referent a la modificació d’una partida del pressupost en concepte
d’Ajuts Menjadors Escolars.
Vint-i-vuit al·legació referent a la modificació d’una partida del pressupost en
concepte d’Ajuts Benèfics i Assistencials.
Vint-i-nou al·legació referent a la modificació d’una partida del pressupost en
concepte d’Altres (serveis socials).
Vist l’informe emès per l’Interventor general de l’Ajuntament de Manresa.
Vist l’informe emès pel Secretari general de l’Ajuntament de Manresa.
L’alcalde-president de l’Ajuntament de Manresa proposa al Ple municipal l’adopció dels
següents
ACORDS

PRIMER Desestimar les al·legacions, objeccions, reclamacions, esmenes i propostes,
contingudes en l’escrit presentat, i relacionades en la part expositiva del dictamen, tota
vegada que, analitzat el seu contingut, es tracta d’al·legacions, objeccions,
reclamacions, esmenes i propostes que no es poden considerar incloses en els únics
supòsits pel que es poden presentar reclamacions contra el pressupost i que són,
segons disposa l’article 170.2 del R.D.L. 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i article 22.2 del R.D. 500/1990, de
20 d’abril:


per no haver-se ajustat l’elaboració i aprovació del pressupost als tràmits establerts
en la llei.



per ometre el crèdit necessari pel compliment d’obligacions exigibles a l’entitat
local, en virtut del precepte legal o de qualsevol altre títol legislatiu.



per ser manifesta la insuficiència dels ingressos en relació a les despeses
pressupostades o bé d’aquestes respecte a les necessitats per les que estiguin
previstes.

SEGON: Aprovar definitivament el Pressupost de l’Ajuntament de Manresa per a
l’exercici de 2007.”
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L’alcalde dóna la paraula al senyor Javaloyes, per ser el seu grup municipal qui ha
presentat les al.legacions.
El senyor Javaloyes i Vilalta intervé dient que en el debat de pressupostos del mes
de desembre, el grup municipal del PPC ja va fer conèixer el seu desig i la seva
voluntat de presentar al·legacions, objeccions i esmenes.
Abans d’entrar en la defensa de les al.legacions, explica que és la primera vegada que
el GMPPC fa un document en aquest sentit i en aquesta línia als pressupostos de
l’Ajuntament. S’ha fet seguint un criteri únic i exclusiu d’intentar millorar i incloure
aquells elements que consideren necessaris i que preocupen a la ciutadania de
Manresa. A l’hora de presentar aquestes al.legacions haurien pogut partir de dos
fronts diferents: un, de trencar tot el document que l’equip de govern va portar a
aprovació i quedar-se “tan frescos” i presentar alternativament una proposta totalment
diferent. Aquesta era una opció que el GMPPC va considerar que no era positiva per
intentar sumar i aportar.
L’altre front, era presentar aquestes al.legacions, atès que el criteri d’aquest grup
municipal sempre ha estat procurar fer les aportacions adequades i necessàries per
intentar millorar aquells temes que poden tenir més en compte la sensibilitat de la
ciutadana que no pas el presentat per l’equip de govern. No era la seva intenció ni el
seu objectiu que s’hagués de convocar un ple extraordinari per resoldre-les. També vol
trencar la idea absurda que a aquest grup municipal l’únic que li ha interessat és fer-se
la foto de presentar una sèrie d’al·legacions per discrepàncies amb les accions del
govern o bé, dit d’una altra manera, que estan duent a terme una acció electoralista
pura i dura. Insisteix no és ni ha estat aquest el motiu que els ha portat a presentar les
al.legacions al pressupost per l’exercici 2007.
Comenta també que fins que un no s’endinsa a treballar en el document gruixut que
s’aprova cada final d’any, tampoc no s’adona dels criteris que impulsen el moviment
d’una Administració. Malgrat que ja fa anys que és a l’Administració, fins que no
s’entra a discernir partida per partida aquells elements que formen part del seu cos, no
s’adona de la magnitud que representa un model econòmic que intenta, des de
vessants o camins, de vegades oposats, transformar una ciutat. I diu això des del
convenciment que qualsevol acció que s’ha intentat dur a terme, ha estat, bàsicament,
per intentar donar suport i ajudar a fer una ciutat millor de la que ha aportat l’equip de
govern amb el seu pressupost.
Després d’aquest aspecte de prèvies, diu el senyor Javaloyes que intentarà defensar
el tipus d’al.legacions que han presentat. Com que l’objectiu era no trencar tot allò que
amb esperit de forma i fons va fer l’equip de govern, i com que a més a més, amb els
supòsits legals a la ma, sabien perfectament que els tres aspectes sobres els quals es
podien presentar al.legacions, l’equip de govern ja els complia, era lògic que no es
poden basar en cap tipus d’error numèric o de cap partida que no estigués justificada.
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A partir d’aquí, com que no es tractava de trencar el document, tampoc no es tractava
de trencar el quadre del pressupost ni en l’aspecte d’ingressos ni en el de despeses.
Tot i així, han configurat un seguit d’al·legacions que comporten una despesa major
que la que va portar l’equip de govern, per la qual cosa, també havien de partir d’uns
elements que milloressin els ingressos de l’Administració.

Un dels elements en què el GMPPC ha treballat més és en el d’intentar reduir la
pressió fiscal a la ciutadania. És per això que la primera al.legació fa referència a la
disminució de l’IBI. Saben perfectament que aquesta al.legació, de per si, és
innecessària, perquè no forma part del gruix dels pressupostos. Innecessària perquè si
haguessin volgut fer aquesta al.legació, ja l’haurien feta quan es van aprovar les
ordenances fiscals. Però també saben que en aquets moments, la ciutat de Manresa
es pot permetre reduir l’increment del coeficient que s’ha aplicat a totes les llars, a tots
el comerços i a totes les indústries. Demanen una reducció del 3.7 % al 2,5%. Ja
saben que no és una gran xifra i que amb això ningú no podrà fer grans coses, però
amb això demostren que la reducció de la pressió fiscal és possible mantenint els
mateixos criteris d’ingressos que el govern ha dut a terme. Es tracta només d’agilitar
els tràmits i així es podrien permetre doblar de l’1 % al 2% l’estimació de noves altes al
padró d’habitatges i continuar mantenint a l’alça l’estimació de l’ingrés directe. La xifra
que donava l’equip de govern no variava de la que avui aporta el seu grup. És a dir, es
mantenien els ingressos.
La segona al·legació i seguint el fil d’intentar tenir majors ingressos, es basava en el
següent: Un és que tots saben que el departament d’atorgament de llicències es troba
estancat i no per voluntat, sinó per una manca d’efectius a l’hora de desenvolupar les
llicències d’obres i construccions. A més, en aquesta mateixa línia el regidor d’Hisenda
va dir que al tancament de l’exercici 2006 havien quedat pendents “en cartera” uns 2.5
milions d’euros degut a què el departament de llicències no havia pogut arribar a
desenvolupar de manera adequada la seva tasca, amb la qual cosa no es van generar
els ingressos oportuns. És per aquesta circumstància que cal emprar els mecanismes
ja existents administrativament per actualitzar i donar sortida a les llicencies que
estiguin en demora i poder d’aquesta manera contribuir a l’actualització dels ingressos
per aquest concepte. Es per aquest motiu que sol·liciten l’actualització de la dada de
l’import a 5.901.004.00 euros.

De la tercera al.legació a l’onzena, fan referència a
baixes de partides
pressupostàries, en diferents nivells de l’Administració, les quals, entre totes sumen un
total de 554.000 euros. Aquestes partides van destinades, bàsicament, a premsa,
revistes i llibres; comunicacions, despeses diverses, material d’oficina, atencions
protocol.làries ... En qualsevol cas, diu que no anul·len cap partida pressupostària.
Entenen perfectament que si des de Serveis Socials necessiten una partida de
comunicació l’han de mantenir i si des del Servei d’Urbanisme necessiten adquirir
revistes, premsa... també han de poder-ho fer. L’únic que fan és una reducció amb la
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finalitat de poder destinar més recursos a altres Àrees, per altres conceptes i partides l
adreçades a poder oferir i facilitar mes benestar als ciutadans .

De la dotzena al.legació a la dinovena, el senyor Javaloyes diu que fan referència a
noves partides per inclusió al pressupost municipal. Bàsicament, fan referència a
produccions de béns públics, de caràcter econòmic o social. Creu que els capítols on
ha encaixat les partides, eren els que més s’hi avenien, tot i que es pot haver
equivocat.
La primera al.legació d’aquest bloc fa referència al Centre d’ Esports Manresa, al no
tenir els camps de futbol que té a la seva disposició en les condicions adequades.
Amb independència que enguany s’hagi celebrat el seu centenari, fet aquest, però,
que es podria tenir en consideració, el cert és que l’entitat porta el nom de la nostra
ciutat arreu de Catalunya, duent a terme una promoció indiscutible de Manresa.
Cal tenir en compte que ja no solament per la seva categoria en el món del futbol, ja
no pel fet que promociona el nom de la ciutat a cost nul, ja no perquè enguany s’hagi
celebrat el seu centenari, ja no perquè ciutats sense equip de futbol en la divisió del
Centre d’Esports Manresa o pobles amb població similiar a la d’algun barri de Manresa
en aquests moments ja en gaudeixen; sinó i encara que solament fos per aquest motiu
hi ha prop de 600 jugadors directes del centre de totes les categories, edats i
condicions que utilitzen aquestes instal·lacions – matisa que aquesta xifra rectifica la
que consta en l’al.legació que ha presentat, que deia 300 jugadors Demanen un import de 400.000 euros per dotar aquesta partida, per destinar-los a la
gespa artificial del camp gran del Centre d’ Esports Manresa. Però, ja no només per
aquesta al.legació, sinó per totes les de nova inclusió o ja existents, quan demanen
subvenció i posen Generalitat, no és perquè hagi de ser concretament la Generalitat,
sinó que ha de ser una Administració de rang superior a la de l’Ajuntament de Manresa
(Generalitat, Diputació, estatal...). Només faltaria que haguessin de discernir d’on ve la
subvenció a l’hora de presentar l’al·legació. Proposen imputar un 50 % a la subvenció i
l’altra 50 % als recursos ordinaris del pressupost municipal.
Una altra al.legació d’aquest bloc és dur a terme uns serveis públics (WC) al carrer.
Bàsicament, per necessitats peremptòries que tots entendran i que en aquests
moment la ciutat de Manresa no ofereix solució, llevat d’un lloc concret, quan hi ha
més espais.
També demanen la inclusió de nova partida amb espais de pipican. És evident que
han de preservar l’espai públic i aquest ha de ser prou emmotllable perquè la
ciutadania pugui dur a terme el civisme que reclama l’Ajuntament en les condicions
adequades.
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Una altra inclusió és la d’una nova partida per a un espai de ludoteca/centre cívic a
l’àrea nord, on ja tenen uns terrenys no habilitats però sí de propietat municipal que
podrien encaixar perfectament en el que demanen. Seria un espai necessari per dur a
terme activitats lúdiques, educatives i d’esbarjo adreçades a infants i adolescents,
que de manera integral treballessin aspectes com educació, integració, lectura,
psicomotricitat i altres elements importants per al desenvolupament dels nostres joves,
a part de les activitats pròpies d’un centre cívic.
Amb la setzena al.legació demanen la inclusió d’una partida pressupostària nova per
fer el projecte i la realització d’un Centre de Dia. Aquesta petició ve donada per la
creixent necessitat que les famílies tenen de poder oferir una qualitat de vida
adequada als seus avis i que molta d’aquesta gent gran vol viure i estar amb una
autonomia autosuficient, però que te necessitats a la seva edat i que en diverses
ocasions, fins i tot, volen ometre per un concepte cultural.
L’ aplicació de la Llei de la Dependència, entre molts d’altres aspectes, farà que s’hagi
de vetllar a la nostra gent gran i, alhora, cal aprofundir en economia d’escales per a
poder afrontar el que per alguns serà una obligació legal, i per altres una oportunitat
d’aprofundir en les relacions personals.
Amb la dissetena al.legació demanen la inclusió d’una partida pressupostària nova per
fer el projecte i la realització d’un Centre de conciliació familiar, que no només sigui un
punt de trobada sinó que vagi més enllà i eviti els problemes derivats de les relacions
personals, no tan sols de parelles sinó familiars.
Amb la divuitena al.legació demanen la inclusió d’una partida pressupostària nova per
fer l’estudi, reglamentació i creació de la figura de l’agent cívic. Entre altres qüestions,
perquè ja que demanen civisme als ciutadans i es porten a terme campanyes
publicitàries de cert cost econòmic, és evident que han de vetllar per fer complir les
ordenances municipals. L’encert de fer i de donar un pas per aconseguir aquest
equilibri es troba minvat i diluït, al no haver ningú que pugui estar i estigui al servei
dels ciutadans per poder demanar l’acompliment del respecte i el civisme.
En paral·lel, la creació d’aquesta figura de l’agent cívic ha de permetre l’alliberament
de certes tasques a agents de la Policia Local, les quals provoquen que no es pugui
dur a terme cap altra acció del cos de la Policia Local, com seria l’implementació del
guàrdia de barri.
En la legislatura anterior ja varen demanar la creació d’aquesta figura i l’equip de
govern la va desestimar, creu que sense base argumental suficient. És notori que en
diverses ciutats de Catalunya ja s’està implementant la figura de l’agent cívic. Seria la
peça que permetria que l’engranatge de l’Administració versus l’administrat pogués
incidir, actuar, reconduir, amonestar, ajudar i fer entendre que la convivència no és
cosa d’un sinó que és de més de dos.
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I per acabar aquest bloc, en la dinovena al.legació demanen la inclusió d’una partida
pressupostària nova per fer l’estudi, reglamentació i creació del Centre de
Desenvolupament Empresarial. Ja sap que li diran que ja existeix, però quan el
GMPPC diu Centre de Desenvolupament Empresarial vol dir, d’una banda, que la
paperassa, formularis i formulisme que es multipliquen per infinit es puguin reduir i,
d’altra banda, que s’incorpori un nou model de gestió que doni suport a emprenedors
petits, autònoms, que possibiliti la materialització de creació de nous petits negocis a la
nostra ciutat.
El senyor Javaloyes Vilalta continua dient que, a partir d’aquí, de l’al.legació
vintena a la vint-i-novena, parlarà de modificació de partides del pressupost actual.
Comença demanant un augment de partida de 500.000 euros en concepte d’inversions
en terrenys perquè és obvi que aquest augment és necessari per poder defensar
aspectes claus en el si de la ciutat: equipaments, habitatge de promoció pública i altres
que són imprescindibles per aconseguir un equilibri social, comercial i de serveis
envers la ciutadania. Ja sap l’equip de govern que des d’aquesta perspectiva sempre
han comptat amb el suport del GMPPC, ja sigui a través d’una incidència directa amb
les tasques diàries d’aquest Ajuntament, o través de la societat municipal FORUM, SA,
però cal anar a més, cal dotar-nos de més recursos per poder obtenir més terrenys en
aquesta línia.
També demanen una modificació de la partida de neteja i higiene. Fa la reflexió que la
neteja a la ciutat és un dèficit acumulat de l’acció del govern de la nostra ciutat. Durant
aquests darrers anys s’han fet grans esforços en adaptar els sistemes de recollida de
les escombraries en els quals els ciutadans han fet un gran doble esforç. Un:
Col·laboració en reciclar i dos: Pagar una factura elevada pel servei.
Amb tot, aquests esforços, de nova maquinària i inversions, no s’han vist gens ni mica
ni suficientment acompanyants d’una neteja viària adequada. La sensació de brutícia
als nostres carrers, passa de ser de sensació a ser realitat latent.
La figura de l’escombriaire en aquests darrers anys ha estat del tot insuficient, i el
servei, malgrat tot, del tot deficient. I no es pot recriminar ni responsabilitzar a l’operari
que fa la feina, que amb prou feines fa el que fa, i de fet fa el que li manen.
En el pressupost d’enguany hi ha la novetat d’un augment dels serveis del contracte.
Per un costat un control i fiscalització i per l’altra la incorporació, entre altres qüestions
de nova maquinària, de tres operaris més escombrant els carrers.
Tot i amb això, creuen que és insuficient la mesura d’incorporar solament a tres
operaris més al servei, ja que impossibilitarà tenir una ciutat neta, en qualsevol cas
una mica més neta, és clar. Però no neta. Si volen que els ciutadans siguin més
primmirats en no embrutar cal, doncs, actuar amb fermesa pedagògica i realista, cal
aplicar l’ordenança municipal de convivència per aquells que embruten els carrers i
alhora cal augmentar els efectius perquè els nostres carrers siguin nets amb un mínim
de vuit operaris més en comptes dels tres proposats pel govern.
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Per tot això, demanen un increment de la partida en 150.000 euros per tal de poder
cobrir aquest esforç.
Una altra modificació a l’alça és en manteniment de vials. És bàsic que l’Ajuntament
ha de tenir cura en el manteniment del vials de circulació de vehicles de la ciutat. Però
no es tracta solament de tapar forats, que ja seria tot un detall, sinó a voltes en la
introducció de mesures correctores de velocitat que augmenten la seguretat dels
vehicles que circulen i dels vianants que transiten.
És aquesta una partida que en el pressupost té un gruix prou important però que
impedeix poder actuar correctament en el manteniment de vials a un ritme adequat,
que impossibilita introduir les mesures corresponents per fer més segurs els carrers i
que no satisfà les demandes dels veïns i veïnes.
Per això, demanen un augment de partida de 150.000 euros.
L’al.legació vint-i-tresena fa referència a la modificació de la partida destinada a la
conservació i manteniment de voreres. Ja en el seu moment el GMPPC a través de
diverses iniciatives, va fer debatre el mal estat i la manca de manteniment de les voreres,
amb esborranys, herbes i altres elements que dificultaven el pas normal del ciutadà que
s’atreveix a anar a peu.
D’aquells debats es va concloure en l’expressió i la posta a punt d’un Pla Integral de
Manteniment, el qual hauria de permetre adequar, conservar i mantenir les voreres en
estat acceptable.
La partida per a poder elaborar un seguit d’actuacions, encara que siguin petites, però
que per la qualitat de vida del ciutadà que viu en aquell carrer és fonamental pel seu
dia a dia, creuen que és decebedora.
Es per aquesta circumstància que demanem l’augment de la partida pressupostària en
140.000 euros.
L’al.legació següent fa referència a la modificació d’una partida del pressupost en
concepte d’accessibilitat. L’accessibilitat als espais públics és fonamental. I fer
possible que aquesta també ho sigui en el transitar de les voreres encara més.
El fet de poder fer fàcil, el que de per si ja es prou difícil, és obligació de l’Ajuntament.
Persones amb mobilitat reduïda, ja sigui per accident, edat, malaltia, etc. s’han de tenir
en consideració per fer que la seva mobilitat sigui el més planera possible.
Es per aquesta circumstància que demanem l’augment de la partida pressupostària en
60.000 euros.
L’al.legació vint-i-cinquena fa referència a una modificació a l’alça en concepte de
mobiliari i estris. Creuen que el mobiliari urbà és un factor que determina, a vegades,
el grau d’integració d’una ciutat respecte a diversos valors com civisme, neteja,
manteniment, tranquil·litat, amistat, convivència, conversa i un llarg llistat que podrien
anar afegint i que seria molt personal de cadascú.
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És notori que un altre dèficit del govern dels darrers anys es l’empobriment del nostre
mobiliari urbà i de les mancances que fan possible el llistat que ha esmentat
anteriorment.
Per això demanen un increment de 200.000 euros a la partida en qüestió.

L’al.legació vint-i-sisena fa referència a una modificació a l’alça d’una partida del
pressupost en concepte de Premis, Beques, Pensions d’Estudi i Investigació
(esports). Pensen que aquesta és una d’aquelles facetes tan oblidades del nostre
Ajuntament i de molts d’altres: són els esportistes anònims. Els d’aquelles modalitats
que no surten a les televisions, que no són notícia ni diària ni setmanal, però que com
a esportistes tenen i dediquen un gran esforç, intel·lecte i dedicació personal. I que, a
més, resulta que són campions del món o europeus o estatals.
Consideren que cal accentuar i dotar de més pressupost per a poder contribuir a les
despeses que representa per a l’esportista dur el nom de la ciutat allà on vagi.
Caldria doncs, revisar els paràmetres que estableixen els motius per becar els
esportistes i les seves possibles puntuacions per accedir-hi, per uns altres que
objectivitzin les dades i facin possible l’accés a molts més.
Es per aquesta circumstància que demanen l’augment de la partida pressupostària en
100.000 euros.
L’al.legació vint-i-setena fa referència a la modificació d’una partida del pressupost en
concepte d’Ajuts Menjadors Escolars, ja que cada vegada més la canalla ha de utilitzar
el servei de menjador de l’escola. No és caprici. No caldrà que ara els expliqui la vida
dels pares i dels avis, suposa. En moltes ocasions hi ha nens i nenes que s’haurien de
quedar a l’escola (elements de convivència entre companys, educació, situacions
familiars difícils, dieta equilibrada, etc.) però el procés d’accés d’ajut a la beca de
menjador impossibilita l’infant a poder gaudir del servei de menjador, ja que la família
no pot fer front a la despesa que representa.
És per aquesta circumstància que demanen l’augment de la partida pressupostària en
25.000 euros.
També demanen una modificació a l’alça de la partida del pressupost en concepte de
Ajuts Benèfics i Assistencials. La nostra ciutat no escapa a problemes que es deriven
de problemàtiques específiques d’ingressos i despeses. I d’aquest element es
plantegen situacions que posen en perill l’existència física.
Es per aquest motiu que de sempre s’ha tingut cura per aquells col·lectius que es
troben en situació de difícil adaptació i inserció a la nostra societat. D’un temps cap
aquí el que tothom creu que els col·lectius afectats solament són els col·lectius dels
nouvinguts, o aquells marginals autòctons, tenen una clara molt deficient visió de la
realitat.
Cada vegada més, veïns i veïnes de la nostra ciutat es troben afectats per la
impossibilitat de fer front a les seves obligacions contractuals d’habitatges o de serveis
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bàsics i fins i tot d’alimentació. És el que s’anomena el quart món, que tots saben que
existeix però que obvien, per desconeixement d’aquell qui es troba afectat i ho amaga,
i perquè ens és més fàcil mirar a un altra banda, si pot ser cap un altre continent, que
al replà de la nostra escala.
A això, si hi afegeixen la reglamentació que actualment s’utilitza des de Serveis
Socials, els paràmetres per poder ajudar a aquell qui ho necessita, s’adonen que cal
fer una clara intervenció i adequació a aquest sistema de ‘puntuació d’accés’.
Amb tot però, cal que, llevat dels canvis en el reglament oportú i que l’assistent/ta
social que s’enfronta pugui actuar, caldria dotar de més recursos per possibilitar l’acció
adequada i oportuna.
Es per aquesta circumstància que demanen l’augment de la partida pressupostària en
100.000 euros.
Finalment, en l’al.legació vint-i-novena, demanen una modificació a l’alça de la partida
del pressupost en concepte d’ Altres (Serveis Socials). L’ aprovació recentment de la
Llei de la Dependència possibilitarà que moltes famílies amb problemes de salut i
assistencials tinguin l’oportunitat de poder gaudir d’un ajut municipal per fer front a
aquestes necessitats.
Malgrat el desenvolupament de la llei que resta pendent encara, és obvi que cal estar
preparats i adequats al que el sistema requerirà i que és necessari a les famílies. Si a
la partida pressupostària no afegeixen la prevenció i la no necessitat, amb indiferència
del desenvolupament de la Llei, difícilment es podrà donar resposta adequada a les
necessitats ja existents, i encara molt més a les expectatives creades.
Per tot això, demanen la incorporació de 250.000 euros més a aquesta partida.
El senyor Javaloyes i Vilalta explica que això és tot el que el GMPPC demana en el
pressupost per a l’exercici 2007, incorporacions, noves altes i baixes. Els demanen
suficiència per tenir-ne cura. Si s’introduïssin les al.legacions presentades, passarien
a tenir un pressupost de 88.008.701 euros. En qualsevol cas, amb les partides que
demanen de més, amb les d’augment i amb les de noves incorporacions, estan parlant
de 3.575.000 euros. Amb temes que augmenten la neteja i el manteniment de la ciutat,
parlen de 440.000 euros. En civisme i seguretat, els parlen de 150.000 euros. Aquells
que augmenten prestacions de Serveis Socials tenen un import de 435.000 euros, les
que augmenten l’apartat d’esports són 100.000 euros, les que augmenten el teixit
productiu són 150.000 euros i aquelles que es refereixen a inversions adreçades
directament a la nostra ciutat pugen a 2.300.000 euros. En definitiva, estarien parlant
que, a part de l’increment propi del pressupost general, les aportacions del seu grup
suposarien un 13,59 % més respecte el pressupost d’inversions que va presentar
l’equip de govern.
Des del GMPPC no han presentat aquestes al.legacions amb ànim de trencar cap
esquema, sinó d’incorporar i de fer positiva la tasca que l’equip de govern va fer en el
seu moment a través del pressupost que es va aprovar el 18 de desembre. Des
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d’aquesta perspectiva i des del seu grup, tenien l’oportunitat d’haver fet un altre
pressupost, no només d’addicions i de noves incorporacions, sinó de trencar i fer-ne
un de plantejament diferent. Creu que no és això el que tocava. L’evolució de la ciutat
de Manresa té una empenta i cal continuar-la estimulant. No és una qüestió de criteri
pròpiament d’intentar dir “nosaltres els modifiquem el pressupost”, sinó que en
qualsevol cas, l’equip de govern acceptaria incorporacions que fossin el que demana
la ciutadania.
Per tot això, demana el vot favorable a aquestes al.legacions i la seva incorporació al
pressupost de l’Ajuntament de Manresa per a l’exercici 2007.
El senyor Jordà i Pempelonne diu que el senyor Javaloyes ha dedicat gairebé la
meitat de la seva intervenció a excusar-se i a dir que era constructiva, que no volia
trencar esquemes, etc. Això li sembla com aquells defenses que entren amb falta al
Ronaldinho i que mentre encara tenen la cama allà posada, aixequen els braços com
dient “jo no he estat” . El senyor Javaloyes és conscient que està en falta, és a dir, ara
no és hora de fer aquest discurs polític, perquè aquest discurs tocava fer-lo en el ple
de pressupostos del mes de desembre o en el ple d’ordenances del mes d’octubre. La
pregunta és per què ho ha fet? Si sap que està en falta, no s’entén gaire. El cert és
que ha sortit als mitjans un parell o tres de dies, que segurament tornarà a sortir demà
o demà passat ... però li sembla que no és massa seriós haver fet això i fer-los perdre
el temps a tots. I diu perdre el temps perquè d’aquí no en sortirà absolutament res de
nou, perquè el senyor Javaloyes ja sap que encara ara volguessin modificar el
pressupost no podrien. Si ho haguessin de fer, hauria de ser en altres ocasions, a
través de modificacions de crèdit, de canvis de partides, però ara això no poden fer-ho.
Dit això, de tota manera, i com que és cert que per preparar aquestes al.legacions hi
ha un bon gruix d’hores de treball al darrere, que s’ha intentat fer una feina sense
trencar esquemes, sí que entrarà a comentar algunes coses, però no seran
valoracions polítiques perquè avui no toquen. Repassant la part d’ingressos, en el
tema de l’IBI, la proposta del GMPPC li sembla bastant miraculosa, ja que
aconsegueix abaixar l’increment de l’IBI del 3,7% al 2,5% i, tot i així, manté els
ingressos. Li sembla fantàstic, però no ho acaba de veure massa clar. I el que ja és
pràcticament surrealista és que a sobre digui que baixa la pressió fiscal.
Si passen a l’ICIO, en què el PPC puja més 2.000.000 d’euros, resulta que la previsió
inicial de 3.880.000 euros puja un 50 % més. Com a regidor d’Hisenda, té un problema
greu, ja que en el ple de pressupostos, el grup de CiU justament va criticar que els
ingressos que es preveien de l’ICIO eren massa elevats. No sap si s’han de posar
d’acord entre ells o a veure entre les tres parts quina és la xifra més adequada. Aquí
han de tenir en compte els informes tècnics que indiquen unes xifres que els sembla
que és raonable respectar. Suposa que això tampoc no deu incrementar la pressió
fiscal.
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Pel que fa a la resta dels ingressos, el GMPPC els fa a través de rebaixes de
despeses en un seguit de partides. Rebaixa les despeses en comunicacions i material
d’oficina. Comunicacions no és publicitat (potser no estava prou clar) sinó que és
telèfons i missatgeria. Per tant, és impossible rebaixar aquestes partides, cosa que
també està recollida en l’informe d’Intervenció que, fins i tot, venia a dir que potser
aquestes partides estaven una mica baixes.
Pel que fa a les 226, que són aquelles partides de què disposen els regidors per fer la
seva acció de govern, és a dir tenen les 489 que són per subvencions i les 226 que
són per coses que es contracten directament, el senyor Javaloyes proposa la rebaixa
de 6, 7 o 8, però ells només se centrarà en la seva perquè és la més castigada. En el
cas de la 226 de Tecnologies, hi havia una previsió de 218.000 euros i el GMPPC la
deixa en 20.000 euros. Insisteix que se centrarà en aquesta per explicar el que fan: no
són coses de lliure disposició sinó que aquests diners són els que serveixen per fer el
programa d’alfabetització digital, els programes europeus en els que participen
(Capture, Mateo, etc), un estudi que estan fent de manufactures de disseny entre les
empreses de la ciutat, un altre estudi que estan fent d´Eco-eno Gastronomia, la web
dels innovadors, etc. Tot això és el que es fa amb aquests diners. Sí que es lliure
disposició però són despeses perfectament identificades i, la veritat, és que no li
agradaria gaire retallar-les.
El senyor Javaloyes també retalla una partida de seguretat. Potser valia la pena
matisar que aquesta partida fa referència per instal.lar nous sistema contra la intrusió
en edificis públics com escoles, sistemes o revisions contra la legionel.losi i sistemes
de climatització, També proposa rebaixar una partida de neteja en escoles i edificis
municipals. Potser el senyor Javaloyes preferiria que estiguessin menys nets del que
estan. També rebaixa una partida de manteniment d’espais verds de la ciutat i el
manteniment del camp de futbol del Centre d’Esports Manresa. Aquest últim suposa
que deu ser per posar-hi la gespa nova.
I també suprimeix l’aportació de l’Ajuntament al Centre d’innovació de productivitat de
Microsoft. És una opció política no compartida per l’equip de govern.
Per tant, si compta l’increment de 2 milions de l’ICIO, 1 milió més de transferències de
capital i el mig milió aproximat de rebaixes d’altres partides, fan un total de 3,5 milions
d’euros que el senyor Javaloyes distribueix de la seva manera. Diu el senyor Jordà
que si l’equip de govern disposes d’aquests 3,5 milions d’euros, també faria altres
coses i, probablement, moltes de les que diu el senyor Javaloyes també les farien.
Però com que aquí sí que entraria molt en valoracions polítiques, prefereix estar-se’n
perquè entén que no toca, però sí que les mencionarà perquè ja hi són: el centre de
desenvolupament empresarial; no hi ha previsió de cap ludoteca nova, però sí
l’ampliació de la ludoteca que hi ha actualment al carrer de la Mel. I pels 250.000 euros
de Serveis Socials que el GMPPC preveu que pugui arribar per la Llei de la
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Dependència, el senyor Jordà diu que jo tindran cap problema en incorporar-los
perquè ja hi ha partides que poden rebre aquests diners.
Hi ha altres temes que podrien discutir però, en tot cas, ja els discutiran si es
plantegen algun dia en aquest ple.
El senyor Vives i Portell diu que a l’hora de plantejar aquesta informació, el GMCiU
ha tingut en compte dues qüestions que són importants, que de vegades s’obliden
però creu que les dues tenen una posició equitativa a l’hora d’abordar situacions com
la d’avui: són el fons i la forma. Han llegit l’informe de l’interventor, han llegit l’informe
tècnic i és evident – tal com reconeixia el senyor Javaloyes en la seva intervenció- que
avui no es pot fer el que estan fent. Altra cosa és si el que fan avui és convenient o no
de fer-ho. És a dir, una cosa és que strictu sensu, amb la llei sobre la taula, això es
pugui o no es pugui fer i l’altra cosa és si és convenient o no fer-ho com a reflexió o,
ja no tant com a reflexió, sinó com a proposta alternativa en un moment determinat.
És veritat que hi ha un temps i un moment per fer les coses, però també saben tots
que el temps i el moment, per les circumstàncies, pel propi plantejament des de l’equip
de govern d’una documentació determinada – i no diu que aquest sigui el cas-, per la
pròpia densitat de la proposta, no es troben. I amb això no està donant ni traient raons
a ningú, sinó que està explicant una realitat. Com a grup municipal de CiU, quan
l’equip de govern els presenta el pressupost, en fan un buidat i això els porta temps,
perquè l’agafen partida per partida. A partir d’aquí, plantegen les seves coincidències i
les seves divergències respecte d’allò que es planteja. Fer més que tot això implicaria
una feina de reflexió, que ja han fet, que a més d’estar combinada amb la realitat i amb
el coneixement de la ciutat, ho ha d’estar amb el coneixement de l’status quo de la
gestió municipal en aquell moment, en cadascun dels departaments de l’Ajuntament .
I això, si porta temps i discussions a l’equip de govern quan fa el pressupost, a ells que
estan a l’oposició, no els ho vol ni explicar. És així.
Un cop situada la qüestió, el senyor Vives diu que el seu grup, tal com deia el senyor
Jordà, podria arribar a compartir determinats projectes defensats pel senyor Javaloyes,
sobretot pel que fa a allò que necessita la ciutat o a allò que han de fer per la ciutat.
Pel que fa a la qüestió fiscal, és cert que el GMCiU va parlar de l’ICIO en el ple de
pressupostos i ara no val la pena fer un ball de xifres perquè continuarien amb aquella
qüestió aritmètica de mai acabar. Però sí que hi ha una qüestió que han de reconèixer
i és que tenen un problema de gestió i les xifres que l’equip de govern va portar per
aprovar en el ple del mes de desembre denotaven clarament aquest important
problema de gestió. Quantes llicències hi havia paralitzades en aquell moment? Per
què? Com? De quina manera? Què implicava tot això? Què hi havia pendent per
cobrar? Què vol dir pendent de cobrar i no disponible? Aquesta qüestió té poc a veure
amb el fet de si hi ha 1 milió més o un milió menys, sinó que tenint com a base allò que
el càlcul ja diu que obtindran en funció d’un tipus determinats i que a més l’informe
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d’Intervenció no desmenteix, i té a veure amb el fet que hi ha un procés per fer tot això
i que aquest procés no funciona. O no funcionava el mes de desembre.
Sobre el tema de l’IBI, el GMCiU no ha fet els càlculs que ha fet el GMPPC, sí però
que en el ple d’ordenances van dir que tenint en compte que afegir un IPC al
percentatge ja de regularització que s’aplica cada any, els queda un increment molt
important. I això ho repeteixen any rere any. Sempre han dit que creuen que l’IBI
s’incrementa de manera excessiva a l’Ajuntament de Manresa.
Ara no entraran a parlar de xifres, de si aquest pressupost quadra o no quadra amb
els ingressos i les despeses que es preveuen per altes o per baixes o per una major
aportació tributària per part de la ciutadania. Però sí que hi ha qüestions que avui va
bé que les posin sobre la taula. Creu que és important que avui es parli clarament que
en el pressupost de desembre no hi ha una partida pressupostària per fer una camp de
gespa artificial a la ciutat de Manresa. Aquesta inversió és molt necessària en aquests
moments, i més si es té en compte que ja s’han trobat amb una resposta clara del
Centre d’Esports Manresa i del món de l’esport en general i del futbol en particular,
que diu que això s’ha de fer. Què vol dir això? Que no es pot fer perquè no està en el
pressupost? Això no vol dir això i seria bo que, tenint en compte que aquesta és una
inversió necessària, estiguessin oberts a què en el decurs del 2007, ja sigui que per la
via de la modificació de crèdits o per la via que sigui, es pugui començar, com a mínim,
a fer aquesta obra. Han tingut exemples recents d’obres que no estaven
pressupostades, que no les havien aprovat, i que les han acabades fent. Posarà un
exemple: el pàrquing del Congost. Aquell asfaltatge del pàrquing no estava previst en
aquell any i es va acabar fent. Es va considerar que s’havia de fer i es va crear una
partida extraordinària per la via que fos i es va fer l’obra. No diu que aquest hagi de ser
el cas, però és bo que hi pensin. Des del GMCiU entenen que a l’hora de fer un
pressupost cadascú marca les seves prioritats, hi ha unes necessitats bàsiques, uns
compromisos, uns programes que s’han de desenvolupar, una sèrie de qüestions que
deixen poc marge per a la negociació o per la presa de decisions, però se’n continua
tenint. I més en un moment com ara que, encara que diguin que l’economia es refreda
i es van alentint, continua sent encara un moment relativament bo per a una
Administració local com l’Ajuntament de Manresa, en el marc d’una ciutat que creix.
Això vol dir que té més gent que gasta però també més gent que aporta. I això ho han
de tenir molt en compte.
A banda d’això, el PPC en les seves al.legacions posa l’accent en una sèrie de
qüestions que, tradicionalment, el grup de CiU també ha criticat perquè ha considerat
que no s’hi posava prou l’accent des de l’equip de govern: parlen de neteja, tot i que és
veritat que aquest any hi ha unes modificacions importants en el conveni, però també
és veritat que aquest any han de donar més servei a àrees de nou creixement, per
tant, a més persones. S’haurà de trobar l’equilibri que hi ha entre l’increment o les
millores que introdueixen en el conveni i la cobertura de les necessitats dels nous
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creixements de la ciutat i una millora qualitativa del servei, que és del que s’han estat
queixant tradicionalment.
Una altra qüestió que el grup de CiU ja va posar sobre la taula en el ple de
pressupostos és el manteniment de la ciutat en general i d’algunes partides en
particular, com el manteniment de voreres que creu que tenia un pressupost de
134.000 euros, quantitat que no dóna per gaire tenint en compte l’estat de les voreres i
també tenint en compte el terreny que han perdut tradicionalment en aquest camp.
Podrien estar parlant d’altres coses: per exemple de la ludoteca. Ja saben que el grup
de CiU ha parlat moltes vegades d’aquest terreny del carrer Cintaires perquè, a més
era un compromís electoral de l’equip de govern. I creu que tots coincidien bastant que
allà hi havia d’anar un equipament esportiu. Aquest era el compromís i avui no hi ha
cap equipament. Però, tal com deia el senyor Jordà, aquest seria un discurs de tipus
polític, d’on posen l’accent, què volen fer, cap on volen caminar ... qüestions que ja no
són tan estrictament de pressupost. Però en el fons, tampoc han d’oblidar una cosa: el
pressupost és un document polític, el més important que aproven cada anualitat,
perquè marca cap on volem que vagi la ciutat, posen negre sobre blanc i enmig
d’aquell marasme de xifres, al final s’hi amaga una voluntat clara de prioritzar unes
coses i no prioritzar-ne tant unes altres, de marcar un temps per a cada inversió, de
donar un servei determinat, de prioritzar una política social o no, de prioritzar una
política educativa d’una forma o d’una altra. Per tant, fer aquesta distinció és difícil.
Amb independència de quin sigui el resultat d’aquest ple - que ja saben quin serà, és
la pega de vegades d’aquestes coses- el grup de CiU té la sensació que el què fan
avui no és perdre el temps, és bo que hi hagi aquest debat, aquest diàleg, més enllà
que puguin dir que hauria estat millor fer-lo en el ple de pressupostos o en el ple
d’ordenances perquè era millor moment per fer-ho. Però insisteix, això no vol dir que
avui no es pugui fer i que tots plegats no en puguin treure una reflexió que sigui
interessant, singularment per l’equip de govern, perquè encara que tingui un
pressupost aprovat amb un línia molt marcada no pugui també prendre alguna decisió
que es correspongui amb les voluntats expressades en aquestes al.legacions que, en
alguns casos, són compartides per tots els grups municipals.
El senyor Javaloyes i Vilalta diu que en aquest torn de rèplica no els parlarà
novament de la virtut de les al.legacions que han presentat, però en qualsevol cas,
diria que un cop han entrat en el detall del pressupost i n’han volgut fer lectura i
seguiment, s’han adonat de la total opacitat de la informació que ofereix l’equip de
govern, del taló negre que tanquen d’informació respecte de les mateixes partides
pressupostàries. Si un ciutadà volgués adreçar-se a aquest Ajuntament i mirar el
pressupost, perquè per això és un document públic, marxaria d’aquesta Casa decebut,
ja que per molta teoria que tingués del deure, del passiu i de l’actiu, sortiria pitjor que
ha entrat de coneixements de la informació de com l’Ajuntament pensa disposar els
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diners que com a ciutadà paga d’impostos. I per això, a l’equip de govern no li ha
d’estranyar que el GMPPC s’hagi volgut carregar la partida de Microsoft, ja que en el
pressupost posa “Altres transferències” i es queden tan amples. Pel que fa a
Comunicacions, en qualsevol cas, veu que l’Ajuntament gasta molt i pregunta al
senyor Jordà quantes partides tenen destinades a missatgeria. I ho demana perquè ell
no té ganes de buscar-ho, no té ganes de perdre el temps en aquest sentit. Però li pot
assegurar que l’Ajuntament de Manresa destina molts diners a Correus i missatgeria,
amb partida consignada adequadament, no per cada Àrea. Independentment d’això, el
problema és la total opacitat que l’equip de govern ofereix en els documents.
Dit això, el senyor Javaloyes afegeix que el GMPPC i ell com a persona, no té res per
excusar-se i diu al senyor Jordà que no ha entès de res la seva intervenció. L’equip de
govern té un problema: la lleialtat dels regidors del GMPPC respecte la ciutat de
Manresa, l’equip de govern la confon amb vassallatge al seu govern, i el GMPPC no
es vassall d’aquest govern, és lleial a la ciutat de Manresa. I amb lleialtat a la ciutat de
Manresa ha fet l’exposició que ha fet. Demana al senyor Jordà que no s’equivoqui i
que si realment creu que perd el temps, faci el favor d’anar-se’n per la porta que ha
entrat. Li sap molt greu fer perdre el temps al senyor Jordà o a qualsevol membre de
l’equip de govern. Entre altres qüestions, fonamentalment, estan aquí, s’han escollit i
han votat tant al senyor Jordà com a ell mateix i tots el que estan aquí, per, entre
d’altres coses “perdre el temps”. I creu que a l’equip de govern li convé perdre el
temps per fer autocrítica pública de les seves accions, de les seves mancances i
prioritats a l’hora de dur a terme una política adequada per la ciutat de Manresa.
En qualsevol cas, i com que el senyor Jordà ha dit que no volia entrar a valorar ni en
termes polítics l’acció de les al.legacions presentades pel GMPPC, i com que no vol
perdre temps poden passar dues coses: 1. Potser és l’actitud prepotent que l’equip de
govern manté de manera devastadora, aniquilant tot allò que els grups de l’oposició
plantegen i planegen respecte la Casa consistorial. 2. Potser és l’actitud prepotent que
demostren envers aquells que a través de la disponibilitat que tenen del pressupost, de
les subvencions, els tenen perquè no diguin res. Actitud prepotent és la que ha
demostrat el senyor Jordà i és la que com a portaveu de l’equip de govern ha plantejat
sobre aquesta Sala de Plens. Ja sap que els plantejaments eren els que eren, però
calia dur a terme una reflexió respecte d’altres posicionaments que poguessin haver-hi
i que puguin resultar de diferents grups. Si els membres de l’equip de govern són els
que són, amb dedicació total, i s’estan 3 mesos o més en el pressupost, aquestes
al.legacions eren l’única via que tenia el seu grup per intentar oferir diferents
alternatives que, a més, la ciutadania reclama. Ja sap que, probablement, amb canvis
de partides, l’equip de govern podrà fer o no allò que li convingui, però era l’obligació
moral del seu grup el plantejament de diferents opcions. I el fet que el senyor Jordà no
n’hi hagi contestat cap, escudant-se en què entrarien en qüestions de política,
escudant-se en què hi ha un informe tècnic, escudant-se, en definitiva, en no voler
xifrar ni tribar la necessitat empírica de cadascuna de les al.legacions del PPC no fa
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res més que refermar-lo en el que ja sabia. Ja sabia que la votació seria la que serà,
però tot i així han volgut perdre el temps per plantejar aquestes necessitats sobre la
taula, pensant que potser el senyor Jordà voldria entrar una mica en el debat i rebatre
el que el seu grup ha posat sobre la taula. De tota manera, per ell és una gran
satisfacció saber que no tenen arguments per poder rebatre cada una de les
al.legacions que han plantejat, mínimament amb consistència. Sabien que podien ser
rebatudes perquè per alguna cosa l’equip de govern té una cosa que se’n diu
maquinària de l’Administració, mentre que el PPC només té les ganes de perdre el
temps per la ciutat de Manresa.
El senyor Javaloyes continua la seva intervenció dient que el senyor Jordà, com a
regidor d’Hisenda i de Promoció Econòmica, hauria de saber la manera d’abaixar els
impostos i mantenir els ingressos. Hi ha una qüestió que és òbvia: si es redueix la
pressió fiscal, s’estimula la productivitat. És allò que de vegades s’anomena la
“Quadratura del Cercle” o l’”Hexàgon”. El cert que el GMPPC no ha inventat la sopa
d’all, existia i existeix la possibilitat de poder-ho fer i, a més, existeix la possibilitat de
plantejar aquestes opcions únicament i exclusivament duent a terme les tasques
pròpies que l’Administració ha de dur a terme i de les quals el senyor Jordà n’és el
responsable directe.
Per altra banda, en l’augment del 50% de l’ICIO, el senyor Jordà s’ha oblidat d’un
argument molt fàcil: va ser el mateix Jordà qui ho ha suggerir. Tenen 2,5 milions
d’euros penjats per no haver fet la feina. Diu el senyor Javaloyes que ell no s’ha
inventat res, no augmenta la pressió fiscal i l’únic que demana és que d’una vegada
facin el favor de fer la feina i fer-la bé, duent a terme els mecanismes adequats i
necessaris perquè, en definitiva, les llicències d’obres es puguin desenvolupar i que
aquest Ajuntament pugui obtenir els recursos que se’n deriven.
No entrarà a parlar de si han retallat espais verds, de si han retallat neteges d’escoles,
entre d’altres qüestions perquè els espais verds són de nova creació, la neteja
d’escoles és de nous contractes, i l’únic que el seu grup demana és que prioritzin
l’economia d’escales i facin una revisió de les concessions i dels contractes que es van
duent a terme.
A partir d’aquí, ja no vol allargar-se més, ja que li sabria greu fer perdre més el temps
al regidor d’Hisenda i de Promoció Econòmica.
El senyor Jordà i Pempelonne diu que contestarà breument. En primer lloc, al
senyor Vives: respecte al tema de l’ICIO, i això serveix per als dos grups de l’oposició,
l’acumulació de llicències pendents d’atorgar es va produir perquè es va aprovar un
nou reglament tècnic el mes de setembre, cosa que va fer que moltes llicències es
retinguessin per part dels promotors i constructors i que les presentessin
immediatament després de l’aprovació del reglament, perquè així les condicions

20

d’execució de les obres eren diferents i les consideraven més interessats. Això és el
que va generar aquesta allau de llicències, havent produït prèviament un retard.
L’estat d’execució en el tema de l’ICIO va anar bastant retardat i tenien un inflació de
llicències pendents d’atorgar. Això té una explicació molt simple: els promotors s’han
retardat en la presentació de llicències i les han presentades totes de cop.
Efectivament, la capacitat tècnica de què disposa l’Ajuntament no ha estat capaç de
tirar endavant tot això. Però entenen que això tampoc no justifica una ampliació dels
recursos, perquè no és un fenomen que es mantindrà sinó que un cop eliminat el tap
no hi haurà aquest nivell de sol.licitud de llicències. Per tot això, si van incrementar la
previsió d’ingressos de l’ICIO per damunt del que proposava l’informe tècnic dels
Serveis Financers, era justament per absorbir això, però no els sembla prudent de ferho més enllà perquè no pensen que sigui una situació que s’hagi de mantenir en el
futur.
Respecte a la partida del camp de gespa, efectivament no hi és. Es va valorar
políticament i es decidir que, probablement, aniria el 2008. Hi ha una convocatòria per
part de la Generalitat per fer camps de futbol de gespa, que s’allarga fins al 2008 i la
previsió d’aquest govern era fer-ho l’any que ve.
I per acabar, diu al senyor Javaloyes que, efectivament, el pressupost és opac i li pot
dir ell que és regidor d’Hisenda des de fa 7 o 8 mesos i li ha costat prou esforç poderse introduir en tota aquesta complexitat. Intentar veure i entendre tot el que hi ha dins
el “totxo” del pressupost és complicat. Però es tracta d’un document tècnic, de
continguts polítics, evidentment. Per tant, el nom de les partides és el que està
especificat, no el que voldria l’equip de govern. Per exemple, si n’hi ha una que es diu
Despeses diverses, no és gaire aclaridor el que es fa en aquesta partida, però és el
nom que hi ha d’haver.
De tota manera, si li ha semblat prepotent, demanaria disculpes al senyor Javaloyes,
però no era aquesta la intenció ni li ha semblat que ho hagi estat. Creu que ha parlat
de la dificultat del pressupost i que potser algunes de les al.legacions del GMPPC
venien donades per manca d’informació o d’aclariments. Ara bé n’hi ha d’altres que no
són per manca d’informació, sinó que senzillament, sobretot pel que fa als ingressos,
són insostenibles. No ha dubtat en cap moment de la lleialtat del GMPPC a la ciutat,
sinó que pensa que l’ha demostrada sobradament i en moltes ocasions, per tant, no
anava gens en aquest línia la seva intervenció anterior.
I, efectivament, creu que avui no li toca debatre de política. És el regidor d’Hisenda i
aquest no és el debat de pressupostos. En tot cas, si han de fer determinades
actuacions tocarà a cada regidor en cada moment. Però creu que avui no toca, no hi
ha diners per fer aquest debat. Si disposessin de 3 milions més que els haguessin
caigut del cel i poguessin discutir a què els dediquen, podrien fer un debat, però no és
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aquesta la situació. La situació és que hi ha aquest pressupost, que està assignat i que
es va debatre el mes de desembre.
El senyor Vives i Portell demana si poden votar separadament els dos punts de
l’acord, ja que el grup municipal de CiU té un sentit de vot respecte de les al.legacions
i en té un altre respecte l’aprovació definitiva del pressupost.
L’alcalde demana al secretari si pot informar sobre la petició del GMCIU.
El secretari diu que com en interpretacions anteriors, la seva voluntat és la de no
intervenir. Tot i així, diu que el sentit de la votació d’un sol òrgan és el que impedeix
que les dues parts de l’acord estiguin una en contra de l’altra. Amb l’aprovació de la
desestimació de les al.legacions, s’entén aprovat definitivament el pressupost. A partir
d’aquí, una cosa va lligada amb l’altra. L’única forma d’aprovar definitivament el
pressupost és desestimar les al.legacions. Per tant, entén que un acord comporta
l’altre.
El senyor Vives i Portell diu que entén l’argument jurídic que els ha plantejat el
secretari. Per això, demana que consti en acta que el GMCiU s’absté pel que fa a la
desestimació de les al.legacions i vota en contra respecte l’aprovació definitiva del
pressupost, en la mateixa línia de la votació que van expressar en la votació inicial del
pressupost el passat 18 de desembre.
L’alcalde diu que ha quedat molt clar que aquí no ve ningú a perdre el temps i que
com polítics i com a lleials que són a la ciutat, dediquen el seu temps a fer créixer la
ciutat. Governar també és prioritzar i s’ha de governar amb els recursos que tenen. Tal
com deia el regidor, si poguessin fer aflorar tres milions més d’euros, més coses
haurien posat en el pressupost. Però el pressupost intenta ser equilibrat i rigorós, amb
la dificultat que comporta, de vegades, poder-los entendre. Però també per això hi ha
les comissions informatives o les diferents trobades que tenen entre regidors, per
aclarir aquells aspectes que no queden prou clars. No es fa cap favor a la ciutat si es
diu que els pressupostos son opacs. Per tant, s’haurien de fer servir altres
mecanismes per aclarir informacions que en el moment no es tenen.
Governar també es acceptar les regles del joc. I les regles del joc diuen que les
al.legacions presentades pel GMPPC no s’ajusten a les causes que permeten fer
aquest tipus d’al.legacions i així queda clar tant en l’informe de l’interventor com en el
del secretari. Per tant, no hi ha joc. Ara bé, malgrat no haver-hi joc en la discussió
política, avui també hi ha hagut un debat polític.
Una altra cosa també ha quedat clara: si hi ha més possibilitat d’obtenir més recursos,
ja sigui amb els ICIOS o em altres coses, els poden dedicar a fer altres coses a la
ciutat. No sap si la gespa del camp de futbol es podrà fer aquest any o no, però

22

aquest equip de govern ha demostrat any rere any que s’ha continuat invertint en les
instal.lacions esportives del Congost. Aquest any també: hi ha més de 300.000 euros,
ja sigui en teulada, ja sigui en vestuaris. Altra cosa és que, com s’ha dit, els recursos
són els que són i a l’hora de prioritzar s’ha de prioritzar. I com que han rebut una
subvenció que els permet fer les instal.lacions aquest any o l’any que ve, varen
prioritzar fer el camp de gespa l’any que ve.
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i s’aprova per 13 vots afirmatius (8 GMS, 4
GMERC, i 1 GMICV-EA), 4 abstencions (GMCIU) i 2 vots en contra (GMPPC) i, per
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

1.1.3

NOMENAR ELS REPRESENTANTS
INSTITUCIONS I ORGANISMES.

MUNICIPALS

A

DIVERSES

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, de 17 de gener de 2007, que
transcrit diu el següent:
“Atès que el senyor Ramon Fontdevila i Subirana desenvolupava el càrrec de regidor
d’aquest Ajuntament, en virtut de la presa de possessió efectuada en el Ple de la
Corporació Municipal de 14 de juny de 2003, amb funcions delegades de primer tinent
d’alcalde, president de l’Àrea de Serveis a les Persones.
Atès que el senyor Ramon Fontdevila Subirana en virtut del seu nomenament com a
Director del Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana, en data
de 18 de desembre de 2006 va presentar al registre general de l’ Ajuntament, escrit
amb el núm: 51.529 en el que feia palesa la seva voluntat de renunciar al càrrec de
regidor d’ aquest Ajuntament.
Atès que en la sessió plenària ordinària del dia 18 de desembre de 2006, el Ple
corporatiu va acordar prendre coneixement i acceptar la renúncia al càrrec de regidor
formulada pel senyor Fontdevila Subirana, la qual cosa comporta una reestructuració
tant de la composició de la corporació com de l’organització municipal.
Atès que la Junta Electoral Central, en data 21 de desembre de 2006, amb entrada en
aquest Ajuntament de 29 de desembre de 2006 amb número d’entrada 53.068, va
designar com a membre electe de l’Ajuntament de Manresa al Sr. Joan Vinyes i
Sabata.
Atès que en la sessió plenària del dia 15 de gener de 2007, el Senyor Joan Vinyes i
Sabata va prendre possessió del càrrec de Regidor de l’ Ajuntament de Manresa.
Aquesta incorporació ha implicat canvis en el règim competencial, retributiu i de
dedicació dels regidors que han estat objecte de la pertinent regulació i formalització
legals.
Atès que el Ple de la Corporació en sessió del dia 27 de juny de 2003, va adoptar
entre altres l’acord de constituir els grups municipals, el nombre, àmbit material i
integració de les comissions informatives. Aquest acord fou modificat per un nou acord
plenari de data 16 de febrer de 2004.
Atès la producció d’ una baixa i la nova incorporació d’ un regidor a la Corporació
Municipal, ha comportat la necessitat de reestructurar determinats elements de la
composició del cartipàs municipal.
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Atès que els plens de les corporacions municipals de Manresa i de Sant Fruitós de
Bages, en sessions dels dies 15 de maig de 2006 i 11 d’abril de 2006, respectivament,
van aprovar inicialment la constitució i els estatuts del consorci urbanístic denominat
Consorci de l’Agulla, per a la planificació i desenvolupament de l’entorn del Parc de
l’Agulla, i que posteriorment, en sessió plenària de l’Ajuntament de Manresa en data
15 de gener de 2007, es va aprovar esmenar d’ofici l’error de fet de l’article 20 dels
esmentats Estatuts.
Atès el que regula l’article 15 dels esmentats Estatuts, els òrgans de Govern del
Consorci són la Junta General, El President, El Vice-President i el Gerent.
Atès el que regula el seu article 16, La Junta General s'integrarà pel president, el vicepresident i 14 vocals, set d'ells nomenats pel Ple de l’Ajuntament de Manresa i set
nomenats pel Ple de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. Els membres inicials de la
Junta General quedaran designats a l’acord de constitució del Consorci. Cadascuna de
les Administracions consorciades podrà substituir o suplir als membres de la Junta
General que els correspongui designar i cobrir les vacants que, per qualsevol causa,
es produeixen en les vocalies que els correspon nomenar. El seu nomenament pels
respectius Plens s’acomodarà a la proporcionalitat existent entre els diferents grups
polítics representats en cadascuna de les corporació.
Atès aquest principi de proporcionalitat i atenent a la representació dels Grups
Municipals en el Ple d’aquest Ajuntament, correspondria 2 representants en
representació de PSC, 1 representant de ERC, 1 representant d’ ICV-EA, 2
representants de CIU i 1 representant de PPC.
Atès el que regula el seu article 17, la Junta General és l’òrgan superior del Consorci
que assumeix el govern superior del mateix, i al qual li correspon, entre altres, el
nomenament del President i del Vice-President. Cal tenir en compte que l’Alcalde és
un membre nat del Consorci en ostentar la Presidència o Vice-Presidència, en virtut
dels estatuts aprovats.
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Manresa, en sessió ordinària del dia 19 de juny de
2006, va aprovar inicialment la constitució del Consorci per a la Gestió del Servei de
Televisió Digital Pública de la demarcació del Bages, Berguedà i Solsonès, i els
estatuts pels quals s’haurà de regir. Alhora, va disposar sotmetre l’acord esmentat a
informació pública per un termini de 30 dies, mitjançant anunci inserit al BOP, al
DOGC i al tauler d’edictes de la Corporació.
Atès que en la mateixa sessió, l’Ajuntament de Manresa va acceptar l’encomanda de
gestió feta pels Ajuntaments d’Artés, Balsareny, Berga, Cardona, Gironella, Navarcles,
Navàs, Puig-reig, Sallent, Sant Fruitós de Bages, Sant Joan de Vilatorrada, Sant
Vicenç de Castellet, Santpedor i Súria, per a la realització dels tràmits d’informació
pública i d’inscripció del Consorci.
Atès que durant el termini d’exposició pública no es van presentar al.legacions a cap
dels ajuntaments consorciats, per la qual cosa els estatuts del Consorci per a la Gestió
del Servei de Televisió Digital Pública de la demarcació del Bages, Berguedà i
Solsonès van quedar aprovats definitivament.
Atès el que regula l’article 11 de l’esmentat Estatut, el Ple del Consorci estarà format
pel seu President o Presidenta i els seus dos Vice-presidents, determinats d’acord
amb el que disposa l’article 18 dels presents estatuts, nou regidors de l’Ajuntament de
Manresa, un regidor de l’Ajuntament de Berga, un regidor de l’Ajuntament de Solsona,
dos regidors per cada ajuntament consorciat amb una població de deu mil habitants o
més, que no siguin capitals de comarca, i un regidor per cada ajuntament consorciat
amb una població inferior als menys de deu mil habitants.
Atès el que regula el seu article 18, serà President o Presidenta del Consorci l’Alcalde
o Alcaldessa de Manresa o regidor d’aquesta corporació municipal en qui delegui.
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Totes les circumstàncies referides a la part expositiva d’ aquest dictamen fan necessari
procedir a efectuar nomenaments de representants a diverses associacions,
fundacions, Consorcis, Consells escolars de centres d’ ensenyament, comissions i
òrgans de participació dels quals forma part aquest Ajuntament.
Atès el que disposen els articles 20, 73.3 i 116 de la Llei 7/85, de 2 d’abril; els articles
23, 38.c) i 123 i següents del R.D. 2568/86, de 28 de novembre, pel que s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
articles 48, 49, 50, 60, 61, 62 i concordants del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el text refòs de la llei municipal i de règim local de Catalunya; article
22 i següents de la Llei 30/92, de 26 de novembre; articles 31 al 42 del Reglament
Orgànic Municipal.
Aquesta Alcaldia Presidència, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels
següents,
ACORDS
GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS

Primer. Mantenir l’ actual configuració estructural dels grups polítics municipals de
l’Ajuntament de Manresa.
Segon. Modificar la representació del Grup Municipal de l’Esquerra Republicana de
Catalunya de la forma següent:
Grup Municipal de l’Esquerra Republicana de Catalunya:
President:
Portaveu:
Portaveu suplent:
Secretari:

Sr. Ignasi Perramon i Carrió
Sra. Montserrat Selga i Brunet
Sr. Josep Lluís Gozalbo i Fuertes
Sr. Joan Vinyes i Sabata

COMISSIONS INFORMATIVES I DE CONTROL
Tercer.
Modificar la composició de les Comisions informatives i de control en la
forma següent:
Tercer.a. Comissió Informativa i de control de Presidència i Serveis Centrals
Membres titulars
PSC
PSC
PSC
PSC

Anna Torres i Garcia
José Luis Irujo i Fatuarte
Aida Guillaumet i Cornet
Francesc Caballo i Molina

CIU
CIU
CIU

Gregori Garcia i Lladó
Miquel Àngel Martínez i Conde
Imma Torra i Bitlloch

ERC

Josep Lluís Gozalbo i Fuertes
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ERC

Ignasi Perramon i Carrió

ICV-EA Núria Sensat i Borràs
PPC

Xavier Javaloyes i Vilalta

Membres suplents
PSC
PSC
PSC
PSC

Alain Jordà i Pempelonne
Rosa Argelaguet i Isanta
Àngels Mas i Pintó
Montserrat Mestres i Angla

CIU
CIU
CIU

Josep Becerra i Finestras
Josep M. Sala i Rovira
Josep Vives i Portell

ERC
ERC

Joan Vinyes i Sabata
Montserrat Selga i Brunet

ICV-EA Xavier Rubio i Cano
PPC

Carina Rius i Díaz

Tercer.b. Comissió Informativa i de control de Serveis del Territori
Membres titulars
PSC
PSC
PSC
PSC

Anna Torres i Garcia
Alain Jordà i Pempelonne
Àngels Mas i Pintó
Francesc Caballo i Molina

CIU
CIU
CIU

Josep Vives i Portell
Josep M. Sala i Rovira
Gregori Garcia i Lladó

ERC
ERC

Joan Vinyes i Sabata
Montserrat Selga i Brunet

ICV-EA Xavier Rubio i Cano
PPC

Xavier Javaloyes i Vilalta

Membres suplents
PSC
PSC
PSC
PSC

Rosa Argelaguet i Isanta
José Luis Irujo i Fatuarte
Montserrat Mestres i Angla
Aida Guillaumet i Cornet

CIU
CIU
CIU

Josep Becerra i Finestras
Imma Torra i Bitlloch
Miquel Àngel Martínez i Conde
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ERC
ERC

Ignasi Perramon i Carrió
Josep Lluís Gozalbo i Fuertes

ICV-EA Núria Sensat i Borràs
PPC
Tercer.c.

Carina Rius i Díaz
Comissió Informativa i de control dels Serveis a les Persones

Membres titulars
PSC
PSC
PSC
PSC

Rosa Argelaguet i Isanta
José Luis Irujo i Fatuarte
Montserrat Mestres i Angla
Aida Guillaumet i Cornet

CIU
CIU
CIU

Imma Torra i Bitlloch
M. Rosa Riera i Montserrat
Alexis Serra i Rovira

ERC
ERC

Ignasi Perramon i Carrió
Josep Lluís Gozalbo i Fuertes

ICV-EA Núria Sensat i Borràs
PPC

Carina Rius i Díaz

Membres suplents
PSC
PSC
PSC
PSC

Anna Torres i Garcia
Alain Jordà i Pempelonne
Àngels Mas i Pintó
Francesc Caballo i Molina

CIU
CIU
CIU

Josep Becerra i Finestras
Miquel Àngel Martínez i Conde
Josep Vives i Portell

ERC
ERC

Montserrat Selga i Brunet
Joan Vinyes i Sabata

ICV-EA Xavier Rubio i Cano
PPC

Xavier Javaloyes i Vilalta

Tercer.d. Comissió Informativa i de control de Drets de Ciutadania

Membres titulars
PSC
PSC
PSC

Anna Torres i Garcia
Rosa Argelaguet i Isanta
Montserrat Mestres i Angla
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PSC

Aida Guillaumet i Cornet

CIU
CIU
CIU

M. Rosa Riera i Montserrat
Alexis Serra i Rovira
Josep Becerra i Finestras

ERC
ERC

Ignasi Perramon i Carrió
Josep Lluís Gozalbo i Fuertes

ICV-EA Núria Sensat i Borràs
PPC

Carina Rius i Díaz

Membres suplents
PSC
PSC
PSC
PSC

Alain Jordà i Pempelonne
Àngels Mas i Pintó
José Luis Irujo i Fatuarte
Francesc Caballo i Molina

CIU
CIU
CIU

Josep Vives i Portell
Imma Torra i Bitlloch
Josep M. Sala i Rovira

ERC
ERC

Joan Vinyes i Sabata
Montserrat Selga i Brunet

ICV-EA Xavier Rubio i Cano
PPC

Xavier Javaloyes i Vilalta

Tercer.e. Comissió Informativa i de control d’Hisenda, Promoció Econòmica
Especial de Comptes

i

Membres titulars
PSC
PSC
PSC
PSC

Alain Jordà i Pempelonne
Àngels Mas i Pintó
Montserrat Mestres i Angla
Francesc Caballo i Molina

CIU
CIU
CIU

Josep M. Sala i Rovira
Josep Vives i Portell
Miquel Àngel Martínez i Conde

ERC
ERC

Ignasi Perramon i Carrió
Joan Vinyes i Sabata

ICV-EA Xavier Rubio i Cano
PPC
Xavier Javaloyes i Vilalta
Membres suplents
PSC

Anna Torres i Garcia
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PSC
PSC
PSC

Rosa Argelaguet i Isanta
José Luis Irujo i Fatuarte
Aida Guillaumet i Cornet

CIU
CIU
CIU

Josep Becerra i Finestras
M. Rosa Riera i Montserrat
Gregori Garcia i Lladó

ERC
ERC

Montserrat Selga i Brunet
Josep Lluís Gozalbo i Fuertes

ICV-EA Núria Sensat i Borràs
PPC

Carina Rius i Díaz

Quart. DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS
Modificar el punt primer del dictamen aprovat pel ple de la Corporació en sessió del dia
15 de maig de 2006, sobre designació dels membres corporatius com a representants
d’aquest Ajuntament en les fundacions, entitats, mancomunitats, empreses i altres
òrgans col·legiats que requereixen representació municipals, o bé que han d’integrarse en aquests en funció dels respectius càrrecs, quedant el seu contingut modificat de
la forma següent:
Quart. a. Modificar la designació dels representants següents:
ASSOCIACIÓ D’AMICS DE LA SEU. ASSOCIACIÓ MANRESANA PER A LA
CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DE LA BASÍLICA
Sr. Ignasi Perramon i Carrió
FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA DEL BAGES
Sr. Josep Camprubí i Duocastella
Sra. Rosa Argelaguet i Isanta
Sr. Alain Jordà i Pempelonne
Sr. Ignasi Perramon i Carrió
Sr. Xavier Rubio i Cano
Sra. Imma Torra i Bitlloch
Sra. Carina Rius i Díaz
CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA
Sr. Ignasi Perramon i Carrió
CEIP BAGES
Sr. Joan Vinyes i Sabata
CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL
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President:
Vice-president:

Sra. Montserrat Mestres i Angla
Sr. Ignasi Perramon i Carrió

Vocals:

Sr. Alain Jordà i Pempelonne
Sr. Josep Lluis Gozalbo i Fuertes
Sra. Núria Sensat i Borràs
Sra. Imma Torra Bitlloch
Sr. Xavier Javaloyes Vilalta

PATRONAT DE LA MISTERIOSA LLUM
Sr. Josep Camprubí i Duocastella
Sr. Ignasi Perramon i Carrió
Sra. Núria Sensat i Borràs
Junta permanent:
Sr. Ignasi Perramon i Carrió
COMISSIÓ DE CONTROL I SEGUIMENT DE LES OBRES DE RESTAURACIÓ DE
LA SEU DE MANRESA
Sr. Ignasi Perramon i Carrió
CONSORCI TRANSVERSAL, XARXA D’ACTIVITATS CULTURALS
Sr. Ignasi Perramon i Carrió
XARXA DE TURISME INDUSTRIAL DE CATALUNYA
Titular:
Suplent:

Sr. Ignasi Perramon i Carrió
Sr. Alain Jordà i Pempelonne

FUNDACIÓ PRIVADA
MEDITERRÀNIA

FIRA

D’ESPECTACLES

D’ARREL

TRADICIONAL,

Membres del Patronat:
Sr. Josep Camprubí i Duocastella
Sr. Ignasi Perramon i Carrió
Sr. Josep Serrano i Blanquer
Sr. Serafí Vallecillos i Zamora
Vocal del Comitè Executiu:
Sra. Assumpte Bermúdez i Sanz
Quart. b. Incloure la designació dels representants següents:

CONSORCI URBANÍSTIC PER AL DESENVOLUPAMENT DELS SECTORS DE SÒL
URBANITZABLE NO PROGRAMAT I SÒL NO URBANITZABLE DEL TERMES
MUNICIPALS DE MANRESA I SANT FRUITÓS DE BAGES EN L’ENTORN DEL
PARC DE L’AGULLA
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Sr. Josep Camprubí i Duocastella, Alcalde-President de l’Ajuntament de Manresa, com
a membre nat, que ostentarà la Presidència o Vice-Presidència del Consorci.
Junta General:
Sra. Àngels Mas i Pintó
Sra. Rosa Argelaguet i Isanta
Sra. Montserrat Selga i Brunet
Sr. Xavier Rubio i Cano
Sr. Josep Vives i Portell
Sr. Josep M. Sala i Rovira
Sr. Xavier Javaloyes i Vilalta

CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE LA TELEVISIÓ DIGITAL LOCAL PÚBLICA DE
LA DEMARCACIÓ DE BAGES/BERGUEDÀ/SOLSONÈS
President:
Sr. Josep Camprubí i Duocastella

Ple del Consorci:
Sr. José-Luis Irujo i Fatuarte
Sr. Alain Jordà i Pempelonne
Sra. Aida Guillaumet i Cornet
CiU
CiU
CiU
Sr. Ignasi Perramon i Carrió
Sra. Núria Sensat i Borràs
Sr. Xavier Javaloyes i Vilalta

Cinquè.- DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS A ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
Es designen els representants d'aquesta Corporació que han d'integrar els següents
òrgans de participació ciutadana:
Consell Municipal Alcalde-President
de Cultura
Regidor
Àrea-Sots
President
Regidor PSC
Regidor CIU
Regidor ERC
Regidor d'ICV-EA
Regidor PPC

Consell
de Salut

Josep Camprubí i Duocastella
Ignasi Perramon i Carrió
Montserrat Mestres i Angla
Josep Becerra i Finestras
Josep Lluis Gozalbo i Fuertes
Núria Sensat i Borràs
Carina Rius i Díaz

Municipal Alcalde-President
Josep Camprubí i Duocastella
Regidor
Àrea-Sots José Luis Irujo Fatuarte
President
Regidor PSC
Aida Guillaumet i Cornet
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Regidor CIU
Regidor ERC
Regidor d'ICV-EA
Regidor PPC

M. Rosa Riera i Montserrat
Ignasi Perramon i Carrió
Núria Sensat i Borràs
Xavier Javaloyes i Vilalta

Consell Municipal Alcalde-President
d'Infància
Regidor
Àrea-Sots
President
Regidor PSC
Regidor CIU
Regidor ERC
Regidor d'ICV-EA

Josep Camprubí i Duocastella
Montserrat Mestres i Angla
Aida Guillaumet i Cornet
Imma Torra i Bitlloch
Ignasi Perramon i Carrió
Núria Sensat i Borràs

Comissió Mixta de President
Participació
Vice-President
Ciutadana
Vocals

Núria Sensat i Borràs
Anna Torres i Garcia
Ignasi Perramon i Carrió

Consell Municipal President
d’Esports
Regidor PSC
Regidor ERC
Regidor CIU
Regidor ICV-EA
Regidor PPC

Josep Lluís Gozalbo i Fuertes
Alain Jordà i Pempelonne
Ignasi Perramon i Carrió
M. Rosa Riera i Montserrat
Núria Sensat i Borràs

Consell Sectorial de President
Turisme – Fòrum de Regidor PSC
Turisme
Regidor ERC
Regidor CIU
Regidor ICV-EA
Regidor PPC
Cap del Servei de
Desenvolupament
Representant Museu
Comarcal
de
Manresa

Ignasi Perramon i Carrió
Alain Jordà i Pempelonne
Josep Lluis Gozalbo i Fuertes

Consell Municipal Regidor PSC
d’Interculturalitat i Regidor ERC
Migracions
Regidor ICV-EA
Regidor CiU
Regidor PPC

Aida Guillaumet i Cornet
Ignasi Perramon i Carrió

Xavier Javaloyes i Vilalta

Xavier Rubio i Cano
Pere Massegú i Bruguera
Francesc Vilà i Noguera

Alexis Serra i Rovira

Sisè.- NOTIFICAR aquests acords a les persones afectades, a l'efecte de la seva
acceptació.
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Setè.- PUBLICAR aquest Dictamen en el Butlletí Oficial de la Província, en compliment
i als efectes d'allò disposat a l’article 44.2 del ROF, en concordança amb l'article 13.3
de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.”
El senyor Irujo i Fatuarte diu que aquest dictamen té com a finalitat la modificació del
dictamen previ que hi havia de nomenament de representants municipals en òrgans
tan interns com externs, com a conseqüència la incorporació del regidor senyor Joan
Vinyes i els canvis de representants que el GMERC ha decidit fer com a conseqüència
d’aquest nomenament.
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i s’aprova per 13 vots afirmatius ( 8 GMS, 4
GMERC i 1 ICV-EA) i 6 abstencions (4 GMCiU i 2 GMPPC) i, per tant, esdevé acord
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

1.1.4

APROVAR LES RETRIBUCIONS DEL NOU REGIDOR, SENYOR JOAN
VINYES, I LA TINENT D'ALCALDE, SENYORA MONTSERRAT SELGA.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, de 17 de gener de 2007, que transcrit
diu el següent:
“Atès que el senyor Ramon Fontdevila i Subirana desenvolupava el càrrec de regidor
d’aquest Ajuntament, en virtut de la presa de possessió efectuada en el Ple de la
Corporació Municipal de 14 de juny de 2003, amb funcions delegades de primer tinent
d’alcalde, president de l’Àrea de Serveis a les Persones.
Atès que el senyor Ramon Fontdevila Subirana en virtut del seu nomenament com a
Director del Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana, en data
de 18 de desembre de 2006 va presentar al registre general de l’ Ajuntament, escrit
amb el núm: E 51.529, en el que feia palesa la seva voluntat de renunciar al càrrec de
regidor d’ aquest Ajuntament.
Atès que en la sessió plenària ordinària del dia 18 de desembre de 2006, el Ple
corporatiu va acordar prendre coneixement i acceptar la renúncia al càrrec de regidor
formulada pel senyor Fontdevila Subirana, la qual cosa comporta una reestructuració
tant de la composició de la corporació com de l’organització municipal.
Atès que la Junta Electoral Central, en data 21 de desembre de 2006, amb entrada en
aquest Ajuntament de 29 de desembre de 2006 amb número d’entrada 53.068, va
designar com a membre electe de l’Ajuntament de Manresa al Sr. Joan Vinyes i
Sabata.
Atès que en la sessió plenària del dia 15 de gener de 2007, el Senyor Joan Vinyes i
Sabata va prendre possessió del seu càrrec de Regidor de l’Ajuntament de Manresa.
Atès que en data 21 de desembre es va dictar resolució amb el núm 9803 per la qual
es nomenava setena Tinent d’Alcalde a la regidora Montserrat Selga i Brunet.

33

Atès que el règim de dedicació a les tasques municipals de la Regidora Montserrat
Selga i Brunet ha tingut una variació, i passa a ser d’un 80% de la jornada, en comptes
d’un 60%, tal i com ja tenia al principi del mandat corporatiu.
Atès que en conformitat amb el que disposa l’article 75 de la llei 7/85, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local; article 162.1.b) del Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refòs de la llei Municipal i de règim Local de
Catalunya; i amb l’article 13 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Decret 2568/1986, de 28 de novembre, els
membres de les Corporacions Locals tenen dret a percebre retribucions per l’exercici
del seu càrrec, així com a percebre indemnitzacions en la quantia i condicions que
estableixi el Ple de la Corporació, en concepte d’assistències per la concurrència
efectiva a les sessions dels òrgans col.legiats dels quals formen part, inclosos els
organismes autònoms.
Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 50.8 del Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, així com els articles 23 i següents del Reglament d’Organització,
funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Decret 2568/86, de 28
de novembre, els Grups Municipals tenen dret a disposar dels mitjans necessaris per a
poder portar a terme llurs tasques, el que, donades les possibilitats funcionals d’aquest
Ajuntament, aconsella la necessitat d’assignar una quantia econòmica de caràcter
mensual en concepte d’indemnització per les despeses realitzades en el
desenvolupament de les seves funcions.
Atès que tot això fa necessari procedir a la reestructuració de l’organització municipal,
bàsicament pel que fa a aquest Dictamen en allò que fa referència al règim retributiu i
de dedicació dels regidors.
Aquesta Alcaldia Presidència proposa al Ple de la Corporació Municipal, l’adopció dels
següents:
A C O R DS
Primer.- Modificar l’apartat primer de l’acord adoptat pel Ple de la Corporació
Municipal de 15 de maig de 2006, en el sentit d’incorporar al Regidor senyor Joan
Vinyes i Sabata al règim de dedicació exclusiva dels membres corporatius, quedant el
seu contingut redactat en la forma següent:
Josep Camprubí i Duocastella
Anna Torres i Garcia
Montserrat Mestres i Angla
Ignasi Perramon i Carrió
Josep Lluís Gozalbo i Fuertes
Núria Sensat i Borràs
Xavier Rubio i Cano
Joan Vinyes i Sabata
Segon.- Modificar l’apartat segon del mateix acord, en el sentit que Regidor Sr.
Vinyes gaudeixi del règim retributiu corresponent a la dedicació exclusiva del 100%,
amb la retribució que es determina, quedant el seu contingut redactat en la forma
següent:
Sr. Joan Vinyes i Sabata – Regidor d’Habitatge, Rehabilitació i Activitats (100%
dedicació)
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3.260’08 Euros mensuals bruts
Tercer.- Establir que aquesta modificació tingui efectes des del dia 15 de gener de
2007, data en que el regidor Sr. Vinyes va prendre possessió del seu càrrec.
Quart.- Modificar la retribució que tindrà assignada la Sra. Montserrat Selga i Brunet,
Regidora de Medi Ambient i Parcs i Jardins amb una dedicació parcial del 80%, en
l’apartat quart del mateix acord, pel fet d’haver estat nomenada per Resolució de data
21 de desembre setena tinent d’Alcalde amb la retribució següent:
Sra. Montserrat Selga i Brunet – Tinent d’Alcalde Regidora de Medi Ambient i Parcs i
Jardins (80% dedicació)
2.886,91 Euros mensuals bruts
Cinquè.- Establir que aquesta modificació tingui efectes des del dia 21 de desembre
del 2006, data en que es va aprovar la Resolució que nomenava com a setena Tinent
d’Alcalde a la Sra. Montserrat Selga i Brunet.
Sisè.- Notificar aquests acords als portantveus dels diferents grups polítics municipals,
i als regidors afectats, fent-los constar que han estat designats per a desenvolupar el
seu càrrec en el règim determinat, i que s’entendrà acceptat aquest règim per l’afectat,
de no manifestar res al respecte dins del termini de les 24 hores següents a la seva
notificació.”
El senyor Irujo i Fatuarte explica que aquest dictamen té com a finalitat determinar el
règim retributiu del regidor Joan Vinyes, que exercirà el càrrec en dedicació exclusiva i
percebrà les retribucions que ja estaven marcades per a aquest tipus de dedicació. Així
mateix, es modifica la retribució de la regidora Montserrat Selga com a conseqüència de
la seva nova responsabilitat en ocupar la setena Tinença d’Alcaldia.

L’alcalde sotmet el dictamen a votació i s’aprova per 13 vots afirmatius (8 GMS, 4
GMERC i 1 GMICV-EA) i 6 abstencions (4 GMCiU i 2 GMPPC) i, per tant, esdevé acord
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
2.

ÀREA DE SERVEIS DEL TERRITORI

2.1

REGIDORIA DELEGADA DE MEDI AMBIENT I PARCS I JARDINS

2.1.1

PRÈVIA RATIFICACIÓ DE LA SEVA INCLUSIÓ A L'ORDRE DEL DIA (ART.
82.3 DEL ROF): MODIFICAR LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL SERVEI
DE RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS I NETEJA DE LA VIA PÚBLICA,
PER SUBSTITUCIÓ D'UN VEHICLE RECOL.LECTOR- COMPACTADOR DE
CÀRREGA POSTERIOR.

Prèvia ratificació de la inclusió de l’assumpte a l’ordre del dia, aprovada per unanimitat
dels 19 membres presents, el secretari dóna compte del dictamen de la regidora
delegada de Medi Ambient, Parcs i Jardins, de 17 de gener de 2007, que transcrit diu
el següent:
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“El Ple de la Corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 1 desembre de 1992, va
adjudicar el contracte de la concessió administrativa del servei de recollida de residus
sòlids urbans i neteja de la via pública del municipi de Manresa, a favor de l'entitat
mercantil FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.
El Ple de la Corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 27 de juny de 2001, va
prorrogar l’esmentada concessió per un termini de 8 anys, compresos entre els dies 1
de juliol de 2001 i 30 de juny de 2009 (ambdós inclosos).
Per part de la cap de la Unitat de Residus i Neteja amb el conforme de l’enginyera
superior dels Serveis del Territori s’ha emès un informe en 12 de gener de 2007, en el
qual es proposa la modificació de la concessió administrativa del servei de recollida de
residus municipals i neteja de la via pública del municipi de Manresa.
La concessionària, mitjançant escrit de data 15 de gener de 2007 (RE 1722) ha
manifestat la seva conformitat al contingut i extrems de la modificació proposada per
l’Ajuntament.
El cap de la Secció de Contractació, Compres i Gestió Patrimonial ha emès un informe
en data 17 de gener de 2007 en el qual considera ajustada a dret la proposta de
modificació.
La corporació te la potestat d’ordenar discrecionalment les modificacions del servei
que aconselli l’interès públic i, entre altres, la variació de la qualitat, la quantitat, el
temps o lloc de les prestacions en què el servei consisteixi, de conformitat amb el plec
regulador de la concessió, en concordança amb els articles 127 del Reglament de
serveis de les corporacions locals de 17 de juny de 1955 i 248 lletra a) del Reglament
d’obres, activitats i serveis, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.
Per tot això, com a regidora delegada de Medi Ambient i Parcs i Jardins, proposo al ple
de la corporació l’adopció del següent
ACORD
PRIMER. Modificar la concessió administrativa del servei de recollida de residus
municipals i neteja de la via pública del municipi de Manresa, adjudicada a l’entitat
mercantil FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. (A-28037224 Polígon Bufalvent, carrer Narcís Monturiol número 12 08243 Manresa), en el sentit que
s’indica a continuació:
a) Modificació que s’introdueix:
Substitució vehicle recol·lector-compactador de càrrega posterior. El vehicle a
substituir un cop arribada la fi de la seva vida útil pel contracte és el vehicle
recol·lector compactador de 21 m3 amb alçacontenidors posterior polivalent,
matrícula B-1634-OF.
Aquest vehicle s’ha de substituir per un altre de característiques similars, si bé més
avançat tècnicament i de dimensions més petites, ja que es considera més versàtil
per a l’ús a què actualment es destinen els recol·lectors de càrrega posterior (recollida
de cartró porta a porta, recollida de FORM, recollida de rebuig a carrers estrets, i
neteja viària). En concret s’incorporarà un vehicle recol·lector compactador de 10,5 m3
amb alçacontenidors posterior polivalent .
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Repercussió econòmica d’aquesta modificació. Per l’elaboració d’aquest
pressupost s’han considerat els preus unitaris de contracte i un període
d’amortització de 8 anys que s’inicia l’1 de juny de 2007 i acaba amb el 31 de maig
de 2015. Donat que a la fi de la concessió aquest vehicle s’adscriurà a la nova
concessió, però encara no estarà totalment amortitzat, el nou concessionari haurà
de satisfer d’entrada a l’anterior el valor pendent. Es considera que aquest valor
residual pendent de pagament a la fi del contracte actual (que venç el 30 de juny de
2009) és de 64.553,92 € (segons preus a origen).
La substitució d’aquesta maquinària suposa una ampliació del cànon anual a origen
de 8.656,88 €. Aquesta quantitat actualitzada a preus 2005 (l’últim any revisat i
coeficient de revisió de 1,50834) és de 13.057,51 €.
b) Entrada en funcionament de la modificació. La modificació del contracte de
concessió aprovada en aquest acord es posarà en funcionament l’1 de juny de
2007. “
La senyora Selga i Brunet explica que quan van fer la pròrroga de la nova concessió
es va decidir que s’allargaria la vida de tres camions de l’actual servei de recollida de
residus fins al final de la pròrroga de vuit anys. S’ha evidenciat que això no és
possible, s’ha exhaurit la seva vida econòmica, ja els tenen amortitzats i convé afrontar
la renovació. Afrontem la renovació d’un segon camió i en comptes de ser de 20 m3 de
compactació, la seva capacitat és de 10 m3 perquè consideren que les condicions
tècniques d’un camió més petit els ha de donar millor servei.
Vol aprofitar que s’ha parlat de temes de neteja i diu que detecta una preocupació dels
grups de l’oposició. Creu que cal afrontar aquest debat amb seriositat, ja que sinó
sempre hi ha informacions parcials. És evident que la ciutat tothom la vol més neta,
però si volen un debat polític ben fet el fan aquí, parlant de les mancances. És té
costum d’englobar-ho tot en un paquet, però han de ser capaços, també a nivell polític,
de saber distingir el servei de neteja del servei de residus, perquè de vegades es
demana neteja de la ciutat quan, potser, la mancança que tenen és de recollida de
residus.
Per tot això, els emplaça a tots perquè el dia que els sembli bé plantegin seriosament
els temes de neteja i de residus de la ciutat de Manresa.
El senyor Javaloyes i Vilalta diu que votaran favorablement aquest dictamen i
emplaça la regidora senyora Selga perquè els doni dia i hora per poder mantenir
aquesta reunió.
El senyor Vives i Portell diu que el seu grup subscriu les paraules del senyor
Javaloyes, en el mateix sentit. En tot cas, sí que hi ha una qüestió important: els qui es
dediquen més o menys a la cosa pública i els qui, com la senyora Selga, tenen un
coneixement no només polític sinó tècnic de la realitat, de vegades tenen una
percepció de les coses que ell la compara amb la dels juristes, que confonen la llei
amb la justícia. El que també passa és que tenen un coneixement tècnic de la situació
i poden donar arguments, però després el ciutadà que va pel carrer no distingeix entre
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el tema residus o el tema neteja. Està bé que es faci pedagogia, però hi ha una
percepció que ja no és tan individual d’una persona en concret, sinó que és una
percepció general i col.lectiva. Estaria bé que abordessin aquesta qüestió que ha
esmentat, tenint totes els dades sobre la taula. Dóna les gràcies a la senyora Selga pel
seu oferiment.
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i s’aprova per unanimitat dels 19 membres
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

Un cop tractats tots els assumptes inclosos a l’ordre del dia, l'alcalde aixeca la sessió,
quan són les 15 h 15 min , la qual cosa, com a secretari general , certifico, i s’estén
aquesta acta en els fulls del paper segellat de la Generalitat de Catalunya número
................ i correlativament fins el ................
El secretari general

Vist i plau
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