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Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el dia 27
de juny de 2001. Es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit es diran,
a l'objecte de portar a terme la sessió del Ple de la Corporació núm. 7, amb
caràcter extraordinari i urgent, en primera convocatòria.

ASSISTENTS
Alcalde president
Il.lm. Sr. Jordi Valls i Riera
Tinents d'alcalde
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

Joaquim García i Comas
Ramon Fontdevila i Subirana
Joan Canongia i Gerona
Eduard Teixeiro i Macipe
Josep Ramon Mora i Villamate
José Luis Irujo Fatuarte

Regidors i regidores
Sra. Montserrat Pons i Vallès
Sr. Josep Camprubí Duocastella
Sr. Josep Empez i García
Sra. Aida Guillaumet i Cornet
Sra. Anna Torres i García
Sr. Francesc Caballo i Molina
Sra. Montserrat Selga i Brunet
Sr. Francesc de Puig i Viladrich
Sr. Antoni Llobet i Mercadé
Sr. Josep Maria Subirana i Casas
Sr. Xavier Javaloyes i Vilalta
Sra. Carina Rius i Díaz
Secretari general accidental
Sr.
Interventor

Lluís Granero i Vilarasau
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Sr. Josep Trullàs i Flotats
ABSENTS
Regidors/Regidores
Sr. Ignasi Perramon i Carrió
Sra. Maria Mercè Rosich Vilaró
Sra. Maria Rosa Riera Monserrat
Sr. Josep Maria Sala i Rovira
Sr. Josep Vives i Portell
Sra. Rosa Maria Carné i Barnaus

El senyor José Luis Irujo i Fatuarte s’absenta durant el debat del punt 2.1.1 i
ja no es reincorpora a la sessió.
La Presidència obre la sessió quan són les 13 h i 38 min i després de
comprovar el quòrum d'assistència necessari perquè pugui ser iniciada,
s’entra tot seguit en el coneixement dels assumptes compresos a l'ordre del
dia següent:
1.

PRONUNCIAMENT DEL PLE SOBRE LA URGÈNCIA DE LA
CONVOCATÒRIA I, SI ESCAU, RATIFICAR-LA

L’alcalde explica que la urgència de la convocatòria ve donada, en el primer
dictamen, per la necessitat d’aprovar la plica de Fomento de Construcciones
y Contratas, i en el segon dictamen, per tenir lligat el finançament de la fusió
de l’Anselm Cabanes per tal de poder realitzar les obres com més aviat millor
, perquè afectin el mínim possible al proper curs 2001-2002.
L’alcalde sotmet a votació la urgència de la convocatòria, la qual s’aprova per
unanimitat dels 19 membres presents.

2.

ÀREA DE SERVEIS CENTRALS I PROMOCIÓ ECONÒMICA

2.1

ALCALDIA PRESIDÈNCIA

2.1.1 PRORROGAR I MODIFICAR LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA
DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I DE
NETEJA DE LA VIA PÚBLICA DEL MUNICIPI DE MANRESA,
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ADJUDICADA A FAVOR DE L’ENTITAT MERCANTIL FOMENTO DE
CONSTRUCCIONS Y CONTRATAS, S.A.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde president, de 26 de juny de
2001 que, transcrit, diu el següent:
“ Atès que el ple de la corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 1 de
desembre de 1992, va adjudicar el contracte de la concessió administrativa
del servei de recollida de residus sòlids urbans i de neteja de la via pública
del municipi de Manresa, a favor de l’entitat mercantil FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A., per un termini de 8 anys
comptats a partir de l’1 de gener de 1993.
Atès que el proper 30 de juny finalitza el termini de la concessió després
d’una pròrroga de 6 mesos, necessària per poder determinar les
modificacions a introduir en el servei obligades per la nova normativa en
matèria de gestió de residus i per l’estat d’execució de les infrastructures de
tractament de residus.
Atès que l’entitat mercantil FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS, S.A., ha presentat mitjançant escrit de referència registre
d’entrada 17942/22.06.2001, un estudi definitiu de proposta de pròrroga i
modificació del servei, per tal que sigui acceptat per l’Ajuntament.
Atès l’informe conjunt emès en data 25 de juny de 2001 pel cap de servei
d’Obres i Manteniments i per la cap de secció d’Hisenda, en relació a la
pròrroga i modificació de la concessió.
Vist l’informe jurídic que figura a l’expedient emès pel cap de la Unitat de
Contractació i Patrimoni.
De conformitat amb la clàusula 4a del plec que regula l’esmentada
concessió.
Com alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, proposo al ple de la
corporació l’adopció del següent
ACORD

PRIMER. Prorrogar la concessió administrativa del servei de recollida de
residus sòlids urbans i de neteja de la via pública del municipi de Manresa,
adjudicada
a
favor
de
l’entitat
mercantil
FOMENTO
DE
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A., per acord plenari d’1 de
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desembre de 1992. La pròrroga de la concessió serà per un termini de 8
anys, compresos entre els dies 1 de juliol de 2001 i 30 de juny de 2009
(ambdós inclosos), de conformitat amb la clàusula 4a del plec que regula
aquesta concessió aprovat pel ple de la corporació en sessió del dia 28 de
setembre de 1992.
SEGON. Modificar la concessió administrativa prorrogada en el punt
anterior, en el sentit d’adaptar el contingut del servei a la realitat sorgida
arran de l’entrada en vigor d’una nova normativa reguladora de la gestió
residus amb posterioritat a l’inici de la concessió i a l’estat d’execució de les
infrastructures de tractament de residus (planta de compostatge i
deixalleria). Les principals novetats que incorpora aquesta modificació es
desglossen a continuació:
1. Denominació de la concessió:
El servei concedit passa a anomenar-se Concessió administrativa de
l’explotació del servei de recollida de residus municipals i de neteja
de la via pública del municipi de Manresa.
2. Recollida de residus:
– Implantació de la recollida selectiva de la matèria orgànica 3 dies
a la setmana (4 dies durant els mesos d’estiu), mitjançant vehicles
de càrrega posterior.
– Implantació de la recollida lateral del rebuig en aquells punts del
municipi on sigui possible.
– Recollida del rebuig en diumenges.
– Reforç de la recollida porta a porta del cartró.
3. Neteja viària:
– Reassignació de nivells i cobertura de nous creixements,
mitjançant l’augment de recursos en la totalitat dels nivells.
– Creació d’una brigada de repàs del casc antic.
4. Altres:
– Creació d’una brigada de desbrossaments.

– Adaptació del servei de recollida i trasllat d’animals de companyia
abandonats a l’acabament del conveni subscrit amb la Diputació
de Barcelona.

5

– Adaptació del servei de recollida de residus sanitaris del Grup III
generats per serveis municipals a la nova normativa sobre gestió
de residus sanitaris.
5. Cànon total a origen del servei modificat:
El cànon total a origen del servei modificat és de 503.910.354 PTA
(3.028.562,22 EUR).
La modificació de la concessió aprovada en aquest apartat és fa per
acceptació expressa de l’oferta presentada per la concessionària mitjançant
escrit de referència registre d’entrada 17942/22.06.2001, el qual incorpora
la documentació següent, que s’annexa al present acord i passa a tenir
caràcter contractual:
•
•
•

Memòria tècnica explicativa de l’organització del servei.
Pressupost d’explotació de la concessió, desglossat en preus unitaris i
per serveis que porta incorporats.
Plànols.

Així mateix, la concessionària haurà de presentar en el termini d’1 mes
comptat a partir de la recepció de la notificació d’aquest acord, la
documentació tècnica relativa a la totalitat de la nova maquinària que
s’adscriurà progressivament a la concessió. La incorporació d’aquesta
documentació adquirirà caràcter contractual en el moment en què rebi la
conformitat dels serveis tècnics municipals.
TERCER. Aprovar el text refós del plec de clàusules que haurà de regir la
pròrroga de la concessió administrativa de l’explotació del servei de
recollida de residus municipals i de neteja de la via pública del municipi de
Manresa, el qual incorpora les modificacions a què fa referència el punt
anterior d’aquest acord.
QUART. Establir un règim transitori en la prestació del servei, motivat per la
necessitat d’adscriure a la concessió una nova dotació de material i
maquinària, de manera que transitòriament la concessió se seguirà prestant
en les mateixes condicions que les existents en l’actualitat, amb el següent
calendari d’implantació:
-

Incorporació de tots els serveis de neteja viària i altres el dia 1
d’octubre de 2001.

-

Incorporació al servei dels 2 vehicles recol·lectors de 10,5 m el
dia 15 d’octubre de 2001.

-

Inici del servei porta a porta ampliat el dia 15 d’octubre de 2001.
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-

Inici del desplegament de la recollida del rebuig mitjançant
càrrega lateral el dia 15 de desembre de 2001. Desplegament
total abans del dia 1 de juliol de 2002.

-

Inici del desplegament de la recollida de matèria orgànica dels
habitatges el dia 15 de desembre de 2001. Desplegament total
abans del dia 15 de desembre de 2002.

-

Disposar de la totalitat del material i maquinària que s’ha
d’adscriure a la concessió abans del dia 1 d’abril de 2002.

La repercussió econòmica que tindrà l’aplicació d’aquest calendari gradual
d’implantació suposarà la percepció per part del concessionari del cànon
pels serveis realitzats d’acord amb les condicions existents en l’actualitat,
llevat d’aquells capítols en què es vagin incorporant els nous serveis, els
quals s’abonaran d’acord amb els preus unitaris que figuren a l’oferta
presentada per la concessionària i que ha estat acceptada per l’Ajuntament.
Els costos d’amortització per a l’adquisició de material i maquinària seran
facturats des del primer dia de vigència de la pròrroga.
L’entrada en funcionament dels diferents serveis d’acord amb el calendari
establert en aquest apartat es formalitzarà mitjançant la signatura d’una
acta d’entrada en funcionament. L’acta serà subscrita per un representant
de l’Ajuntament i un representant del concessionari amb poder suficient,
donant-ne fe el secretari general de l’Ajuntament.
CINQUÈ. Constituir una comissió tècnica integrada per un representant del
concessionari i pel cap de servei d’Obres i Manteniments de l’Ajuntament de
Manresa, encarregada de valorar i determinar el material i maquinària que
hagi de revertir a l’Ajuntament un cop esgotat el termini inicial de la
concessió i el període transitori indicat al punt 4t d’aquest acord, així com la
possibilitat de recompra per part de la concessionària de part o la totalitat
d’aquest material, amb l’abonament del preu corresponent. El termini màxim
en què hauran d’estar finalitzats aquests treballs que s’atribueixen a la
Comissió tècnica serà el dia 30 de juny de 2002.
SISÈ. Requerir a la concessionària la constitució d’una garantia definitiva
complementària per un import de 6.713.794 PTA (40.350,71 EUR),
equivalent a la diferència existent entre el 4% del pressupost del servei
modificat a origen i l’import de la garantia definitiva de la concessió
constituïda a la caixa de la corporació en l’actualitat. El concessionari haurà
de constituir la garantia indicada en el termini de 15 dies, comptats a partir
de la notificació d’aquest acord.
SETÈ. Facultar el senyor alcalde president per a la signatura de la
documentació necessària per a la complimentació de l’expedient”.
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La senyora Selga i Brunet comença la seva intervenció dient que aquest
servei es va adjudicar a Fomento de Construcciones y Contratas l’any 1993,
per un període de 8 anys, i es preveia una pròrroga de 6 mesos, per la qual
cosa estan a punt d’exhaurir aquesta pròrroga. Els motius d’aquesta primera
pròrroga forçosa van ser per tenir temps de valorar, estudiar i preparar tot el
nou servei, el qual s’havia de dotar de canvis substancials. Transcorregut
aquest termini, tenen tota la documentació preparada, les condicions
tècniques i econòmiques, estudiades i és la documentació que porten avui al
Ple.
En el plec de clàusules inicial ja es preveia la possibilitat de fer una pròrroga
amb l’actual concessionària, s’han valorat els pros i els contres i han vist més
punts a favor de fer una pròrroga. De tot el que demanava l’Ajuntament,
l’oferta última que els ha fet l’empresa han vist que era equilibrada i correcta,
per la qual cosa, consideren adient proposar la pròrroga de la concessió de
recollida d’escombraries i neteja viària a l’actual concessionària. En un
moment anterior, havien plantejat la possibilitat de si seria convenient fer
concurs, però valorades totes les circumstàncies, i l’última l’econòmica, que
també ha estat favorable, aquesta és la proposta que es fa.
Pel que fa al nou servei, ja n’han parlat altres vegades, els seus continguts
són coneguts per la premsa, ve donat, sobretot, per dos condicionants: d’una
banda, el creixement de la ciutat que comporta la necessitat de redimensionar
tota l’estructura d’organització de la neteja, adequar bé tots els equips de
neteja a la màxima rendibilitat, a la màxima eficàcia i al màxim servei als
ciutadans. I, de l’altra banda, tota la nova legislació en tema de residus que
fa necessària una adequació de l’Ajuntament a aquesta nova legislació. Com
que la planta de compostatge està pràcticament acabada i la legislació de
residus de l’any 1993 de la Generalitat els obligava a fer la recollida de
matèria orgànica, han demanat que s’incorporin aquests nous serveis al plec
de clàusules actual, amb l’oferta econòmica corresponent. Aquests nous
serveis són: la implantació de l’orgànica, una modernització de la maquinària
tècnica, la implantació de la càrrega lateral, que ja s’està fent a la majoria de
ciutats, ampliar el servei de recollida de residus els diumenges i, fent una
aposta en temes de minimització de residus, ampliar el circuit de recollida de
cartró porta a porta per evitar que aquest vagi a l’abocador.
Pel que fa a la neteja viària, es fa una reassignació dels equips de neteja de
la ciutat, hi ha un increment substancial de personal i de territori, es crea una
brigada al barri vell per necessitat de fer neteges més intensives en un lloc
que és usat més intensivament per tota la ciutat i també és crea una brigada
de desbrossaments. Actualment, el desbrossament no estava previst en el
contracte, a efectes pràctics el feia el servei de neteja però en detriment
d’altres serveis, com era el manteniment, buidat i neteja de les papereres, i
altres serveis que quedaven amb un dotació que no era la correcta.
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Amb tots aquests nous serveis que s’incorporen a la concessió, el cànon
quedarà establert en 503.910.354 pessetes. Aquest cànon és amb preus de
l’any 1992. Pel que fa a l’actualització per a l’any 2001, aquest servei,
implantat al cent per cent, té un cost de 656.000.000 pessetes. Això
representa un augment del 22 % del servei que tenien fins ara, que
desglossat en els dos apartats, un 38 % correspon a l’augment de recollida i
de residus i un 10 % correspon a l’augment de neteja. Amb increment lineal
de diners són uns 80 milions més de servei amb residus i uns 30 milions amb
neteja. Això és tot pel que fa al cost econòmic del nou servei.
Hi ha una part d’aquest servei que afecta a una sector molt sensible de la
ciutadania i que voldria comentar una mica perquè sempre ha estat tema de
debat i de polèmica: Una part d’aquest servei es paga directament amb un
rebut que a tots els ciutadans se’ls factura a finals d’any: la taxa
d’escombraries que inclou una part del servei de recollida de residus i inclou
altres costos que cobreix l’Ajuntament, com són el que es paga d’abocador, la
recollida selectiva, la deixalleria i despeses generals i de personal directe de
l’Ajuntament. L’any 2000 es va facturar una taxa d’escombraries de
324.000.000, va ser equilibrat amb el que costava realment el servei. El 2001,
quan van parlar de l’augment de la taxa d’escombraries, ja van avançar que
segurament s’hauria d’incrementar un 24 %, però van pactar amb la ciutat en
general, que l’oferta que farien des de l’equip de govern era que farien un
augment del 12 % per la taxa del 2001 i un augment del 12 % per la taxa del
2002. Quan van avançar aquests números, no havien calculat encara els
últims costos que s’han incorporat, és a dir, no hi havia el servei de recollida
els diumenges, amb la qual cosa els números els han sortit més alts dels
previstos. A la pràctica, això vol dir que el que facturarà l’Ajuntament a la
ciutat de Manresa són 362 milions de pessetes i el que preveuen que pot
costar el servei que ara porten a l’aprovació del Ple serà de 378 milions el
2001, si s’implanta al cent per cent a partir de l’1 de juliol. Com han vist en
l’acord que proposen, hi ha un període transitori d’implantació del servei. Hi
ha una dificultat de poder adquirir d’un dia per l’altre tota la maquinària de
càrrega lateral, tota la maquinària que representa una inversió important i hi
ha uns períodes d’entrega. Per això s’estableix un període transitori, que
després el comentarà amb detall. Però ara vol avançar que a l’octubre de
2001 faran una valoració dels costos reals que se suporten, perquè aquests
que acaba de dir són els teòrics si s’implantés el servei al cent per cent a
partir de l’1 de juliol. Aquest nou servei, amb preus reals del 2002, implantat al
cent per cent i amb l’IPC, tenint en compte que parla de costos de gestió de
residus, que inclou el preu de la nova concessió, però també inclou les altres
despeses com la deixalleria, l’aportació de la Mancomunitat... que es facturen
conjuntament amb la taxa d’escombraries, serà de 448.000.000 pessetes.
El període transitori és el següent: A partir de l’1 d’octubre, incorporació de
tots els serveis de neteja viària; incorporació d’una parts dels vehicles
recol.lectors a partir del 15 d’octubre, amb la qual cosa, amb la incorporació
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d’aquests vehicles, hi haurà serveis que es podran començar a partir
d’aquest dia; la recollida del rebuig mitjançant càrrega lateral es farà a partir
del 15 de desembre de 2001 i desplegament total abans del l’1 de juliol de
2002. I el desplegament de la recollida de matèria orgànica a partir del 15 de
desembre de 2001 i desplegament total abans de 2002. Com a data última
d’entrega de tota la maquinària i, per tant, de tots els serveis, seria l’1 d’abril
de 2002. La repercussió econòmica d’aquest règim transitori serà
progressiva, a mesura que es vagin incorporant els serveis s’anirà pagant el
cànon segons el que li pertoqui d’incorporació de nous serveis. L’única cosa
que es compte a partir de l’1 de juliol de 2001 és les amortitzacions de tota la
maquinària per fer-ho d’una manera més fàcil pel que fa a càlculs i perquè
totes les amortitzacions es puguin acabar en la mateixa data i no representin
una complicació quant a càlculs econòmics pels Serveis Financers.
Aquest desfasament de la taxa d’escombraries, que representa que estant
calculant un cost econòmic més alt del que han previst facturar, quedarà
corregit per aquesta implantació progressiva dels serveis. Al no entrar tots els
serveis en funcionament de cop, hi haurà un estalvi aquest any que es podrà
posar l’any que ve. De tota manera, hi ha el compromís que a la tardor de
2001 es podrà presentar amb números afinats.
Quant al plec de clàusules, la senyora Selga explica que s’ha fet un refós
perquè incorpori totes les necessitats jurídiques i tècniques que han de
regular aquest servei. Creu que el treball que s’ha fet fins ara ha estat
complet, intensiu, fet a fons, han intentat avançar-se a totes les possibilitats, a
totes les coses que poguessin ballar, perquè des del moment que es comenci
tinguin el mínim de disfuncions possibles.
Aquest servei afecta a tota la ciutat, a 65.000 persones dia rere dia, és un
tema de ciutat. Aquests arguments que ha donat són per convèncer l’oposició
del vot favorable que s’hauria de fer, creu en aquest plec de clàusules, en
aquesta renovació que proposen, no és un servei del qual només se’n
beneficiï una part de la ciutat i una altra part quedi sense, insisteix en què és
un tema de ciutat . I a més, han tingut la voluntat d’incorporar-hi les reiterades
crítiques que han anat assumint. Eren conscients que la ciutat necessitava
una renovació total en neteja, han escoltat moltes vegades les demandes i
creuen que les han assumides en aquest plec de clàusules. Es tracta d’un
servei complet, ambiciós, i amb molts reptes de futur, per la qual cosa
necessita la implicació de tots els ciutadans, de tots els grups polítics, perquè
no és només un servei neutre, sinó que és un servei actiu, de tots els
ciutadans, de tots els grups polítics. La implantació de la recollida orgànica,
de l’ampliació del porta a porta, el voler donar un bon servei a la ciutat,
necessita també el suport polític de tots els grups municipals. No li agradaria
que algú es mirés aquest tema des de la barrera, pensant que el govern de
la ciutat ha decidit destinar aquests diners a aquest objectiu i no a un altre.
Està clar que és una decisió de govern legítima, però és un servei obligatori
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per a tota la ciutat i volen complir-ho amb responsabilitat, volen complir-lo
amb la confiança que se’ls ha donat a través del vot.
Recorda que ja a l’any 1992 es va considerar que aquest era un tema
important, va haver-hi un canvi fonamental a la ciutat i per això era necessari
aquest consens, es va passar de deixar les bosses al carrer a dipositar-les al
contenidor. Ara també representa un canvi molt important perquè implica la
recollida de la matèria orgànica diferenciada, implica una voluntat de
minimitzar i recollir els residus i és per això que creu que tots els grups estan
d’acord amb aquests objectius . Per tot això, demana al Ple el vot favorable a
aquest dictamen.
El senyor Javaloyes i Vilalta diu que tal com ha manifestat la regidora, és
evident que es tracta d’un dictamen d’una importància molt gran per a la
ciutat de Manresa. Entre d’altres qüestions, perquè realment el plec de
condicions del que es vol fer en els propers anys, és una aposta decidida i
una aposta en ferm per intentar reduir l’impacte negatiu de la brossa i de la
neteja a la nostra ciutat. Consideren que aquest nou servei que s’ha de dur
a terme és imprescindible, consideren que el servei de neteja s’havia de
millorar, i aquest nou plec de clàusules és un pas per intentar millorar-lo,
s’han ampliat molt els conceptes que fins aquest moment hi havia en la
neteja de la ciutat. El que és pròpiament el plec de clàusules i el servei que
s’ha de dur a terme és positiu. Una altra cosa seria les consideracions a fer
sobre si per tenir aquest servei aquest any han incrementat el rebut
d’escombraries dels ciutadans un 12 %, quan aquest servei encara no s’ha
vist. Una altra cosa seria aquest 12 % de servei, que a partir de l’1 de juliol
ja hauria d’estar en pràctica, però el mateix plec de condicions parla que
serà a primers del mes d’octubre, i que el proper increment de la taxa
d’escombraries del 2002, sigui realment aquest 12 % o no. Des del Grup
Municipal del Partit Popular se’ls fa molt difícil que a l’octubre puguin fer una
anàlisi dels costos reals d’aquest nou servei quan, en definitiva, el que està
previst és que aquest servei es posi en marxa a començaments d’octubre.
Ho diu i ho esmenta perquè d’extrapolacions se’n poden fer i ja se n’han fet,
per això hi ha l’estudi realitzat i més que res, han de ser molt conscients de
si realment cal incrementar un 12, un 13 o un 8 % la taxa del servei de
neteja de l’any que ve. Creu que, malgrat ser necessari aquest nou plec de
clàusules, malgrat ser necessari aquest sistema de recollida, també cal ser
molt curosos en el sentit que no cal exigir a la ciutadania més del que és
imprescindible, més del que, en definitiva, rep a canvi del que paga.
El GMPP votarà a favor d’aquest dictamen, entre d’altres qüestions perquè
creuen que, com a dit la regidora, és necessari per a la ciutat, tothom s’hi ha
d’implicar. No parlaria necessàriament de consens perquè no és una
qüestió de consens, sinó que és una qüestió de consciència perquè quan
veuen que la ciutat està en les condicions que està, que està bruta, fa que,
evidentment, hagin de fer aquest pas endavant. Independentment de la
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recollida de residus sòlids, també prestaran una especial atenció al servei
de neteja viària. És on més els ciutadans veuen que realment el servei és
alguna cosa més que no pas deixar la bossa d’escombraries en un
contenidor perquè el recullin. És on la ciutadania veu que s’estan fent els
passos necessaris per tenir una qualitat de vida adequada. Aquesta serà
una de les premisses en la qual insistirà més el GMPP, perquè, a part de la
qualitat de vida de la ciutadania, també significa que tothom agafa
consciència que no cal embrutar innecessàriament els carrers de la ciutat. I
això és un peix que es mossega la cua, és una qüestió pedagògica que tots
han d’anar realitzant, però qui primer ha de donar exemple és l’Ajuntament
a través d’aquest plec de clàusules. Per tot això, votaran a favor, però
demana que es tingui en compte l’extrapolació dels costos reals per la taxa
que volen aplicar l’any que ve, que siguin els necessaris i imprescindibles,
d’una banda i, de l’altra, que el servei de neteja viària sigui efectiu, perquè
no és pas el que tenen ara.
El senyor de Puig i Viladrich intervé dient que quan la senyora Selga, al
final de la intervenció ha demanat el vot favorable, a ell li han sorgit més
dubtes. Després ho ha intentat arreglar, però ha parlat d’un pacte de ciutat
respecte de les taxes escombraries. Recorda que el GMCiU no va participar
en cap pacte de ciutat respecte de les taxes d’escombraries. Ahir, a la
Comissió, va manifestar la voluntat que es replantegés aquest 12 % de l’any
que ve quan sàpiguen totes les dades. A la Comissió és va dir que
l’augment del cost de la recollida de residus municipals, respecte del que
era l’anterior concessió, pujaria un 22%.
Quan es van aprovar les ordenances fiscals, el GMCiU ja va manifestar els
seus dubtes sobre l’aplicació de les taxes del mes de juliol, perquè
aplicaven el 50 % i quan arriba el moment, veuen que era un dubte
raonable.
Afegeix que avui ha tingut la sensació de massa provisionalitat, cosa que
ahir a la Comissió no li ho va semblar, sinó que li va semblar que tot era
més concret. Al GMCiU, i suposa que a la ciutadania en general, li ha de
saber greu o no li ha d’agradar que un tema tan important com és la
recollida de residus municipals i la neteja viària d’aquesta ciutat ho hagin de
passar de pressa i corrents en un ple extraordinari a finals de juny, quan
entenen que hi ha hagut un temps més que suficient per poder-ho haver fet
d’una altra manera, per passar-ho per un ple ordinari. Sempre han tingut la
sensació que són curts de feina, però per poder debatre aquest tema, i tot
s’ha de dir, tant regidors com tècnics han fet tot l’esforç per donar totes les
explicacions i tota la documentació, que quedi molt clar que tots han fet un
esforç, però el GMCiU ha hagut d’anar molt de pressa per parlar-ne. És un
tema de 6.000 milions de pessetes en 8 anys i creu que haurien hagut
d’estar una mica més sensibles.
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Retornant a l’objecte del dictamen, el senyor de Puig diu que estan satisfets
del plec de clàusules que avui es porta a aprovació. El troben ben treballat,
els porta a una millora important de la qualitat, de la recollida dels residus
municipals i de la neteja d’aquesta ciutat, sobre tot si són capaços de fer la
implantació de forma ràpida i de seguir el plec de clàusules que aproven
avui. Quant a la part tècnica, els nous recorreguts, les diferents maneres de
recollida, la recollida orgànica, etc, és un plec de clàusules que els dóna
tota la confiança que poden tenir una ciutat neta i endreçada, cosa que
darrerament no passava. De tota manera, segueixen tenint la voluntat
dividida pel que ha dit abans, per la urgència i també perquè entenen que
l’equip de govern, aquest any, durant dos moments puntuals no els ha
informat amb suficient claredat: el primer moment va ser quan van aprovar
les ordenances fiscals, i els van dir que la implantació del nou servei de
recollida seria l’1 de juliol. Avui, aproven un dictamen, i els diuen que aquest
servei no s’implanta l’1 de juliol sinó que hi ha una situació transitòria que
s’estira fins el 15 de desembre de 2002. En segon lloc, quan van aprovar la
pròrroga de 6 mesos, els semblava que aquest període de temps era
suficient perquè en el dia d’avui no haguessin hagut de fer urgència, i ho
tinguessin clar. Per aquests dos motius, té la sensació que no només se’ls
ha informat malament o que se’ls ha portat mal encaminats a ells, sinó que
també han portat mal informats, mal encaminats, a la resta de la ciutat.
També seria bo que els ciutadans sabessin que la nova concessió
representa d’augment de costos 119 milions de pessetes aproximadament,
respecte de l’anterior i també que d’aquests diners 89-90 van destinat al
que són residus municipals i la resta al que és neteja viària.
Al GMCiU li agradaria que els contestessin tres qüestions que els queden
pendents: Primera: els 23 milions que es destinen al manteniment de la
deixalleria, per quins conceptes són. Segona: Si l’equip de govern té la
voluntat d’intentar accelerar o intentar reduir la situació transitòria, perquè
dóna la sensació que han anat una mica lents. Si en comptes del 15 de
desembre de 2002 poden passar, per exemple, al 15 de juliol de 2002, seria
un avanç important. Tercera: Quan el mes d’octubre sàpiguen una mica la
situació real del cost de la recollida dels residus municipals, si l’equip de
govern replantejarà, o bé els donaran opció d’opinar abans no arribi a la
Comissió i abans no arribi al Ple, l’import de l’augment de la taxa per a l’any
2002, ja que CiU va ser l’únic grup que s’hi va oposar i per no arribar al
debat dels pressupostos per al 2002 i repetir el mateix discurs que l’any
passat. Si poguessin trobar una solució abans, es donarien per satisfets.
La senyora Selga i Brunet diu que, respecte al pacte de ciutat, és cert que
s’ha equivocat, ho ha interpretat com un tema personal, que era un pacte
de l’equip de govern amb la ciutat, perquè sí que es van comprometre a fer
l’augment del 12% el 2000 i el 12 % el 2001. Aquest pacte que han fet, el
mantindran, i és en aquest sentit que volen mantenir aquest 12 %. Amb el
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12 % del 2001, amb el cent per cent dels serveis implantats, hi hauria un
desfasament de 40 milions, és a dir, facturarien a la ciutat 405 milions i el
que costa el servei amb preus del 2001, amb l’IPC actualitzat, són 448
milions. Mancarien diners, però com que creuen que es recuperaran en la
fase transitòria, són els que destinaran a la taxa d’escombraries del 2002,
que s’aprovarà a la tardor d’aquest any. Replantejar a la baixa és inviable,
perquè els números els apunten que serà negatiu. El que han de fer és
equilibrar-ho i creuen que ho podran fer.
S’ha parlat de massa provisionalitat en el règim transitori. En el plec de
clàusules s’estableixen unes dates màximes d’incorporació i això dóna
garantia que aquesta transitorietat no serà “in extremis”, sinó que hi ha un
compromís de l’Ajuntament, un compromís de l’empresa a través d’aquest
plec de clàusules. Quan fan servir la data de 15 de desembre de 2002, no
han donat informació incompleta, perquè és la data màxima d’incorporació
de la matèria orgànica i des del primer dia sempre han parlat que la
incorporació de la matèria orgànica és per fases i necessita unes etapes
d’implantació, i sempre han dit que seria d’1 any. Dir 1 any és un programa
ambiciós i s’hi haurà de fer molt seguiment per complir-lo, no és una data
llunyana. Ciutats com Manresa han fet processos d’implantació més lents,
fins i tot en la matèria orgànica. Pel que fa a la incorporació d’altra
maquinària, el règim transitori preveu dates anteriors, d’una part de
maquinària, abril com a màxim, i la majoria estarà incorporada a primers de
l’any 2002.
Pel que fa a la urgència d’última hora, s’haguessin pogut plantejar fer una
altra pròrroga d’un mes amb el règim actual, perquè el temps necessari per
estudiar totes les variants tècniques, totes les variants econòmiques, l’estudi
d’ubicació de contenidors que se l’han mirat dues i tres vegades, l’estudi de
dissenyar bé les zones de neteja, ha merescut la pena fer aquest esforç i
malgrat que no puguin començar-ho tot l’1 de juliol, prefereixen treballar
amb aquest desfasament. L’1 de juliol no es veurà encara cap servei, però
com més aviat prenguin aquest acord, més aviat serà possible que entrin
els serveis en funcionament. Si retardaven l’acord, pitjor, i si l’avançaven
encara hi hagués hagut més provisionalitat i urgència. Creu que hi han
arribat amb el temps suficient, justet i accepta la crítica, ja que els hagués
agradat fer-ho amb més temps de previsió.
Pel que fa a la pregunta concreta dels 23 milions de manteniment de
deixalleria, l’any 2000 se’n van destinar 17 a la compra d’una bàscula,
d’ordinadors i de maquinària. Per a l’any 2001, una part d’aquests diners
aniran destinats a gestió, la plica va sortir per import de 20 milions i la resta de
diners es destinarà a la construcció d’un magatzem a la deixalleria per ubicarhi els residus que es recolliran i que convé que estiguin coberts. És a dir, que
per al 2001, una part es dedica a gestió i la resta a posar el complements
necessaris. Al 2002, la part de gestió serà més alta i quedarà un petit import
per introduir les millores necessàries.
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Quant al règim transitori, ja ha dit que el plec preveu dates màximes, però els
esforços i la dinàmica de l’Ajuntament és començar els serveis al més aviat
millor. Per exemple, quant a la incorporació de l’orgànica es parla del 15 de
desembre de 2001, però està preparat perquè es faci recollida orgànica a
grans productors si no potser el juliol, sí al setembre. Dins del servei actual,
es buscarà la màxima eficàcia i si hi ha contractació de nou personal, que
puguin fer doble servei amb la mateixa maquinària.
El senyor Javaloyes i Vilalta diu que el GMPP entén que ho hagin fet així,
amb caràcter d’urgència. L’equip de govern es va comprometre que l’1 de
juliol hi hauria un nou servei, que això implicaria un increment de taxa, i que
prorrogar un mes més aquesta situació hagués estat un contrasentit, fins i tot,
per la seva coherència. No comparteixen que ho hagin hagut de passar per
un ple extraordinari, però entenen els motius que els han portat a aquest
extrem. No comparteixen que hagi estat un ple extraordinari perquè, a part
que el tema es mereix ser tractat d’una manera més exhaustiva i amb més
tranquil.litat, l’equip de govern ja va decidir a la tardor del 2000, que hi hauria
un increment tarifari important, perquè hi hauria un canvi important i cabdal en
el servei de recollida de neteja. Això vol dir que abans de l’estiu del 2000 ja
estaven treballant en aquest aspecte. Consideren que un any dóna molt de si
per treballar i que no hagués calgut anar a corre cuita, tenint en compte que
ahir a la Comissió, encara s’estava “picant” la plica, ja que en va demanar una
còpia i se li va dir això. Entenen que hi havia el compromís que l’1 de juliol hi
hauria un nou servei de neteja, una altra cosa és la realitat, ja que la mateixa
plica els diu que l’1 de juliol no hi haurà aquest servei en funcionament. I això
és el que més preocupa al seu grup, ja que la regidora parla de dates
màximes i ell no ho llegeix enlloc. El que veu és “incorporació de tots els
serveis de neteja viària i altres, el dia 1 d’octubre”, “incorporació de 2 vehicles
recol.lectors, el dia 15 d’octubre”. En l’únic concepte que posa abans és
“adscripció de tot el material i maquinària abans de l’1 d’abril”. Per tot això,
consideren que no hi ha màxims, el qui hi ha són mínims, és la voluntat ferma
d’intentar fer un nou servei de recollida, però en tot cas, insisteix en el fet que,
parlar a l’octubre del cost que això pot representar quan és l’octubre que està
previst que entri en funcionament, i tenint en compte que aquest servei que
costarà tants diners al cap de l’any, estarà desenvolupat el 15 de desembre
de 2002, els dóna peu a fer la reflexió que es mirin la taxa, però que siguin
curosos i una mica més seriosos.
El senyor de Puig i Viladrich diu que quan parla amb la regidora de la
urgència d’aquest tema, no es refereix a una pròrroga d’un mes més o
menys, sinó que es refereix a començar un mes abans, anar una mica més
d’hora. El problema/sort que té l’equip de govern és que saben que tenen les
votacions segures, i això és important. Tenen 15 regidors i no necessiten mai
l’oposició per aprovar coses, i ho diu carinyosament, no vol que ningú se senti
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ferit. Però recorda altres èpoques en què mai tenien majoria i sempre havien
d’anar a buscar els vots, i això fa ser als polítics un pèl més humils.
La decisió de vot que prenen en aquest plec de clàusules, no la prenen per
una situació de confiança amb l’equip de govern, sinó que la decisió que
prenen sobre el vot d’avui la prenen per la responsabilitat que tenen dins de la
ciutat, per la voluntat de govern que tenen, tot i que en aquest moment no en
poden gaudir, però lògicament sempre mantenen aquesta línia i la
responsabilitat els porta a donar el vot afirmatiu a aquest dictamen, perquè
entenen que qualsevol cosa que suposi una millora de la situació actual de
neteja és bona per aquesta ciutat. Però també vol dir a l’equip de govern i a
l’alcalde que faran el possible per motivar-los a què aquesta situació
transitòria sigui el més curta possible i que els beneficis d’aquest plec de
clàusules que avui aprovaran es puguin traduir el més ràpidament possible en
benefici de tots els ciutadans i ciutadanes de Manresa.
La senyora Selga i Brunet agraeix el vot favorable i creu que aquesta
responsabilitat que han manifestat serà més fàcil tirar-la endavant de manera
conjunta. Pel que fa a la taxa d’escombraries, que el senyor Javaloyes ha
insistit sobre la possibilitat de replantejar-la, la senyora Selga manifesta que
seran molt transparents com han estat fins ara, en números, en informació, i
dins d’aquesta responsabilitat podran valorar realment el que representa la
seva proposta. Quan mirin els números a l’octubre, tal com s’han compromès,
si segueixen alts, no poden demanar una baixa en la taxa d’escombraries,
però es comprometen a presentar aquests números per no caure en
interpretacions una mica tendencioses.
Agraeix el seu vot i diu que faran els esforços pertinents per avançar els
terminis.
El senyor Canongia i Gerona diu que en nom del Grup Municipal Socialista
vol fer una curta intervenció d’agraïment. A la regidora, per la feina que ha fet,
als serveis tècnics municipals – des del Servei d’Urbanisme i Medi Ambient,
fins a Secretaria, Contractació i Serveis Financers - , per l’esforç que han fet
per tirar endavant aquest projecte, altament difícil i complicat. I també vol
donar les gràcies al grups que avui no són al govern per la confiança que
tenen en què podran millorar aquest servei. Està convençut que la
responsabilitat en el tema dels residus és de tots, i que avui els polítics
d’aquesta ciutat estan donant exemple del que hauria de ser el tractament
dels residus a nivell de tot el país.
L’alcalde diu que amb aquest dictamen avancen d’una forma important, més
enllà dels matisos crítics o no crítics que puguin haver aparegut, i creu que
això el que fa és enriquir un cert procés que fa temps que van desenvolupant
dins del marc de l’Ajuntament, dins del marc de la Mancomunitat,
conjuntament amb el Consell Comarcal i amb la Junta de Residus, amb les
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millores que fan a l’abocador, la planta de compostatge, la deixalleria o la
selectiva. Creu que tots són bastants conscients que un dels reptes principals
que té aquesta societat, no tan sols aquesta ciutat és el del tractament dels
residus. I està absolutament convençut que aniran treballant en aquest camí,
més enllà de les discrepàncies mútues que puguin haver-hi. Com a alcalde,
vol agrair el to del debat i l’expressió de votació que s’ha realitzat en aquest
dictamen.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 18 membres
presents .
3.

ÀREA DE SERVEIS D’ACCIÓ CIUTADANA

3.1.1 REGIDORIA DELEGADA D’ENSENYAMENT I SERVEIS SOCIALS
3.1.1 APROVAR
EL
CONVENI
ENTRE
EL
DEPARTAMENT
D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I
L’AJUNTAMENT DE MANRESA PER A LES OBRES DE REFORMA
I ARRANJAMENT AL CEIP ANSELM CABANES DE MANRESA
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Ensenyament i
Serveis Socials que, transcrit, diu el següent:
“ Atès que a la localitat de Manresa es fan necessàries les obres de reforma
i arranjament del CEIP Anselm Cabanes per tal d'atendre les necessitats del
centre.
Atès que per a la realització d'aquestes actuacions es pretén establir els
adequats llaços de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de
Catalunya i l'Ajuntament de Manresa.
Atès que aquesta cooperació entre el Departament d'Ensenyament i els
ajuntaments està prevista a la Disposició Addicional 17.1 de la LOGSE i a
l'article 63.2.o) de la Llei 8/87, de 15 d'abril, municipal i de règim local de
Catalunya.
Atès que, així mateix, aquests llaços de cooperació es preveuen als articles
303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el
reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
Atès que l'article 90 del Decret Legislatiu 9/1994, de 13 de juliol, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, en les
modificacions introduïdes per les successives lleis de mesures fiscals i
administratives, preveu la concessió de subvencions en cas que els
beneficiaris siguin corporacions i entitats locals.
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Per tot això, el Regidor d'Ensenyament i Serveis Socials proposa al Ple de
la Corporació l'adopció dels següents:

ACORDS
Primer.- Aprovar el conveni a subscriure entre l'Ajuntament de Manresa i el
Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per realitzar les
obres de reforma i arranjament al CEIP Anselm Cabanes d'aquesta localitat.
Segon.- Cedir l'ús de la construcció realitzada al Departament
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a ser destinat a activitat
escolar.
Tercer.- Comprometre's a fer front a les despeses que s'originin amb motiu
d'aquest conveni.
Quart.- Facultar l'Alcalde a subscriure el present Conveni de conformitat
amb l'article 21.1.b de la llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del
règim local, i article 51.1.a) de la llei 8/87, de 15 d'abril, municipal i de règim
local de Catalunya.”
El senyor Mora i Villamate manifesta que al llarg dels darrers mesos,
l’Ajuntament de Manresa i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya han realitzat un procés de negociació al voltant de la
possibilitat de reordenar alguns centres educatius de la ciutat per tal de
millorar-ne l’oferta educativa. El punt de partida d’aquesta negociació rau en
el fet que a la ciutat tenen alguns centres de primària construïts per contenir
dues línies i que, actualment, en funció de l’evolució demogràfica, en tenen
una, i, per tant, amb espai suficient. D’altra banda, la necessitat de dotar a
la ciutat d’espais per a altres equipaments educatius, com era l’Escola
d’Idiomes, i també que hi havia algun centre de secundària ubicat en un lloc
que no era el més adequat des del punt de vista de l’ús i de la seva situació
en el territori. Tot plegat feia pensar, almenys sobre el paper, que era
possible reordenar els centres de tal manera que, fusionant dues escoles de
primària, el Cabanes i el Barjau, es poguessin alliberar espais per tal de
traslladar el centre de secundària Guillem Catà i, per altra banda, alliberar
les actuals instal.lacions del Guillem Catà, repartides en dues ubicacions,
una d’elles com a centre de l’Escola d’Idiomes.
Des de l’Ajuntament els va semblar que el plantejament era racional i que
suposava una millora de l’oferta educativa, sobretot per a la zona de la
Sagrada Família i de la Font dels Capellans i van considerar que des de la
corresponsabilitat del govern de la ciutat calia que s’impliquessin en aquest
tema i, en funció d’això, van obrir aquest procés de negociació, que ha
estat lent, que no ha estat exempt de tensions perquè era un tema complex.
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En tota aquesta qüestió, l’Ajuntament de Manresa ha intentat garantir que
els estàndards de qualitat de les operacions que es fessin de reordenació
fossin acceptables pel consens de la Comunitat educativa i que fossin
sostenibles econòmicament, perquè ja que estan gastant diners públics ho
fessin amb la màxima eficiència. El resultat final d’aquest procés el
consideren satisfactori i suposa, en definitiva, una inversió a l’edifici de
l’actual escola Anselm Cabanes d’aproximadament 150 milions de
pessetes, que serà finançat al 50 % entre la Generalitat i l’Ajuntament de
Manresa, més una altra inversió a l’edifici de l’actual Francesc Barjau, com
a futur centre de secundària Guillem Catà, que serà finançada íntegrament
per la Generalitat de Catalunya. Això suposarà la ubicació definitiva de
l’Escola d’Idiomes dins de l’actual edifici Guillem Catà al sector del Guix Les Cots.
El document que avui aproven és el primer dels convenis que caldrà signar
amb el Departament d’Ensenyament per tal de finançar el conjunt del les
obres. Les obres de l’Anselm Cabanes tenen un import total aproximat de
150 milions de pessetes, dels quals 110 seran invertits en el curs 20012002, i significarà l’adequació interior del centre, la redistribució d’espais i
l’ampliació del parvulari per tal d’ubicar les dues línies. Per a l’estiu de 2003
quedarà un muntant d’uns 40 milions de pessetes, que s’utilitzaran per
remodelar la façana exterior de l’Anselm Cabanes.
Aquest primer conveni té un import aproximat de 50 milions i existeix el
compromís polític del Departament d’Ensenyament de la Generalitat i, en
concret, de la Delegada Territorial, que en els successius exercicis i amb la
mateixa dinàmica del 50 %, s’aniran fent els convenis corresponents. No
obstant això, com que el millor per garantir que els calendaris es compleixin
és que l’obra es contracti en unitat d’obra i en unitat d’execució,
l’Ajuntament traurà a concurs el total dels 110 milions de pessetes, malgrat
que el conveni només suposa, aproximadament, els primers 50 milions i,
per tant, comprometrà una plurianualitat i avançarà els diners del seu
pressupost, comptant amb el compromís de la Generalitat que a principis de
l’any que ve tindran un nou conveni que els permetrà alliberar aquesta
plurianualitat i destinar aquests recursos, en principi compromesos amb
diners municipals, per a altres finalitats.
Per tant, entenen que el procés serà globalment positiu per a la ciutat, el
procés ja està en marxa, al llarg d’aquests mesos s’ha fet el procés de fusió
a nivell administratiu i a nivell pedagògic, procés que ha culminat aquests
últims dies amb el nomenament del nou equip directiu de l’escola fusionada.
Han decidit, i en el seu dia haurà de ser aprovat pel Ple, que aquesta escola
nova es dirà “La Font”. Aquests dies s’està fent tot el trasllat de mobiliari i
equipament de l’Anselm Cabanes al Barjau per tal que durant el curs 20012002 les dues escoles funcionin juntes dins de l’edifici del Barjau i puguin
deixar l’escola Anselm Cabanes absolutament lliure per fer les obres que
calguin. I a l’estiu del 2002 es puguin fer les obres menors d’adequació del
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Francesc Barjau com a centre de secundària. Tot plegat, té una certa
complexitat, afecta a molta gent i ha requerit un cert esforç de negociació
per part de tothom. Esperen que tothom compleixi amb els seus
compromisos i que això, en definitiva, redundi en benefici de la qualitat
educativa de la ciutat i de la millora de l’escola pública. Per tot això,
demana el vot favorable de tots els grups municipals.
El senyor Llobet i Mercadé manifesta que es troben davant d’un acord de
col.laboració entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Manresa
que és beneficiós per als equipaments educatius de la ciutat. Estan davant
d’un procés en el qual l’equip de govern, i molt especialment el regidor
d’Ensenyament, saben que CiU té una actitud constructiva, en línia amb la
voluntat de govern expressada abans pel president del grup municipal i, per
tant,
mai no han posat pals a les rodes en el tema. El regidor
d’Ensenyament ha parlat de tensions que inevitablement es creen en alguns
moments en les relacions entre administracions i, de fet, les gestions que,
humilment, han pogut fer des del grup municipal de CiU han estat per
intentar, si podien, rebaixar o desbloquejar algunes d’aquestes tensions.
També recorda gestions fetes per CiU abans de l’arribada de l’Escola
d’Idiomes a la ciutat, etc. Per tant, han de valorar positivament que hi hagi
relacions institucionals. Enlloc no està escrit que aquestes relacions hagin
de ser fàcils, però malgrat això és una evidència que aquesta col.laboració
institucional és una de les eines més beneficiosa per als ciutadans de
qualsevol municipi, en aquest cas, els de Manresa.
Lògicament, el grup municipal de CiU votarà afirmativament aquest conveni,
entre altres qüestions, perquè l’evolució demogràfica a la qual també ha fet
referència el regidor, els podia haver portat a una tessitura, teòricament molt
fàcil, de fusionar dues escoles i desentendre’s d’un equipament i,
afortunadament, tots han tingut la voluntat que això no passés, sinó tot el
contrari, que poguessin rendibilitzar equipaments de la ciutat per aconseguir
que els diversos serveis educatius estiguin en les millors condicions.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 18 membres
presents.

I a l’haver-se tractat ja tots els assumptes inclosos a l’ordre del dia, l’alcalde
aixeca la sessió, quan són les 14 h i 38 min, de tot el qual, com a secretari
accidental, certifico, i s’estén aquesta acta en els fulls del paper segellat de la
Generalitat núm................... i correlativament fins el ........................

El secretari accidental

Vist i plau
l’alcalde,

