
ACTA DE I"A, SESSIO ENMORDINARIA DEL

DE 13 DE MAIG DE 1982

Alcalde-President

Il.lin. Sr. Joan Cornet i Prat

Tinents dtAlcalde

En Jordi lvlarsal i M;ntala
En Ranon Puig i Soler
En Ranon L1-atjos i Planas
Na }Íaria-Teresa Vilajeliu i Roig
En Ramon Maj6 i Lluch
En Josep Sorinas i Nougés
m 

loSeg-tfr:f=.rrriga 
i caro

ConselLers

En l{anuel Cano i Navarro
Nr Eduard Bohigas i Santasusagna
En Josep Fuentes i Ribas
Nr lgnaSi Perramon i Carrió
En Lluis Tirneu i Roca
Na lvlaia-Angels Torrens i Vil-a
Na Concepció Cornas i Riu
Er Francisco Guillonia i Lasheras
En Jordi Perez i Picas
Er Joan Garriga i Rovira
Nr Bnili l{artinez i Ballester
Nr Andreu Descals i Codlna
E:r Josep Enpez i Garcia
En Valentf Brr;net i Corrons
* 

ItT:":.=cT3t 
i serrano

AbSentS jústificáts

En Pere Oms i Pons
t' 

3:o: !":":"f" 
i Brictrs

Secretari

t' 
Y:tl-99"1'=.totet 

i Mir6

Interventor

En Victori¡o Rodriguez i Santos
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A la Casa Consistorial de
del dia tretze de Maig de nil

la Ciutat de ir,lanresa, i a
nou-cents vuitanta dosr' es

quarts de
ixen sota

nou
1a

nicipal.

Obert lfacte es procedi a tractar de l'únic as$nrpte figurat en 1'Or-
dre del Dia, resolent-se en els seguents termes:

PRIMER.- PRESIDENCIA: PROPOSTES D'ACORD SOBRE APROVACIO DEL PRESSTJPOST MU-

Es varen llegirs les esmentades propostes, enbs que es proposava lra
dopci6 dels acords seguentsl

_ 
rrler" Aprovar el Pressupost Ordinari per a ltexercici de 1982, dta !

cord amb el Dictamen, emes per la Conissió d'Hisenda i informe de ltlnter-
ventor, el resr¡n del qual a nivell de capftols és el seguent:

Presidencia del Sr. A1calde,
esmentats abans, a Ltobjecte

previa convocatoria a lref , els senyors
de celebrar sessió extraordinaria del Ple lv[r-

ESTAT DE DESPESES
Capíto1s

1. Remuneracions de personal 488.039"649 pts.
2. Compra de bens corrents i  de serveis" 390.665.166 rf
5. Interesos 88.857.259 rr
4. Transferencies corrents .46.200.000 rl
ó .  Invers ions reals .  .  40"000"000 t l
7. Transferencies de capital
8. Variació dractius fi¡ancers
9. Variació de passsius financers. . . " 56'068 :273 t',

TOTAL ESTAT DE pESpESES . . . 1.119.295;310 Éts

ESTAT DIINGRESSOS

Capítols
1. Impostos directes
2. Inrpostos indirectes .
3. Taxes i altres ingresos
4. Transferencies corrents . .
5. Imgressos patrimonials.
6" Alineació inversions reals. .
7. '.llransferencies de caoital
8. Variació actius fi¡ancers
9. Variació pasius financers

TOTAI, ESTAT DIINGRESSOS 1 .119 .295 .510  r !

- 2. Aplovar tanmateix, les Bases drexecució r.rrides a ltexpedient, per
al desenvoh-rparnent del Pressr-rpost Ordinari de 198211.

Es llegiren a continuació tres esmenes presentades pels grups de re-
gidors, de1 PSUC, de centristes de catalunya-ucD i del PSAN, que proposa-
ven, respectivament, ltadopció dels seguents acords:

rrEfectuar al Pressupost lvlunicipal Ordinari per a 1982, 1es seguents=
modificacions:

421 .53 '1 .533  p ts .
81  . 210 .285  ' l

? ,69 .317  .861  r r
284.649 "631 

f ,
60 .  585 .  000  , ,

2 "  000 .000
1 .000

il

I t

I t

l l
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Ingressos

Partida

231 /03

DESPESES

Partida

Incrementar

1 .000 .000 ,  -

Incrementar

Total Partida

4.000 .  000 ,  -

Total Partida
182/s21
182/522
222/147
222/343
222 /717
2s8/s31
2s9/344

Partida
EE-BB'¿59/642

2s9/714
zss/717
271 / l1s

1 .000 .000 '  -
50  .000 ,  -

1  .000 .000r  -
600 .000 r  -

2  .  500.  000 ,
1 .000 .000r -

250 .000  |  -

Disininuir-'7001T0'0'-

i  . 000 .000r  -
1 .000 .000 ,  -
1  .400 .000r  -

500.  000 !  -

1  2 .  000 .000  |  -
300 .000 ,  -

2 .000 .000 ,  *
1 .100 .000 , -
7 .500 .  000  '  -
5 .001 .040r -

750 .000  '  -

Tótal Partida*3onmTi-
1 .000  "  000 '  -
4  .000 .000  |  -
8 .600 .000  r  -
1  . 5 0 0 . 0 0 0 t  - i l

"Reduir la partida 121/111 I ttDespeses representaci6 Corporaciót' de
10  "  200 .000  p ts  .  a  "1 .  500  "  000  p ts .

Incrementar La partida 222[147r ttDespeses. dt inrnobles ; Conservació
i preparacions ordinaries: Centres de detencldtt, de 1,000"000 de pts a=
6 .000 .000  p ts .

fncrementar La partida 471/531 i conctetament Llapartat deltSub -
vencions arb destí a serveis dlassi.stencia soclal i beneficiencia" de =
2 .531 .200  p t s .  a  6 .031  . 200  p t s . r ! .

I 'Rebaixar 1a part ida 259/111 a 1.000.000 de pts. (correspon a re -
cepcions i despeses de representació),

Rebaixar la partida 2231332 en 500.000 pts. (correspon a manteni:
ment de centres escolars).

fncrementar Ia partida 258/531 en
rencia al planning fanil-iar)

fncrementar La partida 259/654 en
campanyes preventives salut a lrescola

1.000.000 pts.  (pel  que fa refg

500"000 pts. (serveis sanitaris:
i informació alimentaria)1'.

Seguidanent es 1legí el dictamen referent al Pressupost drlnversions:

tr1. Confeccionar un Pressupost drfnversions per a llexercici de 1982,
de conformitat anb el que disposa ltart.121.1 de 1a Llei 4011981, de 28=
drOctubre.

2. Aprovar el Pressupost drlnversions per a lrexercici de 1982, que
dant en consequencia, fíxat de la seguent forma:

ESTAT DE DESPESES

Cap"ó Invers ionsrea ls  . . . .21"1 .707"877p ts .

TOTAL ESTAT DE DESPESES 211.707.877 É.tS.
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ESTAT DIINGRESOS

Capítols

5 Taxes i altres ingressos . .
5 Ingressos patrimonials
6 rAlienació drinversions reals 50.000.000
7 'l'ransferencies de capital. Zg .944.965
9 Variació passius financers . :I06i4Tg:SZz

TOTALESTATDI INGRESSOS.  .  .  .  ;  211 .707 .877  ' '

3. Que u:a vegada aprovat stexposi al públic pel termini de quinze
dies en la rntervenció dlaquesta corporaci6, mt3ágant anunci en'eL =
Butlletf Oficial de 1a Província als efectes dteianen i reclanaci6 per=
qualsevol habitant del terme o persona interesada, dlracord a les dispo-
sicions yis9n1s, i transcorregut ltes-rnentat plag, es soüneti a ltapi^o-
vaci6 definitiva dtaquesta corporaci6 als eféctes procedentsr'.

al dictainen per gnp de conselLers de centristes de catalmyá-ucD, que=
proposava e1 seguent:

rr l .  Substituir a La partída 361"01, la quantitat de 19.967."t48t---
pts., per 1a de 15.973.720 pts., per contribúcions Especials, carrer =
Sobrerroca i altres.

2. Elfuninar la quantitat de 1.530.870 pts. de la mateixa partida,
per Contribucions Especía1s Línies Aeriés d!a1ta tensid c/ Sant Llat
zer, Sant B1ai, i Bisbe Perelló"

5. Reduir a ltapartat de Despeses, 612/641 "Adquisicid de terrenysrt
de 35 .017 .695 a 2,9 .693.597 pts  .  t '  "

El Sr. Alcalde en 1a seva intervenció destacá 1a inportáncia de lta
prorracid dels pressupostos en la vida anyal de l rAjrrntarnént; feu menció=
d9_1 +1e -aquests suposaven de compromís de cara a tá ciutat,-en e1 que =
srhavia buscat r.m punt dtequilibri entre e1 que tenim i el que s'ha de =
fer. Assenyala que suposava una forma de continuitat del Programa de go-
Yem, l que aquests eren una resposta a La Ciutat que llEquip de Govern=
donava a la vista é les necessitats que havi.a detectat, encara que no hi
podien ser totes:-p9Tgu9 hi havia coses que sthavien dtanar fenti per eta
pes. A continuació digué que e1s Pressuposts dtaquest any, inarcati prin:
cipalnent per 1-a caracteristica de la continuitat, tractaven dtaprofurr -
dir al naxin e1 que la Ciutat denanava; en quant als ingressos hávia de=
dir, que no srapujaven ni els impostos ni les taxes, pero en contraparti
da es tractaria de nillorar 1a gésti6 recaptatoria, i- de nillorar tambél
la gestió dels serveis que presta ltAjr.urtarnent, que pernetés reduir cos-
tos. Es lamenta de que 1es subvencions que venien de ltEstat, o bé les =
transferencies per impostos, com poden ser la llicencia fiscal, es pro -
dueixin amb tan retard, dificultant en gran nanera la liquidesa de 1'A -
juntanent, també que el tant per cent dtimport del Fons de col.laboració
de ltEstat amb les Corporacions Locals, hagués tingut un augment tan =
sols del 10%. Per últin, es referí a 1a urgencia de la prornrlgació de l-a
Llei de Bases de Regin Local aI rnateix tenps que una L1éi de Bases de Fi
nangarnent de 1es Corporacions Locals; i argr.menta els principis que re :
colzaven cada consignació que hi havia en e1s dos Pressupostos que es =
presentaven a aprovaci6 del ![e.

pts .
t f

t t

I t

t t
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Seguidament fou el Tinent d'Alcalde drHisenda Sr.
fent tna conpar¿rnga entre el Pressupost de L'arty 1980 i 1981 i e1s que es=
portaven a aprovació, indicant que hi havia t¡:a 1ínia conrú a tots e1ls que
era la de potenciar la inversió; explica cada un dels capítols i incidí-'en
que el que estava previstde gastar a final dtany no fora tant doncs hi ha=
per exenple places de funcionaris que no es convocaran i no obstant han =
drestar consignades" En quant al Pressupost dtfnversions digué que es po -
dia veure una característica important : les obres estaven repartides pel=
conjtrrt de la Ciutat.

E1 Sr" Perramon defensa la seva esnena, que consistia basicament en =
rebaixar Les despeses de representacid de ltAjrxrtarnent/yebaixar la partida=
de manteniment de Centres escolars, un increment, per altra banda, del Ser
v_ei de Planning Farniliar, i de la partida de serveis sanitaris; i acaba l
dient qu-e-no estava en desacord, en linies generatrs del Pressupost Ordina-
ri, ara bé aquestes partides es poden adrninistrar, digué, en ciiteris dife
rents, com srha vist-fins ara, i era per aixo en quq si ¡C no podia votarl
en contra, taupoc podia donar un vot positiu, per tant s'abstindria.

_ El Sr. Majó intervingué per manifestar que globalment volia denunciar
eL fet de que srhagués confeccionat un Pressupost sense previa consulta ni
debat ni informacid pública, i consequencia dlaixo és qué avui en aquesta=
Sala de Plens no hi hagi ningú.lel que demostra la davallada del prestigi =
de llAjuntament. Digué tarnbé que ltaugment global li sernblava correcte, =
ara no obstant, entenia que s'havia de pressionar el suficient perque vin
guin més diners de ltEstad. No obstant, no es nillora la gestidr^no'es fan
coses noves. Denuncia el fet de que ltEquip de Govern remrncii a adoptar =
unq qoslura política clara que fes pressi6 a ltEstat, per la major aporta-
ci6 de diners als m-rnicipis, pero aixo, ho entenia, pel rnercadeig de vots=
que tant Convergencia com el PSOE fan, a escala estatal. Les nostres esme-
nes estan dintre del narge, de variar partides, arnb l'anim de millorar =
aquest Pressupost, i van en la direccid de inillorar aquells serveis que =
afecten nés directamen a les clases populars. Seguidarnent detalla i defen-
sa cada una de les esmenes que el seu gnrp presentava . Acaba dient que =
s'abstindiren en la votacid de1 Presstrpost Ordinari, tenint en compte que=
pexsava que les seves esmenes no stacceptarien, i fonamentalment que no po
driien participar en la gestió i administracid dtaquests diners"

Previament a Ia intervenció de1 Sr. lvlaj6, havia defensat ltesmena de1
grup centrista, el Sr. Garriga Caro, pe1 que fa referencia al Fressqtost =
Ordinari, i que 1a basaven en 1a sentenica recent sobre els sous dels men-
bres de la Corporació. Les esrnenes a1 Pressupost dtlnversions arraven en =
dos sentits: réducció de les contribucions eipecials del barri Antic i su-
primir la partida destinada a contribucions especials per vies aeries. Di-
gué que eren contraris a aquests pressuposts per tres questions: trra) per-
sonal, dos) endeutament i tres) manteniment mateixos impostos. A nosaltres
ensr:sembla no acceptable 1a filoosofia politica que impera en e1 camp pres
supuestari des de lrany 1979, i per tant ens abstindrem en e1s dos dicta:
mens "

Per Convergencia ! Uni6, intervingué el Sr" Llartjos qui es nostra par
tidari de lraprovació dtarnbdds pressupostos, basicament tenint en compte =
que a la vegada que es prestaven tota una serie de seryéis, millorant-se =
alguns dlells, no es carregaven nassa e1s pressupostos dels ciutadans. Ana
Lítza les esmenes que presentaven els grups de ltoposici6, i digué que al:
gunes d?e1les no modificaven ltinport total del Pressupost; en qualsevol =
cas ja es canviarien les partides en e1 seu monent, si aixo fos necessari.
Per tant el seu vot fora si als dictamens i no a 1es esmenes.
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rlig;

El Sr. Ivfarsal, en representació del grup socialista, feu s-eus els cri
teris que ja havia manifestat a La defensa dtabndós dictamens, entenen qu6
responien a 1es necessitats i a les possibilitats de 1a Ciutat de Manresa.
Rebutja, com a falsa, l'alternativa dels Centristes entrre austeritat i in-
versi6. Per tant s'havia tractat de trobar r:n equilibri, es a dir, una aus
teritat inversora o una im¡ersió austera. També digué que es dificil pre :
veure en tota exactitud cada partida, i per aixo a1s voltants de1 mes de =
Setembre sracosttmlen a fer les reestnrcturacions necessaries; sera llavors
doncs quan es podran fer algrns dtaquests canvis que algunes esmenes propq
sen si srescau. I per tot aixo, digué, que no acceptarien les esmenes te -
nint en compte que no hi havia una diferencia profunda, exceptuart la de =
Centristes de Catah-rnya. Replica ltacusacid de falta de soport popular que
1i havia fet el Sr. Maj6, dient que no compartia el seu criteri i que e1 =
tema era nolt nés complexe. Es nanifesta partidari d'r-¡na najor participa -
ci6 en els diners de itestat , i amb aixo'crec que hi estan"toti els pár -
tits polítics, pero aquesta era una questi6 que els 25 consellers alla reu
nits no podien solventar.

El Sr. Puig contesta al Sr. Garriga, sobre e1 tema de 1es Contribu =
cions Especials, i digué que aquestes contribucions havien éstat aprovades
per tothorn, i rebutja e1 que es qualifiquessin d¡il.legals, i que aixo evi
dentnent comportava r.m benefici, a1 mateix terrps feu algtrres precissions =
de caracter tecnic.

E1 Sr. Garriga Rovira, de Cornrergencia, demana la paraula per, digué,
tranquilitzar aL Sr. It4ajó, ja que lrEquip de Govern havia fet un gran es -
forg en el manteniment de lesl-nstal;lacions esportives i dels camps esco -
lars; i en quant a lraportació dels Ajuntaments de 1a Comarca en el Trans-
port Escolar srhavia de ser realista.

El Sr. Perramon denana la parauala per opinar sobre el Pressupost =
drfnversions, i digué que estava dracord anb aquest Pressupot tenint err =
ccnpte que 1es obres que hi han ja formaven part de1 programa dt fnversions
de llany 81, en el que e1 seu grup hi havia estat d'acord. Tanbé digué que
srhavia dtanar a un nou credit per fer tma ampliacid dtaquest pressupost =
drinversions, doncs hi ha obres': que s6n prou necessaries a Mahresa i dlal
tra banda 1a necessitat de contribuir a pal"Liarllatur. Aquesta inversi6 =
-' situaria a lrAjuntanent en u: endeutament; entre el 14 i e1 15%. Hi ha=
temes que haurien dtentrar en aquesta ampliació con s6n e1 traEat de 1a
Avinguda de 1es Bases de it4anresa fins a La Ctra. de Vic, el planejament de
ltEscorxador, del Puigberenguer o del Barri Antic; ltacondicionament de =
ltedifici dels Infants, obres al trfuseu, carrers que slhan dtasfaltar, i -
draltres de tipus sanitari i esportiu. Acaba demanant, a L'igual que ho ha
via fet el Sr. Garriga Caro, 1a votacid per'separat de 1es diferents egnel
nes .

El Sr. \,1a.j6, també demana la paraula per parlar sobre el Pressupost =
drlnversions, i comenga amrnciant que votarien que sí, perque eren coses =
qug ja srhaviendhaver fet, i que la Ciutat espera, pero aixo no significa,
?9\?t", que noslatres-estiguen dlacord anb el trogíama drlnversions per al
1982; selns diu que stampliarár D€To cada dia que passa aixo és menys pos-
sible; i enuncia el que al seu ehtendre, haurid de^ser el Programa á'Iirver
sions per aquest alrty, i que són coses que haurien drestar fetes ja segons=
e1 Programa de ltEquip de Govern. Nosaltres pensem que slha dlinvertir nolt
més, perque aquest Pressupost dtlnversions suposa no lnvertir res, suposa=
fer les coses que 1!any passat no es varen fet, perque lrEquip de Govern =
no va ser capag de fer-les; i aixo és molt greu, tenint en compte que el =
problerna nÚrnero u de 1a nostra Ciutat, éS la crlsi i ltatur; i tota lles -

01134



querra esta a favor de potenciar la inversió pública,
ria de fer l'Ajtmtarnent de ltlanresa. Denuncia tarnbé el
el Pressupost, i la nanca de gestió de cara a trobar

és el que hau-
en que es feia

subvencions; i =
amrncia els criteris que hauriá de tenir aquesta inversÍd lica Acaba =
posant a disposici6 de l'Equip de Govern i dels Tecnics¡ el
natiu drinversions que ells presentaven.

programa alter:

El Sr. Cana1, intervingué per tractar de tres pr.nts concrets, que slha
yien,aludit per part dels gnrps de 1'oposici6!: lrestructura de caracter po
livalent que tindrien les instal.lacions de la futura Expo-Bages, contes :
tant al Sr. Perramon; 1a questió de les guarderies i per últim de 1a insta-
1.1aci6 dttm carnping, en replica al Sr. MajÉ.

El Sr" Maj6, en replica al Sr. Canal, afirma que la Generalitat havia=
congelat les Guarderies.

E1 Sr. Perramon, replicant tainbé al Sr. Canal, li digué que de ltexis-
tencia drun avantprojecte dtunes instal.lacions de Fires i Mercats se ntha-
via enterat feia deu dies a la Conissid de Treball i Foment.

Després dtrma intervenció dels Srs" Ir4arsal i Majó, respecte a les vota
cions a reaLitzar; es passa a la votació de les esnenes, sent el seu resull
tat el seguent:

Esmenes del PSAi.ül

1.= Rebaixar lapart ida 259/111t rebutjadaper 14 vots en contra (PSC i =
CiU), 9 a favor (PSUC, CC-UCD i PSAN).

2"= Rebaixx La partida 2231332t rebutjada per 14 vots en contra (PSC i =
CiU),i 3 abstencions (CC-UCD) i 6 a fa
vor (PSUC i PSAN).

3,*. fncremettar la partida 2581531: rebutjada per 14 vots en contra (PSC i=
CiU) i 9 a favor (PSIIC, CC-UCD i PSAN).

4.- fncrementar Ia partida 259/654; rebutjadaper 14 vots en contra (PSC i=
CiU) i 9 a favor (PSUC, CC-UCD i PSAN).

Esmenes de Centristes: Foren rebutjades les tres esmenes, pels vots en con
tra del PSC, CiU, PSUC i PSAN, votant a favor els l
Centristes (3). (Referents Pressupost Ordinari).

Fsmenes del PSUC:

1.- Incrementar La partida 231/03: rebutjadapels vots en contra de PSC i =
CiU (14), abstencions de CC-UCD (3) i a=
favor el PSUC i PSAN (6).

2.- Incrementar La partida 182/521:rebutiada per 14 vots en contra
CiU) i 4 abstencions (CC-UCD i

5.- Incrementar La partida 182/522:rebutjada per 14 vots en contra
CiU) i 4 abstencions (CC-UCD i

a1

re

(PSC i =
PSAI{).

(PSC i =
PSAN).

4.- Incrementar 1a partida 222/147: rebutjada per 14 vots en contra (PSC i=
CiU) i 9 a favor (PSUC, CC-UCD i PSAN).

5.= Incrementar La partida 2221343; rebutjadaper 14 vots en contra (PSC i=
Ciu),ll abstencid (PSA\I) i 8 a favor =
(PSUC i CC-UCD).
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7.- Incrementar la partida 258/5312

8.= Incrementar La rrartida 259/3442

9. = Disminuir 1a partida 259/343:

10.- Digninuir 1a partida 259/42::

11.= Disminuir la partida 259/714:

12.- Disninuir la partida 259/717:

13"= Disn inui r  la  par t ida 271/115:

520

contra (PSC i
i 8a favo r  =

rebutjada per 14 vots en contra (PSC i
CiU) i 9 a favor (PSUC, CC-UCD i PSAN).

rebutjada per 14 vots en contra (PSC i
CiU), 1 abstenci6 (PSAN) i 8 a favor =
(PSUC i Centristes).

rebutjada per 15 vots en contra (PSC,=
CiU i PSAI'{), 5 abstenci6ns (CC-UCD)' i
5 a favor (PSUC).

rebutjada per 14 vots en contra (PSCr=
i CiU), 3 abstencions (CC-UCD) i 6 a =
favor (PSUC i PSA¡{).

rebutjada per 15 vots en contra (PSC,=
CiU i PSAI$), 5 abstencions (CC-UCD) i
5 a favor (PSUC).

rebutjada per 15 vots en contra (PSC,=
CiU i PSAN), 3 abstencions (CC-UCD) i
5 a favor (PSIJC).

rebutjada per 14 vots en contra (PSC i
CiU), 3 abstencions (Centristes) i 6 a
favor (PSUC i PSAN).

votacid el Pressupost Ordinari de ltexer-
vots a favor (PSC i CiU) i 9 abstencions

Incrementar Ia partida 222/717: rebutjada per 14
CiU), 1 abstencidl (
(PSUC i eC-uCD). I

, i

ts en
PSN)

Seguidanent es passa a
cici 1982, que fou aprovap per 14
(PSUC, CC-UCD i PSAN).

Posada a votacid lresmena de Centristes al Pressupost d'Inver
sions fou rebutjada per Z0 vots en contra (PSC, CiU, PSUC i PSAI,{) i 3 a
vor (CC-UCD).

Per ú1tirn posa a votaci6, nominal, com. el dictanen del Pressupost
Ordinari, el digtamen en el que es proposava Ltaprovacid del Pressr-rpost =
drlnversioRs, essent aprovat per 23 vots a favor (PSC, CiU, PSUC i PSAN) i
5 abstencions (CC-UCD).

I no havent-hi- nés assuflptes per tractar la Presidencia declara aixe-
cada la sessi6 quan eren dos quarts lonze del e

./ \ lJ
v ,..-..{

Cr


