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Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el dia 16 de 
setembre de 1996. Es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit es diran, a 
l'objecte de celebrar sessió del Ple de la Corporació núm. 12 amb caràcter 
ordinari, en primera convocatòria.¡Error! Marcador no definido. 
 
ASSISTENTS 
    Alcalde-President 
 
    Il.lm. Sr. Jordi Valls i Riera 
       
    Tinents d'Alcalde 
 
    Sr. Ramon Fontdevila i Subirana 
    Sr. Joaquim Collado i Llort 
    Sr. Josep Ramon Mora i Villamate 
    Sr. Joan Canongia i Gerona 
    Sr. Joaquim Garcia i Comas 
    Sr. Eduard Teixeiro i Macipe 
    Sr. Carles Esclusa i Espinal 
 
    Regidors 
 
    Sra.Emma Vila i Esteban 
    Sr. Jacint Carrió i Vilaseca 
    Sr. José Empez i Garcia 
    Sr. Magí Mas i Font 
    Sr. Antoni Casserras i Gasol 
    Sr. Pere Oms i Pons 
    Sra.Ma. Rosa Riera i Monserrat 
    Sr. Francesc Iglesias i Sala 
    Sr. Jordi López i Costa 
    Sr. Josep Rueda i Cruz 
    Sr. Carles Anguela i Sant 
    Sr. Josep Mª Clotet i Feliu 
    Sra.Imma Torra i Bitlloch 
    Sr. Lluís Serracanta Cortés 
    Sr. Antoni Arderiu i Freixa 
    Sr. Joaquim Sotoca i Cornet 
    Sr. Xavier Javaloyes i Vilalta 
 
    Secretari General 
    
    Sr. Miquel Corbella i Pijuan 
 
 
    Interventor 
 
    Sr. Josep Trullàs Flotats 
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Oberta la sessió per la Presidència, essent les 20 hores i 10 minuts del vespre, i 
després de comprovar el quòrum d'assistència necessari perquè pugui ser 
iniciada, es procedeix tot seguit a conèixer els assumptes compresos en l'ordre 
del dia següents: 
 
 
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR  
 
Es pregunta si cap membre de la Corporació ha de formular alguna observació  a  
les actes de les sessions corresponents als dies 15 i 30 de juliol de 1996, les 
còpies de les quals s’han distribuït juntament amb la convocatòria. 
 
I en no formular-se cap observació en relació al contingut de les actes, es 
consideren i es declaren aprovades per unanimitat dels 25 membres presents, les 
actes de les sessions dels dies 15 i 30 de juliol de 1996, sense cap modificació. 
 
  
2.- QÜESTIONS PRÈVIES 
  
2.1 CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN 

DE LA CORPORACIÓ I, EN CONCRET, DELS ACORDS ADOPTATS 
PER LA COMISSIÓ DE GOVERN EN LES SEVES SESSIONS NÚM. 
29,30,31,32,33,34,35 i 36, CORRESPONENTS ALS DIES 8,15,22 i 29 de 
JULIOL, 12,19 i 26 D’AGOST i 3 DE SETEMBRE DE 1996, 
RESPECTIVAMENT, PEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES DE LES 
MATEIXES S'HA EFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS 
POLÍTICS, EN ELS TERMES DE L'ART. 22.2 a) DE LA LLEI 7/85, DE 2 
D'ABRIL I ELS ART. 104 I 113, 1, b) DEL RD 2568/86, DE 28 DE 
NOVEMBRE. 

 
Per assentiment dels presents queden assabentats del contingut dels acords 
adoptats per la Comissió de Govern en les seves sessions núm. 
29,30,31,32,33,34,35 I 36, corresponents als dies 8,15,22 I 29 de juliol, 12,19 i 26 
d’agost i 3 de setembre de 1996, respectivament pel repartiment que de les actes 
de les mateixes s'ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de 
l'art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d'abril i els arts. 104 i 113, 1, b) del RD 2568/86, 
de 28 de novembre. 
 
 
2.2 CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE, DELS ÒRGANS DE GOVERN 

DE LA CORPORACIÓ I, EN CONCRET, DELS DECRETS DE 
L'ALCALDE-PRESIDENT I ELS SEUS DELEGATS, MITJANÇANT 
DONACIÓ DE COMPTE, EN ELS TERMES DE L'ART. 22.2.a) DE LA 
LLEI 7/85, DE 2 D'ABRIL, I DELS ART. 42 I 104 DEL RD 2568/86, DE 28 
DE NOVEMBRE. 
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Es posen a disposició dels Srs. Regidors els Decrets dictats per l'Il.lm. Sr. Alcalde-
President i els seus delegats, des de l'anterior donació de compte, en els termes 
de l'art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, i dels articles 42 i 104 del RD 2568/86, 
de 28 de novembre. 
 
 
2.3 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA, DE DATA 17-7-96, 

SOBRE ACORDS ADOPTATS PER LA COMISSIÓ EN EL PERÍODE 
COMPRÈS ENTRE L’1 D’ABRIL I EL 30 DE JUNY DE 1996. 

 
Vist el  decret que, transcrit, diu el següent: 
 
“En compliment de l'acord adoptat pel Ple d'aquest Ajuntament en sessió plenària 
del dia 16 de desembre de 1987, sobre delegació en la Comissió de Govern de la 
competència prevista als arts. 22.2 j) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i 50.2 l) de la 
Llei 8/1987, Municipal i de Règim Local de Catalunya,  sobre exercici de les 
accions administratives i judicials, sempre que l'Ajuntament sigui part demandada 
o denunciada, donant-ne compte posterior al Ple, delegació mantinguda per 
acord del Ple de la Corporació de data 7 de juliol de 1995. 
 
Aquesta Alcaldia-Presidència ha resolt donar compte al Ple dels acords adoptats 
per la Comissió Municipal de Govern, sobre la matèria des de l'1 d’abril fins el 30 
de juny de 1996: 
 
 
COMISSIÓ DE GOVERN DEL DIA 1 D’ABRIL: 
 
“1r.- APROVAR LA PERSONACIÓ d’aquesta Administració en la primera 
instància i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als 
interessos municipals, en relació al recurs contenciós-administratiu núm. 
123/96-AR interposat per part del sr. JAUME PICH MACIÀ i LLUÍS GALVÁN 
TÀPIA contra el Reglament Municipal Regulador del Servei d’Estacionament 
Controlat de Vehícles de Motor en zones especials i determinades de la via 
pública del municipi de Manresa sota control horari , establert per aquest 
Ajuntament, davant la Secció Primera de la sala del contenciós-administratiu 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya”. 
 
“1r.- APROVAR LA PERSONACIÓ d’aquesta Administració en la primera  
instància i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als 
interessos municipals, en relació al recurs contenciós-administratiu núm. 
184/96 interposat per part de la GENERALITAT DE CATALUNYA contra aquest 
Ajuntament, sobre l’IBI respecte de l’immoble situat a la Ctra. de Manresa a 
Abrera, s/n., davant la Secció Tercera de la sala del contenciós-administratiu 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya”. 
 
 
COMISSIÓ DE GOVERN DEL DIA 9 D’ABRIL: 
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“1r.- APROVAR LA PERSONACIÓ d’aquesta Administració en la primera 
instància i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als 
interessos municipals, en relació al recurs contenciós-administratiu núm. 
432/96 interposat per part  
de COMSA, S.A. contra resolució d’aquest Ajuntament de data 11-01-96, que 
ordenava a la part actora, com a responsable de l’activitat extractiva realitzada 
en la Ctra. de Santpedor, l’execució de diverses mesures i actuacions, per a 
restablir la realitat física alterada, davant la Secció Tercera de la sala del 
contenciós-administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya”. 
 
COMISSIÓ DE GOVERN DEL DIA 22 D’ABRIL: 
 
“1r.- APROVAR LA PERSONACIÓ d’aquesta Administració en la primera 
instància i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als 
interessos municipals, en relació al recurs contenciós-administratiu núm. 
308/96 interposat per part del sr. FRANCISCO MARGENAT BORI contra la 
resolució d’aquest Ajuntament de data 24-01-96, que ordenava el restabliment 
de la realitat física alterada per les obres realitzades sense llicència i en 
contradicció amb el planejament vigent, en la finca “Mas Oller”, situada en el 
Camí Raval de Monistrolà de Manresa, davant la Secció Tercera de la sala del 
contenciós-administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya”. 
 
“1r.- APROVAR LA PERSONACIÓ d’aquesta Administració en la primera 
instància i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als 
interessos municipals, en relació al recurs contenciós-administratiu núm. 
256/96 interposat per part del sr. JOSE NARCISO ARDERIU i altres contra la 
resolució d’aquest Ajuntament, la qual estimava parcialment el recurs interposat 
per la part actora contra diverses liquidacions de la taxa d’escombraries i 
liquidacions de l’Impost sobre Béns Immobles, davant la Secció Tercera de la 
sala del contenciós-administratiu del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya”. 
 
 
COMISSIÓ DE GOVERN DEL DIA 29 D’ABRIL: 
 
“1r.- APROVAR LA PERSONACIÓ d’aquesta Administració en la primera 
instància i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als 
interessos municipals, en relació al recurs contenciós-administratiu núm. 
560/96 interposat per part de MERCAMOVIL BAGES, S.A, contra la resolució 
d’aquest Ajuntament de data 26-01-96,  denegatòria de la sol.licitud de llicència 
per portar a terme l’activitat de venda d’automobils i tren de rentat, en el local 
situat a la Plaça Onze de setembre, s/n de Manresa, davant la Secció Tercera 
de la sala del contenciós-administratiu del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya”. 
 
 
COMISSIÓ DE GOVERN DEL DIA 13 DE MAIG: 
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“1r.- APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera 
instància i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als 
interessos municipals, en relació al recurs contenciós-administratiu número 
1193/96 interposat per part de PERE OMS PONS contra acord plenari del dia 19 
de febrer de 1996, davant la Secció cinquena de la Sala del contenciós-
administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya”. 
 
COMISSIÓ DE GOVERN DEL DIA 20 DE MAIG: 
 
“1r.- APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera 
instància i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als 
interessos municipals, en relació al  judici de justícia gratuïta número 93/96 (expt. 
2696F/BCG) instat per DOLORES NOGUERA RAMÍREZ, davant del Jutjat de 
Primera Instància  número 4 de Manresa”. 
 
 
COMISSIÓ DE GOVERN DEL DIA 3 DE JUNY: 
 
“1r.- APROVAR LA PERSONACIÓ d’aquesta Administració davant del Jutjat de 
Primera Instància número 4 de Manresa, en relació a la demanda de conciliació 
número 6/96 formulada contra FECSA i contra l’Ajuntament per part de la sra. 
AMPARO CARDÚS CUARTERO,  a causa de les lesions que va patir a 
conseqüència d’una caiguda a la Ctra. de Cardona, dins d’una rasa realitzada per 
FECSA”. 
 
“1r.- APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera 
instància i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als 
interessos municipals, en relació al Judici Declaratiu de Menor Quantia núm. 
174/96 interposat a instància de  la sra. TERESA IGLESIAS LLADO contra 
IMMOBILIARIA LAFUENTE S.L. i contra l'AJUNTAMENT DE MANRESA, davant 
el Jutjat de 1a Instància núm. 3 de Manresa”. 
 
 
 
2.4 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA, DE DATA 23-7-96, 

SOBRE SUBSTITUCIÓ DE L’ALCALDE TITULAR PEL SR. RAMON 
FONTDEVILA I SUBIRANA, DURANT EL PERÍODE COMPRÉS ENTRE 
EL 4 I 25 D’AGOST, AMBDÓS INCLOSOS, PER VACANCES DEL 
TITULAR DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. 

 
Vist el  decret que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que el titular d’aquesta Alcaldia-Presidència s'haurà d'absentar 
temporalment per vacances, durant els dies compresos entre el 4 i el 25 d’agost 
de 1996, ambdós inclosos, raó per la qual s'ha de procedir a la substitució 
transitòria reglamentària. 
 



 6

Atès que l'article 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases del 
Règim Local, l'article 53 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local 
de Catalunya, l'article 47 del ROF i l'art. 18,b) del ROM, determinen que els 
Tinents d'Alcalde substitueixen transitòriament en la totalitat de les seves funcions 
i per ordre del seu nomenament a l'Alcalde, en els casos de vacant, absència o 
malaltia. 
 
Vist el Decret d'aquesta Alcaldia de 28 de juny de 1995, pel qual es van efectuar 
nomenaments de Tinents d'Alcalde entre els membres de la Comissió de Govern i 
es va establir l'ordre de substitució a l'Alcaldia. 
 
Per tot això, 
 RESOLC: 
 
PRIMER.- Que durant l'esmentada absència temporal de l'Alcalde titular, durant 
els dies compresos entre el 4 i el 25 d’agost de 1996, ambdós inclosos, la totalitat 
de les funcions de l'Alcaldia seran assumides, transitòriament, pel Primer Tinent 
d'Alcalde, Sr. Ramon Fontdevila i Subirana, que substituirà amb caràcter d'Alcalde 
accidental al titular. 
 
SEGON.- Notificar aquesta Resolució al Primer Tinent d'Alcalde, Sr. Ramon 
Fontdevila i Subirana. 
 
TERCER.- Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en 
compliment i als efectes d'allò disposat en l'article 44.2 del ROF, en concordança 
amb l'art. 13.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 
 
QUART.- Donar compte d'aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió 
que tingui lloc, d'acord amb l'art. 44.4 del ROF.  
 
CINQUÈ.- Comunicar aquesta resolució a les dependències i serveis de 
l'ajuntament, als efectes corresponents”. 
 
 
 
2.5 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA, DE DATA 31-7-96, 
 SOBRE APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE 
CRÈDITS  NÚM. 10/1996, DINS DEL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT.  
 
Vist el decret que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que és necessari transferir crèdit pressupostari al Pressupost vigent, entre 
partides del capítol 1 del personal, com a conseqüència de la insuficiència de 
crèdit pressupostari de la partida “Seguretat Gratificacions”. 
 
Vist l’informe favorable de la Intervenció municipal 
 



 7

R E S O L C  
 
PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 10/1996, dins el 
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides del Capítol 1 
de Personal, que no superan l’import màxim per partida pressupostària 
d’1.500.000 pessetes, a l’empar del que disposen l’article 10 de la Llei 39/88, de 
28 de desembre, reguladora de les hisendes Locals i l’article 7è de les Bases 
d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 1996, segons detall que figura en 
l’annex que es conté en l’expedient. 
 
SEGON.- L’expedient, de conformitat  al disposat  en l’article 160, en relació amb 
el 150, de la llei 39/88, de 28 de desembre, serà immediatament executiu. 
 
TERCER.- Del present Decret, s’en donarà compte al Ple de la Corporació en la 
primera sessió que es celebri, a l’empar del que disposa l’article  7è de les bases 
d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 1996”. 
 
 
2.6 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA, DE DATA 20-8-96, 

PEL QUAL ES DECLARA EMERGENT L’OBRA D’ENDERROC DE 
L’EDIFICACIÓ SITUADA A LA PART POSTERIOR DEL CARRER JOC 
DE LA PILOTA NÚM. 18. 

 
Vist el decret que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atesos els informes emesos pel cap del Servei accidental d'Urbanisme, Medi 
Ambient i Via Pública, en data de 13 d'agost de 1996, l'informe de l'Arquitecte, cap 
d'unitat d'Obra Pública de data 9 d'agost de 1996 i l'informe de l'Arquitecte, cap de 
Secció de Planejament i Gestió de data 19 d'agost de 1996, en els quals es 
qualifica d'emergent l'obra anomenada "ENDERROC DE L'EDIFICACIÓ 
SITUADA A LA PART POSTERIOR DEL CARRER JOC DE LA PILOTA NÚM. 
18", proposant-se la seva adjudicació a l'entitat mercantil "EXCAVACIONS VILÀ 
VILA, SA", per un preu de 2.767.760 PTA. (inclòs l'I.V.A.). 
 
Com alcalde-president accidental, actuant per delegació expresa conferida 
mitjançant Decret de l'alcalde de data 23 de juliol de 1996 1995 i considerant les 
potestats atribuides a la meva autoritat, pels articles 21 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, 
article 10 del Reglament Orgànic Municipal, article 51 de la Llei 8/87, de 15 d'abril, 
de la Generalitat de Catalunya, i article 24 del RDL 781/86, de 18 d'abril, i de 
conformitat amb el que prescriu l'art. 21 lletra j) de la Llei 7/85 Reguladora de les 
Bases de Règim Local i l'art. 267 de la Llei Municipal de Catalunya, en 
concordança amb l'art. 117 del R.D.L. 781/86 de 18 d'abril -Text Refós R.L.-, en 
matèria de contractació d'obres d'emergència, tenint en compte el greu perill que 
suposa aquesta situació, personalment i sota la meva responsabilitat, 
 
 
 R E S O L C: 
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PRIMER. Declarar emergent l'obra anomenada d'ENDERROC DE L'EDIFICACIÓ 
SITUADA A LA PART POSTERIOR DEL CARRER JOC DE LA PILOTA NUM. 18. 
 
SEGON. Aprovar, a l'empara del  que disposa l'article 21, j) de la Llei 7/85 de 2 
d'abril, una despesa extraordinària de 2.767.760 PTA. per fer front a l'obra 
declarada emergent en el punt anterior, de conformitat amb l'art. 267 de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, en concordança amb l'article 117 del 
RDL núm. 781/86 de 18 d'abril -Text Refós R.L.-. Aquesta despesa haurà de 
justificar-se mitjançant certificació d'obra expedida pel Director facultatiu i 
aprovada degudament per l'òrgan municipal competent.  
 
TERCER. Contractar amb caràcter emergent l'OBRA D'ENDERROC DE L'EDIFI-
CACIÓ SITUADA A LA PART POSTERIOR DEL CARRER JOC DE LA PILOTA 
NUM. 18 i adjudicar-la a l'entitat mercantil "EXCAVACIONS VILÀ VILA, SA" (A-
59105486 c. Sol núm. 20 Sant Joan de Vilatorrada), per un preu de 2.767.760 
PTA (inclòs l'I.V.A.), amb subjecció al que disposa l'art. 267 de la Llei Municipal i 
de Règim Local de Catalunya en concordança amb els articles 117 del RDL núm. 
781/86 de 18 d'abril -Text Refós R.L.-. L'obra haurà d'iniciar-se l'endemà de la 
recepció de la notificació del present decret. 
 
QUART. Aprovar el plec de clàusules administratives reguladores del contracte 
administratiu de l'obra d'ENDERROC DE L'EDIFICACIÓ SITUADA A LA PART 
POSTERIOR DEL CARRER JOC DE LA PILOTA NÚM. 18, fixant-se una garantia 
definitiva de  110.710 PTA. 
 
CINQUÈ. Del present Decret se'n donarà compte immediatament al Ple de la 
Corporació en la primera sessió que celebri, de conformitat amb l'article 267.2 de 
la Llei 8/1987, de 15 d'abril". 
 
 
2.7 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA, DE DATA 4-9-96, 

SOBRE IMPUGNACIÓ DEL RECURS D’APEL.LACIÓ EN RELACIÓ AL 
JUDICI DE FALTES NÚM. 199/96 SEGUIT PER DESOBEDIÈNCIA ALS 
AGENTS DE L’AUTORITAT I LESIONS PER PART DEL SR. ÒSCAR 
BUESO MATA. 

 
Vist el decret que, transcrit, diu el següent: 
 
“ Vista la sentència de data 3 de juliol de 1996, dictada per la Magistrada-Jutge del 
Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Manresa, en relació al judici de faltes núm. 
199/96 seguit per desobediència als agents de l'autoritat i lesions per part del sr. 
ÒSCAR BUESO MATA, el fallo de la qual condemna al sr. Bueso a una pena de 
20 dies/multa per una falta de desobediència als agents de l'autoritat de l'art. 634 
del Codi Penal, a raó de 1000.-pta/dia, imposant-li les costes del procediment i 
absolent als policies locals núm. 542 i 573 de la falta de lesions. 
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Atès el recurs d'apel.lació, interposat per part del sr. Bueso davant del Jutjat de 
1a. Instància i Instrucció núm. 5, contra l'esmentada sentència, que ha tingut 
entrada en aquest Ajuntament en data 23 d'agost de 1996 (registre núm. 20113).  
 
Atès que l'art. 41 de la Llei 16/1991, de Policies Locals de Catalunya, disposa que 
les Corporacions Locals han de garantir la defensa jurídica necessària a llur 
policies locals en les causes judicials que se segueixen contra aquests com a 
conseqüència d'actuacions dutes a terme en l'exercici de llurs funcions. 
 
Atès que es pronuncia en el mateix sentit l'article 44 de l'Acord sobre condicions 
econòmiques, socials i de treball dels funcionaris de l'Ajuntament de Manresa, 
signat entre els representants de l'Ajuntament i de la Junta de Personal el dia 
25/5/95 i aprovat pel Ple de la Corporació el dia 26/10/95. 
 
Atès que, segons l'art. 51.1.j) de la Llei 8/1987, Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, és competència de l'Alcalde exercir accions judicials i administratives 
en cas d'urgència, i cal tenir en compte el curt termini per impugnar el recurs 
d'apel.lació. 
 
Atès l'informe realitzat d'acord amb el què preveu l'article 54.3 del RD 781/1986, 
emès pel Lletrat Tècnic d'Administració General dels Serveis Jurídics. 
 
Aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les facultats que té legalment atribuïdes 
HA RESOLT: 
 
1.- IMPUGNAR EL RECURS D'APEL.LACIÓ davant l'Audiència Provincial de 
Barcelona, contra la sentència dictada pel Jutjat de 1a. Instància i Instrucció núm. 
5 de Manresa, en relació al judici de faltes núm. 199/96 seguit per desobediència 
als agents de l'autoritat i lesions per part del sr. ÒSCAR BUESO MATA. 
 
 
2.- NOMENAR el Sr. ARTURO COT MONTSERRAT, Procurador dels Tribunals 
de Barcelona, representant de l'Ajuntament davant de l'Audiència Provincial de 
Barcelona, i designar el lletrat en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, sr. 
JORDI RODRÍGUEZ FUENTES, director de la defensa jurídica en la impugnació 
del recurs d'apel.lació referenciat. 
 
3.- DONAR COMPTE d'aquesta resolució al Ple de la Corporació.” 
  
2.8 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA, DE DATA 6-9-96, 
 SOBRE COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT SOCIAL DE 
 MANRESA EN EL JUDICI ASSENYALAT PEL DIA 2-10-96, DINS ELS 
 ACTES 279/96, EN RELACIÓ A LA DEMANDA INTERPOSADA PEL 
 SR. JOSEP PUJOL I DORDAL 
 
Vist el decret que,  transcrit, diu el següent: 
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“ Atès que en data 3 de setembre de 1996 ha tingut entrada en aquest ajuntament 
la Provisió del Jutjat Social de Manresa, per celebrar el judici d'actuacions núm. 
279/96, el proper dia 2 d'octubre de 1996 a causa de la demanda interposada pel 
sr. JOSEP PUJOL I DORDAL contra l'INSS, T.G.Seguretat Social i Ajuntament de 
Manresa per invalidesa. 
 
Atès el que disposa l'article 68.1 de la llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local, sobre l'obligació de les Entitats Locals de defensar els 
seus béns i drets, així com el 160.1 de la llei 8/1987, Municipal i de Règim Local 
de Catalunya, en el mateix sentit. 
 
Atès l'informe realitzat d'acord amb el què preveu l'article 54.3 del RD 781/1986, 
emès per la Cap dels Serveis Jurídics. 
 
Aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les facultats que té legalment atribuïdes 
HA RESOLT: 
 
1.- COMPAREIXER davant el Jutjat Social de Manresa en el judici assenyalat per 
al proper dia 2 d'octubre de 1996 dins els actes 279/96, com a conseqüència de la 
demanda formulada contra l'INSS, T.G. de la Seguretat Social i Ajuntament de 
Manresa en matèria d'invalidesa pel sr. JOSEP PUJOL I DORDAL.   
 
2.- DESIGNAR el lletrat en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, sr. JORDI 
RODRÍGUEZ FUENTES, com a representant d'aquest Ajuntament i director de la 
defensa jurídica en el judici referenciat. 
 
3.- DONAR COMPTE d'aquesta resolució al Ple de la Corporació. 
 
 
     
2.9 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA, DE DATA 10-9-96, 
 SOBRE APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE 
CRÈDITS  NÚM. 11/1996, DINS DEL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT. 
 
Vist el  decret que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que és necessari transferir crèdit pressupostari al Pressupost vigent, entre 
partides del Capítol 1 de Personal i entre partides del mateix grup de funció, com a 
conseqüència de la insuficiència de crèdit pressupostari. 
 
Vist l’informe favorable de la Intervenció municipal 
 
R E S O L C : 
 
PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 11/1996, dins el 
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides del Capítol 1 
de Personal i entre partides del mateix grup de funció, que no superen l’import 
màxim per partida pressupostària d’1.500.000 pessetes, a l’empar del que 
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disposen l’article 160 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les 
Hisendes Locals i l’article 7è. de les Bases d’Execució del Pressupost per a 
l’exercici de 1996, segons detall que figura en l’annex que es conté en  l’expedient. 
 
SEGON.- L’expedient, de conformitat, al disposat en l’article 160, en relació amb 
el 150, de la Llei 39/88, de 28 de desembre, serà immediatament executiu. 
 
TERCER.- Del present Decret, s’en donarà compte al Ple de la Corporació en la 
primera sessió que es celebri, a l’empar del que disposa l’article 7è de les Bases 
d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 1996”. 
 
 
2.10 DONAR COMPTE D’ESCRITS DE DIVERSOS ORGANISMES, 

JUSTIFICANT RECEPCIÓ DE L’ESCRIT TRAMÈS PER AQUEST 
AJUNTAMENT SOBRE EL RECONEIXEMENT DE LA UNITAT DE LA 
LLENGUA CATALANA. 

 
Es dóna compte dels escrits tramesos pel Senat, la Generalitat Valenciana, el 
President de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el Ministeri de la 
Presidència i el President del Parlament de Catalunya, justificant la recepció del 
certificat tramès per aquest Ajuntament referent al reconeixement de la unitat de la 
Llengua Catalana. 
 
2.11 DONAR COMPTE D’ESCRITS DE DIVERSOS ORGANISMES, 

JUSTIFICANT RECEPCIÓ DE L’ESCRIT TRAMÉS PER AQUEST 
AJUNTAMENT REFERENT A LA REFORMA DE LA LLEI ORGÀNICA 
13/1991, DEL SERVEI MILITAR. 

 
Es dóna compte dels escrits tramesos pel Ministeri de la Presidència, el Grup 
Parlamentari Socialista i el Grup Parlamentari Popular, justificant la recepció del 
certificat tramès per aquest Ajuntament referent al la Reforma de la Llei Orgànica 
13/1991, del Servei Militar. 
 
 
El Sr. Oms i Pons diu que voldria que se li aclarís una qüestió d’una ordre de 
paralització d’unes obres que es van fer al riu Llobregat i que, posteriorment, es 
va aixecar, és a dir, el 5 de juliol es va incoar un expedient de disciplina 
urbanística contra la Junta d’Aigües de la Generalitat de Catalunya i el 22 de 
juliol es va aixecar. Els agradaria que se’ls expliqués què va passar.  
 
El Sr. Garcia i Comas explica que eren unes obres de moviment de terres que 
s’estaven realitzant al riu Llobregat, davant del Pont de Vilomara, que no se 
sabia qui les estava executant i es van paralitzar mentre s’averigüava. Les 
obres les executava la Junta d’Aigües de la Generalitat, per fer una millora en 
tot el meandre de riu. Quan es va saber qui era l’infractor, es va demanar que 
es justifiqués i quan van enviar l’informe motivat per la urgència d’aquestes 
obres, es va donar el permís per continuar-les. 
 



 12

El Sr. Oms i Pons  demana si en aquests moments la Generalitat està fent les 
obres o bé les té paralitzades. 
 
El Sr. Garcia i Comas  li respon que en aquest moment les obres ja estan 
executades, la llera del riu ja està arreglada. 
 
 
3.- ÀREA D’ALCALDIA 
 
3.1 APROVAR EL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 
 L’EXERCICI DE 1995 
 

El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 

“ El Compte General del Pressupost, corresponent a l’exercici de 1995, ha estat 
informat favorablement, per la Comissió Especial de Comptes, d’aquest 
Ajuntament, en la reunió de 31 de maig de 1996, i exposat al públic, juntament 
amb el seus justificants i l’informe de l’esmentada Comissió, mitjançant anunci 
publicat en el Butlletí Oficial de la Província, núm. 142 , de 13 de juny de 1996, i 
en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament, no havent-se presentat durant el 
termini de quinze dies i vuit dies més, cap reclamació en contra, per tot el qual, 
l’Alcalde que subscriu, proposa al Ple de la Corporació Municipal l’adopció dels 
següents  
 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar el Compte General del Pressupost Municipal de l’exercici de 
1995, rendit per l’ Alcalde, integrat pels comptes i estats anuals que consten en 
l’expedient i que ha estat informat favorablement per la Comissió Especial de 
Comptes d’aquest Ajuntament i exposat al públic pel termini previst a l’art. 193 
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, 
sense que s’hagi presentat cap reclamació. 
 
SEGON.- L’aprovació del Compte General a que fa referència l’acord anterior, 
s’entèn sens perjudici de la fiscalització externa de la Sindicatura de Comptes, 
en virtud d’allò que disposa l’article 204 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
Reguladora de les Hisendes Locals.” 
 
Intervé el Sr. Teixeiro i Macipe i manifesta que es tracta del tràmit protocol·lari 
que tanca el cicle d’informació pública de les dades econòmiques de l’exercici 95. 
Està format pels Estats i Comptes Anuals comprensius de totes les operacions 
pressupostàries independents i auxiliars, patrimonials i de tresoreria realitzades 
durant l’exercici 95. Comprèn els comptes i estats Anuals, balanç de situació, 
compte de resultats, quadre de finançament anual, liquidació de pressupost, estat 
demostratiu dels drets a cobrar i obligacions a pagar i  l’estat de Tresoreria; el 
segon paquet són els annexos dels estats anuals, i el tercer paquet són els 
comptes anuals d’Aigües de Manresa i de FÒRUM, SA.  Recorda  que el 
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remanent negatiu de Tresoreria a 31-12-1995 és de 899 MPTA , en números 
rodons. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 22 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC, 
2 GMIC-A-EV i 9 GMCiU) i 3 abstencions (GMPP).   
 
 
 
3.2 AUTORITZAR LA  CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA PER A LA GESTIÓ I 

EXPLOTACIÓ DEL JARDÍ URBÀ MANRESA-RIU, SITUAT AL PASSEIG 
DEL RIU, ADJUDICADA AL SR. ANTONI PLANS I GIRABAL, A FAVOR 
DE L’ENTITAT MERCANTIL CARPES I RIUS,S.L. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que el ple de la corporació, en sessió del dia 20 de juliol de 1993 adjudicà 
la concessió administrativa per a la gestió i explotació del jardí urbà Manresa-Riu, 
situat al Passeig del Riu, entre la Plaça del Mil.lenari de Catalunya i el Pont de 
Sant Francesc, a favor del Sr. ANTONI PLANS i GIRABAL. 
 
Atesa la instància de referència registre d'entrada núm. 14.660/7.6.1996, 
presentada pel Sr. Antoni Plans i Girabal, en la qual sol·licita la novació subjectiva 
de la concessió esmentada a favor de CARPES i RIUS, SL. 
 
Atès que la novació de l'adjudicació d'aquesta concessió compleix amb els 
requisits que prescriu l'article 52 del Reglament de Contractació de les 
Corporacions Locals i la clàusula 21a del plec regulador de la concessió. 
 
Com a alcalde-president de l'Ajuntament de Manresa, proposo al ple de la 
corporació l'adopció del següent 
 
 A C O R D 
 
PRIMER. Autoritzar la cessió de la concessió administrativa per a la gestió i 
explotació del jardí urbà Manresa-Riu, situat al Passeig del Riu, entre la plaça del 
Mil.lenari de Catalunya i el Pont de Sant Francesc, adjudicada al Sr. Antoni Plans 
i Girabal, per acord plenari de 20 de juliol de 1993, a favor de l'entitat mercantil 
CARPES I RIUS, SL (NIF B-61135109 i domicili a la Muralla Sant Francesc, núm. 
3 de Manresa). 
 
SEGON. Requerir a l'entitat mercantil CARPES I RIUS, SL perquè en el termini 
de 10 dies comptats a partir de l'endemà de la recepció de la notificació d'aquest 
acord, constitueixi la garantia definitiva d'1.808.783 PTA a la caixa de la 
corporació i presenti el document acreditatiu d'aquesta constitució a la Unitat de 
Contractació i Patrimoni de Serveis Jurídics. 
 
TERCER. Formalitzar la cessió de la concessió que s'autoritza en el punt primer, 
davant l'alcalde-president, mitjançant l'atorgament de document administratiu, del 
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qual en donarà fe el secretari general de la corporació, prèvia constitució de la 
garantia definitiva per part del nou adjudicatari. 
 
QUART. Tornar la garantia definitiva constituïda per l'anterior adjudicatari, Sr. 
Antoni Plans i Girabal, després de la constitució de la garantia definitiva per part 
del nou concessionari, CARPES I RIUS, SL, i de la signatura de la documentació 
administrativa que formalitza la cessió de la concessió. 
 
CINQUÈ. Facultar al Sr. alcalde-president per a la signatura de la documentació 
necessària per a l'acompliment de l'expedient”. 
 
Intervé el Sr. Mas i Font i diu que es tracta d’una novació de l’adjudicació de la 
concessió, sol.licitada per l’anterior concessionària, a favor del nou concessionari, 
Carpes i Rius. Es una qüestió merament de tràmit, amb els informes favorables.  
 
El Sr. Arderiu i Freixa manifesta que el GMPP votarà negativament aquest 
dictamen per una sèrie de qüestions. En primer lloc, perquè en el seu dia es va 
contractar amb el Sr. Antoni Plans i Girabal, suposen que en aquells moments era 
una persona coneguda, si no ho era aleshores o és avui, i aquest senyor va 
arribar a uns acords amb l’Ajuntament, hi ha hagut una sèrie d’històries al voltant 
d’aquest tema i, si no del tot, s’han encarrilat, però s’han encarrilat amb el Sr. 
Plans. Ara es pretén que sigui substituït per una societat, una societat mercantil 
que el GMPP no coneix, no sap quines garanties pot oferir i que, malgrat que se 
subrogui, hi ha el punt de desconeixement de tot aquest tema. Ha estat prou 
conflictiu i els veïns estant suficientment descontents perquè facin que aquest 
aspecte concret se l’hagin de mirar amb molta cura. Per això no veuen clar el 
tema i votaran en contra d’aquest dictamen.  
 
Intervé el Sr. Oms i Pons  i diu que el vot del GMCIU serà d’abstenció, ja que en 
tot el tema de les obres, veuen que encara no hi ha moviment, i la informació que 
tenen en aquest moment és limitada. 
 
El Sr. Mas i Font  diu que per esvair qualsevol dubte o por que sembla que ha 
manifestat el Sr. Arderiu, comprèn fins a cert punt la por a allò desconegut, però li 
assegura que Antoni Plans i Girabal i Carpes i Rius, pel que fa a l’exercici de 
l’activitat i tal com s’ha posat de manifest en la seva llicència, són la mateixa 
persona, és a dir la llicència s’ha atorgat a favor del Sr. Antoni Plans i Girabal, la 
concessió administrativa és dóna a Carpes i Rius, SL i aquesta ha estat una 
petició feta pel propi exercent de l’activitat. Per tant, com que la majoria d’acords a 
què s’ha arribat amb aquesta persona giren entorn a la llicència per fer funcionar 
l’activitat que porta a terme al Passeig del Riu, li diu al Sr. Arderiu que no tingui 
por, la qüestió està bastant encarrilada. Així mateix, manifesta el desacord amb el 
què ha dit el Sr. Arderiu, que els veïns estiguin descontents. Li assegura que 
aquest any han estat més satisfets que anys anteriors i també li assegura que 
anys a venir, l’experiència és una qüestió que va donant força en aquests àmbits 
de concessió, la situació s’anirà corregint i millorant any rere any. 
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El Sr.  Arderiu i Freixa  precisa que la seva por, més que política, és potser 
tècnica. No pretenia fer cap crítica política a l’acord que es proposa, sinó 
manifestar els seus dubtes i els motius del perquè s’oposen. Comprenen 
perfectament que per raons de tipus fiscal, o els que siguin, el Sr. Plans vulgui 
posar el seu negoci a nom d’una societat, però precisament per això, el GMPP, 
com a regidors d’aquests Ajuntament, si bé de l’oposició, si han d’oposar per una 
simple raó: Del compliment de les obligacions adquirides en el seu dia pel Sr. 
Plans, en respon ell amb tots els seus béns presents i futurs, no saben quins són 
però, més o menys, en tenen una idea. Si aquesta obligació és substitueix per la 
de la societat, en respondrà aquesta societat amb els béns que tingui la societat, 
que poden ser tots els del Sr. Plans, una part o una misèria, cas que en el qual la 
petició de responsabilitats podria esdevenir lletra morta. Aquest i no altre és el 
motiu pel qual el GMPP, en un tema tan conflictiu, voti en contra. 
Pel que fa al tema dels veïns, és cert que s’ha millorat, reconeix l’esforç, però no 
és un tema que sigui massa atraient pels veïns de la zona. Si a això hi afegeix la 
possible exempció per una via de fet de responsabilitats del Sr. Plans, no queden 
massa bé. Per això el GMPP vota en contra d’aquest acord. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que estan parlant d’una concessió, amb la qual, tot el 
que hi ha dintre d’aquell espai públic, forma part de la garantia de la mateixa 
concessió. Canviï o no canviï el concessionari, passi el que passi, tota la inversió 
privada que s’ha realitzat, és la garantia que en aquests moments té l’Ajuntament, 
a efectes, estrictament de garantia. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 13 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC, 
2 GMIC-A-EV ), 3 vots negatius (GMPP) i 9 abstencions (GMCiU). 
 
 
3.3 ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PEL DEPARTAMENT DE 
 TREBALL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, PER  IMPORT DE 
 9.840.000 PTA,  PER LA REALITZACIÓ DE DIVERSOS CURSOS DE 
 FORMACIÓ OCUPACIONAL. 
 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
¡Error! Marcador no definido. 
“Atès l'interès d'aquest Ajuntament a participar i col.laborar en el foment i 
promoció dels treballadors en atur mitjançant la gestió de programes formatius i 
ocupacionals, adreçats principalment a aquells col.lectius amb més dificultat 
d'accés al món del treball. 
 
Atès el títol 2n., capítol 1r, secció 1a de l'Ordre del Departament de Treball del 19 
d'abril de 1995, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 
1713 del 26 de febrer de 1993, per la qual es regula el programa d'actuació de 
formació ocupacional, així com l'Ordre de 13 de desembre de 1993, publicada al 
DOG núm. 1834 de 29 de desembre de 1993. 
  
Atès l'ofici del Regidor-Delegat de Promoció Econòmica amb registre de sortida 
núm. 2337 de 29 de febrer de 1996 remetent la documentació i la programació per 
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a la sol·licitud dels cursos de formació ocupacional inclosos al Programa del Pla 
de Formació Ocupacional corresponent a l'exercici de 1996. 
 
Atesa la resolució del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, amb 
registre d'entrada núm. 20365 de data 29 d'agost de 1996, per la qual ha estat 
concedida, en data 11 de juliol de 1996, una subvenció de 9.840.000.-PTA per a 
la realització durant l'any 1996 dels cursos de formació ocupacional anomenats: 
Manteniment i Reparació d'instal.lacions elèctriques (4.000.000.-PTA), 
Animador sòcio-cultural: Gestor d'activitats extra-escolars (2.400.000.-PTA), 
Recepcionista i atenció al públic (2.800.000.-PTA) i Floristeria i ornamentació 
floral (640.000.-PTA). 
 
Vist el que estableix l'article 25.1 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les 
Bases del Règim Local, l'article 68.1g) de la Llei 8/1987 de 15 d'abril, Municipal i 
de Règim Local de Catalunya i la Llei 39/88 d'Hisendes Locals, sobre subvencions 
a les entitats locals. 
 
Atès l’informe emès pel Cap de Negociat de Promoció  Econòmica i Ocupació. 
 
És per tot això que aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les facultats que té 
atribuïdes, proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent: 
 
 ACORD 
 
 
PRIMER.- ACCEPTAR i consignar pressupostàriament com a ingrés la subvenció 
concedida per l'Honorable Conseller de Treball de la Generalitat de Catalunya 
d'un import de 9.840.000.-PTA per a la realització dels cursos de formació 
ocupacional anomenats Manteniment i Reparació d'instal.lacions elèctriques 
(4.000.000.-PTA), Animador sòcio-cultural: Gestor d'activitats extra-escolars 
(2.400.000.-PTA), Recepcionista i atenció al públic (2.800.000.-PTA) i 
Floristeria i ornamentació floral (640.000.-PTA).”  
 
Intervé el Sr. Collado i Llort  i manifesta que aquest dictamen fa referència a 
l’acceptació de 4 cursos de formació ocupacional, que s’han atorgat per la 
Generalitat de Catalunya i els porten al Ple perquè puguin ser aprovats. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres presents. 
 
3.4 APROVAR DEFINITIVAMENT EL NOU QUADRE DE TARIFES DELS 
 SERVEIS MORTUORIS DE MANRESA, A RAÓ D’UN INCREMENT DEL 
 4,3%. 
 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que en sessió Plenària de 17 de juny de 1996, s'aprovà inicialment la revisió 
de tarifes dels serveis mortuoris. 
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Atès que ha estat exposat al públic l'esmentada revisió de tarifes dels serveis 
mortuoris, per un termini de 20 dies hàbils, mitjançant anunci publicat en el BOP 
núm. 173 de 19 de juliol de 1996, no havent-se presentat cap reclamació o 
al.legació. 
 
L'alcalde-president proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent  
 
 ACORD: 
 
"PRIMER.- Aprovar definitivament el nou quadre de tarifes dels Serveis Mortuoris 
de Manresa que es relacionen a continuació, a raó d'un increment del 4'3% : 
 
 
 
1r.- SERVEIS BASICS: 
 
1.1. Serveis Normals 
 
                                  Import pessetes 
 
 
1.1.1   Servei núm. 1         6.214                    
1.1.2   Servei núm. 2       19.425      
1.1.3   Servei núm. 3       36.805      
1.1.4   Servei núm. 4                 - 
1.1.5   Servei núm. 5       53.411      
1.1.6   Servei núm. 6      67.190      
1.1.7   Servei núm. 7      83.281      
1.1.8   Servei núm. 8       97.561      
1.1.9   Servei núm. 9      120.900      
1.1.10  Servei núm. 10     148.726      
1.1.11  Servei núm. 11     182.145     
1.1.12  Servei núm. 12     227.458     
1.1.13  Servei núm. 13     278.589      
1.1.14  Servei núm. 14     325.051     
1.1.15  Servei núm. 15     441.469     
1.1.16  Servei especial     564.437     
 
 
1.2  Serveis de Pàrvuls           
  
1.2.1   Servei econòmic A       3.508   
1.2.2   Servei econòmic B           8.303      
1.2.3   Servei núm. 1       14.045      
1.2.4   Servei núm. 2       22.616     
1.2.5   Servei núm. 3      28.122    
1.2.6   Servei núm. 4       46.367    
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1.2.7   Servei núm. 5       69.692    
1.2.8   Servei núm. 6     106.840    
1.2.9   Servei especial     183.369     
 
1.3  Cotxes fúnebres 
 
1.3.1   Número 1         3.668      
1.3.2   Número 2         5.035      
1.3.3   Número 3       10.101      
1.3.4   Número 4       14.795      
1.3.5   Número 5       24.555      
1.3.6   Número 6       39.054      
 
El contingut dels serveis bàsics serà el definit per l'acord del Ple Municipal del dia 
21 de novembre de 1988 (publicat al B.O.P. núm. 53, de 3 de març de 1989). 
 
 
2n.- SERVEIS COMPLEMENTARIS 
 
2.1  Caixes de zenc 
 
2.1.1   Econòmica i classe 2a, 3a   16.736     
        i 4a. 
2.1.2   Classe 1a i luxe     22.087     
 
2.2  Urnes per a restes 
 
2.2.1   Número 1        6.920    
2.2.2   Número 2      13.841     
2.2.3   Número 3      22.916    
 
 
2.3  Túmul de metall amb       3.774    
     Dossier i Creu               
 
2.4  Taula de firmes i llibre     3.443            
 
2.5  Auto-furgó de trasllats             
 
2.5.1   Trasllat a domicili,      8.797     
        capelles o altre lloc 
        de destí                  
2.5.2   Sortida a carretera      7.184     
2.5.3   Quilòmetre de despla-        50       
        çament per l'estat   
2.5.4   Quilòmetre de despla-        67     
        çament per l'estranger    
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2.6  Expedients de recepció i trasllats 
 
2.6.1   Expedient de recepció de     9.897        
        cadàvers procedents de - 
        qualsevol província de - 
        l'Estat i que impliqui - 
        tràmit de documentació - 
        al Departament de  Sani- 
        tat, gestions davant al- 
        tres Administracions i - 
        desplaçament del  perso- 
        nal de l'empresa          
2.6.2   Expedient de recepció de    13.488         
        cadàvers procedents de - 
        l'estranger i que impli- 
        qui tràmit de documenta- 
        ció al Departament de Sa- 
        nitat, gestions davant - 
        altres Administracions i 
        desplaçament del personal 
        de l'empresa              
2.6.3   Expedient de trasllat de    19.792         
        càdavers per sortida  de 
        Manresa a qualsevol punt 
        de les províncies de l'Es- 
        tat i que impliqui tràmit 
        de documentació al Depar- 
        tament de Sanitat, gestions 
        davant altres Administra- 
        cions i desplaçament del  
        personal de l'empresa     
2.6.4   Expedient de trasllat de    26.976    
        cadàvers per sortida  de 
        Manresa a l'estrager i - 
        que impliqui tràmit de do- 
        cumentació al Departament 
        de Sanitat, gestions davant 
        altres Administracions i - 
        desplaçament de personal de  
        l'empresa. 
2.6.5   Operació de recepció de ca-   10.101        
        dàvers procedents d'una al- 
        tra població per al seu tras- 
        llat al Cementiri de Manresa. 
        El servei inclou la tarifa  - 
        del cotxe fúnebre núm. 3 
        En el supòsit que l'usuari 
        sol.licités un cotxe fúnebre 
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        dels núms. 4,5 o 6, li corres- 
        pondria pagar la diferència en 
        el preu de servei d'aquests  - 
        cotxes fúnebres. 
2.6.6   Expedient d'incineració de    4.691 
        cadàvers.                  
 
2.7 Drets sobre l'Embalsamament 
 
        Quan l'operació de l'embalsamament   7.842 
        es realitzi en la Sala de l'Em- 
        presa concessionària.    
 
 
2.8 Funda protectora      1.906 
2.9 Llençol sanitari        2.200 
 
 
2.10 Caixa d'embalatge per trasllats en   26.683 
     avió o vaixell              
 
2.11 Sudari en serveis de luxe     8.797 
 
     Són serveis de luxe els serveis 
     núms. 12, 13, 14, 15 i especial 
     enumerats en l'apartat de " 1.- 
     Serveis Bàsics ". 
 
2.12 Dietes per desplaçament                
 
2.12.1  Quan durant el desplaçament si-   2.200 
        gui necessari efectuar menjars, 
        per cada empleat         
2.12.2  En trasllat dins de l'Estat,   10.261 
        quan el desplaçament sigui su- 
        perior a un trajecte d'anada i 
        tornada a 600 Km. per cada em- 
        pleat.                   
 
2.13 Capelles                  
 
2.13.1  Fins a 24 hores d'estada del   14.661 
        cadàver en la capella de   - 
        l'Empresa concessionària. 
2.13.2  Per cada 6 hores o fracció    3.665       
        que excedeixi de 24 hores 
 
2.14 Recollida de cadàvers per ordre   11.562 
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     judicial       
 
 
3r.- Prestació del Servei de sortida 
 
3.1     Servei de sortida     15.387 
 
3.2     Per cada fracció de 12 hores    2.190 
        o menys d'excès de les 24  - 
hores  
 
    
SEGON.-  Publicar l'aprovació de les tarifes, de conformitat amb el que preceptua 
l'article 59.5 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques 
i del Procediment Administratiu Comú, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la 
Província 
 
TERCER.-  Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació 
necessària per a la complimentació de l'expedient”. 
 
Intervé el Sr. Teixeiro i Macipe  i diu que tal com s’indica en el propi dictamen, 
en sessió plenària del 17 de juny de 1996, es va aprovar inicialment la revisió de 
les tarifes dels serveis mortuoris, a raó d’un increment del 4,3%. L’esmentada 
revisió de tarifes ha estat exposada al públic per un termini de 20 dies hàbils, no 
havent-se presentat cap reclamació o al.legació. En conseqüència, el que es 
proposa al Ple és aprovar definitivament el nou quadre de tarifes dels serveis 
mortuoris de Manresa. 
 
Intervé el Sr. Javaloyes i Vilalta  i diu que el GMPP votarà en contra d’aquest 
dictamen, pel que respecta a l’increment del 4,3%, perquè malgrat hi hagi una 
clàusula del conveni signat en el seu dia que doni conformitat a aquest increment, 
el GMPP creu que és inadmissible que qualsevol servei públic com és el servei 
mortuori, s’incrementi per sobre de l’IPC. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 22 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC, 
2 GMIC-A-EV i 9 GMCIU) i 3 vots negatius (GMPP). 
 
 El Sr. Alcalde disposa la lectura i votació conjunta dels dictàmens compresos en 
els punts 3.5 i 3.6 de l’ordre del dia. 
 
 
3.5 REQUERIR L’ENTITAT LLIBRERIA SOBRERROCA ,S.A. 

ADJUDICATÀRIA DEL QUIOSC DE VENDA DE PREMSA SITUAT A LA 
PLAÇA VALLDAURA, PERQUÈ CONSTITUEIXI LA GARANTIA 
COMPLEMENTÀRIA DE 1.550 PTA, CORRESPONENT A 
L’INCREMENT DE L’IPC. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
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¡Error! Marcador no definido. 
“Atès que per acord plenari de 19 de juliol de 1994, s'adjudicà el contracte de la 
concessió administrativa d'ús privatiu del quiosc de venda de premsa situat a la 
Plaça Valldaura per un període de 5 anys, a favor de l'entitat mercantil Llibreria 
Sobrerroca, SA. 
 
Atès que a la clàusula 22a del Plec de Clàusules que regeix la concessió 
administrativa, queda establert que la garantia definitiva es revisarà per anualitats, 
un cop vençuda la primera, per aplicació de la variació que hagi experimentat 
l'Índex General de Preus al Consum -conjunt nacional- en els dotze mesos 
anteriors al de la revisió. 
 
Atès el certificat emès per l'Institut Nacional d'Estadística que estableix que entre 
juliol de 1995 i juliol de 1996 hi ha hagut un increment de l'IPC del 3'7 %. 
 
Com a alcalde-president de l'Ajuntament de Manresa, proposa al ple de la 
corporació l'adopció del següent 
 
 A C O R D 
 
Requerir l'entitat adjudicatària Llibreria Sobrerroca, SA (CIF A-08899023, C. 
Prolongació General Prim, 12, Manresa) perquè en el termini de 15 dies, comptats 
a partir del dia següent al de la recepció de la notificació d'aquest acord, 
constitueixi la garantia complementària de 1.550 PTA a la Caixa de la Corporació i 
presenti el document acreditatiu als Serveis Jurídics, Unitat de Contractació i 
Patrimoni”. 
 
              
3.6 REQUERIR L’ENTITAT LLIBRERIA SOBRERROCA, S.A. 

ADJUDICATÀRIA DEL QUIOSC DE VENDA DE PREMSA SITUAT A LA 
MURALLA DE SANT DOMÈNEC, PERQUÈ CONSTITUEIXI LA 
GARANTIA COMPLEMENTÀRIA DE 1.550 PTA, CORRESPONENT A 
L’INCREMENT DE L’IPC. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
¡Error! Marcador no definido. 
“Atès que per acord plenari de 19 de juliol de 1994, s'adjudicà el contracte de la 
concessió administrativa d'ús privatiu del quiosc de venda de premsa situat a la 
Muralla Sant Domènec per un període de 5 anys, a favor del sr. Emilio Planas 
Sardans i per acord plenari de 16 de maig de 1995, s'autoritzà la cessió de la 
concessió a favor de Llibreria Sobrerroca, SA. 
 
Atès que a la clàusula 22a del Plec de Clàusules que regeix la concessió 
administrativa, queda establert que la garantia definitiva es revisarà per anualitats, 
un cop vençuda la primera, per aplicació de la variació que hagi experimentat 
l'Índex General de Preus al Consum -conjunt nacional- en els dotze mesos 
anteriors al de la revisió. 
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Atès el certificat emès per l'Institut Nacional d'Estadística que estableix que entre 
juliol de 1995 i juliol de 1996 hi ha hagut un increment de l'IPC del 3'7%. 
 
Com a alcalde-president de l'Ajuntament de Manresa, proposo al Ple de la 
Corporació l'adopció del següent 
 
 A C O R D 
 
Requerir l'entitat adjudicatària Llibreria Sobrerroca, SA (CIF A-08899023, C. 
Prolongació General Prim, 12, Manresa) perquè en el termini de 15 dies, comptats 
a partir del dia següent al de la recepció de la notificació d'aquest acord, 
constitueixi la garantia complementària de 1.550 PTA a la Caixa de la Corporació i 
presenti el document acreditatiu als Serveis Jurídics, Unitat de Contractació i 
Patrimoni." 
 
Intervé el Sr. Teixeiro i Macipe i manifesta que la garantia definitiva de les 
concessions administratives es realitza per l’aplicació de la variació que hagi 
experimentat l’IPC al consum. Es tracta dels quioscos de venda de premsa situats 
a la Plaça Valldaura i a la Muralla Sant Domènec, a favor de Llibreria Sobrerroca, 
SA. Entre juliol del 95 i juliol de 96 hi ha hagut un increment de l’IPC del 3,7%. Es 
requereix a l’entitat adjudicatària constituir la garantia complementària de 1.550 
PTA. 
 
Sotmesos a votació conjunta el dictàmens 3.5 i 3.6 de l’ordre del dia, s’aproven 
per unanimitat dels 25 membres presents. 
 
El Sr. Alcalde disposa la lectura i votació conjunta dels dictàmens compresos en 
els punts 3.7 i 3.8 de l’orde del dia. 
 
 
3.7 CEDIR GRATUÏTAMENT AL DEPARTAMENT DE JUSTICIA DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA, EL PLE DOMINI DE L’IMMOBLE 
SITUAT AL CARRER CODINELLA NÚM. 1, AMB DESTINACIÓ A 
L’AMPLIACIÓ DE DEPENDÈNCIES JUDICIALS DEL DISTRICTE DE  
MANRESA. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que l’Ajuntament de Manresa és titular del següent immoble: 
 

• Terreny situat al carrer Codinella número 1 (abans 2) de Manresa, 
d’una superfície de 104,90 m2. 

  
• Limita: al nord (mitgera), amb Comunitat de Propietaris del carrer 

Galceran Andreu número 12; a l’Est (façana principal), amb el carrer 
Codinella; a l’Oest (pati no edificat), amb finca del Sr. Joan Simats, 
abans presons; i al Sud (mitgera), amb l’immoble dels Jutjats. 
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• Registre de la Propietat: 
  

 Tom: 269; Llibre: 61; Full: 158; Finca: 2.835 duplicat. 
  

• Títol: compra-venda entre l’Ajuntament de Manresa i el Sr. Joan 
Simats i Oliva, atorgada davant el notari Sr. Javier García Ruíz el dia 
22 de desembre de 1989. 

 
Atesa la voluntat municipal de cedir gratuïtament el domini d’aquest immoble a 
la Generalitat de Catalunya i donat que la finca en qüestió figura amb la 
qualificació jurídica de bé patrimonial al full número 331.86 de l’Inventari 
general consolidat de béns, drets i obligacions  de l’Ajuntament de Manresa, 
segons actualització aprovada pel ple de la corporació en la sessió que va tenir 
lloc el dia 18 de març de 1996. 
 
Atès que el bé a cedir no està comprès en cap pla d’ordenació, reforma o 
adaptació que el faci necessari a l’ens local segons es desprèn de l’informe 
subscrit per l’arquitecte municipal, cap de secció de planejament i gestió, en 
data 19 d’abril de 1996. 
 
Atès que la finca a cedir es troba lliure de càrregues i gravàmens, de 
conformitat amb la certificació expedida pel Registrador de la Propietat del 
Registre número 1 del districte hipotecari de Manresa, en data 10 d’abril de 
1996. 
 
Atès que s’ha sotmès l’expedient a informació pública per un període de 30 
dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler 
d’anuncis de la corporació i que, transcorregut aquest termini, no s’ha presentat 
cap tipus de reclamació o al·legació, segons resulta del certificat expedit pel 
secretari de la corporació en data 3 de juliol de 1996. 
 
Atès que mitjançant ofici de l’alcalde-president de l’Ajuntament de Manresa de 
data 19 de juliol de 1996, s’ha donat compte de l’expedient de cessió al 
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya. 
 
De conformitat amb els articles 195 i 196 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, 
municipal i de règim local de Catalunya, en concordança amb els articles 49 i 
50 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de 
patrimoni dels ens locals, com alcalde-president proposo al ple de la corporació 
l’adopció del següent 
 
 
A C O R D 
 
 
PRIMER. CEDIR gratuïtament a la Generalitat de Catalunya (Departament de 
Justícia), el ple domini de l’immoble que es descriu a continuació: 
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• Terreny situat al carrer Codinella número 1 (abans 2) de Manresa, 
d’una superfície de 104,90 m2 (queda grafiat en el plànol que 
s’adjunta com annex número 1). 

  
• Limita: al nord (mitgera), amb Comunitat de Propietaris del carrer 

Galceran Andreu número 12; a l’Est (façana principal), amb el carrer 
Codinella; a l’Oest (pati no edificat), amb finca del Sr. Joan Simats, 
abans presons; i al Sud (mitgera), amb l’immoble dels Jutjats. 

  
• Registre de la Propietat: 

  
 Tom: 269; Llibre: 61; Full: 158; Finca: 2.835 duplicat. 

  
• Títol: compra-venda entre l’Ajuntament de Manresa i el Sr. Joan 

Simats i Oliva, atorgada davant el notari Sr. Javier García Ruíz el dia 
22 de desembre de 1989. 

 
La finalitat de la cessió és destinar l’immoble a l’ampliació de dependències 
judicials del districte de Manresa. 
 
SEGON. Fer constar que la Generalitat de Catalunya (Departament de Justícia) 
ha de complir amb la finalitat per a la qual s’atorga la cessió en el termini 
màxim de 5 anys comptats a partir de l’adopció d’aquest acord i ha de mantenir 
la destinació indicada durant els 30 anys següents. 
 
Si el bé cedit no es destina a l’ús previst en el termini fixat o deixa de ser-hi 
destinat, revertirà automàticament de ple dret al patrimoni de l’Ajuntament de 
Manresa, de conformitat amb l’article 50 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, 
pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals. 
 
TERCER. Facultar al Sr. Alcalde-president per a la signatura de la 
documentació necessària per a la complimentació de l’expedient”. 
 
 
3.8 CEDIR GRAUTÏTAMENT AL DEPARTAMENT DE JUSTICIA DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA, EL PLE DOMINI DE L’IMMOBLE 
SITUAT AMB FAÇANA AL PARC DE LA SEU, AMB DESTINACIÓ A LA 
UBICACIÓ DE DEPENDÈNCIES JUDICIALS AL DISTRICTE DE 
MANRESA. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que l’Ajuntament de Manresa és titular del següent immoble: 
 

• Terreny  de forma rectangular situat amb façana al Parc de la Seu, 
d’una superfície segons medició recent  de 235 m2 i registral de 
248,16 m2. 
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• Limita: al nord , amb la finca dels Jutjats de Manresa (pati no edificat), 
amb una finca propietat de l’Ajuntament de Manresa situada al c. 
Codinella número 1 (mitgera) i amb finca de la Creu Roja Espanyola 
(pati no edificat); al sud, amb el parc de la Seu (façana); a l’est, amb la 
perllongació del c. Codinella (façana) i a l’Oest, amb finca dels Jutjats 
de Manresa (mitgera). 

  
• Registre de la Propietat: 

  
 Tom: 388; Llibre: 96; Full: 80; Finca: 4554 

  
• Títol: expedient possessori instruït en el Jutjat de 1a instància de 

Manresa, resolt mitjançant aute d’aprovació  de 27 de desembre de 
1878. 

 
Atesa la voluntat municipal de cedir gratuïtament el domini d’aquest immoble a 
la Generalitat de Catalunya i donat que la finca en qüestió figura amb la 
qualificació jurídica de bé patrimonial al full número 331.85 de l’Inventari 
general consolidat de béns, drets i obligacions  de l’Ajuntament de Manresa, 
segons actualització aprovada pel ple de la corporació en la sessió que va tenir 
lloc el dia 18 de març de 1996. 
 
Atès que el bé a cedir no està comprès en cap pla d’ordenació, reforma o 
adaptació que el faci necessari a l’ens local segons es desprèn de l’informe 
subscrit per l’arquitecte municipal, cap de secció de planejament i gestió, en 
data 19 d’abril de 1996. 
 
Atès que la finca a cedir es troba lliure de càrregues i gravàmens, de 
conformitat amb la certificació expedida pel Registrador de la Propietat del 
Registre número 1 del districte hipotecari de Manresa, en data 10 d’abril de 
1996. 
 
Atès que s’ha sotmès l’expedient a informació pública per un període de 30 
dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler 
d’anuncis de la corporació i que, transcorregut aquest termini, no s’ha presentat 
cap tipus de reclamació o al·legació, segons resulta del certificat expedit pel 
secretari de la corporació en data 3 de juliol de 1996. 
 
Atès que mitjançant ofici de l’alcalde-president de l’Ajuntament de Manresa de 
data 19 de juliol de 1996, s’ha donat compte de l’expedient de cessió al 
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya. 
 
De conformitat amb els articles 195 i 196 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, 
municipal i de règim local de Catalunya, en concordança amb els articles 49 i 
50 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de 
patrimoni dels ens locals, com alcalde-president proposo al ple de la corporació 
l’adopció del següent 
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A C O R D 
 
 
PRIMER. CEDIR gratuïtament a la Generalitat de Catalunya (Departament de 
Justícia), el ple domini de l’immoble que es descriu a continuació: 
 

• Terreny  de forma rectangular situat amb façana al Parc de la Seu, 
d’una superfície segons medició recent de 235 m2 i registral de 248,16 
m2 (queda grafiat en el plànol que figura com annex número 1). 

  
• Limita: al nord , amb la finca dels Jutjats de Manresa (pati no edificat), 

amb una finca propietat de l’Ajuntament de Manresa situada al c. 
Codinella número 1 (mitgera) i amb finca de la Creu Roja Espanyola 
(pati no edificat); al sud, amb el parc de la Seu (façana); a l’est, amb la 
perllongació del c. Codinella (façana) i a l’Oest, amb finca dels Jutjats 
de Manresa (mitgera). 

  
• Registre de la Propietat: 

  
 Tom: 388; Llibre: 96; Full: 80; Finca: 4554 

  
• Títol: expedient possessori instruït en el Jutjat de 1a instància de 

Manresa, resolt mitjançant aute d’aprovació  de 27 de desembre de 
1878. 

 
La finalitat de la cessió és destinar l’immoble a la ubicació de dependències 
judicials del districte de Manresa. 
 
SEGON. Fer constar que la Generalitat de Catalunya (Departament de Justícia) 
ha de complir amb la finalitat per a la qual s’atorga la cessió en el termini 
màxim de 5 anys comptats a partir de l’adopció d’aquest acord i ha de mantenir 
la destinació indicada durant els 30 anys següents. 
 
Si el bé cedit no es destina a l’ús previst en el termini fixat o deixa de ser-hi 
destinat, revertirà automàticament de ple dret al patrimoni de l’Ajuntament de 
Manresa, de conformitat amb l’article 50 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, 
pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals. 
 
TERCER. Facultar al Sr. Alcalde-president per a la signatura de la 
documentació necessària per a la complimentació de l’expedient”. 
 
Intervé el Sr. Garcia i Comas i manifesta que el primer dictamen fa referència 
a la cessió d’un terreny i el segon a la cessió del terreny i al propi edifici que en 
ell es conté.  El comprès en el punt 3.7 fa referència a un solar, que és 
producte d’una casa que es va enderrocar, que té una superfície de 105 m2 i 
que se cedeix al Departament de Justícia per tal que amb aquest terreny pugui 
fer una ampliació a l’edifici dels Jutjats. Les condicions en què es fa aquesta 
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cessió són que sigui destinat, precisament a aquesta finalitat, és a dir, 
l’ampliació dels Jutjats, en el termini màxim de 5 anys comptats a partir de 
l’adopció d’aquest acord i ha de mantenir  la destinació indicada durant els 30 
anys següents. Pel que fa al dictamen comprès en el punt 3.8, el que fan és la 
cessió formal al  Departament de Justícia de la part que ara ja s’ocupa pels 
propis Jutjats de Manresa, i que aproximadament seria la part on hi ha la Sala 
de Vistes i tot l’edifici de sobre. Aquesta cessió ja està complint aquesta funció 
de Jutjats de Manresa, i el que farien és la cessió formal que en el seu dia no 
es va fer. 
 
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens 3.7 i 3.8, s’aproven per unanimitat 
dels 25 membres presents i, per tant, amb el quòrum de l’art. 47.3.ll) de la Llei 
7/1985 i 112.3.o) de la Llei 8/1987. 
 
 
El Sr. Alcalde disposa la lectura i votació conjunta dels dictàmens compresos 
en els punts 3.9 i 3.10 de l’ordre del dia. 
 
 
3.9 DEVOLUCIÓ DE GARANTIA DEFINITIVA A CONSTRUCCIONES COTS 

Y CLARET, S.L., PER IMPORT DE 3.475.918 PTA. 
 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
¡Error! Marcador no definido. 
“Tramitat l’expedient de devolució de garantia corresponent al contracte de l’obra 
de REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI CASINO - REHABILITACIÓ DE LA 
COBERTA I DE L’ESTRUCTURA DIRECTAMENT RELACIONADA - FASE II: 
ACTUACIONS SOBRE COBERTES I HUMITATS, adjudicat a l’entitat mercantil 
CONSTRUCCIONES COTS Y CLARET, S.L. 
 
L’alcalde-president accidental, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del 
següent 
 
A C O R D 
 
Tornar a l’entitat mercantil CONSTRUCCIONES COTS Y CLARET, S.L. (B-
08136905,  C. Sant Fruitós, 4 Manresa)  un aval de “CIA .CREDITO Y 
CAUCION”, per la quantitat de 3.475.918 PTA, que correspon a la garantia 
definitiva constituïda per respondre del compliment del contracte de l’obra de 
REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI CASINO - REHABILITACIÓ DE LA COBERTA I 
DE L’ESTRUCTURA DIRECTAMENT RELACIONADA - FASE II: ACTUACIONS 
SOBRE COBERTES I HUMITATS, adjudicat per acord del Ple de la Corporació 
de 16 de març de 1993, amb fonament al compliment contractual acreditat a 
l’expedient incoat a l’efecte.” 
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3.10 DEVOLUCIÓ DE GARANTIA DEFINITIVA A COMPAÑIA AUXILIAR DE 
LA DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, S.A. PER IMPORT DE 
11.571.811 PTA. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
“Tramitat l’expedient de devolució de garantia corresponent al contracte de l’obra 
“ORDENACION CONJUNTA LINEAS 110 Y 220 A SU PASO POR LA CIUDAD 
DE MANRESA, adjudicat a l’entitat mercantil COMPAÑIA AUXILIAR DE LA 
DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, S.A. 
 
L’alcalde-president accidental, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del 
següent 
 
 
A C O R D 
 
 
“Tornar a l’entitat mercantil COMPAÑIA AUXILIAR DE LA DISTRIBUCION DE 
ELECTRICIDAD, S.A. (A-28105112,  C. Pi i Maragall, 84 Barcelona)  un aval de 
“CREDITO Y CAUCION, S.A.”, per la quantitat d’11.571.811PTA, que correspon 
a la garantia definitiva constituïda per respondre del compliment del contracte de 
l’obra “ORDENACION CONJUNTA LINEAS 110 Y 220 A SU PASO POR LA 
CIUDAD DE MANRESA”, adjudicat per acord del Ple de la Corporació de 14 de 
maig de 1990, amb fonament al compliment contractual acreditat a l’expedient 
incoat a l’efecte.” 
 
Intervé el Sr. Teixeiro i Macipe  i manifesta que es tracta de dos dictàmens de 
devolució de garantia corresponent a dos contractes d’obra. En ambdós casos 
s’ha de tornar a les respectives entitats l’aval que correspon a la garantia definitiva 
constituïda per respondre del compliment del contracte de les obres. 
 
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens 3.9 i 3.10, s’aproven per unanimitat 
dels 25 membres presents. 
 
 
3.11 CONCEDIR A L’ENTITAT CENTRE D’ESPORTS MANRESA LA 

MEDALLA DE LA CIUTAT AL MÈRIT ESPORTIU. 
 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
¡Error! Marcador no definido. 
“Ateses les instàncies presentades a aquest Ajuntament per l'entitat Bàsquet 
Manresa, SAE i el Club Gimnàstic de Manresa, en dates 18 i 24 d'abril de 1996 
respectivament, en les quals sol.liciten la medalla de la ciutat al mèrit esportiu de 
l'entitat CENTRE D'ESPORTS MANRESA, per la seva important tasca en la 
promoció del futbol manresà i la seva llarga trajectòria esportiva com a club, que 
enguany celebra el 90è aniversari de la seva fundació. 
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Atès que aquest Ajuntament recolza l'esmentada iniciativa. 
 
Atès que en data 15 de maig d'enguany va ésser dictat un decret incoant 
expedient administratiu per tal d'establir si en l'entitat CENTRE D'ESPORTS 
MANRESA, hi concorren els mèrits per tal de ser-li concedida la Medalla de la 
Ciutat al mèrit esportiu, així com nomenant Jutge Instructor i Secretari de 
l'expedient. 
 
Atès l'article 4 del Reglament d'Honors i Distincions que estableix que, dins els 
honors i distincions que amb caràcter oficial podrà conferir l'Ajuntament a fi de 
premiar especials mereixements, beneficis assenyalats o serveis extraordinaris, 
s'hi engloba la Medalla de la Ciutat al mèrit esportiu. 
 
Atès el que preveu l'article 13 del Reglament d'Honors i Distincions, que regula la 
concessió de la Medalla de la Ciutat al mèrit esportiu. 
 
Atès l'article 18 de l'esmentat Reglament, que estableix que la concessió de la 
Medalla de la Ciutat al mèrit esportiu haurà de ser acordada pel Ple de la 
Corporació requerint-se el vot favorable o afirmatiu de les dues terceres parts del 
nombre legal de membres de la Corporació. 
 
Atès l'informe-proposta de l'instructor de l'expedient. 
 
Atès l'informe-proposta de la Comissió informativa de l'Àrea de Serveis Personals, 
en relació a l'atorgament de la Medalla de la Ciutat al Mèrit Esportiu, a l'entitat 
CENTRE D'ESPORTS MANRESA. 
 
Per tot això, l'Alcalde-President proposa al Ple de la Corporació Municipal 
l'adopció dels següents  
 
 ACORDS 
 
PRIMER.- CONCEDIR a l'entitat CENTRE D'ESPORTS MANRESA la Medalla de 
la Ciutat al Mèrit Esportiu, per la seva important tasca en la promoció del futbol 
manresà i la seva llarga trajectòria esportiva com a club, que enguany celebra el 
90è aniversari de la seva fundació.   
 
2n.- Inscriure al LLibre-Registre de Distincions Honorífiques, les circumstàncies de 
l'afavorit, així com la relació detallada de mèrits que motivaren la seva concessió, i 
la data de la mateixa." 
 
Intervé el Sr. Empez i Garcia  i diu que avui demanen la Medalla al Mèrit 
Esportiu per a una entitat, i no per un èxit esportiu important, sinó que demanen la 
Medalla per una trajectòria de 90 anys, però no de 90 anys simplement perquè és 
quan es va fundar, sinó que són  90 anys rics en història, i s’ha de pensar que el 
Centre d’Esports de Manresa, en el seu origen, no només va crear el futbol a la 
nostra ciutat, sinó que també va ser el pare d’altres activitats esportives com 
l’atletisme o el bàsquet, sent fundada la secció d’atletisme l’any 35, el que és 
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actualment el Club Atlètic Manresa, o el que és ara Bàsquet Manresa, SAE, que 
del 1940 fins al 1979 va estar vinculat a aquest entitat. Aquesta entitat, com ha dit 
abans, potser no ha aconseguit unes grans fites esportives, que és molt difícil, 
però sí que ha aconseguit aglutinar molts esportistes al voltant del club i, sobretot, 
és molt important que un club modest com és el Centre d’Esports Manresa, avui 
encara manté un equip de primera més 9 equips des de cadets fins alevins i 
escola de futbol, fent una labor social molt important. Diria moltes més coses, 
perquè és la seva obligació com instructor d’aquest expedient, però amb aquestes 
pinzellades creu que ja n’hi ha prou i demana el vot unànime de tots els regidors. 
 
Intervé el Sr. Sotoca i Cornet  i diu que el GMPP es felicita de la concessió de la 
medalla a aquesta entitat, una de les entitats deganes de l’esport manresà, que 
com ha dit el regidor Empez porta una trajectòria, és un premi a una trajectòria 
amb 90 anys d’història, amb 90 anys de foment de l’esport base, d’estímul de la 
canalla a la pràctica de l’esport, en aquest cas concret, fonamentalment, al futbol, i 
evidentment es mereix aquesta medalla i estan totalment d’acord en la seva 
concessió. 
 
El Sr. Oms i Pons  manifesta que el GMCIU està totalment d’acord en concedir 
aquesta medalla al Centre d’Esports Manresa, per una trajectòria que, en 
moments de la seva història ha estat brillant i per una història que realment ha 
donat grans satisfaccions al llarg de molts anys als esportistes manresans i, en 
aquest moment, està fent un servei cabdal, que és el servei de mantenir aquesta 
colla de gent; a Manresa hi ha tantes penyes, que és important que hi hagi un 
camp on hi hagi una escola, on aquesta gent tingui un futur, i diria que ens 
aquests moments estan fent una tasca esportiva, però també una tasca social 
important. Desitjaria que la Medalla de la Ciutat els encoratgés a tenir victòries 
esportives en la mesura de les seves possibilitats, que saben que són molt 
limitades, i els agradaria a tots que fossin millors, però que serveixi aquesta 
medalla per encoratjar-los i agrair a la Junta Directiva actual la feina que està fent, 
i desitjar-los que en el futur puguin tenir el màxim d’èxit. 
 
El Sr. Alcalde agraeix a tots els grups el fet que unànimement hagin pres l’acord 
de concedir a l’entitat Centre d’Esports Manresa, la Medalla de la Ciutat al Mèrit 
Esportiu, medalla que, tal com s’ha manifestat, el que ve és a reflectir la història de 
la ciutat. Creu que era interessant durant aquests dies de Festa Major, quan hi 
havia l’exposició, que diferents manresans que l’han anat a veure, se sentissin 
identificats amb les diferents activitats que feia el Centre d’Esports Manresa.  De 
vegades, des de l’Ajuntament, i també des dels mitjans de comunicació i en 
general, es donen premis i es feliciten i tenen els primers honors, aquella gent, 
aquelles persones o aquells equips que han tingut grans èxits esportius. En 
aquest cas, no és un gran èxit esportiu, és un gran èxit històric que ha tingut el 
Centre d’Esports Manresa  i és per això que li donen aquesta Medalla. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres presents 
i, per tant, amb el quòrum que determina l’art. 18 del Reglament d’Honors i 
Distincions, es declara acordat: 
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PRIMER.- CONCEDIR a l'entitat CENTRE D'ESPORTS MANRESA la Medalla de 
la Ciutat al Mèrit Esportiu, per la seva important tasca en la promoció del futbol 
manresà i la seva llarga trajectòria esportiva com a club, que enguany celebra el 
90è aniversari de la seva fundació.   
 
2n.- Inscriure al LLibre-Registre de Distincions Honorífiques, les circumstàncies de 
l'afavorit, així com la relació detallada de mèrits que motivaren la seva concessió, i 
la data de la mateixa. 
 
3.12 INFORME I DEBAT DEL PLA DIRECTOR D’OBJECTIUS  -PROGRAMA 
 1000 DIES-  PRESENTAT PER L’EQUIP DE GOVERN 
 
 
El Sr. Alcalde manifesta que per part de l’equip de govern, el debat 
s’estructurà amb la intervenció, en primer terme, dels portaveus de cadascun 
dels grups que integren l’equip de govern, Sr. Collado, Sr. Fontdevila i Sr. 
Mora. 
 
Intervé el Sr. Collado i Llort  i diu que aquest és segurament un dels punts 
més importants de tota una legislatura, la presentació i debat del que és el Pla 
Director d’Objectius. Aquest Pla, que s’ha presentat i s’està presentant a 
diferents sectors de la ciutat i també en aquest Ple, pretén, sobretot, ser un 
instrument de planificació i un instrument de gestió. No és, doncs, un llistat de 
voluntats o actuacions, ni molts menys una carta als Reis, sinó que vol introduir 
a dintre l’Ajuntament la dinàmica de la direcció per objectius que ha de servir 
per orientar l’acció de govern. Saben que és un procés lent i complex el fet 
d’anar completant tot aquest Pla Director, que no s’acaba amb aquesta 
presentació, sinó, com deia abans, s’ha portat a debat i presentació a diferents 
sectors de la ciutat, a les diferents regidories, s’ha portat a debat tant a nivell 
intern com extern. Aquesta setmana mateix, dins la Comissió Mixta de 
Participació Ciutadana s’aniran recollint les observacions que han fet i estan fet 
els diferents col.lectius. És, per tant, un instrument obert, un instrument àgil i 
flexible que els ha de permetre orientar l’acció de govern. És una metodologia 
que s’està implantant a diferents empreses i creuen que cada vegada més 
s’anirà implantant a l’Administració Pública. És un Pla que demana debat, 
demana consens i demana participació, i això és el que han procurat fer i estan 
fent . 
El Pla Director d’Objectius especifica els grans objectius de gestió de totes les 
àrees d’aquest Ajuntament; desenvolupa els diferents objectius a través de 
propostes de diferents accions. El Pla Director d’Objectius ha de permetre a 
l’equip de govern tenir aquells indicadors que orienten l’acció de govern, que 
permeten elaborar els diferents pressupostos, és doncs, un instrument que els 
ha de permetre avançar i concretar, i sobretot, avaluar  les diverses accions i 
els diversos objectius de les diferents àrees. Permet, doncs, introduir també 
elements d’avaluació i de seguiment dels objectius que es proposen. El Pla 
Director d’Objectius també anirà acompanyat d’un annex complementari que 
serà el Quadre d’Inversions Anyal, durant aquests anys que resten fins el 1999.  
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L’equip de govern pensa, i aquest és un dels temes que els engresquen més a 
portar-lo al Ple, que el Pla Director d’Objectius està fet amb imaginació, però 
també amb rigor i amb moltes dosis d’il.lusió, perquè darrera del Pla Director 
d’Objectius hi ha un model de ciutat, un model de ciutat al qual aspiren. 
És un  aposta decidida i ferma per la recuperació i rehabilitació del Barri Antic, 
amb un pressupost anual d’uns 100 MPTA. Això ha de portar com a 
conseqüència, una implantació d’habitatges, de serveis, de desenvolupament 
del comerç en aquesta àrea i, en definitiva, un desenvolupament de promoció 
econòmica dintre d’aquest barri. Creuen que és una primera aposta decidida i 
ferma que marca una de les línies estratègiques d’aquest Pla Director . També 
fan una aposta per una universitat de qualitat i vinculada als sectors productius 
de la ciutat i de la comarca. Aposten també per una universitat que sigui el 
motor dels diferents sectors econòmics i per una promoció industrial de les 
empreses i per la millora en la formació de la seva gent. És aquí l’aposta 
decidida per un Centre de Serveis a les Empreses, per un centre de formació 
dels Recursos Humans, per la voluntat explícita d’implicar-se en la millora de la 
formació professional, de la formació ocupacional i de la formació contínua 
dintre de les empreses.  
Una altra línia que marca el que és aquest Pla Director d’Objectius, és l’aposta 
decidida per la potenciació de la cohesió social i la igualtat d’oportunitats, 
perquè estan convençuts que potenciant la cultura de la solidaritat, les 
inversions en infrastructures culturals que estan explicades al llarg del Pla 
Director i en l’Ensenyament, fomentaran aquest esperit d’una ciutat amb millor 
cohesió social i amb millor igualtat d’oportunitats. Treballar decididament per un 
marc pressupostari de sanejament de la Hisenda municipal. Aquest equip de 
govern es va trobar amb una situació financera municipal molt greu i la seva 
voluntat és en 8 anys aconseguir anar-lo reduint, fins i tot, en el Pla Director es 
marquen uns objectius clars i específics.  
Un altre tret important d’aquest Pla és, sobretot, obrir la ciutat de Manresa i 
treure-la del tancament i de l’aïllament en què se l’havia posat, nous accessos 
a la ciutat, noves portes i vetllar, sobretot, per tenir bones comunicacions amb 
l’exterior; i perquè l’Eix Transversal pugui ser aprofitat al màxim no n’hi ha prou 
només amb dir que tenen l’Eix, sinó que han d’aprofitar aquest fet i potenciar-lo 
amb un urbanisme ambiciós i transformador de la ciutat; la Fàbrica Nova, la 
Parada, les Bases, tots són uns aspectes d’un urbanisme transformador de la 
ciutat. També cal vetllar pel manteniment de la ciutat. Creuen que durant molts 
anys el manteniment de la ciutat de Manresa havia estat bastant mal portat i 
l’equip de govern aposta per augmentar any rere any, el 25 % del què es 
dedica a manteniment d’espais públics, de via pública, de jardins, manteniment 
d’infrastructures culturals i d’ensenyament. En definitiva, doncs, un eix que 
marca clarament aquest Pla Director d’Objectius, és el vetllar per augmentar, si 
és possible, i potenciar el paper que té Manresa en l’àmbit de la Catalunya 
Central, augmentant la qualitat de vida dels manresans, augmentant l’atractiu 
d’aquesta ciutat, han d’aconseguir-ho per tal que Manresa pugui assumir la 
funció de liderar i de cohesionar l’espai territorial de la Catalunya Central. En 
definitiva, doncs, aquests eixos vertebradors d’aquest Pla Director d’Objectius, 
és voluntat de l’equip de govern orientar els esforços per tal que Manresa 
esdevingui una ciutat competitiva a tots nivells, i això només serà possible si 
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aconsegueixen combinar el creixement econòmic amb la cohesió social i amb 
la igualtat d’oportunitats, el creixement urbanístic que es desprèn del Pla 
Director d’Objectius i del Pla General d’Ordenació Urbana amb la preservació 
de l’entorn i del medi ambient, l’increment de la mobilitat individual amb el 
foment de l’expressió cultural i, sobretot, fer que les persones participin de la 
vida ciutadana, combinar el manteniment de les tradicions pròpies amb 
l’obertura i els contactes amb l’exterior.  
Tenen dos grans instruments per poder fer tot això, instruments de planificació i 
gestió, per un costat el nou Pla General d’Ordenació Urbana i , per l’altra, 
aquest Pla Director d’Objectius, que creuen que està especificat absolutament 
amb diferents objectius, amb diferents accions; és un Pla que s’està debatent, 
que s’està portant a debat a nivell intern de l’Ajuntament, amb els tècnics, i 
també a nivell extern, amb la ciutat, a través de la Comissió Mixta de 
Participació Ciutadana. Per tant, és un pla obert, un pla flexible, que ha de 
recollir aquelles propostes que poden venir de l’exterior i, també d’aquest Ple 
Municipal. Aquesta és l’ambició i la il.lusió de l’equip de govern per aconseguir 
posar Manresa al lloc que es mereix. Fins ara, han tingut feina per anar posant 
la màquina dintre les vies, ja que creuen que estava en una direcció 
equivocada, ara creuen que està ben orientada i amb aquest Pla Director 
d’Objectius ha d’agafar ganes i ha d’agafar velocitat. Podrien especificar 
diferents aspectes que van sorgint d’aquest Pla Director d’Objectius, de la 
Hisenda, del treball a nivell cultural, de promoció econòmica, etc. però tot això 
està recollit en el Pla Director i el que proposen és que presentin línies que 
vagin cap a aquests objectius, cap a aquestes línies estratègiques. Esperen 
que els suggeriments dels diferents grups puguin ajudar a millorar el Pla 
Director d’Objectius i que puguin ajudar a millorar el que és la base fonamental, 
que és que els objectius d’aquesta Manresa que aquest equip de govern 
proposa i vol puguin ser aconseguits i que any rere any puguin avaluar tots 
junts si avancen en aquesta línia, si avancen en aquesta direcció. Per tant, no 
és un llistat, no és una llista de coses que volen fer sinó que són uns objectius 
clarament identificables, clarament avaluables.  
 
Intervé el Sr. Fontdevila i Subirana i diu que voldria parlar, breument, de la 
importància que des d’Esquerra Republicana els sembla que té aquest Pla 
Director d’Objectius, anomenat PDO. Quan en parlaven, els semblava que era 
inevitable recordar que ara fa poc més d’un any es va produir un canvi de 
govern en aquesta ciutat i en aquest ajuntament. Recorda això perquè aquest 
és l’element que explica que tinguin aquest debat. Vol dir que estan discutint o 
afegint propostes a un document que vol ser un projecte de futur perquè 
combina ambició i il.lusió i això vol dir que intenta posar una mica més de rigor, 
pel que fa a l’ambició, i una mica més d’esperança pel que fa a la il.lusió; en 
definitiva, afegir ambició i il.lusió a les expectatives que el canvi de govern va 
generar en aquesta ciutat. Ara fa un any, però, també és cert que el que va fer-
se és establir un pacte polític per fer possible aquest nou govern del que ara 
parlava. Són diversos equips, són diverses persones, algunes amb més 
experiència que d’altres, que afrontaven el repte de posar al dia la ciutat de 
Manresa, i diria que al llarg d’aquests quinze mesos, l’exercici des d’aleshores 
va ser i ha estat doble. Per un costat, els ha calgut atendre i donar sortida als 
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problemes del dia a dia i, d’altra banda, els ha calgut buscar fórmules i recursos 
per aplicar una síntesi dels seus programes. Tot això, no ha estat senzill, i no 
ho diu per fer mèrit a la seva persona, perquè cadascú se sap les seves 
limitacions, sinó perquè d’un costat eren tres equips polítics i també perquè han 
hagut de trobar-se amb un ajuntament que aquests darrers anys treballava molt 
sovint amb absència de programes i sotmès per una crisi financera. De manera 
que ha hagut de passar tot una any, s’ha escolat aquest primer any abans no 
han fet públic com equip de govern aquest PDO. També l’haguessin pogut 
presentar fa un any, però aleshores sí que hagués estat un programa electoral, 
i el tenien, no només el tenia cada partit sinó que quan van arribar ja havien fet, 
ni que fos gràcies a alguns col.laboradors que es van passar algunes nits fent 
una síntesi que de dia podien aprovar  amb tranquil.litat, la llista completa. Però 
aquell document no era un Pla Director, allò era una llista, o la suma 
aproximada de tres llistes. Al  cap d’un any tenen aquest PDO i és quan el fan 
públic. El desig i la voluntat, ara els sembla que sí que tenen aquesta forma 
d’eina i l’han volgut posar a l’abast a tothom, amb bona Llei, amb tots els grups 
que formen aquest Ajuntament, però a partir d’aquí també en un debat intern 
amb els tècnics de la casa i en un debat extern, com per exemple, amb les 
Associacions de Veïns, la gent que participa en la Comissió Mixta o, a vegades, 
sectorialment, les entitats que tenen relacions amb l’Administració Municipal. 
Quant als criteris polítics amb què s’ha elaborat el PDO, el Sr. Fontdevila diu 
que els presentarà sota l’òptica amb què ERC es va presentar a aquestes 
eleccions. ERC parlava d’una ciutat més humana, més justa, i els sembla que 
sense insistir amb les especificacions que ha fet el Sr. Collado, tots els que han 
llegit el PDO descobriran que, efectivament, es busquen projectes o programes 
per tal que tots els ciutadans se sentin una mica més bé a Manresa, amb 
alguns projectes emblemàtics, i aquests sí que els voldria remarcar. El fet que 
la inversió prioritària es realitzi en la rehabilitació del Barri Antic, els sembla que 
és una aposta important per la ciutat, no només per aquells que hi viuen. El fet 
que les principals inversions d’aquests anys hagin recaigut en infrastructures 
culturals, els sembla que persegueix aquesta finalitat de fer una ciutat més a la 
mida dels que hi viuen. Potenciar aspectes com els de la solidaritat o fer del 
manteniment de la via pública i dels equipaments de la ciutat, un objectiu de 
sostenibilitat és important, perquè han de pensar que no només han estat 
creats un dia i inaugurats en el seu moment, sinó que cal mantenir-los en 
condicions; que tot això quedi recollit, els sembla que compleix genèricament i 
com a criteri una frase que tots compartirien, la recerca d’una ciutat més justa i 
més humana, la recerca d’una ciutat més dinàmica, i ja s’ha parlat d’un 
urbanisme més ambiciós, sobretot pel que fa a la gestió urbanística i que té 
aquesta voluntat de transformar la ciutat. Cal també aprofitar tot allò que avui 
tenen, com pot ser l’impacte de l’Eix Transversal, l’aparició d’uns nous 
accessos, però també el desenvolupament de Plans Parcials, com el de les 
Bases de Manresa, la voluntat que els mou a actuar sobre l’espai de la Fàbrica 
Nova, en fi, la voluntat encara en d’altres aspectes, d’aquesta ciutat més 
dinàmica de donar suport a l’economia productiva, no només de continuar 
donant suport al Consell Tecnològic del Bages, sinó al Centre de Serveis a les 
Empreses, al Centre de Formació Ocupacional, al desenvolupament de la 
universitat de ciutat de Manresa, tot això queda reflectit en el PDO.  
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Un tercer ingredient amb el qual ERC es presentava a aquestes eleccions els 
sembla que també ha quedat ben recollit com a criteri. La voluntat de fer 
d’aquesta una ciutat més participativa, tenir ciutadans més participatius també 
vol dir tenir ciutadans més compromesos en aquest projecte que volen de futur. 
Aquesta voluntat comença de nou dins de l’Ajuntament amb un funcionament 
que es vol transversal entre les diverses regidories, cal doncs que els tècnics 
coneguin aquest PDO i  que, en la mesura que puguin, el treballin i que el facin 
seu, però també hi ha d’haver la voluntat d’un treball extern, de crear 
Comissions de Participació Ciutadana, de donar informació, ni que això a 
vegades els hagi generat alguns problemes o alguns debats. Els sembla que el 
resultat pot ser una ciutat més democràtica i, per tant, més compromesa o, una 
ciutat que estableix entre l’Administració Municipal i els ciutadans un punt de 
complicitat, que no vol dir de col.laboracionsime cofoi, però sí de perseguir els 
mateixos objectius.  
Fent un repàs d’aquests tres criteris, i donant per bo que tots s’han llegit el 
PDO, voldria considerar aquests últims elements. Ha parlat d’ambició i d’il.lusió 
que vol dir, doncs, parlar de rigor i esperança; ambdues coses són importants 
en aquesta ciutat, perquè el PDO ha de ser una eina que estableixi 
complicitats, per això l’han discutit i el continuaran reescrivint. En aquest sentit, 
com ERC, no n’estan pas perfectament satisfets ni molt menys, els sembla que 
és una eina, i el que és important és que estigui a l’abast de tothom, i com que 
és una eina és modificable per criteris d’oportunitat, poden aparèixer coses que 
no són avui en el PDO, o també per criteris de prudència. Quan abans parlava 
de rigor, cal tenir en compte l’evolució pressupostària, com també cal tenir 
present els compromisos de l’equip de govern en matèria d’hisenda, en 
definitiva, la voluntat d’eixugar el dèficit municipal en 8 anys. 
Encara hi ha un últim aspecte, i és que el PDO no és una carta als Reis. La 
carta als Reis ja la tenien en aquelles nits del juny del 95, però creu que han 
tingut la voluntat de superar el concepte de llista, han marcat prioritats i 
abandonen alguns projectes, cosa que explica, de vegades, el debat que ha 
portat o que comporta un document d’aquest tipus. Ara bé,  un document que 
funciona per objectius, és una eina avaluable i, per tant, en molts casos, allò 
que s’hi esmenta podran valorar si es fa o no, si aconsegueix o no els recursos 
necessaris, si aporta o no bons resultats, per això novament podran continuar 
treballant amb una eina que és modificable. Per tant ERC valora aquest PDO 
amb les limitacions que té però com una bona eina perquè és un marc de futur, 
un Pla que busca complicitats entre la ciutat i, no cal dir-ho, busca les 
aportacions o les crítiques que es vulguin fer a aquestes complicitats, perquè 
haurien d’entendre que en aquesta matèria que és la planificació del futur de la 
ciutat, malgrat tot, han d’avançar plegats, malgrat les discrepàncies. Com a 
conclusió, no només com a govern de la ciutat, sinó també com a partit, 
escoltaran agraïts totes les aportacions globals o puntuals que s’hi vulguin fer, 
en un debat que ha de sortir i estar sortint de l’ajuntament, tal com estan fent 
amb les entitats, amb la Comissió Mixta, amb la Federació de Veïns, entenent 
que els queda molta feina per fer i ja li agradaria el compromís d’acomplir tot el 
programa, però entenen que s’ha d’establir prioritats i que si treballen amb 
aquesta complicitat ciutadana, els manresans i manresanes se’n poden sortir 
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de fer d’aquesta una ciutat millor,  més justa, més solidària i, sobretot, amb 
unes bones perspectives de futur. 
 
Intervé el Sr. Mora i Villamate  i manifesta que des d’IC-A-EV, volen destacar 
tres qüestions que creuen que són les fonamentals a l’hora de valorar aquest 
PDO que ara estant debatent. La primera qüestió a considerar creuen que és si 
el PDO, més enllà dels seus aspectes formals, és o no és una eina útil que 
permeti incorporar una visió estratègica de la ciutat i que, per tant, faciliti la 
presa de decisions dels gestors públics i també orienti les decisions dels 
gestors i dels operadors privats. La segona reflexió que li sembla pertinent de 
fer, fa referència als principis generals que inspiren el programa i  des de la 
perspectiva d’IC-A-EV, la seva coherència amb els compromisos electorals 
propis d’una banda, i també la seva coherència amb les necessitats que la 
ciutat té des de la perspectiva política de les formes que integren el pacte de 
govern. La tercera qüestió és fer referència a si el procés de debat que s’ha 
articulat al voltant del PDO garanteix els mecanismes necessaris de participació 
i d’implicació ciutadana.  
Pel que fa a la primera qüestió, el seu grup creu que el PDO és un instrument 
adequat per incorporar una visió estratègica en l’acció quotidiana del govern de 
la ciutat. El punt de partida d’aquesta visió estratègica és recuperar la vella idea 
que la ciutat, els ciutadans i les ciutadanes que en formen part, formen part 
d’una organització emprenedora i que, per altra banda, existeixen fortes 
coincidències i paral.lelismes entre la forma d’intervenir en la dinàmica de les 
ciutats i les formes d’intervenir en les dinàmiques de qualsevol altre empresa o 
organització humana. Pensen que la ciutat és també una organització i com a 
organització que és, té punts forts, té punts febles, és una organització que  
s’interrelaciona amb un entorn extern que canvia i que presenta en tot moment, 
amenaces i oportunitats, reptes i desafiaments. Cal, doncs, que la ciutat, com 
qualsevol altra organització humana compti amb un instrument que li permeti 
avaluar de forma continuada les seves fortaleses, les seves febleses, les seves 
oportunitats  i les seves amenaces. Creuen que el PDO tracta d’establir un 
conjunt d’objectius pel període de la legislatura i definir les actuacions que 
permeten assolir aquests objectius, tenint present el comportament probable de 
l’entorn exterior. És en aquest sentit que poden afirmar, des de la seva 
perspectiva, que el programa 1000 dies, si bé no és un pla estratègic en el 
sentit literal i cabdal de la paraula, significa un avenç qualitatiu cap a una visió 
global, integrada i prospectiva de la dinàmica i dels problemes del territori, i es 
també un mètode que facilita el procés continu i sistemàtic de presa de 
decisions per part dels gestors públics locals.  
Passant a la segona qüestió, creuen que no n’hi ha prou amb el fet de tenir una 
visió estratègica, és necessari reflexionar i explicitar sobre quins són els 
principis i quins són els valors que inspiren aquestes estratègies. Per IC-A-EV, 
la igualtat de drets i oportunitats de tots els ciutadans i ciutadanes de Manresa, 
és probablement l’objectiu que millor sintetitza la direcció en què cal avançar, 
perquè volen una política al servei de les persones i no a la inversa, pensen 
que el més fonamental és millorar la vida d’aquelles persones que pateixen 
qualsevol desigualtat i transformar les realitats actuals que generen aquestes 
desigualtats. Aquesta opció bàsica per la igualtat és consubstancial amb 
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l’estratègia política global d’IC-A-EV i és també el seu compromís electoral 
bàsic. Des d’aquesta perspectiva, poden afirmar que les idees força i els àmbits 
estratègics d’intervenció que es formulen en el PDO, són coherents amb 
aquesta opció per la igualtat, especialment en aquells apartats que fan 
referència a la cohesió social i a la solidaritat com a element clau de la 
convivència, a la cultura i al coneixement com a instruments de ciutadania, 
d’identitat i de capacitat crítica  i també són coherents des del punt de vista de 
la participació i el compromís de ciutadans i ciutadanes dins d’un nou 
paradigma on l’Administració, en general, està abocada a una redifinició 
permanent de les seves funcions. Pel que fa a la tercera qüestió, creuen que 
l’elaboració del Pla Director, ha significat i encara està significant un esforç 
important de participació i de debat ciutadà que ha permès que es facin 
importants aportacions i que necessàriament aquest procés haurà de continuar 
al llarg de tota la seva vigència, perquè és un pla dinàmic que s’ha d’anar 
ajustant d’acord amb l’evolució futura, perquè allò que és important d’un Pla, no 
és la seva existència en un paper, allò que és important és la seva execució. La 
planificació estratègica està decididament orientada cap a l’acció i obtenció de 
resultats i, per tant, l’execució és la pedra de toc de la planificació. Per tal que 
això sigui possible, entenen que tots els sectors que decideixen en la ciutat, 
haurien de poder pensar i actuar de forma coordinada en la consecució dels 
objectius; per tant, és ineludible que la participació i el consens  són necessaris, 
i l’aliança tàcita o expressa entre els gestors públics i privats també, fa que tots 
els esforços vagin en la  mateixa direcció o, com a mínim, no vagin en 
direccions oposades, encara que sigui per camins diferents. 
Més enllà d’aquestes tres qüestions que creuen són les fonamentals, han de dir 
que el PDO és un pla realista, al mateix temps que ambiciós. Realista perquè el 
seu punt de partida és la situació econòmico-financera de l’Ajuntament de 
Manresa i, per tant, aposta clarament per introduir una política d’austeritat que 
permeti reduir el dèficit i mantenir una càrrega financera moderada. Però és 
també ambiciós perquè allò que es pretén és que Manresa, des del punt de 
vista de la seva projecció externa, jugui el paper de pol articulador del 
reequilibri territorial de Catalunya, sempre de costat amb el Bages i la 
Catalunya central, al mateix temps que s’aborden, de forma sistemàtica i 
sostinguda en el temps, les grans assignatures pendents que té la ciutat,  i que 
no repetirà per no fer reiterativa la intervenció dels companys que l’han 
precedit. 
Voldria acabar dient que el PDO no és un document perfecte, com qualsevol 
document és millorable, i espera que el debat que tindran sobre aquest Pla, i el 
conjunt de debats que s’estan desenvolupant a altres nivells, contribuiran a 
millorar-lo. Però creu que l’objectiu d’aquest debat, no és tenir un document 
perfecte des del punt de vista acadèmic, sinó, sobretot, que sigui útil en la seva 
aplicació. És des d’aquest punt de vista que consideren que el PDO ho és. 
 
Intervé el Sr. Arderiu i Freixa   i manifesta que li cal obrir aquest torn de debat 
des del punt de vista de l’oposició, sobre aquest Pla anomenat dels 1000 dies 
que se’ls ha presentat avui. Malgrat el que dirà posteriorment,  tant l’equip de 
govern, com ell mateix, com els seus companys d’un i altre grup, creu que tots 
comparteixen les bones paraules que han sentit i els grans objectius que estan 
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fixats. El que ja dubten, i molt seriosament, és que aquests objectius es puguin 
realitzar. Creuen que més que Pla Director de 1000 dies, el que falta és 
treballar els 1000 dies que queden per tirar endavant la ciutat, i no fer tants 
plans, deixar-se de bones paraules i tirar endavant el que tenen entre mans. 
Diu això perquè, per començar, aquest regidor ja dubta de l’oportunitat del Pla 
Director dels 1000 dies i dubta perquè en una circumstància política, els plans 
no són tals plans, són els programes que cada partit presenta per anar a unes 
eleccions. I és això el que s’ha de desenvolupar, no val presentar un programa 
només per guanyar unes eleccions i després dir “ ara el canvio” i  “aquí pau i 
després glòria” . Creuen que cada formació política ha de ser honesta, seguir el 
seu programa i treballar, simplement treballar i no fer tants plans, que poc els 
beneficien i molt els distreuen . Diu això també perquè aquest Pla que se’ls 
intenta presentar, veuen que contradiu substancialment en alguns aspectes, els 
programes polítics amb els quals els grups de govern legalment van assumir el 
govern de la ciutat, i inclouen propostes fetes pel Sr. Oms i per ell mateix, que 
es veuen reflectides en aquest Pla, quan van ser “ denostades ” contínuament 
a través de tota la campanya electoral. Dit això, afegeix que suposa que en 
l’elaboració d’aquest Pla, en la redacció pròpia del Pla, hi deuen haver 
intervingut múltiples assessors i gent especialitzada en redactar aquests textos 
que bé es podrien qualificar de propaganda i no pas d’eina de treball com 
voldria l’equip de govern. Doncs bé, si això ha estat així, el millor que els poden 
dir és que se’n vagin a casa seva i es dediquin a una altra feina, perquè el 
redactat sol d’aquest Pla Director dels 1000 dies, fa esgarrifar . Si llegeixen 
entre línies veuran que és cert. Per començar, tenen un preàmbul que ja els 
deixa de manifest el que ha estat fent l’equip de govern fins ara, i se’ls diu que 
el primer que han fet ha estat tasques d’ordre intern, això vol dir repassar els 
papers que els ha deixat l’anterior equip de govern. Com a segon i prioritari, 
tenen establiment de contactes externs, això en bona parla és informació i 
turisme. Tercer, realització de projectes, tots els que vulguin, però la feina 
efectiva no es veu. En aquesta ciutat no fa falta cap  projecte, en tenen per tot. 
Com a últim, i ho posen molt gràficament en el text del preàmbul, a més a més, 
vetllar pels serveis propis de cada regidoria, quan els han escollit per fer això 
primer, no per fer informació i turisme i, a més a més, altres coses. El primer i 
més gran hauria de ser vetllar pels serveis propis de cada Regidoria, no a més 
a més. Aquesta és la feina per la què estan aquí. Seguint amb aquest Pla 
Director dels 1000 dies, hi ha una cosa que també té la seva substància, que 
és que es pretén incorporar a l’Administració, ni més ni menys que a una 
Administració pública, un sistema de gestió per objectius, quan a 
l’Administració pública no hi ha paràmetre econòmic que permeti definir una 
gestió per objectius. I això no ho diu ell, que no és la seva formació ser 
Economista o expert en Direcció d’Empreses, això  diversos professors, bastant 
coneguts de les escoles d’Administració d’Empreses, ho han dit reiterades 
vegades, i cita a Lluís Renat, Josep Tàpies i, en l’àmbit estatal, José Luis Pérez 
Torres i Max Gallo, aquest reconegut com a màxima autoritat en la gestió de 
direcció i administració d’empreses. Tots quatre diuen que la gestió per 
objectius és vàlida per una empresa privada, perquè permet definir els 
objectius, però que és absolutament inaplicable a l’Administració Pública, 
perquè l’únic objectiu que ha de tenir l’Administració Pública, és servir amb 
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eficàcia als ciutadans, no són avaluables econòmicament els seus objectius. 
Per tant, posa en dubte tot el que vindrà a continuació, i no sols per això. 
Entenen que el Pla en si mateix i llegit atentament, apart del que ja ha dit 
abans, és bastant contradictori, no contradictori en si mateix, sinó en la seva 
actuació, amb d’altres documents de més important valor legal  que aquest Pla 
i amb la seva pròpia actuació i, a més, amb fórmules contingudes en el propi 
Pla. I no és sols això, sinó que ha sentit que alguns regidors han dit que aquest 
Pla no volia ser una carta als Reis. Ell no sap si no vol ser una Carta als Reis o 
a “Alicia en el pais de las maravillas”, però aquest Pla és absolutament 
irrealitzable de la manera com està proposat aquí. 
Un dels aspectes que li crida més l’atenció d’aquest Pla, llevat honroses 
excepcions, com la que fa referència a la gestió dels equipaments municipals, a 
la gestió dels equipaments culturals,  és que el Pla consisteix en dir que es farà 
un Pla durant 1000 dies per després durant uns altres dies desenvolupar-lo. 
Això que pot semblar que aquest regidor ho diu de broma, no és broma, és que 
s’expressa així habitualment, té el seu reflex en un apartat del més important 
que hi ha recollit en aquest documents que se’ls ha entregat, que no sap qui 
l’ha redactat, però la veritat és que és bastant aclaridor al respecte. Si passen a 
la pàgina 4, a l’Administració Municipal, on posen els objectius que es 
pretenen, el punt 4.1 és precisament l’eix cabdal del bon funcionament de 
l’Administració municipal, com s’ha d’organitzar l’Administració municipal. Quan 
entren en les accions que es faran, en troben 6, de les quals, la primera és 
desenvolupament i aplicació de l’organigrama funcional, aquell que varen 
aprovar ja fa temps. Ara bé, les 5 accions restants són exclusivament 
elaboració d’un Pla. No n’hi ha cap que posi que es treballi, totes són fer plans. 
Si entren a l’examen del perquè s’elaboraran aquests plans, la cosa encara és 
més esgarrifadora, perquè fer un pla per la millora física de les dependències 
municipals, és reconèixer implícitament que no es tenen així. Elaboració d’un 
pla per la introducció de la direcció per objectius, aquí no diu res perquè ja ho 
ha dit abans. Elaboració d’un pla de comunicació interna, estan reconeixent 
implícitament que no hi ha comunicació interna.Elaboració d’un pla de millora i 
racionalització dels circuits, estan reconeixent també que no hi ha un bon règim 
de circuits. Per tot això, insisteix en què la sola lectura d’aquest Pla Director 
dels 1000 dies fa esgarrifar als ciutadans. Se’ls diu que un  dels instruments 
bàsics amb què compten per complir aquests objectius, és el desenvolupament 
del nou Pla d’Ordenació Urbana. Això està molt bé i li sembla molt adequat, 
això hauria de formar part dels programes electorals, però no en forma. Ara bé, 
si agafen això i comencen a examinar el que respecte a la Hisenda Pública, els 
plans que l’equip de govern té per la Hisenda Municipal, aquí ja no coincideixen 
en res. Insisteix en què el GMPP comparteix els objectius, el que no comparteix 
és la metodologia que el mateix equip de govern diu que farà servir per tenir 
aquests objectius.  Els objectius els semblen molt bé, no la metodologia, 
perquè la consideren quimèrica, irreal i contradictòria. La manera que té aquest 
Pla dels 1000 dies per redreçar la Hisenda Municipal, es contradiu total i 
absolutament amb les previsions que contenia el Pla General d’Ordenació 
Urbana per finançar el desenvolupament del propi Pla. I es contradiu també 
amb el que alguns regidors d’ara van dir en la seva campanya electoral, de no 
apujar els impostos. Han de recordar que el Pla General d’Ordenació Urbana, 
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és un norma de rang legal, mentre que aquest Pla Director és una Carta no als 
Reis sinó a “Alicia en el pais de las maravillas”. Insisteix en què comparteixen 
les idees o els objectius últims dels plans, però veuen que són contradictoris 
amb les previsions contingudes en el Pla General d’Ordenació Urbana i amb la 
seva pròpia actitud d’apujar els impostos, per exemple l’any passat un 7,5% de 
mitjana. 
En les línies estratègiques del programa, també haurien de fer el seu petit 
comentari, perquè tot i coincidint en algunes coses, tenen algunes previsions 
contingudes en aquest Pla que o bé demostren que no s’està tocant de peus a 
terra o bé demostren que el mateix és una pura carta d’intencions, d’il.lusions o, 
el que més temen, un instrument pur de propaganda. Per exemple, se’ls diu 
que s’intenta augmentar l’atractiu general de la ciutat de tal manera que 
Manresa pugui assumir les funcions de liderar i cohesionar tot aquell territori 
que anomenen Catalunya Central. En aquests moments, i lamentablement ho 
veuran a continuació en un altre punt de l’ordre dia, no sols no creixen sinó que 
decreixen. Creuen que la millora de la qualitat que es proposa en aquest Pla, 
deu venir donada pel fet que tindran més metres quadrats per habitant, perquè 
seran menys, però no pel desenvolupament del propi pla. 
És il.lusori pensar que estan pujant amb importància, quan realment i 
desgraciadament, i això li dol molt dir-ho, estan baixant. S’ha tolerat una 
reforma sanitària que ha fet perdre un dels actius més importants de la ciutat. 
Estan decreixent de població, han perdut el segon cicle del Conservatori. Total, 
que cada vegada que es fa alguna cosa, Manresa surt perden. 
Haurien de ser realistes. En algunes ocasions s’ha criticat a ell i al GMPP de 
veure-ho tot negre. Quan s’estima una cosa, es veu amb els seus defectes i les 
seves virtuts. Qui només veu les virtuts, això ja no és estimar un cosa, això és 
un tipus de passió que, com tota passió, és maligna.  
En el número 5 es parla d’Urbanisme i Ciutat. Aquí es pretén fomentar un 
urbanisme ambiciós. Ell aquí ha de recordar vàries coses. Un urbanisme 
ambiciós no és el que necessita Manresa; Manresa necessita un urbanisme 
possible, i no es pot parlar d’un urbanisme possible quan tenen plans parcials 
que no es desenvolupen per la sola i simple raó que el qui l’hauria de 
desenvolupar no pot fer-ho perquè les càrregues que aquesta Administració 
Municipal els imposa, ja sigui amb diners, amb cessions obligatòries, o ja sigui 
pel simple funcionament de la maquinària administrativa, són tan grans que fan 
que tota l’oferta immobiliària o tots els grans grups constructors es retreguin. El 
Sr. Garcia deia que hi havia hagut un  31 % d’augment de  llicències de nous 
projectes, però oblida el Sr. Garcia que aquest 31 % d’augment dels nous 
projectes és fruit d’una etapa anterior i que s’està consolidant, i que molta part 
d’això és que el ciutadà sap allò de “gat escaldat de l’aigua freda fuig”, o sigui 
que a la que pot acaba la seva feina i “aquí pau i després glòria”. Però això no 
treu que avui en dia Manresa segueixi sent una gran ciutat amb uns grans 
espais morts en el seu interior, per desenvolupar. No és per res que el Tossal 
del Cigalons no fa 5 anys que està així com està, ja en fa 40 i no s’urbanitza de 
cap manera, senzillament perquè les càrregues que pretén l’Ajuntament, fan 
que hi hagi un preu de repercussió de 9.000 PTA/m2, quan els promotors li 
estan demanant 7.000 PTA/m2. Si s’arribés a un terme mig, creu que seria 
beneficiós per la ciutat i per tots els manresans.  
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També s’ha de criticar l’apartat que l’equip de govern dedica a la Via Pública i 
qualitat. No creu que l’equip de govern esperi que la qualitat vingui donada pel 
fet que augmenta el núm. de m2 per habitant degut a la disminució dels 
mateixos, però pel que aquí està escrit, això sembla. 
La qualitat exigeix, abans que res, un adequat manteniment del que ja tenen, i 
això no es fa. Hi ha casos flagrants. Diu que avui mateix, si han passat per la 
Plaça de l’Om,  veuran que encara hi ha penjat el cartell del Correfoc, tot i que 
fa més d’una setmana que s’ha fet. Tampoc és qualitat un fet que li sembla 
flagrant, i és que en un lloc tan emblemàtic per Manresa com pot ser el semàfor 
que hi ha al final del Passeig Pere III, en una banda del carrer el paviment està  
degradat perquè hi puguin baixa amb cadira de rodes, però el que així ho faci 
es trobarà amb la desagradable sorpresa que enfront no hi ha aquesta 
degradació,  això no costa res d’arreglar. No poden parlar de qualitat quan 
estan consentint aquestes petites coses, apreciables no per un estudiós de les 
mancances de la ciutat, sinó que són apreciables per qualsevol persona, per 
qualsevol dels que estan aquí. 
Deia abans que en el Pla Director dels 1000 dies, l’equip de govern havia 
renunciat a part del seu programa electoral  i, a més, s’havien apropiat 
d’algunes idees, tant de CiU com del PP. Si més no,  i a títol d’exemple, diu que 
entre les mesures que es proposen per millorar la Hisenda Municipal hi ha la 
generalització del pagament a través d’entitats de crèdit o carta de crèdit, això 
reiteradament demanat pel PP i que després que l’equip de govern votés que 
no, ho estan introduint poc a poc. 
Parlant de les contradiccions, diu que hi ha coses que es contradiuen en el 
propi Pla. Per exemple, hi ha un aspecte que posa congelació de la plantilla de 
personal, procurant amortitzar les baixes o vacants que es vagin produint. Això 
s’ha contradit amb el què han fet aquest any i també es contradiu en el propi 
Pla, perquè més endavant, quan es parla dels ordinadors, dels cables  i de 
totes aquestes històries, es diu que es crearan 38 llocs de treball. Demana que 
siguin una mica més seriosos i que, com a mínim, no ho posin en el mateix 
document.  
En Administració municipal, el tema és bastant delirant; apart d’allò que per 
l’organització fan falta ni més ni menys que 5 plans, que es veu que encara no 
s’han fet, hi ha coses que no tenen desperdici. Per exemple, un dels principis 
orientadors de la política de l’equip de govern, és consideració de 
l’Administració municipal com una gran empresa de serveis amb una orientació 
preferent als ciutadans i als resultats. No està d’acord amb això, l’Ajuntament 
no és  una empresa de serveis, és una Administració municipal, i  la tasca dels 
regidors no és fer d’empresa de serveis, sinó que és produir els serveis perquè 
els ciutadans en puguin gaudir. 
Quan entren en el capítol de Recursos Humans, hi ha un aspecte que crida 
sobiranament l’atenció, perquè el PDO proposa la realització d’un estudi global 
de la plantilla actual. Suposa que amb un any de govern ja han de conèixer la 
plantilla, no creu que sigui tan difícil i més quan l’equip de govern ha presentat 
un catàleg de llocs de treball, unes remuneracions del personal, etc. Que ara li 
vinguin amb què el PDO vol realitzar un estudi de la plantilla de l’Ajuntament, 
no ho entén. I creu que els ciutadans que paguen els seus impostos en aquest 
ajuntament, els costarà molt d’entendre que perdin el pla, que perdin els temps 
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i que perdin 1000 dies pera realitzar un estudi de la plantilla de l’Ajuntament.  
També hi ha un estudi de l’actual règim retributiu, quan el van aprovar fa poc. 
També es parla d’un Pla que establirà la valoració del rendiment del personal al 
servei de l’Administració. No fa falta elaborar un Pla per això, només cal que ho 
mirin, que ho controlin i “assumpte arreglat”. No cal que gastin 1000 dies en un 
altre Pla, perquè l’únic que fan són plans. A l’apartat 4, posen Pla Quadriennal 
per a la formació. Es passen el temps fent plans, en comptes de treballar, que 
és el que la gent demana. 
Un altre aspecte curiós del PDO és la Promoció Econòmica i Ocupació. Creu 
que la gent confon les seves finalitats. No ha de crear empreses ni ha de dirigir 
l’economia, sinó que ha de donar les mesures suficients perquè les empreses 
es creïn per si mateixes i perquè l’economia vagi per si mateixa. Pot incidir en 
un determinat sector o en un altre per moure els grans trets, però no el 
dirigisme que aquí es pretén. Es confon promoció econòmica de la ciutat amb 
promoció econòmica de determinats ciutadans, i això està reflectit amb bastant 
de seriositat en aquest Pla de promoció econòmica i ocupació que se’ls 
proposa, perquè el primer objectiu, que es promoure l’accés a l’ocupació, amb 
atenció preferent als col.lectius amb més dificultats, és un objectiu que 
comparteixen tots, però quan s’explica com s’arribarà, és el que no 
comparteixen i el que els sembla que és més quimèric que real. Apart que les 
accions que es comprometen aquí, no creu que siguin competència de l’acció 
municipal. Es pretén, com a acció núm. 1, fer una observatori del mercat de 
treball, quan no cal fer massa observatoris, ja hi ha estudiosos que el 
proporcionen d’aquí i d’allà, i amb això sí que ha de dir que no tot és negra, 
sinó que malgrat la taxa greu d’aturs, han estat una de les regions més actives 
amb la creació, segons publicava La Vanguardia aquest estiu.  I d’això, l’equip 
de govern se n’ha d’enorgullir, però també l’oposició.  Seguint en la promoció 
econòmica i ocupació, diu que no poden jugar a ser empresaris perquè no en 
són, i això quan ho posen sobre el paper, se’ls veu el llautó. Una altra perla 
digne de veure’s és que com a acció núm. 4, figura la creació d’un centre de 
formació i ocupació, i com a acció núm. 5, la realització d’un estudi del perquè 
servirà aquest centre, o sigui, primer es crea i llavors s’estudia perquè serveix. 
Això es contradiu amb la despesa, la congelació, etc. Fins i tot, no costava res 
haver invertit l’ordre amb què estava escrit.  
La potenciació de l’oferta comercial, turística i de serveis, està molt bé sobre el 
paper, la subscrivirien tota i buscarien sistemes perquè això es pogués dur a 
terme. Ara bé, els sistemes de l’equip de govern són anar elaborant plans. 
D’aquí a 1000 dies, quan els tinguin tots fets, es preguntaran que fan amb tants 
plans. Això sí, foment i promoció de les relacions exteriors, això és prioritari. 
Total, que es vol dir Informació i Turisme. 
Anant al tema de la Seguretat Ciutadana i Policia Local, comparteixen bastant 
els objectius de l’equip de govern. El que ja no comparteixen són les accions i, 
sobretot, el que els fa bastant de por és el reconeixement implícit d’aquestes 
accions del que no és ara i hauria d’haver estat. Per exemple, determinació de 
criteris organitzatius permanents per a l’organització de diversos actes 
culturals; això vol dir que no tenen criteris, si s’han de determinar és que no hi 
són en aquests moments, cosa que és bastant preocupant.  
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Es parla de la realització d’una política de planificació festiva i cultural. 
Planificar la cultura és la cosa més desastrosa que es pot fer, la cultura puja de 
baix cap a dalt, no de dalt cap a baix, i això desgraciadament ha tingut ocasió 
de comprovar-ho el Sr. Fontdevila, que ha estat objecte de força crítica a la 
premsa. 
Optimitzar la dotació de recursos humans. Això no ho nega ningú, ni ningú 
nega que això sigui un objectiu encomiable per part de l’equip de govern. Això 
vol dir que no ho tenen, que no s’ha fet i també dubten que aquesta manera de 
fer-ho sigui massa procedent.   
Per últim, sobre aquest tema de Seguretat Ciutadana, hi ha dos aspectes que 
voldria recalcar. En primer lloc, l’objectiu núm. 7, que proposa revisar les 
ordenances municipals per tal d’adequar-les a la dinàmica social actual. Això 
torna a ser un reconeixement implícit que en aquests moments les ordenances 
no estan adequades. No han de fer cap Pla per fer-ho, simplement s’han 
d’adequar. No cal que facin un estudi acurat de les ordenances perquè perdran 
el temps i, al cap de 1000 dies, tornaran a estar desfasades. Com a objectiu 
núm. 8 es proposa l’elaboració d’un programa de comunicació i projecció 
exterior per l’aprofundiment del coneixement entre la policia i els ciutadans. 
Llegint atentament les accions que es proposen en aquest apartat, veuran que 
l’únic que es proposa, és fer una campanya de propaganda de la Policia Local. 
El GMPP opina que la Policia d’aquí és suficientment bona i coneguda per no 
necessitar propaganda de ningú, i fent això, l’únic que fan és, d’una manera 
directa o indirecta, reconèixer les mancances. No cal fer propaganda de la 
Policia Municipal, que no es gastin les diners, més val que els inverteixin en 
d’altres coses i la ciutat en sortirà guanyant. La ciutat sap qui és la Policia 
Municipal i l’estima suficientment per no necessitar ningú que li vagi recordant. 
En Protecció Civil, es proposa la creació d’una estructura administrativa i 
tècnica de caràcter permanent. Al GMPP li sembla molt bé, però creu que és 
augmentar la despesa, amb la qual cosa es contradiu amb l’Àrea d’Hisenda. 
No tot està malament en aquest programa director dels 1000 dies. Per això en 
aquests moments,  i pel que fa a l’Àrea de Cultura, se’ls ha introduït un  àmbit 
d’actuació cultural i accions previstes que, en aquest cas, així com abans ho ha 
criticat durament, en aquest cas ha de dir que és bastant exacte i realitzable és 
a dir, posen coses pràctiques que es poden fer. L’únic que lamenten és que no 
es facin abans, i també, adreçant-se al Sr. Fontdevila, diu que hi ha uns 
aspectes que no s’entenen. No sap si això vol dir que el Sr. Fontdevila  es 
reserva un as sota la màniga o és que realment algú l’ha enganyat posant 
aquest terme. 
Reformes de manteniment al Teatre Conservatori i reformes de manteniment a 
l’antic Col.legi de Sant Ignasi. O són reformes o és manteniment, però les dues 
coses els sembla que són antitètiques. És per això que el GMPP té les seves 
sospites del que volen dir amb això. 
Seguint amb el tema de la Cultura, en l’aspecte de la música s’oblida que 
desgraciadament, Manresa ha perdut la formació del Cicle intermig del 
Conservatori i que sembla ser que no tornarà a venir. Aleshores, tot el Pla 
Director dels 1000 dies, mentre no contempli una recuperació del que ja tenien, 
pel demés els sembla que es fer un brindis al sol, perquè poden posar moltes 
coses però si van perdent les que tenen, les altres no vindran soles.  
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Pel que fa a festes i cultura popular, els sembla molt bé donar-hi suport. 
Recorda, però, l’enrenou sorgit amb el tema de la pubilla que contradiu bastant 
el que aquí posa. 
Quant al tema d’Ensenyament,comparteixen també els objectius, però no 
exactament les mesures. Pel que fa a l’ensenyament artístic i musical, 
lamentablement tornen a estar en el mateix d’abans. S’elaboren plans, 
projectes, però es perd el segon cicle del Conservatori. Per això que la idea de 
convertir Manresa en una ciutat educadora a partir de les propostes educatives 
integrals, els sembla molt lloable, però l’actitud, no només de l’equip de govern, 
sinó la de d’altres administracions que no els han tingut en compte, els fan 
perdre de vista aquest objectiu. 
Quant a l’Àrea de Joventut, segueixen fent plans. 
Pel que fa a l’Àrea d’Esports, diu que comparteixen les idees que s’expressen 
en el Pla, tot i que dubten que es puguin portar a terme. Els ha sorprès que es 
posi com objectiu 4, el portar a terme un manteniment adequat de les 
instal.lacions esportives actuals. O falla l’assessoria de redacció o falla alguna 
cosa, perquè això és un reconeixement implícit que en aquests moments no 
s’està fent, i ja porten un any d’aquest equip de govern. 
Per acabar, vol insistir en el què ha dit abans. Podrien criticar tots i cadascun 
dels apartats, no sols pels reconeixements implícits que fan, sinó pel què això 
respecta. Hi ha un aspecte que sí que voldrien assenyalar, que és el tema de 
les drogodependències. Aquí se n’ha parlat, es posen aquí uns grans 
programes, però després, i no voldria portar records, però l’actuació de l’equip 
de govern va en contra del que aquí es posa. Per això, una vegada més, tot i 
compartir els objectius, dubten de la seva realització pràctica. 
Pel que fa a l’Àrea d’Urbanisme, apart de l’exemple que ja ha posat abans del 
Tossal dels Cigalons, destaca l’objectiu núm. 5, que és fer de Manresa una 
ciutat residencialment atractiva, tant per les persones que hi viuen com per 
aquelles que busquen un lloc de residència. Aquesta proposta, reiteradament 
manifestada per ell i introduïda en el programa amb què el GMPP va presentar-
se a aquestes eleccions, va ser durament criticada per tots, sense cap distinció, 
i ara amb una gran sorpresa, l’ha troba inclosa en el seu Programa Director 
dels 1000 dies. Per tot això, insisteix en què no cal fer un programa per fer 
programes ni per fer plans, el que cal és treballar, i cal treballar coneixent les 
mancances i la realitat de la ciutat.  No poden fer-se una imatge idílica d’una 
cosa que no és, sinó que han de tocar de peus de terra i treballar pel que ja 
tenen, amb modèstia, amb humilitat i, sobretot, estalviant els diners que els 
ciutadans els han entregat per administrar. No són seus, són dels ciutadans i 
s’han d’administrar en benefici d’ells, no de l’Ajuntament, sinó dels ciutadans. I 
per això no cal fer gaires plans, s’ha de treballar amb eficàcia i humilitat. El 
GMPP comparteix gairebé tots els objectius que proposa l’equip de govern, 
però no les mesures amb les quals volen arribar a aquests objectius, perquè 
són contradictòries, quimèriques, irreals i, en alguns casos, vénen dels pobres 
regidors de l’oposició. 
 
Intervé el Sr. Oms i Pons  i manifesta que el debat d’avui posa sobre la taula 
els objectius que l’equip de govern proposa seguir durant els propers 1000 
dies. En aquest programa, el PDO, llegit molt atentament, hi troben a faltar 
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concreció de les accions i la corresponent aplicació de recursos per concretar 
què es farà en aquests 1000 dies. Segons el criteri del GMCIU, era necessari 
fer una valoració econòmica d’un pla d’acció per desenvolupar durant el seu 
mandat, tal com va fer el grup de CiU en els períodes que tingué la 
responsabilitat de portar l’Ajuntament. Creuen que l’equip de govern no té 
model de ciutat planificada en el temps, i remarca, quantificada econòmicament 
en el temps. Pel contingut general del programa, no troben que puguin 
aconseguir l’engrescament que demanen a la societat civil. Perquè això sigui 
possible falta ordenar en el temps les accions que volen i falta quantificar-ho 
amb rigor perquè els agents socials ho puguin analitzar i puguin entendre tot el 
què aquest programa pretén contenir i abastar. Constaten que volen fer una 
quantitat d’estudis molt considerables. Es pregunten si és necessari fer tant 
estudis per determinar que cal fer a la ciutat. 
Cal no confondre la modernitat amb demanar a algú de fora que es mulli per dir 
el que cal fer per obtenir resultats, tot amb una pretesa modernitat que moltes 
vegades amaga la falta de criteris. Per avançar cap al futur, l’equip de govern 
no vol assumir deliberadament tot el que de positiu s’ha fet amb anterioritat. El 
que cal fer, són aportacions imaginatives a la vista de la realitat que els envolta 
i de les dades de què ja disposen, per tal d’estar preparats pel futur, posar-se a 
treballar immediatament i no esperar més estudis. Tots estan fets, ara els cal 
treballar a la vista de les diagnosis fetes amb anterioritat. Se’ls fa del tot 
necessari desenvolupar la creativitat partint de la feina feta. No poden, en cada 
canvi de govern, començar de nou. Els cal actuar amb energia, consolidant i 
continuant tot el que s’ha iniciat per tal d’obrir camins nous. Sols així els pobles 
troben el seu camí que els fa mereixedors d’entrar a la història. Si continuen 
actuant com fins ara, només aconseguiran diluir-se entre la falta de creativitat i 
les propostes de moda, perdent l’oportunitat de fer aportacions concretes que 
facin possible d’obrir possibilitats, avançant cap al progrés, aconseguir 
conquerir noves posicions en el desenvolupament de la nostra comunitat, 
possibilitant l’evolució cap a una ciutat  moderna i solidària. Tot això només 
podrà fer-se realitat si la ciutat de Manresa és pròspera i creativa, permetent 
que tothom hi tingui un treball que el faci sentir integrat en una comunitat justa.   
Tot seguit el Sr. Oms diu que parlaran altres regidors del GMCiU i exposaran la 
visió que tenen de les diferents àrees del Pla d’Objectius generals que 
presenten. 
 
Intervé el Sr. Iglesias i Sala  i, en primer lloc, manifesta que per si sol, 
l’existència d’un Pla d’Actuació l’entenen com a positiu i, sobretot, la voluntat de 
debat amb la ciutat i amb els regidors.  
La música de les intervencions dels tres representants dels diferents grups de 
govern, els ha agradat.  Es una música que el que senten la política amb el 
noble sentit de servei als ciutadans, podrien cantar a cor, afinat tot igual, però 
que no es trasllueix en accions concretes del Pla d’Actuació, que presenta 
alguns interrogants i que en aquest debat intentaran que es puguin aclarir. 
En l’anàlisi  farà un breu repàs d’aquelles qüestions que els semblen pioritàries, 
perquè governar vol dir, sobretot, prioritzar. I potser entre no quantificar i el com 
i el quan s’han de fer les coses, podrien dir que és una de les mancances, no 
de temes del programa, que tots són interessants per la ciutat i tots tindrien en 
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el programa electoral, sinó que governar és prioritzar, pels recursos o per les 
qüestions que un considera bàsiques per una ciutat. I, sobretot, periodificar el 
com i el quan fer les coses, perquè es poden diluir a prendre decisions fent una 
quantitat d’estudis, perquè si no tenen l’estudi no prenen la decisió. En tot cas, 
aquesta seria una anàlisi global,  i ara començaria amb un breu repàs dels 
temes en unes àrees concretes que el seu grup li ha assignat,  Hisenda, 
Urbanisme i Habitatge. 
Començant per Hisenda, referent als propòsits de contenció de la despesa 
corrent i de criteris d’un pla de regulació del dèficit i de contenció de 
l’endeutament i de la càrrega financera en el Pla de 8 anys, hi estarien d’acord, 
ja que aquest Pla, elaborat pels Serveis Financers de l’Ajuntament a finals de la 
legislatura passada, era el que proposava CiU en el seu programa electoral, 
per tant, aquesta línia la creuen correcta. Però caldria advertir, en atenció no 
crítica però d’advertiment de seguiment, que serà necessari un especial control 
en la liquidació del pressupost d’enguany i en el proper del 97, de cara al 
compliment que, com a Administració Pública, vénen obligats en els objectius 
de convergència, en aquest cas no la Convergència i Unió sinó la convergència 
europea.   
Referent a l’Administració municipal, l’equip de govern assegura que 
estabilitzaran la plantilla en 500 persones. El grup de CiU es pregunta si parlen 
de la plantilla orgànica de tot l’entramat de l’Administració municipal de 
l’Ajuntament de Manresa o inclou també diferents empreses privades 
municipals i les fundacions vinculades directament a l’Ajuntament. La segona 
qüestió vinculada a personal, independentment de si sumen o no a la plantilla 
de l’ajuntament les empreses i les fundacions, és si aconseguiran que la 
plantilla de l’Ajuntament només siguin 500 persones, doncs a l’apartat 
d’Hisenda es diu que congelaran la plantilla amortitzant les places que quedin 
vacants i les baixes per jubilació. Però a la vista de l’actuació d’aquest any, es 
pregunten si continuaran una hipotètica baixa del Capítol I amb contractació per 
obres i projectes concrets o determinats a càrrecs de confiança, o contractes 
tècnics per obres o contractacions temporals que podrien anar en un altre 
capítol. Per tant, sembla que la política general, o és la que diuen d’amortitzar 
les places o és la d’amortitzar les de la plantilla orgànica i no del concepte 
general de tot el personal que treballa per l’Ajuntament sigui d’una manera o 
d’una altra. 
De la resta del programa, en comparteixen les declaracions generals que s’hi 
fan, i li sembla recordar que quasi bé tots els partits en parlaven en els seus 
programes electorals, però segueixen sense trobar-hi les concrecions, les 
mesures concretes que permetin assolir els objectius que anuncien en accions.  
Així, per exemple, els agradaria saber si en l’apartat d’informació al ciutadà, 
aquest ho podrà fer en una sola oficina o una sola guixeta o haurà de recórrer 
diferents departaments i també si l’Ajuntament s’imposarà uns terminis de 
resposta a les consultes que els ciutadans li formulin. En aquest sentit també, 
veuen que anuncien el servei telefònic d’informació all ciutadà, però no es diu 
enlloc per quines consultes, ni si serà gratuït o no. 
En política general impositiva, en un punt es proposa que determinats impostos 
tinguin increments superiors a l’IPC. En alguns programes dels partits polítics 
que conformen el grup de govern, hi havia un compromís electoral d’increments 
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de l’IPC. Es fa concretament en un punt que diu, l’IPC més dos punts 
percentuals i que es justificarà sempre la necessitat d’aquests dos punts. Aquí 
hi ha preguntes i interrogants que es fa CiU i que es pot fer el ciutadà, i és en 
quins impostos s’aplicarà aquesta excepció de l’IPC més dos punts, com se 
justificarà i si hi ha incompliment de programa electoral d’alguna de les forces o 
és necessitat del pacte de renunciar a algunes coses. Pere tant, és un d’aquells 
temes en què de vegades hi pot haver un cert incompliment de programa 
electoral.   
En aquest mateix apartat de política general impositiva, i fent esment a un tema 
important que està previst i que també s’hi fa referència en aquest pla, és en 
relació al corresponent increment de valors o d’ajustament a la realitat dels 
valors immobles pel que fa al cadastre. En algun punt es diu que l’increment 
dels valors dels immobles es compensarà amb la disminució del tipus impositiu 
de l’IBI per garantir que els increments de les quotes de l’impost siguin 
raonables i coherents amb la política general impositiva municipal. Aquest és 
un tema molt important que afecta quasi tots els ciutadans, siguin propietaris o 
siguin llogaters i que afecta indirectament, no tant sols amb la quota de l’IBI, 
sinó que hi ha qüestions importants com són la seva transcendència en les 
transmissions immobiliàries pel valor que liquida el Registre de la Propietat, o 
l’oficina liquidadora del Registre de la Propietat o, fins i tot, l’impost sobre el 
patrimoni en la renda de les persones que han de fer liquidació i pagament de 
patrimoni. Demana si en aquesta qüestió també s’aplicaria la política general 
impositiva de l’IPC més dos punts; donat els anys que fa que no s’ha revisat el 
cadastre, podrien dir que com a grup de l’oposició podrien donar-hi suport. Els 
queden aquests interrogants de quina serà la política general impositiva, la de 
l’IPC més dos punts, la dels programes, o la del cadastre serà una excepció. 
Donen suport a la política de contenció de la despesa i al programa de 
disminució del dèficit en 8 anys, perquè ja ho compartien en programa 
electoral. 
En l’apartat d’Urbanisme, cal reconèixer un esforç de concreció pel que fa a 
quantificar alguns aspectes d’inversions, sobretot a curt termini, hi deu haver 
els temes de finançament més clars, però no prioritza algunes inversions en 
infrastructures. En canvi, sí que es concreten temes importants en inversions 
en parcs i jardins, en el tema de clavegueram, concretament els 400 MPTA del 
Fons Europeu, i en aquest tema feliciten l’equip de govern perquè els sembla 
d’una importància vital per la ciutat i pel seu futur. Diria que en l’apartat 
d’urbanisme, hi ha més concreció que en altres pel que fa a quantificar o 
puntualitzar, és a dir posar números al costat de la lletra, que és el que en 
moltes àrees no hi és, hi ha unes bones intencions, però no es periodifiquen, no 
es quantifiquen no es diu el com ni el quan. Aquí s’ha fet més esforç en coses 
concretes, que suposa que són les que es tenen clares en pressupostos 96 i 
potser previsió del 97. No obstant, això passarà a altres temes de l’Urbanisme, 
que són els que intenten desenvolupar la ciutat cap al futur, el seu creixement 
harmoniós, la seva oferta de sòl i d’equipaments, de verd i de lleure, però 
també la seva oferta cap a un habitatge, cap un creixement possible de la 
ciutat. Aquí hi troben a faltar concrecions, sobretot de calendari i de voluntat de 
gestionar uns temes prioritaris. Aquesta ciutat ha tingut un problema, potser per 
manca de càlcul o estudis econòmics en el Pla General de 1981 que li ha fet 
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molt difícil el desenvolupament de plans parcials i, en canvi, l’urbanisme dels 
pobles del voltant ha estat molt més dinàmic, el dinamisme de plans parcials 
aprovats a Sant  Joan de Vilatorrada, Santpedor, Sant Fruitós, essencialment, 
ha contrastat amb una ciutat que durant 15 anys només ha aprovat un Pla 
Parcial, el de les Bases de Manresa, i al final de l’última legislatura. Això són 15 
anys sense posar sòl urbanitzat en condicions d’habitatges i  que pogués 
créixer la ciutat i, sobretot, amb un tema molt gravós; la Llei del Sòl, en el 
desenvolupament de Plans Parcials atorga el 15 % de l’aprofitament mig al 
municipi, perquè tingui un patrimoni que li generi uns recursos per arreglar o 
generar altres qüestions importants, com la de la rehabilitació del Barri Antic, 
que comparteixen totalment. Però una ciutat que no ha rebut recursos del 10% 
de sòl de diferents Plans Parcial, suposa que rebrà l’aprofitament mig del de les 
Bases de Manresa, que és el que està aprovat, ha tingut pocs recursos 
generats del propi creixement que li permetin poder invertir en el Barri Antic i a 
millorar la ciutat en aquest sector, o en una oferta de sòl públic per poder 
promoure des d’iniciativa municipal, habitatges socials o habitatges per joves 
en aquell sòl públic. En tot cas, el grup de CiU pensa que no es prioritza el 
desenvolupament de Plans Parcials i, en el cas que se n’hagi prioritzat algun, 
els sembla molt mal prioritzat, perquè en algun punt del programa es diu que en 
el Tossal dels Cigalons, el carrer Lepanto es començarà a urbanitzar el 99.  El 
99 és a finals de la legislatura, i per  poc que s’encalli alguna cosa, sempre hi 
haurà una justificació perquè tornin a passar una altre legislatura sense el 
Tossal dels Cigalons en marxa. Històricament, saben que aquest és un pla 
difícil per la seva geografia, per l’orografia del terreny, però que l’han d’afrontar  
amb una prioritat total i brinden el recolzament del seu grup a l’equip de govern 
com a prioritat de buscar sortides, iniciativa municipal per parlar amb els 
propietaris que facin viable aquest Pla, perquè és una porta que tenen en 
males condicions, mig oberta i mig tancada, cap a  una zona important de la 
ciutat, la part nord-ponent de la ciutat, Cra. de Cardona, zona industrial de 
Pirelli, Lemmerz, etc. 
Una altra gran àrea que els sembla d’una importància prioritària de gestionar i 
instar, si cal, a l’INCASOL, el seu desenvolupament el més aviat millor, no el 
99, és el Pla parcial de la Parada, perquè entenen que la gran avinguda d’Els 
Dolors, de 40 metres, el seu enllaç amb els cinturons de ronda o la seva 
comunicació cap a l’Eix Transversal, aquests dos paquets que els obren a les 
rondes són importants pel desenvolupament de la ciutat, i celebra que el 
regidor Sr. Collado hagi donat importància al fet de l’Eix Transversal, aquestes 
dues portes els semblen vitals per un desenvolupament, no a  l’any 99 sinó que 
hi comencin a treballar ja. I això és Urbanisme, amb majúscules, de planificar la 
ciutat. No serà urbanisme endreçar una plaça o un carrer, serà endreçar la 
ciutat. Pensen que un cop s’hagi aprovat el Pla General, tot i que potser en el 
Pla Parcial del Tossal dels Cigalons caldrà un afinament, en alguns plans s’ha 
millorat el tema pendent que arrosseguen del 81, dels beneficis i càrregues, 
que si els metres que queden aprofitats, el cost de la urbanització és tan 
important que el preu de repercussió del que s’ha de construir no surt a 
compte, la gent no aposta. Avui l’important no és el terreny, sinó que l’important 
és qui té els diners per urbanitzar. El terreny cada vegada té menys valor i, en 
canvi, la infrastructura té molt més valor que el propi terreny en si. I aquest és 
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un element de reflexió que també aniria lligat als temes de decreixement 
d’habitants de la ciutat, creu que calen mesures importants de xoc per canviar 
el rumb d’aquesta ciutat i, sobretot, aprofitar les rondes i l’Eix per obrir aquestes 
portes, per sortir de la  ciutat, per descongestionar la ciutat, arreglar la Pujada 
Roja; però també per entrar-hi, comunicar cap aquest entorn que és la comarca 
del Bages i cap aquest entorn que són les comarques de la Catalunya Central. 
En l’objectiu 6 de l’urbanisme diu  l’equip de govern que vetllaran perquè les 
empreses locals tinguin oferta de sòl, infrastructures i serveis necessaris pel 
desenvolupament de les seves activitats perquè no hagin d’optar per emplaçar-
se fora del terme, així com fomentar l’increment del sòl industrial a fi d’atreure 
noves indústries. Està d’acord amb això, ho aplaudeix, però aquest és el 
programa de CiU. Però la pregunta és si això és coherent amb el debat que van 
tenir fa dos mesos en l’aprovació del Pla General. 
Pel que fa a la política d’habitatge, l’objectiu 5 l’equip de govern diu que 
incrementarà l’oferta d’habitatge tant en quantitat com en qualitat, però no 
diuen com. Demana si saben que en aquests moments hi ha 1000 habitatges 
nous en estoc per vendre a Manresa. És un element que no cal fer estudis, sinó 
que amb les llicències que tenen ho saben.  També demana si saben  que el  
70% dels compradors d’habitatges, en els últims 4 anys, en el Pla de 
l’Habitatge de Catalunya  i de l’Estat, tenen ingressos inferiors a 3,5 vegades el 
Salari Mínim Interprofessional i si saben que el Nou Pla de l’Habitatge que 
prima ajuts a l’Habitatge Protegit i preu taxat per a joves de menys de 30 anys i 
habitatges de menys de 70 m2, seria un camí per fer propostes concretes i 
oferta per a joves. Demana quina política d’habitatge farà l’Ajuntament per 
sumar esforços al Pla Quadriennal de l’Habitatge de la Generalitat, i per 
afavorir l’accés al primer habitatge als joves i si no creuen que és 
imprescindible que l’Ajuntament disposi de sòl públic provinent de l’aprofitament 
mig, per incidir eficaçment en la millora de l’oferta de l’habitatge pels ciutadans 
amb menys recursos i que la iniciativa privada no cobreix totalment. Creu 
l’equip de govern que és necessari fer un estudi sobre habitatge davant 
d’aquest panorama? No seria preferible destinar recursos, no a estudis, sinó a 
primar els promotors privats que facin habitatges per a joves, de menys de 70 
m2?  Són elements de reflexió que el GMCIU posa sobre la taula. L’equip de 
govern tampoc diu com i quan assolirà aquest objectiu que s’ha fixat, que li 
sembla molt lloable, però no veuen cap camí traçat en el sentit que un mínim 
del 30 % dels habitatges serà de lloguer i per a joves.  En poden anar parlant i 
anar-ho millorant. Suposa que és la missió i la responsabilitat de qualsevol 
regidor, de qualsevol polític que està al servei de la ciutat intervenir, fent 
propostes i expressar, sense ànim de crítica, però amb tota la voluntat d’una 
crítica constructiva, allò que sigui millorable, qüestions que puguin ser millors 
per la ciutat i al servei dels ciutadans, que és al què tots es comprometen. Si 
l’equip de govern ho creu necessari i adient, el GMCIU, a través del seu 
portaveu, pot fer propostes concretes en el sentit d’aquestes qüestions que 
creuen positives per la ciutat.  
 
Intervé el Sr. Rueda i Cruz  i manifesta que parlarà dels temes d’Informació, 
Participació Ciutadana i Seguretat Ciutadana. Pel que fa al primer punt, diu que 
han estat mirant tot el projecte que presenta l’equip de govern, i troben que hi 
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ha propostes ambigües, sense concretar i sense quantificar.  A més, sembla 
ser que són propostes que estan fetes amb la intenció que ningú pugui, en cap 
moment, demanar que es compleixin perquè l’equip de govern no agafa el 
compromís de desenvolupar-les en unes dates concretes, amb un pressupost 
donat i amb un compromís rigorós. De tota manera, al grup de CiU no li 
preocupa el fet que aquesta sigui una proposta ambigua, sense concreció, sinó 
que li preocupa més la realitat de les coses que estan passant al dia a dia. 
Durant la campanya electoral, tots agafaven el compromís de molta 
participació, de molta transparència, de moltes coses i al  final, amb els 15 
mesos que porta governant aquest equip de govern, l´únic que hi ha hagut és 
una situació molt més crispadora que en els últims anys. No està dient coses 
que no siguin certes, poden llegir la premsa, poden recordar totes les 
diferències que hi ha i si aquesta proposta que presenta l’equip de govern 
estigués més concretada, pensaria igual, perquè durant aquests 15 mesos, la 
voluntat que ha demostrat l’equip de govern en el tema de la participació 
ciutadana i en la transparència, deixa molt que entreveure. Però una altra 
qüestió que els preocupa encara més, és que hi ha vegades que estan deixant 
de pensar en la importància que les entitats esportives, culturals, etc. tenen per 
aquesta ciutat. I si es paren a pensar, veuran que aquesta ciutat, sense les 
entitats i amb l’empenta i les ganes que tenen de fer coses, seria molt diferent 
del que és. Per tant, no acaba de entendre que l’equip de govern, en el seu 
treball del dia a dia faci unes declaracions de principis o un projecte del que són 
els 1000 dies, amb el qual poden estar d’acord amb algunes coses i amb 
d’altres no,  i al final també faran algunes propostes per si l’equip de govern les 
veu bé i volen recollir-les, però tal com deia abans, el que li preocupa més de 
tot és que sembla ser que la política que està portant a terme l’equip de govern, 
amb les declaracions que surten, és la política de “divide y vencerás”, i això no 
ho diu ell, sinó que són declaracions fetes per persones que formen part de 
l’equip de govern.  Insisteix en què aquesta proposta de l’equip de govern és 
ambigua, sense concreció i sense pressupost. El GMCiU proposa que, 
sobretot, rectifiquin en la política d’atenció a les entitats. Les entitats són les 
que són, no han nascut ara, són entitats de molts anys i no creu que ningú, 
sigui capaç de dividir-les. Al final, faran unes propostes referents a aquest tema 
per si l’equip de govern les vol considerar i incloure-les en el seu projecte. 
Pel que fa al tema de la Seguretat Ciutadana, en principi, felicita al 
Departament pel projecte que presenta,  però un cop feta la lectura, veu, en 
primer lloc, que la definició de la Policia Comunitària, no hauria de ser 
únicament la coordinació entre els diferents departaments i l’Administració 
Local. Veuen que hi ha una intenció que la Policia Local estigui molt entramada 
entre els propis departaments; observen també que  volen que la dotació que hi 
ha sigui optimitzada al màxim i la proposta que fa l’equip de govern és que els 
torns siguin el més flexibles possibles, sense tenir en compte que són 
persones, i que això només suposa una distorsió a la família. Com a proposta, 
és l’única . Tampoc tenen en compte que durant aquests 1000 dies, hi haurà 
jubilacions. Si amb la plantilla que hi ha ara de 94-95 agents, no es dóna el 
servei que fa falta per aquesta ciutat, demana que se li expliqui com s’ho faran 
al 99 si no amplien la plantilla i no tenen en compte les jubilacions. 
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No veu que el model de Policia Local que pretén l’equip de govern, pugui 
funcionar i pugui donar els serveis que tota aquesta ciutat demana i, a més, 
creu que un altre dels incompliments de l’equip de govern, perquè és un dels 
compromisos que tots els que estan aquí van prendre, és el del guàrdia de 
barri. Però és que si no poden donar els serveis que la pròpia ciutat demana, 
es pregunta com podran donar-ho al cap de 3 anys, si la plantilla no serà de 94-
95 persones sinó de 88-90 persones. 
Per tant, creu que aquesta és una proposta que no és gens creïble, però és 
que al final l’equip de govern els acabarà donant la raó, perquè el 99, quan 
presentin les memòries dels darrers anys i les perspectives de futur cap a l’any 
2000 sabran de què estaven parlant. Aquesta és una proposta que no és gens 
viable, que no podrà tirar endavant, perquè aquesta ciutat necessita més 
policia.     
Pel que fa a l’ampliació del Parc Mòbil, el Sr. Rueda diu que li sembla molt bé, 
però sí no es concreta quan ni quin pressupost hi ha, poden dir que faran 
moltes coses, però sinó es concreten queden en res. 
 
Intervé el Sr. Oms i Pons i manifesta que en els temes de Promoció 
Econòmica i de Medi Ambient que voldria analitzar, podrien entrar en una 
discussió  amplíssima, llarguíssima, dilatadíssima i complicadíssima. L’equip de 
govern ja coneix la seva afecció per aquests temes i l’ha sentit a parlar moltes 
vegades, per tant obviarà parlar-ne excessivament. Farà unes quantes 
preguntes a l’equip de govern. Quin és el programa que portaran com 
Ajuntament de Manresa en el si del Consell Econòmic i Social? Poden explicar 
com pensen fer funcionar el Centre de Formació de Casa Caritat? Perquè 
consideren necessari fer un estudi del Centre de Formació? Com pensen fer la 
coordinació amb els Ajuntaments de la Comarca? Tenen en compte el Consell 
Comarcal?  Què entenen per fer un Pla Director pel desenvolupament de 
Manresa i el seu districte industrial? L’estudi sobre sòl industrial, com pensen 
enfocar-lo en el referent a Manresa? Tenen criteris per enfocar l’estudi? El 
turisme, el faran amb visió comarcal tenint en compte el Consell Comarcal? 
Tindran en compte la ruta Lourdes - La Cova - Montserrat? Les relacions 
internacionals, amb quins pobles les tindran? Es mantindran les guies 
turístiques d’aquest Ajuntament?  
En Medi Ambient, els agradaria que els expliquessin quina estructura 
d’inversions faran en la seva àrea dels 1000 dies. L’auditoria sobre la ciutat 
creuen que ja està feta, ja hi ha les dades, ara només cal posar-se a caminar. 
Creuen que el regadiu és una activitat econòmica, no és una activitat de medi 
ambient. Del regadiu en viuen molta gent i no s’ho han de mirar com a tema de 
medi ambient, sinó que ha de ser tema d’activitat econòmica, molt important, i 
que si es gestiona bé encara ho pot ser molt més. Per tant, creuen que no és 
adequat posar-lo dintre de Medi Ambient i cal que sigui un tema de Promoció 
Econòmica. També demana si en Medi Ambient, poden concretar què faran 
l’any que bé.  
 
Intervé la Sra. Riera i Monserrat  i manifesta que a l’hora de valorar les 
declaracions d’intencions pels propers tres anys en les Àrees de Sanitat, 
Serveis Socials i Ensenyament, poden estar d’acord amb la filosofia que s’hi fa, 
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ja que no presenta grans diferències amb el programa electoral de CiU. Troben 
a faltar, però, algunes concrecions, a  més del pressupost i del calendari 
d’actuacions. Pel que fa a l’Àrea de Serveis Socials, els agradaria que se’ls 
informés com està el projecte alternatiu de pre-tallers, en el cas que aquest es 
mantingui; en aquest sentit, voldrien saber si s’ha pensat en donar continuïtat a 
aquesta experiència, per tal de poder-la considerar com a part d’un programa 
de garantia social. La valoració dels resultats aconseguits amb aquesta 
experiència els consta que és molt positiva pels joves que l’han viscuda. Enlloc 
es parla de l’alberg municipal per atendre casos d’emergència social, no saben 
si es mantindrà, si es potenciarà o se suprimirà. En aquest projecte, troben a 
faltar  l’esment de programes que s’estaven realitzant en aquesta Regidoria, 
que no s’indica si es continuen, si es deixen de fer o si es replantegen, 
programes com poden ser famílies d’ajuda, tallers de memòria, 
acompanyaments d’avis, etc.  Recorda el compromís pres per l’equip de govern 
d’elaborar un estudi per poder oferir gratuïtament el servei municipal 
d’autobusos a persones més grans de 65 anys, en les  hores no punta i  
mantenint en la resta d’horari el tant per cent subvencionat . També recorda 
que el GMS  en el seu programa electoral deia textualment “el servei 
d’autobusos municipal serà gratuït pels majors de 65 anys, els ingressos dels 
quals no arribin al Salari Mínim Interprofessional”. Com és que aquest estudi no 
consta? Pel que fa a l’Àrea d’Ensenyament, cal fer notar que les propostes que 
s’hi fan, corresponen, fonamentalment, al compliment de les competències que 
ja pertoquen a l’Ajuntament. En no haver-se fet cap concreció, voldrien que 
se’ls informés sobre quin és el programa de manteniment dels 10 Centres 
Públics d’Educació Infantil i Primària de la Ciutat. També els agradaria que se’ls 
expliqués en quin punt es troba la redacció del projecte i definició de l’estratègia 
financera perquè l’any 2002 es pugui disposar de la nova seu del Conservatori i 
de l’Escola de Música a l’Edifici de Casa Caritat. Pel que fa a Ensenyament 
d’Adults, es parla de dotar-lo d’una nova seu, i els agradaria saber quines 
propostes tenen en aquest sentit, tant pel que fa al local com els terminis 
d’execució. Donat que en el plantejament d’objectius generals es fa esment de 
garantir una bona oferta universitària a la ciutat, voldrien també que se’ls 
informés de quines són les propostes que com equip de govern fan en aquest 
àmbit i quin ordre de prioritats seguiran. Troben que les propostes que es fan 
en l`Àrea de Sanitat presenten més mancances. No entenen que vol assumir 
progressivament la gestió directa de les inspeccions i altres activitats 
relacionades amb la higiene alimentària, substituint els veterinaris de Salut 
Pública per personal qualificat propi.  
Quant als mercats, els agradaria conèixer el pla de venda ambulant i com es 
pensa fer el seguiment del compliment del reglament; una vegada més es parla 
d’ampliar personal fent la contractació d’un Encarregat de Mercats mitjançant la 
convocatòria que fa sortir a la premsa el dissabte dia 7. 
Pel que fa al Servei de Planificació Familiar, continua sense haver-hi una 
definició clara de si continua sent municipal o no. En el programa ja no surt com 
a servei municipal, i l’única acció a fer és la formalització d’una comissió pel 
seguiment del servei. Cal recordar que fa un any que no s’han fet xerrades 
informatives a les Escoles. És un servei concertat amb el Servei Català de la 
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Salut i creuen que no es pot perdre. Quina és la postura de l’equip de govern 
en aquest tema? 
No es fa esment sobre si es continua formant part de la xarxa catalana de 
Ciutats Saludables. Tampoc s’esmenta el Centre de Medicina Esportiva, si es 
mantindrà, si es potenciarà, malgrat que en l’Àrea d’Esports es parli de renovar 
el material tècnic i d’un increment del 100 per 100 en els preus públics.  
Dins de Sanitat, tampoc no es parla dels residus sanitaris, que són 
competència municipal de fer complir la reglamentació, tant en la recollida com 
en el transport i eliminació, malgrat sigui l’empresa que els genera la 
responsable de gestionar-ho. 
En l’apartat de Salut Escolar, troben a faltar que no parla d’educació sanitària, 
quan és una de les fases de la prevenció, a més de la vacunació i cribatge. 
Els agradaria poder tenir resposta a les qüestions plantejades, per poder 
valorar els seus projectes i participar-hi en els que siguin compartits pel grup de 
CiU. 
 
Intervé el Sr. Serracanta i Cortés  i manifesta que farà una referència molt 
breu al tema d’Esports i Joventut. Del programa d’Esports, li sembla endevinar 
que l’objectiu de l’equip de govern és millorar i ampliar les instal.lacions 
esportives públiques de la ciutat, adquirir nous equipaments i fer-ne un 
manteniment adequat. En cap cas hi troben un plantejament de recolzament o 
foment de l’esport de base o bé fomentar  o recolzar iniciatives esportives de 
nivell, ni quins criteris es tindrien en compte per tal de dur-los a terme.  
Pel que fa a la millora d’instal.lacions esportives, tampoc troben, seguint la 
tònica de l’equip de govern, una quantificació dels costos, ni en el temps d’inici 
o execució de l’obra. La seva pregunta és: Per quan l’inici d’obres d’execució 
de la primera fase de la piscina municipal? Per quan la construcció d’una 
tribuna coberta a l’estadi del Congost? Per quan l’execució de millora de 
l’enllumenat als camps de futbol dels barris Mion, Sant Pau i Pare Ignasi Puig? 
En quant pensen augmentar la dotació pressupostària per dur a terme el 
manteniment i l’execució del seu Pla Director d’Objectius - Programa 1000 
dies? Quan hagin fet l’estudi de la possibilitat de crear un nou espai exterior per 
la pràctica del beisbol, en substitució de l’actual circuit de motocros no 
homologat, els suggereix que facin també un estudi per tal de poder dur a 
terme la pràctica de l’esport del motocros, ja que el món del motor a la ciutat de 
Manresa i a la comarca no es pot obviar. 
Pel que fa a l’àmbit de Joventut, el GMCIU creu que les accions que proposa 
l’equip de govern, no quantificades en el temps ni en el cost, queden en l’acció 
general del programa com aïllades. El GMCIU defensa que aquest àmbit 
ofereixi propostes fruit de la interdepartamentalitat de l’acció de govern 
municipal. És bàsic continuar la línia seguida de col.laboració política, tècnica i 
de recursos amb les diferents àrees de l’Ajuntament que afectin als joves. 
Camps com la Cultura, l’Ensenyament, l’Esport, la Sanitat, els Serveis Socials i 
el Medi Ambient, s’han de considerar en la seva totalitat  en qualsevol 
programa adreçat a la joventut. 
 
El Sr. Collado i Llort diu que plantejarà alguns dels temes que s’han posat 
sobre la taula. En primer lloc, diu al representant del PP que ha dit que 
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compartien objectius, però no ha manifestat com ho faria per gestionar aquests 
objectius, pràcticament se’ls ha carregat moltes coses del PDO i no ha fet cap 
aportació positiva. Lamenta aquesta posició del PP, perquè creu que aquest 
PDO està fet amb la màxima il.lusió i amb el màxim rigor, lamenta també que el 
PP tingui un pessimisme tant paralitzador, que podrien ser les sigles del PP, 
perquè a l’equip de govern li sembla que aquest PDO, en definitiva, el que 
marca és un optimisme de cara a la ciutat, de cara al futur. No sap com 
contestar algunes de les coses que ha dit el Sr. Arderiu, perquè pensa que no 
ha concretat pràcticament cap acció positiva. En tot cas, només li diria que del 
Fons de Cohesió, que s’han aconseguit 400 MPTA, per tal d’aconseguir un 
programa ADAPTEX de la Comunitat Europea, per tal d’aconseguir diferents 
projectes del Fons Social Europeu, per tal d’aconseguir molts altres projectes i 
moltes altres coses, és necessari cada vegada més que l’Administració funcioni 
amb claredat, amb una claredat d’objectius i amb una programació important, 
perquè cada vegada serà més important que estiguin preparats per poder 
aconseguir tot això que estant aconseguint i que, en definitiva, no ho faran 
només com diu el Sr. Arderiu, treballant i treballant, sinó que ho fan planificant, 
elaborant programes, elaborant projectes,  i tot això és necessari, cada vegada 
ho serà més. En aquest sentit, pensa que el GMPP s’hauria de posar al dia en 
el que és el treball que fan moltes administracions en el camp d’aconseguir 
recursos externs. El que presenta el PDO són diferents plans, diferents estudis, 
que són del tot necessaris a l’hora de fer front a aquests projectes. 
També ha dit el Sr. Arderiu que en via pública no es parla de barreres 
arquitectòniques,  quan hi ha tot un objectiu que fa referència a aquest tema. El 
mateix passa amb els Plans Parcials. L’equip de govern creu que moltes  de les 
accions que es proposen, van en la línia positiva i si el GMPP no explica quina 
és la seva proposta concreta, difícilment l’equip de govern la podrà 
contrarestar.   
En el camp de la Promoció Econòmica i Ocupació, diu que els Ajuntaments, 
cada vegada més, han hagut d’agafar competències que potser per Llei no els 
pertoquen, però sí per necessitat social, com és tot el tema de la lluita contra 
l’atur, de la lluita contra l’exclusió dels sectors joves, de les dones i dels sectors 
amb més dificultats d’inserció social i que són temes que cada vegada els 
toquen més d’aprop, no per legislació sinó per necessitat social. I en aquest 
sentit, replica al Sr. Arderiu  que no només hi ha indicadors econòmics, sinó 
també, i molt importants per l’Administració, són els indicadors socials, perquè 
en aquest sentit cada vegada seran més importants les accions que fan en els 
diferents col.lectius i en els diferents sectors; i això no només es fa a nivell 
econòmic, es fa també tenint en compte tota la preocupació social de diferents 
col.lectius. L’atur està baixant, la comarca i la ciutat tenen una situació d’atur 
important en el que és el conjunt de Catalunya, i en aquest sentit pensa que el 
què han de fer és treballar plegades totes les administracions per aconseguir 
fer baixar encara més aquest gran drama que és la manca d’ocupació. A ell, 
com a regidor, el trobarà sempre al davant del què és la lluita contra la 
desocupació, contra l’exclusió, encara que per legislació no els pertoqui. 
Diria al Sr. Arderiu i al seu grup que fossin més optimistes, que tinguessin 
present que han de tenir una visió més engrescadora i, en definitiva, que faci 
propostes concretes. Si coincideixen amb els objectius generals tal com diu al 
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Sr. Arderiu, que plantegi a l’equip de govern de quina manera aniria a 
positivitzar, com aconseguiria aquests objectius. Ha vist una declaració de 
pessimisme bastant gran i això difícilment li fa entendre que el GMPP pugui 
proposar coses concretes i positives. Demana perdó per la intervenció però, en 
aquest sentit, és el que sent. 
Pel que fa a la intervenció del GMCIU, el Sr. Collado diu que s’alegra molt del 
to del començament que ha aplicat el Sr.  Oms, un to molt més optimista. CiU 
diu, però, que manquen concrecions. És veritat. Ja ha dit al començament que 
aquest és un  Pla que s’està debatent, que s’està concretant, que s’aniran fent 
concrecions quantificatives i periodificatives de diferents accions que s’han 
demanat. Se’ls diu que no poden aconseguir engrescament amb aquest Pla. 
L’equip de govern creu que amb aquest Pla Director d’Objectius pot aconseguir 
molt més engrescament que el que el GMCiU va aconseguir fa 4 anys amb una 
Pla d’Actuacions que, en definitiva, era el que CiU creu que és aquest PDO. 
Aquest PDO no és un Pla d’Actuacions ni cap Programa electoral, per això 
l’equip de govern se centra molt en tot el tema de la clarificació d’objectius i 
d’accions concretes per aconseguir aquests objectius i els sembla que amb la 
dinàmica que han engegat de debatre això en el Ple i a l’interior i a l’exterior de 
l’Ajuntament és com aconseguiran engrescar la ciutat, tal com s’està fent. 
El grup de CiU havia iniciat coses positives, aquestes s’han continuat. Però 
també és cert que n’hi ha moltes que estaven en  un camí equivocat i el que ha 
hagut de fer modestament l’equip de govern és reorientar moltes de les 
actuacions i posar-hi molta vaselina perquè moltes de les accions proposades 
per l’equip de govern anaven per un camí dels que el grup de CiU havia portat 
a l’Ajuntament. 
En definitiva, l’equip de govern creu que sí, que cal anar avançant en propostes 
concretes que aniran sortint al llarg del debat que estan fent d’aquest Pla. No 
és un Pla que es tanqui avui, sinó que s’anirà treballant en els propers dies i, en 
aquest, sentit, moltes coses s’aniran  concretant. 
En el tema d’Administració i Hisenda, el Sr. Collado agraeix al Sr. Iglesias el to 
que ha fet servir al llarg de tota la seva intervenció, i manifesta que tot el que fa 
referència a impostos, es basarà en l’increment dels costos dels serveis 
municipals i en les variacions anuals de l’IPC; en el cas que l’evolució ordinària 
de les despeses i els ingressos corrents no permeti complir amb l’objectiu 
general de reducció del dèficit fixat, es podran proposar per a determinats 
impostos, increments superiors a la variació de l’IPC que, en cap cas, serà 
superior a 2 punts percentuals i sempre tenint en compte quins serveis donen 
com a contraprestació. 
En el tema del cadastre, estan pendents que s’elabori la Ponència i, en aquest 
sentit, tindran temps per treballar-lo i per parlar-ne. En aquest tema, poden 
estar d’acord amb algunes de les propostes que ha anat fent el Sr. Iglesias i 
que seran estudiades per l’equip de govern. 
En el tema d’Urbanisme diu que el Sr. Garcia puntualitzarà quatre aspectes 
molts concrets d’algunes de les coses que ha proposat el Sr. Iglesias. 
 
El Sr. Garcia i Comas diu que, efectivament, puntualitzarà quatre aspectes 
molt concrets. Un fa referència al tema de barreres arquitectòniques. En 
aquests moments, tenen la ciutat tal com la tenen i, evidentment, no hi ha totes 
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les barreres resoltes. El que es fa ara és que en totes les noves llicències, el 
constructor dels edificis situats davant del lloc on hi hagi d’anar el gual, 
obligatòriament ha de construir aquest gual. També quan s’estan fent rases per 
les companyies de serveis d’instal.lacions urbanes, Telefònica, Gas, Aigües de 
Manresa, i aquestes rases tenen unes certes dimensions, quan passen per les 
travessies, les companyies s’obliguen a fer aquest rebaix de la vorera. Hi ha 
alguns punts que cal millorar, perquè no es fan rases ni es fan edificis, 
aleshores aquí el programa el que impulsa són acords a través dels usuaris i a 
través de l’Associació de Minusvàlids de la ciutat, per tal d’acordar quins són 
els recorreguts que fan amb més freqüència. La rampa del Pere III - Muralla 
està prevista fer-la dintre d’aquests programes. 
Pel que fa al tema residencial de Plans Parcials, previst en el punt 7, hi ha dues 
accions, la del Tossal dels Cigalons i la de la Parada. El punt que parla de la 
Parada diu que l’inici de la urbanització serà l’any 97, però tal com està en 
aquests moments el Pla Parcial , ja es veu que no es podrà iniciar la 
urbanització l’any 97,  sinó que serà el 98. 
Quant al Tossal dels Cigalons, el Programa parla de l’inici de la urbanització pel 
carrer Lepant l’any 99. En aquest cas, les previsions eren molt pessimistes, 
perquè si tot funciona com està previst, d’acord amb la revisió del Pla General i 
d’acord amb les Directrius que se’ls estan donant per la modificació del Tossal 
dels Cigalons, segurament que l’any 98 podrien fer l’inici de la urbanització del 
Tossal dels Cigalons.  
Quant comentaven que els Plans Parcials és un dels aspectes negatius 
d’aquesta ciutat, l’equip de govern ho comparteix plenament. El que cal és 
avançar i per això el PDO hi ha donat una certa importància, un cert èmfasi.  
Quant a política industrial, l’equip de govern discrepa de la plantejada pel 
GMCIU, perquè entenen que la política industrial l’han de fer en els llocs on ara 
hi ha el sòl qualificat. Han de donar la sensació que hi ha sòl industrial, hi ha 
d’haver una planificació per tal que tinguin més sòl industrial, però també 
aquest sòl industrial els ha d’aportar nous accessos a la ciutat. I està pensant 
en el carrer Sallent, en tota la urbanització industrial d’Els Dolors i està pensant 
en el pla industrial del Pont Nou que els ha de donar el nou accés a Manresa a 
través de Pirelli. L’últim punt seria sobre l’estudi de l’habitatge. Se’ls diu que fan 
molts estudis, però el cert és que els fan perquè en la realitat quotidiana no 
tenen prou informació  i aleshores des de l’Ajuntament de Manresa i 
concretament des de l’Àrea d’Urbanisme, es posen en joc tota una sèrie 
d’iniciatives per obtenir informació. Des de la ciutat de Manresa, és obvi que no 
es tingui informació de les llicències d’edificacions d’altres pobles. El 
creixement residencial de Manresa està  en funció del que es fa en els altres 
pobles. Per tant, el que fa aquest estudi és comparar les llicències que es 
donen a Manresa amb les que estan donant els altres ajuntaments. És a dir, es 
compara tipus de llicència, número de llicències i pressupost de les mateixes, 
per tal de tenir un coneixement de  com s’estan movent els fluxos residencials 
de Manresa i la seva rodalia. També han de saber quina és la destinació de 
l’habitatge que estan construint, quines mides té, quin futur usuari tindrà. En 
aquests moments, tenen un creixement del nombre de llicències i un 
creixement del nombre d’habitatges construïts. Creixement comparat amb els 
anys anteriors. Si ho comparen amb d’altres èpoques, segurament no hi ha tal 
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creixement. Però aquí, una de les preguntes que lògicament se’ls fan i que 
l’estudi haurà de resoldre és quina destinació tenen aquests habitatges, és a dir 
si veuen que no tenen un creixement de població i, en canvi, tenen un 
creixement de residència, com es casen aquests dos factors ? Segurament si 
es fan pisos nous, hi ha un moviment de pisos ja vells, usats, a pisos nous. 
Aleshores, també han de donar resposta a què passa amb aquests pisos vells.  
Aquest estudi ha de contestar aquest gran mercat  d’immobles de segona mà. 
També és important, com recordava el Sr. Iglesias, la política de sòl. El que 
plantegen és com pot incidir a través de l’Ajuntament de Manresa i dels seus 
instruments de gestió, com FÒRUM, amb un increment del que seria l’habitatge 
públic, amb acords amb Generalitat, amb acords amb promotores públiques, 
INCASOL, per tal de facilitar sòl i que es pugui aconseguir un augment dels 
habitatges protegits en règim especial, que és el que realment necessiten. 
 
Intervé el Sr. Collado i Llort  i diu que parlarà dels temes d’Informació i 
Participació Ciutadana. Diu que el Sr. Rueda ha comentat que el programa està 
ple de propostes ambigües, que cal quantificar-les. L’equip de govern creu que 
en aquests temes s’ha fet propostes concretes, s’ha avançat. Demanaria si 
aquestes propostes concretes són les que hi havia fa quatre anys en el 
programa de CiU, en el qual no se n’esmentava cap. En aquest sentit, l’equip 
de govern ha desenvolupat la  Comissió Mixta de Participació Ciutadana, de 
diferents Consells de participació, etc. Per tant, avançaran en aquesta línia de 
desenvolupar Consells Sectorials, de potenciar la Comissió Mixta, de potenciar 
la transparència dintre de l’Ajuntament. També manifestava el Sr. Rueda que hi 
havia crispació dintre del moviment associatiu, també ha parlat de “divide i 
venceràs”, i tot això li sap molt greu, no sap si el Sr. Rueda és el més apropiat 
per parlar d’això; ha parlat també d’aspectes que creu que no són veritat i, per 
tant, així els sent. És a dir, el Sr.Rueda demana concrecions, i ell li ha de 
manifestar que l’equip de govern està portant a terme diferents accions de 
participació i continuaran en aquesta línia de desenvolupar diferents consells  i 
de desenvolupar tot el Reglament de Participació, que l’equip de govern 
anterior no va arribar a desenvolupar. 
També li sap greu el que ha dit el Sr. Oms, perquè fa unes preguntes que no se 
les va fer fa quatre anys, ni en fa cinc ni en fa sis. Per exemple, el Consell 
Econòmic i Social, s’ha hagut de desenvolupar gràcies a que aquest 
Ajuntament ha “apretat” des que va començar el seu mandat. De quatre anys 
anteriors, tenen cartes de col.lectius econòmics i socials de la ciutat que 
demanaven que es creés el Consell Econòmic i Social, i no es va arribar a 
crear. Li sembla doncs, que una cosa que volen fer i que faran és que tenen 
propostes comarcals, les ha manifestades el Sr. Alcalde moltes vegades i 
també polígons industrials, política d’abast mancomunat, política d’abast 
comarcal. Per això volen fer un Pla Director de política industrial, que el faran a 
partir d’un programa que han aconseguit, que es diu ADAPTEX,  que CiU  no 
va aconseguir. En aquest sentit, l’equip de govern farà una política de 
reconversió industrial començant per un Pla Director de política industrial que 
tindrà abast comarcal. Posaran els instruments que tenen, que són el Centre de 
Serveis a les Empreses, el Centre de Formació Ocupacional i Promoció de 
l’Ocupació, que seran municipals, els posaran al servei de la comarca, perquè 
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creuen que el mercat de treball, i sobretot les empreses, tenen un abast que va 
més enllà de la ciutat. Ho posaran perquè hi creuen, tenen criteris d’abast 
comarcal, els portaran al si del Consell Econòmic i Social, i posaran al seu 
abast tota la política econòmica, de promoció industrial que aquest Ajuntament 
pensa tirar endavant.  Matisa que ha contestat amb aquest sentit al Sr. Rueda i 
al Sr. Oms, perquè li sembla que no s’adiu el que presenta CiU amb el que va 
fer en anys anteriors. 
 
Intervé el Sr. Fontdevila i Subirana  i diu que, abans que res, es felicitaria 
d’aquest vespre que estan passant, perquè potser es fa llarg, però l’exercici 
s’ho mereix. Està convençut que 16 anys de democràcia han servit d’alguna 
cosa i aquí els tenen discutint el PDO que, pel que sembla, el poden considerar 
un bon document. Abans d’entrar en matèria, no vol deixar l’ocasió de fer 
alguns comentaris a la intervenció que ha fet el Sr. Arderiu, perquè és una cosa 
candorosa, no s’explica d’on s’ho ha tret. Diu el GMPP que l’equip de govern no 
ha fet públic el programa, que s’ho ha copiat del seu programa; el Sr. 
Fontdevila diu que el programa del PP no l’ha vist mai, l’última vegada que en 
va sentir parlar el tenia a la caixa forta, i està convençut que aquesta vegada sí 
que tindran problema, i amb això, d’aquí tres anys aniran forts.  No sap si els 
servirà de gran cosa, perquè ho ha trobat tant contradictori que l’espanta. Diu al 
Sr. Arderiu que la seva retòrica és sibil.lina, en tant la seva condició d’advocat, 
però tampoc no veu que sigui el seu fort. Ha parlat molta estona, ha dit que 
l’equip de govern havia copiat, ha dit, amb un component derrotista, que és 
impossible treballar en la gestió per objectius des de l’Administració Pública. 
Amb tot això, arriba un moment que es pregunta què hi fan aquí, en el sentit 
que el Sr. Arderiu pot ser un bon regidor a l’oposició, perquè el que és al 
govern ho tenen magre. El Sr. Arderiu s’ha repassat tot el Pla, ha castigat no 
sap quanta estona a l’equip de govern, senzillament per no dir cap idea, perquè 
creu que no es pot considerar idea el fet que el Sr. Arderiu digui que al cap de 
32 minuts o al cap de 2 dies, havien d’haver anat a treure els filferros de la 
Plana de l’Om, no Plaça, li acabava de dir que havien de conèixer la ciutat, 
doncs que s’ho apunti amb lletres d’or, Plana de l’Om no Plaça, cartes de crèdit 
per pagar Hisenda, i s’ha continuat perdent en contradiccions, quimeres i 
irrealitats. Si la conclusió del Sr. Arderiu és que no calen plans, i que el què han 
de fer és treballar amb voluntat, ja  pot refusar, perquè l’equip de govern 
treballa amb voluntat, diria que no només els regidors del govern, sinó també, 
pel que ha sentit, diria que bona part dels regidors de l’oposició també treballen 
amb voluntat. Ara bé si el Sr. Arderiu resumeix que han de venir a treballar 
sense planificar, perquè ja ho aniran fent tot, no té paraules per comentar-ho. 
Finalment, el Sr. Fontdevila diu que ha llegit en català “Alícia en el país de les 
meravelles”, i li dirà una conclusió del llibre, que és molt interessant, i és que el 
somni ens allibera dels fantasmes. Recomana al Sr. Arderiu que torni a 
començar amb “Alícia al país de les meravelles” i a veure si es treu uns quants 
fantasmes de sobre, perquè ha trobat el discurs del representant del PP 
excessivament derrotista, i no derrotista, sinó un punt “destroyer”. 
Agraeix el discurs constructiu de CiU perquè pensa que ha estat força útil en 
alguns aspectes i s’apunta algunes de les coses que s’han dit. Valora també el 
fet que avui han pogut foguejar els regidors, amb molt menys temps, i  a més a 
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més, els diu que no demanin mai disculpes per com s’interpreten perquè el que 
convé és que tothom pugui parlar.  
Els 16 anys de democràcia han servit també per aprendre alguna cosa. Sovint, 
el grup de CiU ha fet una pregunta que diria que l’ha apresa de l’oposició de 
l’última legislatura. És aquest quan? quan? quant? El Sr. Serracanta ho deia 
parlant de joventut i d’esports. I és veritat. Aniran fent l’esforç de quantificar 
això i concretar això, però aquest és un aprenentatge recent, si més no,  ho sap 
per l’experiència i perquè alguna vegada li han dit frívol, en tant que no ho 
reconeixia, Plans Quadriennals anteriors, topaven amb autèntiques llistes. I 
aquestes llistes, de vegades, no havien sortit del Ple per voluntat pròpia de 
l’equip de govern, sinó per la reclamació de l’oposició. I no en vol fer estelles  
d’això, no parla amb frivolitat, senzillament que potser en el seu moment 
hagués esperat que aquests plans es discutissin obertament, no només amb 
l’oposició, sinó amb l’Ajuntament, amb les entitats, que es facin el màxim de 
públics i també aquesta temporalització i quantificació. 
Es feliciten, però,  perquè difícilment en aquest Ajuntament, si no és que 
governa el Sr. Arderiu, “ que Déu ens en guardi”,  tornaran a trobar plans 
directors tan poc quantificats o tan poc temporalitzats com l’equip de govern 
actual trobava els anteriors i CiU troba l’actual. Van millorant i això ja serveix 
d’alguna cosa. Com que CiU ha introduït elements, li agradaria contestar-ne 
alguns. Sí que hi ha molts estudis, és veritat, el que passa és que tots aquests 
estudis, que no despatxen tot el que hi havia anteriorment, perquè moltes de 
les coses que funcionaven es recullen, i alguns dels temes que es poden haver 
trobat a faltar a Serveis Socials, pensa que continuen i no són programes nous, 
i sinó el Sr. Mora ja ho respondrà. Però, en qualsevol cas, si fan més estudis és 
per tenir més informació a l’hora de decidir coses, no per incapacitat de decidir 
o per temors. A vegades, decidint, es poden equivocar o no, però senzillament 
voldrien aquesta reclamació de dades necessàries per l’equip de govern i per 
l’oposició, en definitiva, per l’Ajuntament, per poder prendre decisions. 
Si ha parlat de 16 anys de democràcia, és perquè la propera vegada, el proper 
Pla Director, cada vegada menys parteixin de 0. És a dir, si el Pla d’Actuació 
era una llista, el que fan amb el Pla Director és minorar la llista, intentar 
concretar més, intentar  afegir programes nous, i d’alguns, prescindir-ne. 
Li agradaria aconseguir engrescar al Sr. Oms, perquè tot ho veu difícil i 
complicat, i no sempre tot ho és. S’han d’animar una mica. Pensa que s’han fet 
coses bones, coses que han modificat, hi havia ja unes diagnosis i algunes 
s’han demanat de noves. A partir d’aquí, hi ha coincidències, està content que 
trobin que la música és bona, la lletra l’aniran discutint. El Pla no és una eina 
tancada. De tota manera, creu que hi ha objectius que comparteixen, tot i que 
poden discrepar d’algunes formes. 
Referent a  la intervenció del Sr. Rueda, diu que de vegades, la relació amb les 
entitats pot tenir un punt de crispació, però no és la voluntat de crispar. Malgrat 
tot, han de fer l’ esforç d’entendre’s i no voldria que per parlar d’aquesta 
crispació, la conservessin o la magnifiquessin, la fessin més gran, perquè no hi 
ha la voluntat ni de crispar ni de dividir. I entén que aquí hi ha moltes 
susceptibilitats, però hauran d’aprendre a conviure amb aquestes 
susceptibilitats, i de la mateixa manera que troba arriscat anar parlant del tema 
de la crispació amb entitats, el mateix li diria del tema de Seguretat Ciutadana. 
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No pel fet de trobar a faltar sempre aquests guàrdies, aquests 3, 4, 5,6 agents, 
que és una qüestió de quantitat de persones, no de la tasca que pugui fer la 
seguretat ciutadana, no per això se sentiran més segurs. Per tant, insisteix en 
què aquest no és un model tancat fins l’any 2002. A la vista dels resultats, com 
Ajuntament, podrà anar plantejant aquest tema, com ho poden fer les entitats 
de fora de l’Ajuntament però que formen part de la participació ciutadana. El 
Pla Director, en aquests moments, recull el que recull, però, insisteix, no és un 
Pla tancat. Per tant, demana que continuïn intercanviant cromos, a veure quins 
costos assumeixen i quins no,  per poder-ho tirar endavant. Pensa que hi haurà 
estudis, hi haurà dades, tots plegats les tindran, govern i oposició, i podran anar 
treballant amb aquesta eina, amb optimisme. Si s’ho volen agafar per la banda 
positiva, com aquesta no n’hi havia hagut mai cap, prèviament n’hi havia hagut 
algunes de petitones. Ara tenen el que tenen. D’aquí a quatre anys hi haurà 
unes altres eleccions, ell creu que les guanyarà. Les guanyi qui les guanyi, 
haurà de partir d’això, ja no poden anar més enrera i segur que, fins i tot el Sr. 
Arderiu, recuperarà aquest Pla Director, i potser el treu de la caixa forta.  
Per acabar, demana que, si pot ser, no allarguin massa aquest debat, perquè, 
de vegades, per algú que ve aquí al Ple, els cansen solemnement. 
 
Intervé el Sr. Mora i Villamate i felicita el Sr. Arderiu per la seva capacitat 
profètica, perquè està segur que abans d’obrir la tapa del document i llegir una 
sola línia, ja sabia que aquest document era propaganda, era quimèric, era 
esgarrifós i era un brindis al sol, i segurament perquè el defecte principal que té 
aquest document és un defecte que el Sr. Arderiu no ha esmentat, i és que l’ha 
fet l’equip de govern, i això, des del seu punt de vista, i a la vista de la seva 
intervenció, ja l’invalida de “per se”. En conseqüència, és bastant difícil discutir 
amb aquest tarannà, perquè no ofereix cap mena de possibilitat de diàleg. No 
obstant això, li voldria fer un parell de comentaris que li sembla que són 
pertinents. Li preocupa molt quan el representant del GMPP diu que no és 
possible la direcció per objectius dins de l’àmbit de l’Administració Pública. No 
coneix especialment les teories del professor Gallo ni forma part de les seves 
lectures habituals, però està segur que el que diu no és tant que no és possible 
sinó que no interessa fer direcció per objectius a les Administracions públiques, 
perquè quan es té l’opció que la millor Administració pública és aquella que no 
existeix o que no es nota que existeix, evidentment, quan menys objectius 
tingui millor. Creu que és una teoria molt legítima, forma part d’aquesta 
concepció neo-lliberal que el Sr. Arderiu tant acostuma a defensar, però que 
creu que l’inhabilita  per fer qualsevol tasca de direcció en una Administració 
pública, com no sigui per desmuntar-la.  
Creu que el Sr. Arderiu segurament és una persona molt ocupada, amb molts 
negocis i amb moltes activitats, i això fa que segurament dediqui poc temps a la 
lectura dels documents o que, en tot cas, els llegeixi molt depressa. Li 
recomanaria que els llegís una mica més a poc a poc i, aleshores, no faria 
relliscades tant solemnes, com la què ha fet amb el tema dels 38 llocs de 
treball. 
Pel que fa a les intervencions del grup de CiU, diu que totes elles han tingut un 
leitmotiv, que li sembla que val la pensa considerar-lo amb deteniment, que és 
el tema de la manca de concreció, de la manca de periodificació, de la manca 
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de quantificació. Aquesta és una crítica que es fa globalment al Pla Director 
d’Objectius, que pensa que té una base real. És una crítica que també ha sorgit 
d’altres debats amb d’altres col.lectius i, per tant, cal tenir-la en compte. Afegeix 
altres matisos, com que creu que no es pot exigir a un PDO el  mateix nivell de 
concreció  que a un programa operatiu concret. Per tant, el PDO no és una 
anticipació milimètrica, dia per dia, de tot el que passarà en els propers 1000 
dies, i per això s’ha d’anar concretant. A partir de reconèixer la validesa de la 
crítica, aquesta s’hauria de relativitzar en funció d’això, i relativitzar en funció 
d’una altra cosa, i no ho diu amb ànim de desqualificar globalment la crítica, 
sinó per contrapesar les qüestions, i és que aquest PDO, tot i les seves 
mancances de concreció, és molt més concret que altres plans que s’ha 
presentat en aquest Ajuntament. En aquest sentit, recomana la lectura de la 
pàgina 32 del Programa d’Actuació Municipal 92-95, que parla d’Hisenda, i en 
el que, entre altres coses curioses, no hi ha ni una sola xifra, ni un sol número, 
ni un sol dígit.  Insisteix en què no diu això per desqualificar la crítica, sinó un 
reconeixement per situar-la en el terreny just.  
Quant a la intervenció del Sr. Rueda, el Sr. Mora diu que creu que s’equivoca 
quan en el tema de participació ciutadana, atribueix intencions perverses a 
l’equip de govern. Malgrat les dificultats, mai com ara hi ha hagut mecanismes 
de control i de fiscalització com és el que hi ha ara, si es volen utilitzar. D’altra 
banda, el fet que en un debat l’equip de govern manifesti la seva posició, no vol 
dir que intenti ni dividir ni vèncer, simplement manifesta una opinió. I en aquest 
sentit, pensa que s’han d’acostumar a què hi hagi un cert nivell de conflictivitat 
en les relacions entre l’Administració i el teixit associatiu, i això implica assumir, 
interioritzar aquesta conflictivitat però sense pretendre o tenir la intenció 
d’atribuir-se males intencions i intencions perverses. Simplement, tenen 
opinions diferents i les manifesten amb naturalitat. 
Pel que fa a la intervenció de la Sra. Riera, diu que, quant al tema dels pre-
tallers, era un equipament destinat a nens o nenes d’una determinada edat que  
ara estan assumits dins del sistema educatiu, per tant, aquesta funció ja 
l’hauria d’assumir el propi sistema, la veritat és que no han aconseguit saber de 
quina manera s’assumirà, sí que se’ls diu que el sistema assumirà aquesta 
funció. El que ha fet l’equip de govern és oferir al sistema educatiu un crèdit 
variable per integrar-lo dintre de l’ESO que permeti, com a mínim, donar una 
certa sortida al problema, encara que reconeixen que el que no fa aquest crèdit 
variable és incorporar tot el bagatge d’experiència dels pre-tallers. Per tant, 
caldrà veure com el Departament d’Ensenyament de la Generalitat dóna sortida 
als mòduls de garantia en aquesta qüestió. 
En el tema de l’alberg municipal, diu que té raó la Sra. Riera, això és un lapsus, 
a cada redacció que hi ha hagut, ha aparegut que això faltava, i al final falta. És 
un tema que havia sortit en reunions amb entitats de Serveis Socials i apareix 
com una mancança. Ja se subsanarà. 
Pel que fa als programes que no apareixen, diu que no és que no hi hagi 
intenció de fer-los, sinó que simplement s’esmenta allò que o es vol crear de 
nou o es vol potenciar, canviar o diferenciar, però no és perquè no es vulguin 
fer. 
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Intervé el Sr. Arderiu i Freixa  i diu que està relativament satisfet perquè al 
veure que els membres de l’equip de govern concentren la seva rèplica en 
atacs personals als qui li parlen, li fa veure aquella dita castellana “Ladran pues 
cabalgamos”.  A l’ordre del dia està previst “Informe i debat del Pla Director 
d’Objectius - Programa 1000 dies - presentant per l’equip de govern”, no del 
GMPP, ningú no els ha demanat idees, ni ningú els les deixa donar, sinó és 
que el Sr. Alcalde en un pròxim Ple, els reservi un espai a l’ordre del dia per 
exposar el seu pla estratègic. De tota manera, diu que no pateixin ni el Sr. 
Collado ni el Sr. Fontdevila, perquè per saber les  idees del GMPP no tenen 
més que llegir el seu programa electoral. Allà estan reflectides totes, algunes 
de les quals l’equip de govern ha copiat en el seu Programa Director dels 1000 
dies, cosa que, per altra banda, no troben malament. A tothom li agrada veure 
reflectides les seves idees, encara que sigui en un programa fet per uns altres. 
Però tornant al principi, en aquests moments i en aquí s’està discutint el 
programa que ha fet l’equip de govern i , com a tal,  a l’oposició li correspon 
posar les mancances del que han fet. Les mancances no les fa l’oposició, les 
posa l’equip de govern, i el que li sap molt greu és haver-les d’apuntar. L’equip 
de govern parla d’il.lusió,  i ell diu que més il.lusió de la que tindria el GMPP 
perquè aquesta ciutat tirés endavant no hi és, i és precisament alguna de les 
mancances que hi ha en aquest Pla el que els fa dubtar d’això. Insisteix, en 
aquests moments no saben, però pel to de la rèplica és evident, que la il.lusió 
que l’equip de govern ha posat en aquest Pla, no és tant per portar-lo a terme 
sinó pel fet de fer-lo públic i poder estar aquí dient una sèrie de coses que 
després la seva actuació i el seu propi redactat ho contradiuen. Lamenta ser 
tan  reiteratiu, li agradaria ser tan curt, breu i explícit com el Sr. Garcia, però 
insisteix en una qüestió,  l’equip de govern es posa com a objectiu els quinze 
mesos d’estar governant en la realització d’un estudi global de la plantilla 
actual. Això no és un objectiu, això és el seu deure, l’equip de govern ha de 
conèixer la plantilla, per això estan asseguts aquí, això és el que espera la 
ciutadania. No plantegin com a objectius el que en realitat és el seu deure i pel 
que han estat elegits. Tots comparteixen els objectius, el que no comparteixen 
és la manera d’arribar-hi. Si per derrotista s’interpreta això, el que han de dir és 
que és la pròpia actitud de govern la que fa arribar a aquest extrem, no el que 
ell els pugui dir, perquè en el fons, és la paraula d’un modest regidor de 
l’oposició, però és la seva pròpia actitud, les seves pròpies contradiccions i el 
redactat del que es presenten, potser amb un excés de precipitació el que fa 
dubtar de la consecució dels objectius. Si pel contrari, com a derrotista se’ls 
acusa que només veuen el costat negre de les coses, dirà dues coses al 
respecte: En primer lloc, que és la feina de l’oposició posar de manifest el 
costat més poc atraient de les coses i hauran de reconèixer que juntament amb 
la crítica, també els ha fet elogis, perquè de coses bones n’hi ha, i coses bones 
s’han fet. No és ell qui diu que tot està mal fet. Fins i tot, el GMPP s’ha cansat 
de presentar propostes constructives en aquests Plens; propostes com la de 
les targetes de crèdit, que en el seu dia van ser rebotades i després, 
sorprenentment estan incloses en aquest Pla dels 1000 dies.  El fet de veure 
els defectes de les coses, els ajuda a ser més pràctics i més bons en la seva 
cura. Quan s’estima  una cosa s’ha de veure el bo i el dolent, perquè si només 
es veu el bo, tornen a caure en un apassionament que com a tota patologia és 
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maligna. La realitat és el què els permetrà perfeccionar-se. En aquest sentit, diu 
al Sr. Garcia que no ha parlat de barreres arquitectòniques, en general, n’ha 
parlat d’una que és flagrant, i el Sr. Garcia li respon que per arreglar  o treure la 
barrera arquitectònica, fa falta no sap quants plans, no sap quants estudis i no 
sap quants tràmits administratius, quant una persona amb un xàpol ho arregla, 
no fan falta tants estudis, fa falta una corda que vagi davant i una persona que 
rebaixi la vorera, i res més, perquè en un cantó ja està fet. D’això precisament 
es queixa el GMPP i això és precisament el que volen posar de manifest, que 
aquest Pla Director dels 1000 dies, malgrat la il.lusió que l’equip de govern posi 
en la seva publicació o en la seva programació  i malgrat la il.lusió que hi posin 
els demés en veure’l complert, faci que no sigui creïble la seva realització, 
perquè no calen tants plans, no calen tants estudis, es tracta de treballar amb 
pràctica. Si li permeten  un acudit, diria que el resum de tot aquest Pla és que 
poden fer un estudi per saber quants estudis tenen, quants  en faran i quants 
en falten i un pla per pensar com desenvoluparan els successius plans que 
vagin fent. Perquè si llegeixen atentament aquest Pla dels 1000 dies que se’ls 
proposa per debat, que és el de l’equip de govern, no el seu, i sobre el que han 
de treballar perquè això és el joc polític, veuran que tot són elaboracions de 
plans de millor, elaboracions de plans de gestió, estudis cap aquí, cap allà i res 
de res que no sigui pràctic, fins i tot, de les coses que troben pràctiques, part 
d’elles són copiades del que el GMPP va dir en el seu dia o el GMCIU va 
incloure en la seva campanya electoral. 
Referent a la intervenció del Sr. Fontdevila, diu que no cal parlar ni tant sols  dir 
que no tenen programa, que estava guardat a la caixa forta, perquè això, apart 
que sigui de mal gust, li dirà, amb to de rèplica i amb tota la cordialitat, que si 
davant d’aquesta absència del programa del PP, si per programa entenen 
aquell pamflet que van difondre, més val programa amagat que no pamflet, que 
no serveix de res. 
Tot això que diu, tot i que sembli que ho diu amb un cert to d’humor, ho diu 
tristament, durant aquest Ple ha estat corroborat. Se li ha passat un manifest de 
les “Dones Inkietes”, en què precisament es queixen d’això, que les mesures 
que es proposen per elles, no tenen efectivitat, perquè ja s’han fet, o 
consisteixen en plans que no porten a res. Matisa que el manifest es dirigeix als 
progressistes i ell no és progressista, és simplement un pobre advocat de 
professió i un polític circumstancial que està aquí. Progressistes ja ho eren els 
egipcis. Qui fa gala d’una cosa, probablement és que no té. La queixa de les 
“Dones Inkietes”, ve una mica en el sentit del que ell exposava. 
Torna a insistir en què molts plans, molts estudis no porten enlloc. El millor 
seria treballar, treballar i treballar, i en aquest sentit sí que ha de citar una 
crítica àcida i velada que li ha dirigit el Sr. Mora, en què ha semblat criticar  el 
fet que un hagi de guanyar-se la vida d’una altra manera. Li diu que, 
desgraciadament, no pot dedicar tot el temps que voldria a l’Ajuntament, no pot 
viure de la seva tasca de Regidor, no com d’altres que sí que en viuen. Insisteix 
en què hi ha un apartat del Pla dels 1000 dies en què es parla de la congelació 
de plantilla i en un altre lloc es posa una paraula, així com molt etèria, que diu 
integrar 38 llocs de treball a la xarxa informàtica. Ara el Sr. Mora li dirà que 
aquests 38 llocs de treball, probablement els traurà d’un altre lloc. Això no s’ha 
fet anteriorment, no s’està fent ara, i no creu que es faci demà. 
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Per últim  contesta i replica el tema de la gestió per objectius. Això és una 
doctrina bastant estesa. Matisa que no  és ell qui ho diu, perquè 
desgraciadament no té la ciència suficient ni els fonaments suficientment 
adquirits per dir-ho, però com que el Sr. Collado va tenir l’amabilitat de facilitar-
li aquest programa dels 1000 dies amb bastant d’antelació, ha tingut tot un estiu 
per estudiar-se’l, i malgrat les seves múltiples ocupacions, ha tingut temps de 
mirar-se’l una miqueta, saber alguna cosa de la gestió per objectius i 
recomanar-los-hi, si volen i si tenen temps de buscar-lo, un llibre del professor 
Samuelson que, entre d’altres coses va ser Premi Nobel d’Economia, en què 
ho defineix molt bé i que, una frase de les què ha dit és seva, que 
l’Administració pública l´únic objectiu que ha de tenir és servir amb promptitud, 
prudència i eficàcia als administrats, i d’això es tracta, simplement. Els 
administrats no volen plans, volen serveis. 
 
Intervé el Sr. Oms i Pons i manifesta que s’estan allargant un xic i li agradaria 
ser breu i concís, encara que això deixarà en la seva intervenció llacunes que 
els seus companys de l’equip de govern  podran interpretar com que se’n 
descuida, però no, el que passa és que si ha de fer referència a tot el què hi ha 
al programa, a les 3 encara hi seran. Per tant, demana que no interpretin el que 
possiblement no digui com a una llacuna de la seva intervenció. 
En primer lloc, diu que hi ha hagut algunes manifestacions sobre el que ha dit 
el Sr. Rueda. Ell només els dirà que repassin la premsa, mirin el què ha passat 
i veuran que hi ha hagut una sèrie problemes, que d’aquesta forma, no hi havia 
hagut abans. I no interpretin res més que el que ha dit el Sr. Rueda, perquè és 
un tema que, per desgràcia, han constatat, han vist en els barris un cert 
malestar per l’actitud de l’Ajuntament. Per tant, la intervenció del Sr. Rueda 
està avalada per unes manifestacions i per unes qüestions que han passat al 
carrer. Per tant, no hi ha cap tipus de mala fe quan diuen aquestes qüestions. 
Dit això, diu que l’equip de govern no ha volgut concretar en aquest Pla 
d’Objectius de 1000 dies.  Si haguessin de decidir  un Pla d’Objectius a 8 anys 
vista, encara ho podrien entendre, però en 1000 dies, fer tot el que diuen aquí, 
ho veu un xic difícil.  Per tant, s’ha de dir el què es farà en 1000 dies, i  no el 
què es creu que s’hauria de fer i d’aquí 20 anys està fet. El que diu l’equip de 
govern que farà, el GMCIU hi pot està d’acord, però en 20 anys es farà. El 
GMCIU creu que aquesta qüestió hauria d’estar més concretada. Conforme en 
què en el Pla d’Actuació de CiU, a la plana 32 no deien res d’Hisenda, però a la 
44, la 45 i la 46, quantificaven les accions que farien cada any. I això és el que 
els agradaria per poder seguir la seva labor de govern i per poder seguir el que 
realment la ciutat avançarà i tirarà endavant. És molt fàcil llençar idees, ell n´és 
un artista, però ha hagut de madurar amb els anys, perquè quan era jove va 
llençar moltes idees, però en el moment en què es va adonar que aquestes 
idees s’havien de concretar, es va donar la “patacada” i es va limitar a dir el que 
podia fer.   
El Sr. Collado li ha dit que hi havia una sèrie de qüestions que no havia 
plantejat. El Sr. Oms replica al Sr. Collado que està vivint del que ell va crear, 
perquè l’ADAPTEX el té perquè CIU el va demanar, el Centre el va demanar 
CIU, i tota una sèrie de qüestions les va demanar CiU. Creu que l’equip de 
govern està fent un esforç, que estan tirant endavant qüestions, i ja tindran 
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temps de criticar-ho. El que li vol dir és que hi ha una sèrie de qüestions que 
s’han de tirar endavant, i creu que la ciutat no pot anar amb idees que no s’han 
concretat. Els ha fet una sèrie de preguntes i, malauradament, la gran majoria 
no se li han contestat. Espera que dintre de poc temps, les preguntes que ha 
fet se li puguin concretar, perquè si no es concreta això hauran perdut el temps 
tots plegats i Manresa hi haurà perdut molt. 
Pel que fa a l’engrescament de què ha parlat el Sr. Fontdevila, diu que ell 
estava engrescat, perquè, malgrat tot, és una persona bastant divertida, el que 
passa és que l’engrescament per ell no és festa, per ell l’engrescament és 
creure en el futur i veure que hi ha una planificació, perquè li van ensenyar fa 
molt temps que havia de deixar el món una mica millor del que l’havia trobat. I 
això és el que a ell l’engresca, i quan veu que van enrera, ho sent, no es pot 
engrescar. Aleshores, si es vol engrescar, se’n va de gresca amb els amics i 
disfruta. Però, per ell, l’engrescament en un Ajuntament és una altra qüestió.  
El Sr. Oms explica que, per acabar, donarà lectura a 15 mesures possibles de 
xoc, no les úniques, n’hi poden haver moltes més, però el GMCIU creu que són 
les que, de xoc, es poden fer. Estan parlant d’un any, l’any que ve ja veuran 
que fan i, per tant, creuen que aquest Pla hauria d’incorporar aquestes 15 
accions que tot seguit llegirà:” 1.- En Sanitat, Serveis Socials, Ensenyament i 
Joventut, proposem que es ratifiqui la realització de l’estudi per la gratuïtat dels 
autobusos pels majors de 60 anys amb recursos econòmics limitats. 2.- 
Proposem que el Conservatori de Música s’ubiqui al Casino de la Ciutat. 3.- 
Proposem que el Servei de Planificació Familiar, segueixi sent un servei 
municipal coordinat, compartit amb l’ICS  i concertat amb el Servei Català de la 
Salut. 4.- Impulsar, principalment, tot el que és educació dels joves. 5.- Crear 
una Comissió Interdepartamental de Política Juvenil que participi en els 
programes de les diferents Àrees municipals que afectin al món juvenil. 6.- En 
Participació Ciutadana i Administració municipal, proposem l’ampliació de la 
plantilla de la Policia Local en 8 agents per afrontar les necessitats mínimes 
que la figura del guàrdia de barri requereix. 7.- Crear la figura del Defensor del 
Ciutadà per canalitzar les queixes dels particulars davant l’Administració 
municipal i preservar, en tot moment, la defensa dels seus drets. 8.- Creació de 
la finestreta única com a oficina de gestió unificada per facilitar les gestions 
dels ciutadans amb l’Ajuntament. 9.- Promoció Econòmica. Incorporar al CTB 
tot el que fa referència a la formació ocupacional i empresarial, per acostar-se a 
les necessitats reals de les empreses. 10.- Modificar el criteri de formació, 
incorporant la formació professional per tal de potenciar el reciclatge 
professional, aportant maquinària que permeti oferir una formació adequada a 
les necessitats industrials. Cal tenir en compte que a molts Ajuntaments d’arreu 
de Catalunya, els va interessar veure com funciona ara el CTB pel que 
representa d’innovador i suport a les necessitats empresarials i a la 
incorporació d’empresaris en la gestió.  Crear  dins del CTB un servei 
d’informació i gestió a les empreses per afavorir la creació de noves indústries i 
ajudar a les empreses que ja estan implantades. Aquest servei d’informació i 
gestió d’empreses hauria  de facilitar tots els tràmits, evitant els desplaçaments, 
duplicacions i burocràcia; facilitar tot tipus d’informació per obtenir ajuts oficials; 
facilitar la informació de mà d’obra qualificada; facilitar cursos adequats a les 
necessitats professionals de les empreses, per facilitar la implantació de noves 
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indústries. Per aconseguir el millor funcionament d’aquest Servei, caldria 
concertar amb el CTB personal qualificat de les diferents administracions, per 
tal que poguessin facilitar tota la informació i agilitar les gestions que afecten a 
les diferents administracions. Amb això vol dir que l’empresari vagi allà, se li 
resolguin tots els problemes, ell només hagi de dir el què vol, se li donin totes 
les facilitats i no hagi de començar a fer la peregrinació per la Casa. Aquesta 
era la intenció del GMCIU del que s’havia de fer al Centre d’Empreses. I es 
reafirmen que en el Centre d’Empreses si hauria d’ubicar, controlat pel CTB, 
que hi ha empresaris i que tenen un criteri clar del que s’ha de fer, un tipus de 
finestreta única per ajudar als empresaris. 11.- Turisme.- Proposem mantenir la 
ruta Lourdes- La Cova - Montserrat. Contactar amb tots els estaments 
interessats en la promoció del Bages per fer una única oferta de promoció amb 
una sola imatge de marca, evitant la dispersió i duplicitat d’esforços de les 
diferents administracions. Reeditar la guia de Manresa, actualitzant-ne les 
dades. Ajudar a crear un ens que aglutini totes les institucions i organismes 
comarcals per fer front a la promoció turística. 12.- Urbanisme. Proposen 
endegar i fer el seguiment de la urbanització del Pla Parcial de les Bases de 
Manresa, objectiu 96-97. 13.- Instar i col.laborar amb INCASOL per l’aprovació 
del Pla Parcial de La Parada i la seva urbanització en el més curt termini 
possible, objectiu 1997.  Pel que fa al Pla Parcial del Tossal dels Cigalons, 
proposem estudiar amb la Junta de Propietaris, la viabilitat del Pla Parcial 
modificant, si cal, els paràmetres de tal manera que permeti que el preu de 
repercussió resultant de l’edificable sigui lleugerament inferior al de les Bases 
de Manresa, objectiu 97-98. 14.- Proposem un seguiment municipal acurat pel 
desenvolupament, en el seu moment, del Pla Especial de la Fàbrica Nova. 15.- 
Habitatge. Proposem promoure habitatges protegits, de menys de 70 m2, amb 
sòl públic municipal,  per exemple, a través de FÒRUM o d’un Patronat 
municipal d’habitatge, bàsicament adreçat a joves de menys de 30 anys, que 
aprofitarien els ajuts de les hipoteques al 80 % del valor del pis, un 6 % 
d’interès més un 10 % en subvenció a fons perdut, provinents del Pla 
d’Habitatge 96-99 de la Generalitat de Catalunya.” 
Han acabat aquest debat, creu que ha estat un debat dens, enriquidor, i 
acabaria dient que cal procurar acostar criteris i plantejar el futur de la ciutat. En 
aquesta tasca, l’equip de govern els tindrà sempre al seu costat per millorar el 
futur. Aquesta ha estat la intenció del GMCIU, fent aportacions concretes que 
pel seu grup són del tot necessàries pel futur de Manresa. Ara, depèn de 
l’equip de govern que les incorpori al seu programa. 
 
Intervé el Sr. Alcalde  i diu que, certament, creu que ha estat un debat 
interessant i els regidors de l’equip de govern ja han manifestat clarament que 
hi ha hagut dos posicionaments o dues sensibilitats davant d’aquest debat. 
Ressalta que tant els regidors de l’equip de govern com de l’oposició han dit 
que estaven d’acord amb els objectius que determina el Pla Director. En tot 
cas, alguns han dit que és d’impossible realització, altres que existeix una 
manca de concreció i aquí hi ha una qüestió clara, i és que el govern, que és 
qui té l’obligació d’intentar buscar el punt d’equilibri entre una Hisenda 
municipal equilibrada i, a més, amb un política ambiciosa d’eixugar el dèficit i, 
per altra part, marcar les prioritzacions de diferents objectius que determina el 
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Pla Director. És fàcil dir que no hi ha concrecions en aquest Pla Director, com 
s’ha fet per part de tots els grups de l’oposició i és molt fàcil dir que és 
necessari que vinguin 8 agents més de Policia Local, quan les Hisendes 
municipals estan en el dia d’avui amb 890 MPTA de  Tresoreria negativa.  Creu 
que assumiria el repte que ha plantejat el Sr. Oms, de forma immediata, si la 
Hisenda municipal estigués en una situació realment millor.  Però creu que és 
important, com a mínim l’existència d’una coincidència amb tots i cadascun dels 
objectius que determina el Pla Director, perquè a partir d’aquí tots plegats 
poden treballar conjuntament. Com pot ser el futur universitari de la ciutat, com 
pot ser recuperar la identitat de la ciutat en temes urbanístics, no tan sols com 
a ciutat, perquè la ciutat en si mateixa, la seva identitat ve determinada pel què 
és el barri antic. El fet que tots estiguin d’acord amb l’objectiu de recuperar el 
barri antic, esperona l’equip de govern, d’una forma molt més clara, a l’hora de 
realitzar els pressupostos que any rere any aniran concretant les Hisendes 
municipals. Tots coincideixen amb la necessitat que hi hagi un progrés 
econòmic, que hi hagi el Consell Tecnològic, que hi hagi el Centre de Serveis a  
les Empreses, poden discutir en la forma, però estan d’acord amb aquests 
objectius i, evidentment, en la forma mai coincidirà l’oposició amb el què pot fer 
el govern, perquè el govern és qui té al cap i a la fi la responsabilitat de dir fins 
aquí podem arribar o fins aquí no podem arribar. I aquesta responsabilitat que 
durant molt temps havia compartit CiU amb un cert recolzament de PP va 
comportar que la Hisenda municipal estigués com estigués. En el dia d’avui, el 
que pretén el Pla Director és marcar uns objectius, i com Alcalde se sent 
satisfet que tots els comparteixin. Però l’obligació de trobar el punt d’equilibri 
entre la Hisenda i l’objectiu és única i exclusivament de l’equip de govern, 
perquè això té uns certs costos. I això comportarà conflictes, contradiccions i, 
de vegades, limitacions i perquè no dir-ho, frustracions fins  i tot dins el mateix 
equip de govern.  
En la seva intervenció, el Sr. Iglesias ha manifestat, d’una forma encertada, que 
hi ha un objectiu que és Maastricht, que quan parlen de Maastricht sembla que 
parlin de l’Estat o parlin de la Generalitat i, evidentment, la precarietat 
pressupostària també marcarà clarament les inversions que es puguin realitzar 
en aquesta ciutat en un futur.  
Aquest document és un document de gestió i de planificació, però en si mateix, 
té una idea de ciutat i és una idea clara. Manifesta la necessitat de recuperar la 
identitat, del progrés econòmic i, sobretot, que aquesta ciutat sigui un centre de 
coneixement. El futur universitari de la ciutat és un element important, i està 
convençut, si més no amb les intervencions que s’ha produït avui, que en això 
comptaran amb la col.laboració tant del PP com de CiU. 
Parla de les comunicacions i del territori, de la necessitat de col.laborar amb el 
Consell Comarcal. I aquesta col.laboració hi serà, amb la necessitat que 
existeixi també una cohesió en tot el territori de la Catalunya Central. I aquí és 
necessari insistir, i des de Manresa ho han de fer les vegades que sigui 
necessari, insistir perquè hi hagi una política clara per acabar amb aquest 
desequilibri del territori. Evidentment que tenen una passa endavant amb el què 
és l’Eix Transversal, però darrerament han pogut comprovat, i possiblement ho 
veuran després en el debat del cens de la ciutat, com sortien notícies als 
mitjans de comunicació, que existeix un cert creixement al Vallès Oriental, i ha 
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estat donat, bàsicament, per una creixent inversió pública realitzada pel Govern 
de la Generalitat i diferents Administracions públiques en tota aquella zona. És 
a dir, el futur d’una ciutat depèn de la mateixa ciutat, però també depèn del 
govern de la Generalitat i del mateix govern de l’Estat. I en aquest cas, està 
plenament convençut que tindran la col.laboració de tots. 
Del debat surt satisfet, clarament, perquè hi ha una coincidència d’objectius, 
però vol remarcar dos elements. El  Pla Director és una aposta d’autoexigència 
per aquesta ciutat i ha de ser ambiciós; possiblement no el compliran tots, però 
han de ser ambiciosos i han de ser autoexigents amb ells mateixos. Però  
també té uns elements de rigor clars i determinats, perquè l’equip de govern no 
s’inventa la realitat. La ciutat i el mateix ajuntament és una realitat que ja 
existia, en la qual hi ha hagut coses bones i dolentes, com deia el Sr. Arderiu, 
la ciutat té virtuts i defectes; de vegades, algú mira excessivament els defectes 
i de vegades també convé mirar les virtuts. 
Totes les aportacions que s’hagin realitzat s’incorporaran a aquest document. 
Per altra banda, diu al Sr. Oms que, de vegades, té l’habilitat de dir coses que 
ja consten al Pla Director.  El Pla Parcial de les Bases, el Pla Parcial de la 
Parada o del Tossal dels Cigalons, consten dins del Pla Director.  El Sr. Oms 
parla de la necessitat d’una política d’habitatge clara a través de sòl públic, 
però abans de fer habitatges han de tenir sòl i si alguna cosa aquest 
Ajuntament no té, i aquest no és un problema dels 8 anys de CIU, sinó que ha 
estat una tradició d’aquest Ajuntament, és la manca de propietat de sòl públic.  
I és molt difícil fer una política d’habitatge sense sòl. Per això, quan l’equip de 
govern s’encaparra en operacions com poden ser la Fàbrica Nova o les Bases 
de Manresa, o fins i tot, amb la col.laboració que tenen amb INCASOL en 
l’operació de la Parada, és perquè existeix una clara necessitat que hi hagi sòl 
públic. 
Referent al plànning familiar, evidentment que l’equip de govern vol que sigui 
de titularitat compartida de l’ICS, és el què estan fent i l’Ajuntament no 
renunciarà a aquesta titularitat mentre sigui necessària l’existència i el control 
municipal. 
De les propostes que s’han fet, algunes les comparteixen i d’altres no. Si més 
no, totes seran tingudes en compte i s’incorporaran a aquest debat que l’equip 
de govern té dins del marc de la ciutat i dins del marc del mateix Ajuntament. 
El Sr. Alcalde dóna les gràcies a tots per les seves intervencions. 
 
Quan són les 23 h i 49 min, l’Alcalde-President disposa que s’efectuï una petita 
interrupció de 5 minuts. 
 
La sessió és reprèn quan són les 23 h i 54 min. 
 
4.- ÀREA DE SERVEIS PERSONALS 
 
4.1 REGIDORIA-DELEGADA DE CULTURA 
  
4.1.1 MANIFESTAR LA VOLUNTAT DE L’AJUNTAMENT DE MANRESA DE 

FINANÇAR EL 50% DEL COST DEL NOU PROJECTE EXECUTIU 
ELABORAT PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A LA  



 70

REALITZACIÓ DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DEL NOU ARXIU 
HISTÒRIC COMARCAL DE MANRESA. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès el conveni signat entre el Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, l’Ajuntament de Manresa i el consell comarcal del Bages en data de 7 
d’abril de 1995, per a la creació de l’Arxiu Històric Comarcal de Manresa. 
 
Atès que posteriorment, i en el moment de confecció del projecte executiu d’obres, 
s’han posat de manifest algunes dificultats tècniques per a la seva execució, ja 
que s’han detectat mancances en el reforç de les columnes del claustre i una part 
de la fonamentació de l’edifici que incideixen directament en la part d’edifici 
destinat a arxiu. 
 
Ateses les dificultats tècniques que comportava el poder subsanar aquestes 
mancances,  es va procedir a estudiar una nova ubicació de l’Arxiu dins del mateix 
edifici però situant-lo a una altra ala per tal d’evitar els problemes esmentats 
anteriorment. 
 
Atès que aquesta proposta implica la necessitat d’efectuar un nou projecte 
executiu per a les obres de l’Arxiu Històric Comarcal de Manresa, la qual cosa 
suposa un cost afegit, és pel que la Generalitat va sol.licitar, en el seu moment, 
que l’Ajuntament de Manresa pogués finançar el cost d’aquest nou projecte en un 
50 % del seu import. 
 
Atès que l’Ajuntament de Manresa té la voluntat d’assumir aquest finançament del 
50 % del cost del nou projecte executiu de l’obra de l’Arxiu Històric de Manresa. 
 
És pel que, el Tinent d’Alcalde-Regidor de Cultura de l’Ajuntament de Manresa, 
proposa al Ple de la Corporació Municipal l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Manifestar la voluntat de l’Ajuntament de Manresa, de finançar el 50 % 
del cost del nou projecte executiu elaborat per la Generalitat de Catalunya, per a 
la realització de les obres de construcció del nou Arxiu Històric comarcal de 
Manresa, per a la seva ubicació a la primera planta de l’antic edifici de Sant Ignasi, 
i per un import econòmic no superior a 2.400.000,- ptes. (dos milions-quatre-
centes mil pessetes). 
 
SEGON.- Facultar a l’Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la 
documentació necessària per a portar a terme aquest acord en tots els seus 
punts”. 
 
Intervé el Sr.  Fontdevila i Subirana  i manifesta que amb aquest dictamen es 
tracta d’aprovar aquesta participació en un segon projecte executiu per l’Arxiu 
Comarcal, que hi ha previst realitzar a l’antic edifici de Sant Ignasi, allà on 
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conviuen Arxiu i Museu, atès que en el primer projecte, a l’hora de la veritat s’hi 
van detectar mancances sobre la redacció i pel que fa a la fonamentació de 
l’edifici. Amb la voluntat de desencallar aquest tema, que està pressupostat per la 
Generalitat amb 149 MPTA, i amb el temor que el Departament de Cultura acabi 
depurant aquesta xifra el desembre d’aquest any, van prendre la voluntat de 
comprometre’s a pagar  aquest 50 % d’un segon projecte executiu.  
 
Intervé el Sr. Javaloyes i Vilalta  i demana que se li concreti, tot i que creu que ja 
li ha concretat el Sr. Fontdevila,  si realment aquesta voluntat de decisió és ferma, 
ja que en el dictamen es parla de “manifestar la voluntat”. I en tot cas, si l’estudi 
supera aquest 50 %, els 2.400.000, no hi haurà la voluntat o a veure que passarà. 
No obstant això,  al GMPP li agradaria que en aquest dictamen s’inclogués un 
punt en el qual, ja que l’Arxiu Històric de Manresa té els efectes de comarcal, es 
demanés una subvenció al Consell Comarcal del Bages, del 25% d’aquesta xifra. 
Una altra cosa és que la concedeixin, però ja que és un servei que realitzen a la 
comarca, els agradaria que el 25 % d’aquest 50% el subvencionés el Consell 
Comarcal. Els agradaria que aquest punt s’inclogués com una esmena “in voce”. 
Si no fos així, el seu vot seria d’abstenció. 
 
 El Sr. Fontdevila i Subirana manifesta que ja li agradaria que el Consell 
Comarcal pagués el 25 %.  Demana que es fixin que parlen de “manifestar la 
voluntat”, perquè es tracta ben bé d’una voluntat, ja que de fet i en teoria, hauria 
de ser la pròpia Generalitat la que pagués el projecte sencer, però hi ha aquest 
temor real que al cap de tres anys que han tingut consignada la partida per fer un 
plurianual de 2 anys, pagar 149 MPTA, la veritat és que, i amb l’última 
remodelació del Govern que hi ha, seria perfectament natural que el nou Conseller 
de Cultura qüestionés la pervivència d’aquest capítol dins del pressupost i 
acabessin perdent aquesta inversió. Fruit de les converses que van mantenir 
directament amb el Departament de Cultura, va sortir aquesta voluntat que 
expressen aquí, de pagar la meitat d’un segon projecte. 
 
El Sr. Javaloyes i Vilalta  diu que estan totalment d’acord amb el què expressa el 
Sr. Fontdevila; l´únic que demanen es que se sol.liciti aquest 25 % al Consell 
Comarcal, atès que es tracta d’un servei comarcal i, a més, creu que com a 
Administració tenen l’obligació moral de demanar-ho. Una altra cosa és que el 
Consell Comarcal ho accepti i aboni aquests diners. 
 
Intervé el Sr. Iglesias i Sala  i diu que en la seva condició d’ex-president del 
Consell Comarcal, es veu en l’obligació d’aclarir que hi ha uns antecedents. Un és 
la Llei de Museus i Arxius Comarcals que va aprovar el Parlament de Catalunya, i 
segons aquesta Llei, la subvenció per fer l’Arxiu Comarcal, a qui li corresponia era 
al Consell Comarcal, però en base a la trajectòria històrica d’aquest servei del 
municipi de Manresa i de la ubicació de l’edifici de Sant Ignasi, en comptes de fer 
un arxiu nou al Consell Comarcal, que potser s’hauria pogut fer amb la meitat de 
diners, el Consell va prendre l’acord de renunciar al que deia la Llei en favor de 
l’Ajuntament de Manresa. Per tant, que parlin amb coneixement de causa i no 
aixequin qüestions, ja que potser amb 50 MPTA s’hauria pogut fer  un arxiu nou i 
la Generalitat se’n gasta 100  i escaig. Li sembla ridícul ara, coneixent aquests 
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antecedents, tenir aquest debat. Per aclariment dels regidors, li sembla just que 
quedi clar que ara seria un absurd tenir aquest debat, després d’un acord del 
Consell renunciant a la titularitat de l’Arxiu Comarcal, en favor de l’Ajuntament de 
Manresa, que de passada comportava una inversió de la Generalitat a l’edifici de 
Sant Ignasi. Creu que, en aquest cas, la ciutat de Manresa s’ha guanyat la 
capitalitat de l’arxiu comarcal. Entrar era en aquest debat, li sembla  fora de lloc. 
 
El Sr. Alcalde  diu que entén la proposta que vol fer el Sr. Javaloyes, però hi ha 
certs elements que formen part dels costos de capitalitat de la ciutat,  i aquests els 
assumeixen amb bastant grat. 
Matisa que no s’incorpora a votació la proposta que fa el GMPP. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres presents. 
 
4.2 REGIDORIA-DELEGADA D’ENSENYAMENT I JOVENTUT 
 
El Sr. Alcalde disposa la lectura i votació conjunta dels dictàmens compresos en 
els punts 4.2.1, 4.2.2 i 4.2.3 de l’ordre del dia. 
 
4.2.1 ACCEPTAR I CONSIGNAR PRESSUPOSTÀRIAMENT COM A INGRÉS 

LES SUBVENCIONS CONCEDIDES PER LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA, PER IMPORT DE 2.500.000 PTA,  PER DIVERSES 
ACTIVITATS EDUCATIVES. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que la Comissió de Govern d'aquest Ajuntament, en data 18 de març de 
1996, va adoptar entre d'altres l'acord de sol.licitar a l'Excma. Diputació de 
Barcelona, una subvenció per les següents activitats educatives: 
 
- Conservatori Municipal Professional Municipal de Música. 
- Escola Municipal d'Arts i Oficis. 
- Escola Bressol Municipal "El Solet" 
- Visquem l'Ajuntament 
- Curs d'introducció a la música. 
 
Atès que en Comissió de Govern de data 20 de juny de 1996, l'Excma. Diputació 
de Barcelona va resoldre concedir una subvenció per als esmentats programes. 
 
Per tot això, el Regidor Delegat d'Ensenyament i Joventut proposa al Ple de la 
Corporació, l'adopció dels següents 
 
 ACORDS 
 
PRIMER.- ACCEPTAR  i consignar pressupostàriament com a ingrés les 
subvencions concedides per la Diputació de Barcelona de 2.500.000,- PTA (dos 
milions cinc-centes mil), per les següents activitats educatives: 
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- Conservatori Municipal Professional Municipal de Música. 
- Escola Municipal d'Arts i Oficis. 
- Escola Bressol Municipal "El Solet" 
- Visquem l'Ajuntament 
- Curs d'introducció a la música. 
 
SEGON.- FACULTAR a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la 
documentació necessària, per portar a terme aquest acord en tots aquests punts”. 
                            
 
4.2.2 ACCEPTAR I CONSIGNAR PRESSUPOSTÀRIAMENT COM A INGRÉS 

LES SUBVENCIONS CONCEDIDES PER LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA, PER IMPORT DE 750.000 PTA. PER A 
L’ORGANITZACIÓ DE DIVERSOS PROGRAMES ADREÇATS ALS 
JOVES. 

 
 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que la Comissió de Govern d'aquest Ajuntament, en data de 18 de març de 
1996, va adoptar entre d'altres l'acord de sol.licitar a l'Excma. Diputació de 
Barcelona, una subvenció per a l'organització dels següents programes adreçats 
als joves: 
 
* Programació d'activitats de dinamització sòcio-culturals als IES. 
* Camp d'estiu de voluntariat. 
* Publicació Periòdica revista còmic "Punta de Llapis". 
 
Atès que en Comissió de Govern de data 4 de juliol de 1996, l'Excma. Diputació 
de Barcelona va resoldre concedir una subvenció per als esmentats programes. 
 
Per tot això, el Regidor Delegat d'Ensenyament i Joventut proposa al Ple de la 
Corporació, l'adopció dels següents 
 
 ACORDS 
 
PRIMER.- ACCEPTAR i consignar pressupostàriament com a ingrés les 
subvencions concedides per la Diputació de Barcelona, pels imports i programes 
que es detallen a continuació: 
 
* Programació d'activitats de dinamització sòcio-culturals 
  als IES ..........................................................................................450.000,- PTA. 
* Camp d'estiu de voluntariat ..........................................................150.000,- PTA. 
* Publicació Periòdica revista còmic "Punta de Llapis"...................150.000,- PTA. 
 
SEGON.- FACULTAR a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la 
documentació necessària." 
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4.2.3 ACCEPTAR I CONSIGNAR PRESSUPOSTÀRIAMENT COM A INGRÉS 

LA SUBVENCIÓ DE 1.995.023 PTA,  CONCEDIDA PER LA DIPUTACIÓ 
DE BARCELONA, PER A LES OBRES D’ADEQUACIÓ DE L’ESCOLA 
MUNICIPAL D’ARTS I OFICIS. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que per decret de l'Alcalde de data 3 de maig de 1996 es va resoldre 
sol.licitar a la Diputació de Barcelona un ajut econòmic per a les  obres 
d'adequació de l'escola d'Arts i Oficis a la normativa de seguretat i a la derivada de 
la LOGSE, d'acord amb les bases de subvencions publicades en el Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona, núm. 50. de data 27-2-96.  
 
Atès que en data 20 de juny de 1996, la Comissió de Govern de la Diputació de 
Barcelona va concedir una subvenció d'1.995.023,- PTA, per a l'esmentat 
concepte. 
 
És pel que, el Regidor Delegat d'Ensenyament i Joventut proposa al Ple de la 
Corporació l'adopció dels següents: 
 
 A C O R D S 
 
PRIMER.- ACCEPTAR  i consignar pressupostàriament com a ingrés la 
subvenció de 1.995.023,- PTA (un milió nou-centes noranta-cinc mil, vint-i-tres), 
concedides per la Diputació de Barcelona, destinades a les obres de reforma, 
eliminació de barreres arquitectòniques i adaptació a la normativa de seguretat, 
així com a la normativa derivada de la LOGSE, de l'Escola Municipal d'Arts i 
Oficis. 
 
SEGON.- FACULTAR a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la 
documentació necessària, per portar a terme aquest acord en tots els seus punts”. 
 
Intervé el Sr. Casserras i Gasol i manifesta que aquestes tres subvencions es 
van demanar en el seu moment a la Diputació de Barcelona, però no pas per 
complir allò que estrictament obliga la Llei a l’Ajuntament de Manresa, sinó per 
fer altres activitats que com a Ajuntament i com a Àrea d’Ensenyament creuen 
que han de fer, malgrat que legalment no hi estiguin obligats, però que 
socialment i políticament hi creuen. Concretament, el primer dictamen fa 
referència a una subvenció global de 2,5 MPTA que s’aplicaran a quatre 
programes concrets, detallats en el Pla Director d’Objectius, dins l’objectiu 1, 
concretament el programa del Conservatori Municipal Professional de Música, 
en l’apartat 4, acció 1; el de l’Escola Municipal d’Arts i Oficis, apartat 4, acció 4; 
el de l’Escola Bressol “El Solet”, objectiu 1, apartat 1; el programa “Visquem 
l’Ajuntament” , comprès en l’objectiu 1, apartat 2, acció 4 i el Curs d’introducció 
a la Música, adreçat als alumnes de l’Escola d’Adults, comprès a l’objectiu 1, 
apartat 5, acció 1. Més que res, diu això per il.lustrar i per contribuir a la 
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concreció que se’ls demanava i perquè es faci palès que realment s’està 
treballant planificadament i que no s’emprenguin accions que després puguin 
ser contradites per criteris a discutir. En qualsevol cas, aquesta subvenció 
representa una millora respecte a anys anteriors. Per aquests conceptes 
d’ensenyament, en  anys anteriors s’havia obtingut 2 MPTA, en aquest cas són 
2,5 MPTA , que evidentment, no cobreixen la totalitat del cost del programa, 
però pensen que és un petit avenç. 
Pel que fa al dictamen 4.2.2, que serien programes associats a joventut, però 
que tenen un caire interdepartamental, en primer lloc, tenen la Programació 
d’activitats de dinamització sòcio-cultural als IES, bàsicament en aquests 
moments el que hi ha vigent són els tallers de teatre, que es troba comprès 
dins l’objectiu 1, apartat 3, acció 3 de l’Àrea de Joventut i d‘Ensenyament del 
Pla Director d’Objectius; el Camp d’estiu de voluntariat, que forma part dels 
programes que es desenvolupen en l’objectiu 5 del mateix PDO, Àrea de 
Joventut; i un  projecte que és de futur immediat, que es produirà dins del 96, 
que és la  publicació periòdica d’una revista de còmic que serà editada pel 
col.lectiu “Punta de Llapis” i que es pot agrupar dins del PDO, objectiu 4, Acció 
1, de Joventut. La suma total d’aquesta subvenció és de 750.000 PTA, que 
també representa una millora substancial pel que fa a aportacions de la 
Diputació per les activitats que es desenvolupen des d’aquest Ajuntament. 
Finalment, la darrera subvenció que proposen acceptar és un crèdit per 
contribuir a les despeses de millora de l’Escola d’Arts i Oficis, concretament per 
la construcció d’un taller gràfic. Aquesta era una obra que ja tenien 
pressupostada i l’exercici que fan aquí és de millor finançament de coses que ja 
tenien previstes. En aquest cas, la Diputació costeja pràcticament el 50% de 
l’obra i, per tant, segur que això serà una bona empenta per millorar els 
números de l’Ajuntament. 
Aprofita per explicar perquè proposen retirar el dictamen 4.2.4. Aquest dictamen 
va ser inclòs a l’ordre del dia, malgrat que era probable que s’hagués d’acabar 
retirant, pensant que potser hi hauria possibilitats que pogués ser aprovat. Fa 
referència al compromís signat fa 11 mesos entre el Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya i les entitats municipalistes pel que fa al compromís 
de finançament del grau mitjà dels Conservatoris de Música. La proposta que fa el 
Departament és absolutament inacceptable, és una tercera part del que es va 
signar i, evidentment, cap dels municipis afectats no poden aprovar aquest 
conveni, sinó que es veuen obligats a obrir una nova roda de negociacions perquè 
els acords que tant costosos van resultar l’any passat no quedin, una vegada més, 
en paper moll. Per això, proposen la retirada del dictamen 4.2.4. 
 
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens 4.2.1, 4.2.2 i 4.2.3, s’aproven per 
unanimitat dels 25 membres presents. 
 
4.2.4 APROVAR EL CONVENI DE COL.LABORACIÓ A SIGNAR ENTRE 

AQUEST AJUNTAMENT I EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE 
LA GENERALITAT DE CATALUNYA, PER AL SOSTENIMENT DE LES 
DESPESES DE FUNCIONAMENT I DE PERSONAL GENERADES PELS 
ENSENYAMENTS MUSICALS DEL CONSERVATORI DE GRAU MITJÀ 
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DE MÚSICA DE MANRESA, I ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DE 
2.216.532 PTA. 

 
 
Aquest dictamen es retira per decisió de l’Alcaldia-Presidència. 
 
4.3 REGIDORIA-DELEGADA DE SANITAT 
 
4.3.1 APROVAR UN ANNEX AL PROTOCOL SIGNAT EN DATA 8 DE MARÇ 

DE 1996 ENTRE AQUEST AJUNTAMENT, EL SERVEI CATALÀ DE LA 
SALUT I L’INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT, ALS EFECTES 
D’INSTRUMENTAR DE FORMA TRANSITÒRIA EL PAGAMENT DEL 
SERVEI MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓ FAMILIAR QUE ES REALITZA 
A L’HOSPITAL GENERAL DE MANRESA. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que en data 8 de març de 1996, es va signar un protocol de col.laboració 
entre aquest Ajuntament, el Servei Català de la Salut i l'Institut Català de la Salut, 
per tal d'integrar el Servei Municipal de Planificació Familiar "Rosa Suñé", dins el 
Servei d'Atenció a la Dona, que realitza funcions relacionades amb el programa 
sanitari d'atenció a la dona, d'acord amb el que s'estipula al Decret 283/1990, de 
21 de novembre. 
 
Atès que l'esmentat protocol es va aprovar dins el primer trimestre d'enguany, no 
ha estat possible procedir, dins l'estructura administrativa del Servei Català de la 
Salut, al canvi de titular de la facturació del servei, motiu pel qual el servei és 
gestionat provisionalment per l'Hospital General de Manresa. 
 
Atès que la titularitat del Servei Municipal de Planificació Familiar la segueix 
ostentant l'Ajuntament de Manresa; el Servei Català de la Salut i l'Institut Català de 
la Salut han proposat aprovar un annex a l'esmentat protocol signat en data 8-3-
96, per tal d'instrumentar de forma transitòria el pagament del servei que realitza 
l'Hospital General de Manresa per encàrrec del Servei Català de la Salut. 
 
Atès el que s'estableix a la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local, i a la Llei 8/87, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de 
Catalunya. 
 
Per tot això, el Regidor Delegat de Sanitat proposa al Ple de la Corporació 
l'adopció dels següents: 
 
 ACORDS 
 
PRIMER.- APROVAR un annex al protocol signat en data 8 de març de 1996, 
entre aquest Ajuntament, el Servei Català de la Salut, i l'Institut Català de la Salut, 
pel qual s'integrava el servei municipal de planificació familiar dins el Servei 
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d'Atenció a la Dona, als efectes d'instrumentar de forma transitòria el pagament 
del servei que es realitza a l'Hospital General de Manresa per encàrrec del Servei 
Català de la Salut, i de conformitat amb el text que s'adjunta a l'expedient. 
 
SEGON.- FACULTAR a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la 
documentació necessària per tal de dur a terme aquest acord en tots els seus 
punts”. 
 
Intervé el Sr. Esclusa i Espinal  i manifesta que aquest dictamen fa referència a 
afegir un annex al protocol que es va signar el març del 96 entre aquest 
Ajuntament, el Servei Català de la Salut i l’Institut Català de la Salut. Atenent a 
què no ha estat possible procedir dins l’estructura administrativa del Servei 
Català de la Salut al canvi de titular en la facturació del servei que porta l’Hospital 
General de Manresa, és pel que aquest Ajuntament es compromet a fer-se 
càrrec de la presentació de les corresponents factures del cost del servei, i una 
vegada que hagin rebut els diners, aquests es faran efectius al prestador del 
servei que, en aquest cas, com ha dit, és l’Hospital General de Manresa.  
 
El Sr. Sotoca i Cornet  explica que el GMPP, en consonància amb el que ja va 
votar en el seu moment, quan hi va haver el pas d’aquest servei de plànnig a 
l’Institut Català de la Salut, que es van abstenir perquè no ho veien clar, també 
s’abstindran en aquest dictamen. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 22 vots afirmatius ( 8 GMS, 3 
GMERC, 2 GMIC-A-EV i 9 GMCiU)  i 3 abstencions (GMPP). 
 
 
El  Sr. Alcalde disposa la lectura i votació conjunta dels dictàmens compresos en 
els punts 4.3.2 i 4.3.3 de l’ordre del dia. 
 
 
4.3.2 ATORGAR LA CONCESSIÓ DE DRET FUNERARI SOBRE DIVERSES 
 SEPULTURES DEL CEMENTIRI MUNICIPAL, PER UN TERMINI DE 5 
 ANYS PRORROGABLES. 
 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
“Vistes les sol.licituds de concessió de dret funerari per un període de cinc anys 
prorrogables, sobre sepultures del Cementiri Municipal. 
 
De conformitat amb l'article 12 del Reglament del Cementiri Municipal i de Policia 
Mortuòria que estableix que es podran atorgar concessions de dret funerari sobre 
nínxols, limitades en el temps i reduïdes a un període de cinc anys, prorrogables 
per períodes de cinc anys, mitjançant el pagament del cànon que s'estableixi en 
l'Ordenança Fiscal corresponent; i amb l'article 65 que preveu la petició simultània 
de la concessió de dret funerari amb la d'inhumació. 
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El Regidor Delegat de Sanitat, actuant per delegació del Sr. Alcalde-President 
conferida mitjançant decret de 28 de juny de 1995, proposa al Ple de la 
Corporació, l'adopció del següent  
 
 ACORD 
 
Atorgar la concessió de dret funerari sobre les sepultures i a favor dels sol.licitants 
que consten a la relació annexa a aquest dictamen per un termini de cinc anys 
prorrogables, amb aplicació del preu públic per utilització temporal, i a comptar 
des de la data d'inici de la concessió que consta a la relació esmentada”. 
 
 
4.3.3 ATORGAR LA CONCESSIÓ DE DRET FUNERARI SOBRE DIVERSES 
 SEPULTURES DEL CEMENTIRI MUNICIPAL  PER UN TERMINI DE 50 
 ANYS PRORROGABLES. 
 
El Secretari dona compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
“ Vistes les sol.licituds de concessió de dret funerari sobre sepultures del 
Cementiri Municipal, per un període de 50 anys prorrogables. 
 
De conformitat amb l'article 9.2 del Reglament de Cementiri Municipal i de Policia 
Mortuòria que estableix que la concessió del dret funerari sobre parcel.les, nínxols 
i altres sepultures implica l'autorització del seu ús, durant 50 anys, per al dipòsit de 
cadàvers o restes d'aquests i s'adquireix mitjançant el pagament dels drets que en 
cada cas fixi l'Ordenança Fiscal i amb subjecció als deures i les obligacions que 
s'estableixen en l'esmentat Reglament. 
 
El Regidor Delegat de Sanitat, actuant per delegació del Sr. Alcalde-President 
conferida mitjançant decret de 28 de juny de 1995, proposa al Ple de la 
Corporació, l'adopció del següent 
 
 A C O R D 
 
Atorgar la concessió de dret funerari sobre les sepultures i a favor dels sol.licitants 
que consten a la relació annexa a aquest dictamen per un termini de 50 anys 
prorrogables, a comptar des de la data d'inici de la concessió que consta a la 
relació esmentada, amb aplicació del preu públic per la utilització privativa de 
terrenys i sepultures del Cementiri Municipal". 
 
El Sr. Esclusa i Espinal  diu que són dos dictàmens de tràmit. 
 
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens 4.3.2 i 4.3.3, s’aproven per unanimitat 
dels 25 membres presents. 
 
 
4.4 REGIDORIA-DELEGADA D’ESPORTS 
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4.4.1 ACCEPTAR I CONSIGNAR PRESSUPOSTÀRIAMENT COM A INGRÉS 
LA SUBVENCIÓ DE 800.000 PTA, CONCEDIDA PER LA DIPUTACIÓ 
DE BARCELONA,  DESTINADA A L’ADQUISICIÓ DE MATERIAL 
ESPORTIU AL LLARG  D’AQUEST ANY. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que la Comissió de Govern d'aquest Ajuntament, en data 18 de març de 
1996 va adoptar, entre d'altres, l'acord de sol.licitar a la Diputació de Barcelona 
una subvenció per a l'adquisició de material esportiu durant aquest any 1996. 
  
Atès que en data 20 de juny de 1996, la Comissió de Govern de la Diputació de 
Barcelona va concedir una subvenció de 800.000'- pessetes, per a l'esmentat 
concepte. 
 
És pel que, el Regidor Delegat d'Esports proposa al Ple de la Corporació l'adopció 
dels següents: 
 
 
 A C O R D S 
 
PRIMER.- ACCEPTAR i consignar pressupostàriament com a ingrés la subvenció 
de 800.000'- ptes. (vuit-centes mil pessetes), concedides per la Diputació de 
Barcelona, destinades a l'adquisició de material esportiu al llarg d'aquest any.  
 
SEGON.- FACULTAR a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la 
documentació necessària”. 
 
Intervé el Sr. Empez i Garcia  i diu que es tracta d’acceptar una subvenció de 
800.000 PTA  que els ha concedit la Diputació de Barcelona, per adquisició de 
material esportiu. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres presents. 
 
 
5.- ÀREA D’URBANISME, MEDI AMBIENT I VIA PÚBLICA 
 
5.1 ACCEPTAR LA HIPOTECA OFERTA PER ESCASA, S.A.SOBRE LA 

MEITAT INDIVISA DE LA FINCA REGISTRAL NÚM. 5873 DE MANRESA, 
INCLOSA DINS DEL PLA PARCIAL  BASES DE MANRESA, PER 
RESPONDRE DE LA QUANTITAT DE 37 MPTA DE PRINCIPAL MES DE 
3 MPTA DE COSTES I DESPESES, QUANTIA QUE COBREIX EL 12% 
DELS COSTOS DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL 
DEL SUBSECTOR I DEL SECTOR BASES DE MANRESA. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
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 “ Vista la instància presentada per la companyia mercantil ESCASA, S.A. (R.E. 
16.801, 3/7/96), a través de la que sol·licita que per part de l’Ajuntament es tingui 
per constituïda la garantia del 12% de les costes i despeses de la urbanització del 
PLA PARCIAL DEL SUBSECTOR I DEL SECTOR DE SÒL URBANITZABLE 
PROGRAMAT “BASES DE MANRESA”. 
 
Vist que a la instància esmentada s’adjunta escriptura d’hipoteca de màxim, 
atorgada per EMPORSOL, S.L. I ESCASA, S.A.,  sobre la meitat indivisa de la 
finca de la que és propietària, per respondre fins la quantitat total de 37.000.000 
Ptes, de principal i de la suma de 3.000.000 Ptes, per a costes i despeses. 
 
Vist el Decret dictat per l’Alcaldia, el dia 6 de juny de 1996 en el que s’informava 
favorablement la possibilitat de constituir hipoteca sobre la meitat indivisa d’una 
finca compresa en  l’àmbit del subsector de sòl urbanitzable programat de les 
“Bases de Manresa” segons la proposta anteriorment formulada per la societat 
“ESCASA, S.A.” per tal de respondre de la garantia del 12% del cost de les obres 
d’urbanització en els termes fixats a l’art. 81 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de 
juliol. 
 
Atès que la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en la seva sessió del dia 25 
d’octubre de 1995, va aprovar definitivament el Pla parcial d’ordenació del 
subsector i sector del sòl urbanitzable programat de les Bases de Manresa, 
promogut per Escasa, S.A., incorporant d’ofici dues prescripcions i condicionant 
l’eficàcia de l’acord aprovatori a la presentació davant l’Ajuntament de la garantia 
del 12% del total cost d’implantació dels serveis i d’execució de l’obra 
d’urbanització, així com supeditant la publicació de l’acord a la presentació per 
part de l’Ajuntament de la documentació acreditativa de la formalització de 
l’esmentada garantia. 
 
Atès que l’article 81 del Decret  Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, estableix que per 
tal d’assegurar l’obligació d’urbanitzar cal constituir-se una garantia equivalent al 
12% del pressupost del projecte d’urbanització, i a l’apartat 2 e) del mateix article 
81 disposa que la garantia pot constituir-se mitjançant hipoteca dels terrenys 
susceptibles de l’edificació privada i compresos en el sector objecte d’urbanització. 
 
Atès que segons l’article 145 de la Llei Hipotecària, perquè les hipoteques 
voluntàries queden vàlidament establertes es requereix: 1r, que s’hagin constituït 
en escriptura pública; 2n, Que l’escriptura s’hagi inscrit al Registre de la Propietat. 
 
Atès l’informe emès en data 28 de maig de 1996, per part de l’Arquitecte Cap de 
Secció de Planejament i Gestió, en el que conclou que la valoració de la meitat 
indivisa de la finca sobre la que es constitueix hipoteca, és de 52.344.760 Pts, 
mentre que el 12% dels costos de les obres d’urbanització, definides a la memòria 
del pla Parcial, equival a 36.664.467,  i per tant el valor de la garantia cobreix 
l’esmentat 12% dels costos, exigit per la legislació vigent. 
 
El President de la Comissió informativa d’Urbanisme, proposa que pel Ple de la 
Corporació s’adoptin els següents 
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A C O R D S  
 
1r.- ACCEPTAR, d’acord el que estableix l’article 81.1 i 81.2 b) del Decret 
Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, la hipoteca oferta per part de ESCASA, S.A., 
atorgada a través d’escriptura número 1234 de 16/6/1996 davant del notari Alfons 
Rosselló Mestre, sobre la meitat indivisa de la finca registral número 5873 de 
Manresa, inclosa dins del Pla Parcial Bases de Manresa, per respondre de la 
quantitat total de 37.000.000 Pts, de principal més 3.000.000 Pts, per a costes i 
despeses, quantia que cobreix el 12% dels costos de les obres d’urbanització 
definides a la memòria del Pla Parcial del subsector i del sector “Bases de 
Manresa”. 
 
2n.- CONDICIONAR l’eficàcia de l’anterior acceptació a l’efectiva inscripció de 
l’escriptura d’hipoteca en el Registre de la Propietat de Manresa, requisit 
imprescindible per a la vàlida constitució de la hipoteca, segons l’article 145 de la 
Llei Hipotecària. 
 
3r.- COMUNICAR a la Comissió d’Urbanisme de Barcelona la constitució de la 
garantia en el moment en què sigui eficaç per la inscripció de la hipoteca en el 
Registre de la Propietat”. 
 
Intervé el Sr. Garcia i Comas i manifesta que aquest dictamen ve arrel de 
l’aprovació definitiva del Pla Parcial d’Ordenació del subsector de les Bases de 
Manresa; la seva publicació en els Butlletins i Diaris Oficials està suspesa pendent 
de l’aportació d’un 12 % de la garantia dels costos d’urbanització. En aquest 
dictamen es proposa l’acceptació d’un terreny per un valor de 52.344.760 PTA , 
que constitueixen una hipoteca per garantir l’import de 37 MPTA de principal més 
3 MPTA de costes i despeses. Atès que és un tràmit per fer efectiu i per gestionar 
el Pla Parcial de les Bases de Manresa, demana el vot favorable. 
  
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres presents. 
 
5.1.1 REGIDORIA-DELEGADA D’URBANISME 
 
5.1.1 APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE PRESENTAT PER LA 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, ANOMENAT “PROJECTE BÀSIC I 
D’EXECUCIÓ DE REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI CASINO, FASE III, 2A. 
ETAPA”. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
“Vist el projecte d'obra presentat per la Diputació de Barcelona i redactat per 
l'Arquitecte senyor Josep Emili Hernández Cros anomenat “PROJECTE BÀSIC I 
D'EXECUCIÓ DE REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI "CASINO". FASE III, 2A ETAPA”, amb un 
pressupost general de CENT QUARANTA-DOS MILIONS SIS-CENTES SEIXANTA-QUATRE 
MIL TRES-CENTES SEIXANTA PESSETES (142.664.360'-pts) 
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Vist l'informe emès per l'Arquitecte municipal manifestant que el projecte d'obra 
ordinària ha de qualificarse com “obra de reforma”, considerant que, en funció 
del seu objecte i naturalesa, l'obra consisteix en una millora, modernització i 
adequació d'un bé immoble existent, i que el projecte comprén tots els elements 
necessaris per assolir el fí proposat. 
 
Atès que l'article 37 .1 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, 
aprovat per Decret 179/95, de 13 de juny, disposa que “la tramitació dels 
projectes d'obres locals ordinàries s'ha d'ajustar al procediment següent: a) Acord 
d'aprovació inical; b) Informació pública i notificació individual, si s'escau; i c) 
Aprovació definitiva”, així com l'article 37 .2 i següents de l'esmentat Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
Atès que l'article 38 .1 del mateix Reglament disposa que “l'aprovació del 
projectes d'obres ordinàries correspon als diferents òrgans dels ens locals, 
segons la distribució de competències en matèria de contractació que estableix 
l'article 264 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,...”, corresponent al 
Ple municipal aquesta competència contractual. 
 
Vist l'informe emès pels serveis jurídics municipals, que s'adjunta en aquest 
Dictamen, proposant l'aprovació del projecte indicat. 
 
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer majoritari dels 
membres que componen la Comissió municipal informativa d'Urbanisme, Medi 
Ambient i Via Pública, ha de proposar al Ple municipal que siguin adoptats els 
següents 
 
 
 A C O R D S 
 
1r.- APROVAR INICIALMENT el projecte d'obra presentat per la Diputació de 
Barcelona i redactat per l'Arquitecte senyor Josep Emili Hernández Cros 
anomenat “PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DE REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI "CASINO". 
FASE III, 2A ETAPA”, amb un pressupost general de CENT QUARANTA-DOS MILIONS 
SIS-CENTES SEIXANTA-QUATRE MIL TRES-CENTES SEIXANTA PESSETES (142.664.360'-
pts)“), de conformitat al que disposa l'article 37 del Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/95, de 13 de juny, i DISPOSAR 
LA SEVA EXPOSICIÓ A INFORMACIÓ PÚBLICA en el tauler d'anuncis de 
l'Ajuntament per un termini de trenta dies, durant els quals es poden formular 
reclamacions i al×legacions, amb notificació individual a les persones afectades 
per l'execució del projecte, en el seu cas. 
 
2n.- SIGNIFICAR QUE, de no formular-se reclamacions i al×legacions durant el 
període d'informació pública, EL PROJECTE QUEDARÀ DEFINITIVAMENT 
APROVAT, de forma automàtica, sense requerir-se nou acord exprès, amb 
efectes des del dia hàbil següent al de finalització del període d'informació 
pública. 
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3r.- PUBLICAR L'APROVACIÓ DEFINITIVA del projecte al Butlletí oficial de la 
província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler municipal 
d'anuncis, en compliment de l'article 38 .2 del Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/95, de 13 de juny”. 
 
Intervé el Sr. Garcia i Comas  i manifesta que amb aquest dictamen es porta a 
aprovació la fase III, 2a. etapa, de les obres del Casino. Recorda que les obres del 
Casino consten de 4 fases  i que la fase III se subdivideix en 2 etapes, per unes 
qüestions pressupostàries. Aquesta III fase consisteix en fer les obres de 
restauració de la façana, les vidrieres, les fusteries de les finestres, els enguixats 
interiors i tot el que és posar el terra interior de la biblioteca. Aquí s’acaba tot el 
que seria la part d’obra del projecte del Casino, amb això construeixen la carcassa 
exterior i tot l’interior de la II fase, exceptuant les instal.lacions. Per tant, per cloure 
les obres del Casino, els faltarà la fase IV que es tota la maquinària, les 
instal.lacions elèctriques, la calefacció i l’aire condicionat. L’import d’aquesta etapa 
és de 139.500.762 PTA. L’import del present dictamen és de 142.664.360 PTA. 
Amb aquesta diferència es paguen els projectes de seguretat i els honoraris per a 
la redacció d’aquests projectes, és a dir les obres necessàries per fer el projecte 
de seguretat. Per tal de fer front a aquesta nova inversió al Casino, demana el vot 
favorable de tots els regidors. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres presents. 
 
5.1.2 DICTAMEN CONJUNT DEL REGIDOR-DELEGAT D’HISENDA I DEL 

REGIDOR-DELEGAT D’URBANISME, SOBRE APROVACIÓ INICIAL 
DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES GENERALS 
APLICABLE A LA CONTRACTACIÓ D’OBRES QUE REALITZI 
L’AJUNTAMENT DE MANRESA. 

 
 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que el ple de la corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 17 de juny de 
1996, va adoptar l’acord d’admetre a tràmit la iniciativa per a la redacció dels 
plecs de clàusules administratives i tècniques generals relatius als contractes 
d’obres, gestió de serveis públics, subministraments i consultoria i assistència, 
de serveis i de treballs específics, concrets i no habituals, de conformitat amb 
l’article 61 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
Atès que en l’esmentat acord també es van designar els membres que havien 
d’integrar la comissió d’estudi encarregada de redactar el text dels 
avantprojectes de plecs de clàusules als quals es refereix el paràgraf anterior. 
 
Atès que s’ha procedit a la redacció del plec de clàusules administratives 
generals aplicable a la contractació d’obres que realitzi l’Ajuntament de 
Manresa. 
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Considerant que l’article 269.3 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de 
règim local de Catalunya preveu que l’aprovació d’aquest plec de clàusules 
generals s’ha de tramitar de conformitat amb el procediment establert per 
aprovar ordenances locals, previst a l’article 162 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril 
i al Capítol 2 del Títol II del Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
Atès que l’iter procedimental al qual es refereix aquesta normativa és el 
següent: 
 

• Aprovació inicial del ple. 
 

• Informació pública mitjançant anunci que s’ha de publicar en el Butlletí 
Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a 
un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis 
de la corporació, pel termini mínim de 30 dies, per a la formulació de 
reclamacions i al·legacions. 

 
• Resolució de totes les reclamacions i els suggeriments presentats i 

aprovació definitiva del ple. En cas de no haver-hi cap reclamació o 
suggeriment, l’acord inicial esdevé definitiu. 

 
• Publicació íntegra del text del plec de clàusules en el Butlletí Oficial de 

la Província i de referència en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i en el tauler d’anuncis de la corporació. 

  
Vist l’informe jurídic de data 5 de setembre de 1996 que figura a l’expedient. 
 
El regidor-delegat d’Hisenda i el regidor-delegat d’Urbanisme, en la seva 
condició respectiva de president i vice-president de la comissió redactora, 
proposen al ple de la corporació l’adopció del següent 
 
 
A C O R D 
 
 
PRIMER. Aprovar inicialment el plec de clàusules administratives generals 
aplicable a la contractació d’obres que realitzi l’Ajuntament de Manresa. 
 
SEGON. Sotmetre el plec de clàusules aprovat inicialment en el punt anterior a 
informació pública per un termini de 30 dies, mitjançant anunci a publicar en el 
Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a 
un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la 
corporació, a l’efecte que els possibles interessats formulin les reclamacions i 
al·legacions que considerin oportunes. 
 
En cas que durant el termini d’informació pública no hi hagi cap reclamació o 
al·legació, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu. 
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TERCER. Facultar al Sr. alcalde-president per a la signatura de la 
documentació necessària per a la complimentació de l’expedient”. 
 
Intervé el Sr. Garcia i Comas  i manifesta que aquest dictamen tracta del 
següent: la nova Llei de contractacions per obres va introduir unes modificacions 
en les mateixes. Tal com es venien realitzant les contractacions d’obres a 
l’Ajuntament, des que es va aprovar la Llei fins als últimes dies, cada vegada que 
s’havia de treure a concurs una obra, s’havia d’aprovar el plec de clàusules 
general i particular. Aquest dictamen el que pretén és aprovar un plec de clàusules 
administratives generals, publicar-lo i utilitzar-lo per totes les obres; amb això, 
cada vegada que es contracti una obra, s’estalviaran d’1 mes a 1 mes i mig per 
complir aquest tràmit. El plec de clàusules administratives generals, ja ha estat 
discutit a les comissions, no cal entrar en detall; dir només que consta de 91 
clàusules, dividides en 10 capítols. 
 
El Sr. Arderiu i Freixa  diu que el GMPP entén perfectament la finalitat d’aquesta 
proposta, és a dir, establir un model de plec de clàusules i aleshores, qualsevol 
obra haurà de passar per aquest plec de clàusules. No obstant això, votaran en 
contra d’aquest dictamen, una mica per deformació professional; entenen que la 
simplificació administrativa no hauria de començar per aquest punt, hauria de 
començar potser per un altre, i entenen que al començar per aquest punt es 
genera una dinàmica aleatòria que, des d’un punt de vista polític, no és la més 
convenient en aquests moments. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 22 vots afirmatius ( 8 GMS, 3 
GMERC, 2 GMIC-A-EV i 9 GMCIU) i 3 vots negatius (GMPP). 
 
5.2.1 REGIDORIA-DELEGADA DE MEDI AMBIENT 
 
El Sr. Alcalde disposa la lectura i debat conjunt, i votació separada dels dictàmens 
compresos en els punts 5.2.1 i 5.2.2 de l’ordre del dia. 
 
5.2.1 APROVAR EL PROJECTE DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ A 

SIGNAR ENTRE AQUEST AJUNTAMENT I L’ÀREA D’ESPAIS 
NATURALS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, AMB L’OBJECTE DE 
CREAR UN MARC DE COL·LABORACIÓ I ASSESSORAMENT DE 
DIVERSOS ASPECTES   QUE AFECTEN ALS ESPAIS NATURALS I 
ALS ESPAIS OBERTS DE LA CIUTAT DE MANRESA. 

  
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès l’interés comú de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament de Manresa en 
la preservació i conservació dels espais naturals i espais oberts, quant a elements 
vertebradors del territori. 
 
Atès que l’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona té entre els seus 
objectius la col.laboració amb els ens locals per al desenvolupament d’actuacions 
adreçades a la promoció, conservació, estudi i seguiment d’espais naturals. 
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Atès que el Pla General d’Ordenació Urbana de Manresa estableix dues àrees 
(Poal i Viladordis)  que requereixen un tractament d’espai lliure amb mesures 
adequades de preservació i millora. 
 
Atesa la competència municipal en matèria de protecció ambiental, que per al 
municipi de Manresa esdevé obligatòria per aplicació de l’art. 26 de la Llei 
reguladora de les Bases de Règim local i art. 64.d) de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, i entenent que la protecció dels espais naturals és un dels 
objectius bàsics en aquest camp. 
 
Es pel que la Regidoria Delegada de Medi Ambient proposa al Ple de la 
Corporació Municipal l’adopció dels següents 
 
A C O R D S 
 
1r. Aprovar el projecte de conveni de col.laboració a signar entre aquest 
Ajuntament i l’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, amb l’objecte 
de crear un marc de col.laboració i assessorament entorn dels diversos aspectes 
territorials, activitats i projectes que afecten els espais naturals i espais oberts de 
la ciutat de Manresa, d’acord amb el text que s’adjunta al present dictamen. 
 
2n.- Facultar l’Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la documentació 
necessària per dur a terme aquest acord en tots els seus punts”. 
 
5.2.2 APROVAR EL PROJECTE DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ A 

SIGNAR ENTRE AQUEST AJUNTAMENT I L’ÀREA DE MEDI AMBIENT  
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, AMB OBJECTE DE REALITZAR 
UN AUDITORIA AMBIENTAL MUNICIPAL. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona ha inclòs el 
municipi de Manresa entre els seleccionats per dur-hi a terme el Programe 
d’Auditories ambientals municipals, per la qual cosa ha tramès a aquest 
Ajuntament l’esborrany de conveni que regula les condicions de participació 
d’ambdues administracions en l’esmentat Programa. 
 
Atès que l’Ajuntament de Manresa fa seves les propostes i recomanacions 
contingudes en l’Agenda 21 de Rio de Janeiro, en el sentit d’harmonitzar medi 
ambient i desenvolupament, i per tal d’aconseguir-ho, es proposa elaborar un 
Programa 21 municipal, estructurat per accelerar la transició cap a la sostenibilitat. 
 
Atès que el cost de l’Auditoria és de 12.000.000 de pessetes i que l’aportació 
municipal al Programa es materialitza en una aportació econòmica per import de 
500.000 ptes, en concepte de cofinançament i en una aportació tècnica consistent 
en la creació d’una Comissió Tècnica Interdepartamental. 
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Atesa la competència municipal en matèria de protecció ambiental, que per al 
municipi de Manresa esdevé obligatòria per aplicació de l’art. 26 de la Llei 
reguladora de les bases de règim local i art. 64.d) de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, i entenent que la realització de l’auditoria ambiental dotarà al 
municipi d’una eina eficaç, concreta i operativa per avançar cap a l’establiment 
d’una politica ambiental integrada que permeti fer front als dèficits ambientals amb 
actuacions prioritzades. 
 
És pel que la Regidoria-Delegada de Medi Ambient proposa al Ple de la 
Corporació Municipal l’adopció dels següents, 
 
A C O R D S  
 
1r.- Aprovar el projecte de conveni de col.laboració a signar entre aquest 
ajuntament i l’Àrea de Medi  Ambient de la Diputació de Barcelona, amb l’objecte 
de realitzar una Auditoria Ambiental Municipal, d’acord amb el text que s’adjunta al 
present dictament. 
 
2n.- Facultar l’Il.lm. Sr. Alcalde-President per a  la signatura de la documentació 
necessària per dur a terme aquest acord en tots els seus punts”. 
 
Intervé el Sr. Mas i Font  i diu que el primer dictamen fa referència a la signatura 
d’un conveni amb la Diputació, per dues àrees d’interès natural, concretament les 
àrees de regadiu del Poal  i de Viladordis, entenent i compartint l’interès que té 
aquest espai en el terme municipal de Manresa, un interès tant ambiental com 
econòmic, per les activitats que s’hi desenvolupen. Aquest conveni proposa 
precisament l’establiment d’una línia de col.laboració i un marc de reflexió que 
concretarà la redacció i seguiment d’una sèrie d’estudis i propostes per la 
preservació i desenvolupament de l’activitat agrària dins l’àmbit propi del municipi. 
Tenen clar que aquests estudis, en aquests moments són necessaris; 
primerament, el més important seria el de l’àrea del Poal, entenen que ja tenen 
estudis realitzats, sondejos fets i treballs de camp, que s’han pogut costejar a 
través de cursos de l’INEM, però entenen que l’estat actual del Poal fa reflexionar 
molt sobre la validesa d’aquests estudis. Voldrien anar més enllà, i el marc mateix 
d’aquest conveni, els permet la creació d’una comissió de coordinació i de 
seguiment general per tal de no només quedar en un estudi, sinó per tal d’integrar 
un debat i una reflexió sobre els àmbits anteriorment exposats, és a dir, el Poal i 
Viladordis, entenent que el regadiu no és únicament un espai d’interès natural 
d’aquesta ciutat, d’aquest terme municipal, sinó que és un espai on s’hi 
desenvolupen  activitats econòmiques íntegrament relacionades amb la producció 
de productes de l’horta, i per això volen establir aquest  conveni, per aconseguir 
tenir uns estudis concrets i, alhora, poder aconseguir recursos per tirar endavant 
els programes que esdevinguin dels mateixos. 
En el segon dictamen estableixen un projecte de conveni de col.laboració a signar 
entre aquest ajuntament i l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, 
amb l’objecte de realitzar una auditoria mediambiental. Una auditoria 
mediambiental municipal no és només un estudi concretat sinó que és una 
estratègia d’harmonitzar el medi ambient i el desenvolupament a través d’un pla 
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estructurat per tal d’accelerar la transició cap a la sostenibilitat. Per tant, cal un 
coneixement exacte de l’estat ambiental de la ciutat, auditant tots els aspectes de 
la mateixa, des del planejament fins l’entorn natural, passant pels serveis, 
l’energia, els centres productius, l’educació ambiental, etc. També ha de servir 
aquesta auditoria ambiental per posar al dia els estudis existents, que no són 
pocs, i posar-los en comú. Posteriorment, elaborar conclusions encaminades a 
confeccionar conjuntament amb la Diputació i amb la Directriu de l’Auditoria, una 
Agenda 21 Local. Per tant, no és només una auditoria tècnica, sinó que és una 
eina constant per definir una estratègia per caminar cap a la sostenibilitat de 
Manresa. 
 
Intervé el Sr. Arderiu i Freixa  i diu que el GMPP votarà afirmativament ambdós 
dictàmens i celebra el canvi d’actitud de la formació que representa el Sr. Mas, no 
d’ell personalment, que els consta que sempre ha tingut interès en aquest tema, 
però sí de la seva formació. En temps de pre-campanya, es va acusar al GMPP  i 
a ell concretament, que “aniria a fer de pagès a Viladordis”, amb un cert despreci. 
En nom dels afectats, no seu perquè a ell això ni li va ni li bé, celebra aquest canvi 
d’actitud, que creu que honora els qui l’han promogut. Fa dues observacions. Una, 
que a la comissió de seguiment es procuri incloure els afectats, perquè són els 
que han de portar a terme les mesures que s’adoptin; si no s’inclouen els afectats, 
mal assumpte, perquè si els que han de portar unes determinades mesures de 
tipus ambiental no estan representats en aquesta comissió, poc faran. Una altra 
observació, és que s’aprofitin els estudis ja realitzats, que no es confiï tot a allò 
nou sinó que es tingui molta cura d’aprofitar els estudis realitzats.  D’altra banda, 
ja que en el Programa dels 1000 dies, en d’altres Plens i en d’altres coses, s’ha 
parlat de la normalització lingüística, voldria fer una observació, que prega al Sr. 
Mas que la traslladi a qui correspongui, i és que se’ls està parlant de la 
normalització lingüística i, aleshores, quan es fa un conveni es posen paraules tals 
com “workshops”, que ni és catalana ni castellana, sinó que és anglesa.Creu que 
aquest és un tema flagrant i si hauria de tenir cura. Res més, només reiterar el vot 
afirmatiu del seu grup i que celebren aquesta consideració cap a la gent que es 
dedica al regadiu en el sector de Viladordis. 
 
Intervé el Sr. Oms i Pons  i diu que lamenta no ser tant optimista. Creu que de 
les àrees del Poal i de Viladordis, es té les dades suficients com perquè aquest 
Ajuntament comenci a prendre decisions i mesures.  Amb les dades que es tenen 
del Poal i de Viladordis, es pot fer una diagnosi, i no cal gastar-se excessius diners 
per saber què s’ha de fer. Podrien saber perfectament el que s’ha de fer, perquè 
la diagnosi està feta, i creu que el problema és reunir els afectats i veure les 
possibilitats del que es pot fer. Molt es tem que aquest conveni amb la Diputació 
serà agafar els estudis que s’han fet, se’n traurà les conclusions que en treuen els 
estudis  i no hauran pres cap mena de decisió. Per tant, podrien dir que això és 
marejar la perdiu, i li sembla que la feina feta ja dóna diagnosi, almenys el que ell 
va veure acabat del Poal, li permetia prendre tota una sèrie de decisions que creu 
que el Sr. Mas també podria prendre. L’estudi de Viladordis no l’ha vist acabat, 
però per la seriositat de les persones que el van fer, creu que la diagnosi està feta 
i ara és a base de reunir els afectats i veure com realment es fa i començar a 
posar fil a l’agulla. No creu que les decisions que s’han de prendre, les aclareixi 
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aquest estudi. No obstant això, votaran afirmativament aquest dictamen, però 
espera veure aquesta treball, i aleshores ell i el Sr. Mas ja en parlaran.  
Quant al dictamen 5.3.2, l’estudi té un valor de 12 MPTA, i això ja comencen a ser 
paraules més gruixudes. El mateix Sr. Mas ha parlat d’actualitzar alguns estudis ja 
fets. Dubte que, per exemple, l’auditoria mediambiental que es va fer sobre sorolls 
es pugui actualitzar amb 12 MPTA, es pugui actualitzar la riera de Rajadell i es 
puguin actualitzar tots els estudis mediambientals que s’han fet. Li dóna la 
sensació que estan ajornant decisions molts importants que haurien de prendre ja, 
perquè ja hi ha els elements, i en aquesta auditoria, en principi, el GMCiU 
s’abstindrà perquè no veu que abarcarà, fins on arribarà, i les conclusions que els 
aportarà seran noves o seran les que han arribat fins ara. Ja sap que els hi 
paguen, però a ell tant li dolen els diners de casa com els de fora, perquè, en 
definitiva, els paguen tots, i com que no tenen clar quins àmbits agafarà l’auditoria, 
s’abstindran. 
 
El Sr. Mas i Font  diu al Sr. Arderiu que no pateixi, que segueixen estant igual de 
lluny; el GMPP plantejava una llotja al Palau Firal i en això és on manifestaven el 
desacord, no tant en el fet; el que pretenen aprovar avui és l’opció de govern que 
tenen descrita en el Pla Director d’Objectius, que és la de dignificar el sector del 
regadiu, donar-li oportunitats i, finalment, si ho aconsegueixen, crear un organisme 
que pugui donar o fer servir d’antena per tal de poder garantir que el mercat del 
regadiu a Manresa sigui estable i tingui una certa qualitat. En aquest sentit, diu 
que aquest conveni s’emmarca perfectament en l’objectiu 3, sobre espais de 
regadius, acció 1 i part de la 2; en l’objectiu 3, acció 7; i en l’objectiu 5, acció 5. 
Són treballs que ja han vingut pensant, i que porten treballats de molt enrera. 
Quant al tema de normalització, diu que comparteix la queixa del Sr. Arderiu, 
perquè posar “taller” en comptes de “workshop” és possible; també podrien traduir 
“software”, “hardware” i moltes d’altres paraules que els estan envaint avui en dia i 
que s’han d’acostumar a anar utilitzant. 
Referent a la intervenció del GMCIU, celebra que votin favorablement el primer 
dictamen sobre el regadiu, però no comparteix les prevencions que fa el Sr. Oms, 
quan diu que aquests estudis només serviran per quedar enquadernats dins d’un 
calaix. No li dóna la raó, precisament pel mateix que ha dit al Sr. Arderiu. En el Pla 
Director d’Objectius tenen ben clara l’estratègia de què volen fer amb el regadiu i, 
per tant, dins del marc d’aquesta estratègia hi queda englobada la posada a punt 
d’aquests estudis, que si bé tenen ja en part realitzats, pensa que cal una franca 
millora dels mateixos, perquè el Sr. Oms n’és responsable directament que el Poal 
en aquests moments estigui partit en dues parts i calgui fer un nou estudi, un nou 
replanteig d’aquell sector de regadiu. No entén com el Sr. Oms té la “barra” de dir-
li a això. L’estudi que es va fer en el seu moment del Poal estava íntegre, en 
aquests moments està partit. Per tant, cal refer de nou un estudi sobre el Poal i cal 
completar el que es va iniciar en el seu moment sobre Viladordis, que va quedar 
curt per impossibilitat econòmica de l’INEM. En comptes de fer un treball de 6 
mesos, només el van poder realitzar amb 4,5 mesos i van haver-se de concentrar 
en uns aspectes molt concrets sobre el que era el regadiu de Viladordis. Entén 
que és una bona oportunitat la que ofereix la Diputació de Barcelona en aquests 
moments, per tal de completar aquests estudis, per tal d’arribar a conclusions, per 
tal d’establir una comissió on puguin participar-hi tots els agents directa i 
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indirectament implicats en el tema del regadiu, en el tema de la producció agrària 
i, per tant, celebra que el GMCIU el voti favorablement però no li pot acceptar el 
fet que digui que aquests estudis no serviran per res. 
Referent a l’auditoria ambiental, diu que hi ha una diferència clara entre estudis o 
mapes, mapes oxomètrics, mapes sònics, o estudis sobre la Riera de Rajadell, 
que tots són molt vàlids i molt preuats per aquesta Administració i aquest equip  
de govern i el que és una auditoria. Una auditoria pretén anar més enllà, pretén 
posar en conjunt tots aquests elements, pretén arribar a una sèrie de conclusions i 
programar accions en el temps. I aquesta és la diferència que pot haver-hi entre 
un mapa i una auditoria. Segur que el Sr. Oms coincidirà en què des de 
l’elaboració d’aquest mapa acústic, ben realitzat, que es va fer l’any 91, fins el 96, 
han passat coses, per exemple, tenen l’Eix Transversal en funcionament, i cal 
posar-lo al dia, com s’ha de fer amb la majoria d’estudis i treballs que tenen en 
aquest Ajuntament, perquè el teixit ciutadà és canviant.  
 
El Sr. Arderiu i Freixa  reitera que el vot del GMPP serà afirmatiu, però diu al Sr. 
Mas que en el decurs de la seva intervenció, ha advertit que els donava la raó. 
Insisteix en una cosa, el GMPP va iniciar la seva campanya parlant del regadiu, de 
Viladordis i del Poal, i celebra sincerament que la regidoria hagi pensat en aquest 
sector des de bon inici i hagi pogut elaborar un objectiu dedicat específicament a 
aquest sector. Diu al Sr. Mas que no es tracta de distàncies, la física els separa, 
però el carro és el mateix, i en aquest carro, per protegir, per afavorir o per 
promocionar aquest sector de Viladordis, trobarà la més lleial, sincera i entusiasta 
col.laboració del GMPP. 
 
Intervé el Sr. Oms i Pons  i replica al Sr. Mas que li ha dit que tenia “barra”. En 
les seves intervencions intenta no insultar, perquè podria dir que aquí, l’únic que té 
“barra” és ell, per una senzilla raó, i és que posa en el seu programa dels 1000 
dies un tema que ja s’està resolt, ara vol vestir uns estudis que ja estan fets i dir 
que els ha fet ell, quan les conclusions ja estan tretes i fa un any que si podria 
estar treballant. Diu que el Sr. Mas ha dormit durant un any a la figuera, quan té el 
que s’ha de fer al Poal i el què s’ha de fer a Viladordis.  Per tant, que no vulgui 
amagar la seva “barra” d’haver parat això durant 1 any. 
 
El Sr. Alcalde  intervé dient que creu que ha estat incorrecta que el Sr. Mas hagi 
utilitzat l’expressió “barra” , de la mateixa forma que ha estat incorrecta haver-la 
repetit 3 vegades per part del portaveu de CiU . De tota manera, li sembla que el 
tema ha estat suficientment debatut perquè facin les paus i arreglin les coses 
democràticament. 
 
Sotmès votació el dictamen 5.2.1, s’aprova per unanimitat dels 25 membres 
presents i, per tant, es declara acordat: 
 
1r. Aprovar el projecte de conveni de col.laboració a signar entre aquest 
Ajuntament i l’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, amb l’objecte 
de crear un marc de col.laboració i assessorament entorn dels diversos aspectes 
territorials, activitats i projectes que afecten els espais naturals i espais oberts de 
la ciutat de Manresa, d’acord amb el text que s’adjunta al present dictamen. 
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2n.- Facultar l’Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la documentació 
necessària per dur a terme aquest acord en tots els seus punts”. 
 
 
Sotmès a votació el dictamen 5.2.2, s’aprova per 16 vots afirmatius (8 GMS, 3 
GMERC, 2 GMIC-A-EV i 3 GMPP) i 9 abstencions (GMCIU) i, per tant, es declara 
acordat: 
 
 
1r.- Aprovar el projecte de conveni de col.laboració a signar entre aquest 
ajuntament i l’Àrea de Medi  Ambient de la Diputació de Barcelona, amb l’objecte 
de realitzar una Auditoria Ambiental Municipal, d’acord amb el text que s’adjunta al 
present dictamen. 
 
2n.- Facultar l’Il.lm. Sr. Alcalde-President per a  la signatura de la documentació 
necessària per dur a terme aquest acord en tots els seus punts. 
 
 
6.- ÀREA D’HISENDA I ADMINISTRACIÓ 
 
6.1 PROPOSAR A LA COMISSIÓ DE PREUS DE CATALUNYA PER A LA 

SEVA APROVACIÓ, SI S’ESCAU, EL RÈGIM TARIFARI DE 
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE A LA CIUTAT DE MANRESA. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu els següent: 
 
“Atès que la Societat Privada Municipal "Aigües de Manresa, S.A.", presenta 
l'estudi econòmic precís per a trametre l'expedient de revisió de les tarifes de 
subministrament d'aigua potable a Manresa i Sant Joan de Vilatorrada. 
 
Atès que per Ordre del Departament de Comerç, Consum i Turisme de la 
Generalitat de Catalunya de data 8 de setembre de 1988, s'ha establert les 
normes a les quals s'han d'ajustar els estudis econòmics per a la revisió de les 
tarifes d'aigües i que l'estudi econòmic presentat, s'adequa a l'esmentada 
disposició general. 
 
Atès que pel Decret 149/1988 de 28 d'abril del Departament de Comerç, Consum i 
Turisme de la Generalitat de Catalunya, que estableix el procediment d'aprovació 
de preus i tarifes per part de la Comissió de Preus de Catalunya, es disposa que 
per a l'aprovació o modificació de les tarifes de serveis de competència local que 
no realitzin les Corporacions Locals per si mateixes, el Ple de la Corporació 
emetrà un informe tècnic motivat sobre la sol.licitud de l'entitat gestora del servei, 
expressant la tarifa resultant fruit de les consideracions tècniques esmentades. 
 
Atès que la resolució de l'expedient correspon, en virtut del traspàs de 
competències, efectuat per l'Administració de l'Estat, a favor de la Generalitat de 
Catalunya, a la Comissió de Preus dependent del Departament de Comerç, 
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Consum i Turisme i tot això segons el que preceptua el R.D. 386/1978 de 23 de 
juny i Decret 149/1988 de 28 d'abril. 
 
Atès que les tarifes actualment vigents van ser aprovades per la Comissió de 
Preus de Catalunya a la reunió del dia 27 de setembre de 1995. 
 
El President de la Comissió d'Hisenda, Administració i Especial de Comptes té 
l'honor de proposar al Ple de la Corporació Municipal l'adopció dels següents 
 
 ACORDS : 
 
Primer.- Proposar a la Comissió de Preus de Catalunya, per a la seva aprovació, 
si escau, el règim tarifari del servei de subministrament d'aigua potable a la ciutat 
de Manresa que s'especifica a continuació : 
 
TARIFES DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE PER L'ANY 1996 
 
1) Usos domèstics. Subministrament per aforo. 
 
 Quota de servei = 2.675 ptes/semestre/aforo. 
 Tarifa : 47'98 ptes/m3.  
 Cànon conservació : 784 ptes/semestre/aforo. 
 
2) Usos domèstics. Subministrament per comptador. 
 
 Quota de servei : 
 
 Subministrament tipus A  771 ptes/trimestre. 
 Subministrament tipus B i C  1.026 ptes/trimestre. 
 Subministrament tipus D i E 1.540 ptes/trimestre. 
 
Tarifes : 
 
 1er. bloc (fins a 18 m3./trimestre) 33'28 ptes/m3. 
 2on. bloc (a partir de 18 m3./trimestre) 61'56 ptes/m3. 
 
Cànon conservació : 
 
 Comptadors fins a 13 mm. 197 ptes/trimestre/comptador. 
 Comptadors de 15 mm. 241 ptes/trimestre/comptador. 
 Comptadors de 20 mm. 282 ptes/trimestre/comptador. 
 
3) Usos industrials i comptadors generals. 
 
 Calibre comptador. Quota servei (ptes/trim.) Limit bloc. 
 

7-10 mm. 1.898 150 
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13mm. 2.525 200 

15 mm. 3.796 300 

20 mm. 6.323 500 

25 mm. 9.486 750 

30 mm. 12.649 1.000 

40 mm. 25.312 2.000 

50 mm. 37.977 3.000 

65 mm. 50.622 4.000 

80 mm. 63.289 5.000 

100 mm. 88.599 7.000 

125 mm. 139.240 11.000 
Tarifes : 
 
 1er. bloc (fins al limit indicat)............................................... 33'28 ptes./m3. 
 2on. bloc (a partir del limit indicat) ...................................... 61'56 ptes./m3. 
 
4) Usos Municipals. 10 % de la quota de servei 
    Preu únic :     33'28 ptes/m3. 
 
5) En alta   Preu únic :    33'28 ptes/m3. 

 
Cànon de conservació : 
 
Comptadors fins a 13 mm............................................ 197 PTA/trim./comptador. 
Comptadors fins a 15 mm............................................ 241 PTA/trim./comptador. 
Comptadors fins a 20 mm............................................ 282 PTA/trim./comptador. 
Comptadors fins a 25 mm............................................ 361 PTA/trim./comptador. 
Comptadors fins a 30 mm............................................ 457 PTA/trim./comptador. 
Comptadors fins a 40 mm............................................ 654 PTA/trim./comptador. 
Comptadors fins a 50 mm......................................... 1.297 PTA/trim./comptador. 
Comptadors fins a 65 mm......................................... 1.668 PTA/trim./comptador. 
Comptadors fins a 80 mm......................................... 2.054 PTA/trim./comptador. 
Comptadors fins a 100 mm....................................... 2.565 PTA/trim./comptador. 
Comptadors fins a 125 mm....................................... 3.000 PTA/trim./comptador. 
 
6) Abonament propietaris plomistes : 15'87 ptes./m3. 
 
7) LLoguer comptadors : 202 ptes./trim./comptador. 
 
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde, per la signatura de la documentació necessària 
per a la complimentació de l'expedient." 
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Intervé el Sr. Teixeiro i Macipe  i manifesta que la modificació de les tarifes 
proposada pel Consell d’Administració de la societat, ha de ser aprovada pel Ple 
de l’Ajuntament i ratificada definitivament per la Comissió de Preus de la 
Generalitat de Catalunya. Aquesta modificació es basa en el càlcul previsional de 
l’exercici 96, prenent com a base les dades històriques i analítiques d’exercicis 
anteriors i, fonamentalment, la realitat de l’exercici 95. En aquest sentit, s’ha 
estimat un increment dels costos totals per a l’any 96 del 8,84%, el que comporta 
també, en correspondència directa, un increment del 8,84 en els ingressos. 
Aquest 8,84 necessari dels ingressos, prové d’un 3,04 % per augment de major 
activitat, és a dir, major consum i  més nous usuaris i el diferencial del 5,80, per 
increment de les tarifes. Aquest 5,80 % d’increment de les tarifes, es justifica 
econòmicament de la manera següent: un increment dels costos d’explotació de 
l’exercici 96, de 2,27 %; un increment de l’1,69% de la retribució als recursos 
propis i 1,84 % d’increment del preu de compra de l’aigua, degut a aquests dos 
factors, al 0,34 de la Junta de la Sèquia i a l’1,50 % restant del cànon de la Baells.  
Aquest 5,80 necessari per a l’increment de les tarifes podria haver estat aplicat 
linialment; s’ha considerat una millor redistribució, una forma més solidària de la 
forma següent: un increment del 4,84 % per la quota del servei i el primer bloc del 
consum, és a dir, fins a 18 m3, i un increment del 6,5% per al consum del segon 
bloc, és a dir més de 18 m3 i per a la quota del servei industrial. Aquesta proposta, 
justificada econòmicament pel que ja ha comentat, permet anar en una línia d’una 
necessària actualització de les tarifes que permeti progressivament anar 
decreixent la dependència financera de la partida de préstecs i crèdits que suposa 
unes fortes càrregues financeres. Li agradaria aprofitar l’ocasió, ja que abans, 
fonamentalment el Sr. Oms, ha parlat d’una certa crispació i d’una certa manca de 
diàleg, per dir que aquí s’ha de reconèixer un cert diàleg en la búsqueda i trobada 
d’aquesta solució. No obstant això, també és cert que hi haurà altres temes en els 
quals no serà possible l’acord, sí possiblement pel fons i per la línia argumental, 
però no per estratègia posicional. 
 
Intervé el Sr. Arderiu i Freixa  i manifesta que el GMPP votarà en contra 
d’aquest dictamen, però vol deixar ben clar que aquest vot en contra no és cap 
crítica, ni de bon tros, a la gestió de la Societat d’Aigües, ni tan poc cap crítica a la 
manera com s’ha establert  o com es proposa aquest augment per la Regidoria 
d’Hisenda. La crítica del GMPP és de contingut polític. Entenen que una societat 
privada municipal el que ha de donar és aigua barata i que no pot servir per a 
unes altres finalitats que no siguin aquestes; no pot servir d’entitat recaptatòria 
d’impostos ni altres coses per l’estil. L’equip de govern pot dir que això no és 
qüestió seva, que això els ho ha imposat la  Generalitat. Molt bé. Però com a 
regidors de l’Ajuntament de Manresa,  han de manifestar la seva protesta i la 
manifestaran votant en contra d’aquesta pujada de tarifes. I hauria alguna cosa a 
discutir, per exemple els umbrals dels blocs i la correcció de les mermes, però, 
bàsicament, insisteix en què la postura de rebuig del GMPP a aquesta puja de 
tarifes que se’ls ofereix, radica en el fet que entenen que la societat privada 
municipal ha de donar aigua barata als ciutadans i tot el demés sobra i està de 
més. 
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El Sr. Oms i Pons  diu que el GMCIU votarà favorablement aquest dictamen tot i 
que ja sap l’equip de govern que per ells és un problema aprovar les coses per 
sobre de l’IPC. Però tenen en compte que aquest és un tema que incideix 
bàsicament sobre el medi ambient i  han de rendibilitzar i potenciar la Societat 
perquè pugui anar fent millores cada dia. S’han d’acostumar que aquest és el país 
que té l’aigua més barata d’Europa i és el país que en té menys. Per tant, encara 
que estiguin a l’oposició, han de tenir el seny de saber dir bé, s’han de fer grans 
inversions en el tema de l’aigua, no en tenen molta i han d’acostumar al ciutadà 
que és un bé escàs i que s’ha de pagar. A partir d’aquí, potser aconseguiran 
millorar les infrastructures, les xarxes de distribució, etc.  Per tant, en aquest cas 
votaran favorablement, ja que consideren que és un tema que s’ha d’anar 
recuperant de mica en mica i posar-se a l’altura dels altres països, pel que fa a 
l’aigua i a la preservació i a la depuració, i tot el que és el circuit de l’aigua, que 
d’alguna forma o una altra s’ha de pagar. 
 
Sotmès el dictamen a votació s’aprova per 22 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC, 
2 GMIC-A-EV i 9 GMCIU)  i 3 vots negatius (GMPP). 
 
6.1.1 REGIDORIA-DELEGADA D’ADMINISTRACIÓ 
 
6.1.1 MODIFICAR DETERMINATS APARTATS DEL CATÀLEG DE LLOCS DE 

TREBALL, DEL PERSONAL FUNCIONARI D’AQUEST AJUNTAMENT 
PER A L’ANY 1996. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
 

“El Ple de la Corporació de data 26 de gener de 1996 va aprovar el Catàleg de 
llocs de treball, del personal funcionari d'aquest Ajuntament per l'any 1996. 
 
La modificació de l'organigrama de l'Ajuntament i la reordenació de serveis que 
suposà, va obligar a modificar el catàleg de llocs de treball a partir de l'1 de març 
de 1996, aprovada aquesta modificació per acord del Ple de la Corporació en 
sessió de data 19 de febrer de 1996. 
 
Tanmateix la seva aplicació aconsella la introducció de lleugeres modificacions, i 
és per tot això, que la Comissió d'Hisenda té l'honor de proposar al Ple de la 
Corporació, l'adopció dels acords següents: 
 
1.- Modificar l'apartat de "Prefectures de Secció", del catàleg de llocs de 
treball, el punt 3.09, que quedarà redactat de la manera següent : 
 
       Denominació  Funcionari adscrit        Adscripció de la Plaça 
 
3.09.- Manteniments (1 plaça) Vacant       Urbanisme, Medi Ambient i Via P.  
 
apart, 
catàl. 

NIVELL 
PLAÇA 

NIVELL 
C.DESTÍ 

ESPECI. 
ES.TÈC. 

ESPEC.DEDIC.
DEDIC.   DISP. 

INCOMP. RESPON-
SABIL. 

PEN./ 
PERILL 

A.C.I. TOTAL 
PUNTS 

VALOR 
PUNT 

TOTAL 
PTAS. 
COMPL.ESP.

3.09 B 24 1,00 1,30 0,65 0.00 1,20 0,00 0,00 4,15 325.000 1.348.750 
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Aquesta modificació tindrà efectes a partir del dia 1 de setembre de 1996. 
 
2.- Modificar els apartats "Prefectures de Negociat", del catàleg de llocs de 
treball, els punts 4.17 i 4.22, que quedaran redactats de la manera següent 
: 
 
       Denominació  Funcionari adscrit        Adscripció de la Plaça 
 
4.17.- Cultura      M. Martinez Montes        Acció Ciutadana                
 
apart, 
catàl. 

NIVELL 
PLAÇA 

NIVELL 
C.DESTÍ 

ESPECI. 
ES.TÈC. 

ESPEC.DEDIC.
DEDIC.   DISP. 

INCOMP. RESPON-
SABIL. 

PEN./ 
PERILL 

A.C.I. TOTAL 
PUNTS 

VALOR 
PUNT 

TOTAL 
PTAS. 
COMPL.ESP 

4.17 A 23 0,75 1,30 0,00 0,00 1,00 0,00 0,24 3,29 300.000 987.000 
 
       Denominació  Funcionari adscrit        Adscripció de la Plaça 
 
4.22.- Esports      S. Saura Villar           Acció Ciutadana                
                                         
apart, 
catàl. 

NIVELL 
PLAÇA 

NIVELL 
C.DESTÍ 

ESPECI. 
ES.TÈC. 

ESPEC.DEDIC.
DEDIC.   DISP. 

INCOMP. RESPON-
SABIL. 

PEN./ 
PERILL 

A.C.I. TOTAL 
PUNTS 

VALOR 
PUNT 

TOTAL 
PTAS. 
COMPL.ESP 

4.22 A 23 0,75 1,30 0,00 0,00 1,00 0,00 0,12 3,17 300.000 951.000 
 
Aquestes modificacions tindran efectes a partir del dia 1 de juliol de 1996. 
 
3.- Modificar l'apartat "Prefectures de Negociat", del catàleg de llocs de 
treball, el punt 4.24, que quedarà redactat de la manera següent : 
 
       Denominació  Funcionari adscrit        Adscripció de la Plaça 
 
4.24.- Usos i Activitats (Vacant)         Urbanisme,Medi Ambient i Via P.    
  
apart, 
catàl. 

NIVELL 
PLAÇA 

NIVELL 
C.DESTÍ 

ESPECI. 
ES.TÈC. 

ESPEC.DEDIC.
DEDIC.   DISP. 

INCOMP. RESPON-
SABIL. 

PEN./ 
PERILL 

A.C.I. TOTAL 
PUNTS 

VALOR 
PUNT 

TOTAL 
PTAS. 
COMPL.ESP 

4.24 A 23 1,00 1,30 0,00 0,00 1,20 0,00 0,00 3,50 300.000 1.050.000 

 
Aquesta modificació tindrà efectes a partir del dia 1 de setembre de 1996. 
 
4.- Modificar l'apartat "Funcionaris del grup B ", del catàleg de llocs de 
treball, el punt 8.19, que quedarà redactat de la manera següent: 
 
       Denominació  Funcionari adscrit        Adscripció de la Plaça 
 
8.19.- Tèc.Mig aparellador M.I.Rincon Garcia Urbsme.,Medi Ambient i Via P.    
                                         
apart, 
catàl. 

NIVELL 
PLAÇA 

NIVELL 
C.DESTÍ 

ESPECI. 
ES.TÈC. 

ESPEC.DEDIC.
DEDIC.   DISP. 

INCOMP. RESPON-
SABIL. 

PEN./ 
PERILL 

A.C.I. TOTAL 
PUNTS 

VALOR 
PUNT 

TOTAL 
PTAS. 
COMPL.ESP.

8.19 B 17 0,50 0,65 0,00 1,50 0,75 0,00 0,64 4,04 265.000 1.070.600 
 
Aquesta modificació tindrà efectes a partir del dia 1 de juliol de 1996. 
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5.- Modificació de l'apartat "Funcionaris del grup C ", del catàleg de llocs 
de treball, incorporant una plaça en el punt 9.09, que quedarà redactada de 
la manera següent: 
 
       Denominació     Funcionari adscrit     Adscripció de la Plaça 
 
9.09.- Tèc.Aux.Gestió Espc. Vacant            Urban.,Medi Ambient i Via P. 
                                         
apart, 
catàl. 

NIVELL 
PLAÇA 

NIVELL 
C.DESTÍ 

ESPECI. 
ES.TÈC. 

ESPEC.DEDIC.
DEDIC.   DISP. 

INCOMP. RESPON-
SABIL. 

PEN./ 
PERILL 

A.C.I. TOTAL 
PUNTS 

VALOR 
PUNT 

TOTAL 
PTAS. 
COMPL.ESP.

9.09 C 14 0,50 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 1,25 245.000 306.250 

 
Aquesta modificació tindrà efectes a partir del dia 1 de setembre de 1996. 
 
 
6.- Modificació de l'apartat "Funcionaris del grup C ", del catàleg de llocs 
de treball, incorporant dues places en el punt 9.10, que quedaran 
redactades de la manera següent: 
 
       Denominació     Funcionari adscrit     Adscripció de la Plaça 
 
9.10.- Tèc.Aux.Delineant   Vacants           Urban.,Medi Ambient i Via P. 
                                         
apart, 
catàl. 

NIVELL 
PLAÇA 

NIVELL 
C.DESTÍ 

ESPECI. 
ES.TÈC. 

ESPEC.DEDIC.
DEDIC.   DISP. 

INCOMP. RESPON-
SABIL. 

PEN./ 
PERILL 

A.C.I. TOTAL 
PUNTS 

VALOR 
PUNT 

TOTAL 
PTAS. 
COMPL.ESP 

9.10 C 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,42 1,17 245.000 286.650 

 
Aquesta modificació tindrà efectes a partir del dia 1 de setembre de 1996. 
 
7.- Modificació de l'apartat "Policia Local i els seus auxiliars", del catàleg 
de llocs de treball, el punt 13.01, que quedarà redactat de la manera 
següent: 
 
       Denominació     Funcionari adscrit     Adscripció de la Plaça 
 
13.01.- Inspector       Vacant                Seguretat Ciutadana        
 
apart, 
catàl. 

NIVELL 
PLAÇA 

NIVELL 
C.DESTÍ 

ESPECI. 
ES.TÈC. 

ESPEC.DEDIC.
DEDIC.   DISP. 

INCOMP. RESPON-
SABIL. 

PEN./ 
PERILL 

A.C.I. TOTAL 
PUNTS 

VALOR 
PUNT 

TOTAL 
PTAS. 
COMPL.ESP.

13.01 B 22 0,50 1,95 0,00 1,00 1,20 0,00 1,16 5,81 255.000 1.481.550 
 

Aquesta modificació tindrà efectes a partir del dia 1 de juliol de 1996. 
 
 
  8.- Modificació de l'apartat "Policia Local i els seus auxiliars", del catàleg de llocs 
de treball, els punts 13.03, 13.04,13.05,13.06,13.07,13.08,13.09,13,10 i 13.12, que quedaran 
redactats de la manera següent: 
 

       Denominació                            Adscripció de la Plaça 
 
13.03.- Sergents      4 places (Cobertes)     Seguretat Ciutadana 
                                         
apart, NIVELL NIVELL ESPECI. ESPEC.DEDIC. INCOMP. RESPON- PEN./ A.C.I. TOTAL VALOR TOTAL 
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catàl. PLAÇA C.DESTÍ ES.TÈC. DEDIC.   DISP. SABIL. PERILL PUNTS PUNT PTAS. 
COMPL.ESP.

13.03 C 19 0,50 1,00 0,00 0,00 1,20 1,50 0,06 4,26 232.000 988.320 
 

Aquesta modificació tindrà efectes a partir del dia 1 de juliol de 1996. 
 
Denominació                            Adscripció de la Plaça 
 
13.04.- Sergent      1 plaça (Vacant)        Seguretat Ciutadana                                                  
 
apart, 
catàl. 

NIVELL 
PLAÇA 

NIVELL 
C.DESTÍ 

ESPECI. 
ES.TÈC. 

ESPEC.DEDIC.
DEDIC.   DISP. 

INCOMP. RESPON-
SABIL. 

PEN./ 
PERILL 

A.C.I. TOTAL 
PUNTS 

VALOR 
PUNT 

TOTAL 
PTAS. 
COMPL.ESP.

13.04 C 19 0,50 1,00 0,00 0,00 1,20 1,50 0,06 4,26 232.000 988.320 

 
Aquesta modificació tindrà efectes a partir del dia 1 de juliol de 1996. 
 
 
 
       Denominació                            Adscripció de la Plaça 
 
13.05.- Caporals      8 places (Cobertes)     Seguretat Ciutadana 
                                         
apart, 
catàl. 

NIVELL 
PLAÇA 

NIVELL 
C.DESTÍ 

ESPECI. 
ES.TÈC. 

ESPEC.DEDIC.
DEDIC.   DISP. 

INCOMP. RESPON-
SABIL. 

PEN./ 
PERILL 

A.C.I. TOTAL 
PUNTS 

VALOR 
PUNT 

TOTAL 
PTAS. 
COMPL. 

13.05 D 16 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,50 0,67 4,17 225.000 938.250 

 
Aquesta modificació tindrà efectes a partir del dia 1 de juliol de 1996”. 
 
       Denominació                            Adscripció de la Plaça 
 
13.06.- Caporals      3 places (Vacants)     Seguretat Ciutadana 
                                         
apart, 
catàl. 

NIVELL 
PLAÇA 

NIVELL 
C.DESTÍ 

ESPECI. 
ES.TÈC. 

ESPEC.DEDIC.
DEDIC.   DISP. 

INCOMP. RESPON-
SABIL. 

PEN./ 
PERILL 

A.C.I. TOTAL 
PUNTS 

VALOR 
PUNT 

TOTAL 
PTAS. 
COMPL.ESP.

13.06 D 16 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,50 0,06 3,56 225.000 801.000 

 
Aquesta modificació tindrà efectes a partir del dia 1 de juliol de 1996. 
 
 
       Denominació                            Adscripció de la Plaça 
 
13.12.- Caporals      1 plaça  (Coberta)     Seguretat Ciutadana 
                                         
apart, 
catàl. 

NIVELL 
PLAÇA 

NIVELL 
C.DESTÍ 

ESPECI. 
ES.TÈC. 

ESPEC.DEDIC.
DEDIC.   DISP. 

INCOMP. RESPON-
SABIL. 

PEN./ 
PERILL 

A.C.I. TOTAL 
PUNTS 

VALOR 
PUNT 

TOTAL 
PTAS. 
COMPL.ESP.

13.12 D 16 0,00 2,60 0,65 0,00 0,75 1,50 1,26 6,76 225.000 1.521.000 

 
Aquesta modificació tindrà efectes a partir del dia 1 de juliol de 1996. 
 
 
       Denominació                            Adscripció de la Plaça 
 
13.07.- Agents        5 places (Cobertes)    Seguretat Ciutadana 
                                         
apart, 
catàl. 

NIVELL 
PLAÇA 

NIVELL 
C.DESTÍ 

ESPECI. 
ES.TÈC. 

ESPEC.DEDIC.
DEDIC.   DISP. 

INCOMP. RESPON-
SABIL. 

PEN./ 
PERILL 

A.C.I. TOTAL 
PUNTS 

VALOR 
PUNT 

TOTAL 
PTAS. 
COMPL.ESP.

13.07 D 14 0,00 1,95 0,00 0,00 0,75 1,50 0,63 4,83 215.000 1.038.450 

 
Aquesta modificació tindrà efectes a partir del dia 1 de juliol de 1996. 
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       Denominació                            Adscripció de la Plaça 
 
13.08.- Agents       66 places (Cobertes)    Seguretat Ciutadana 
                                         
apart, 
catàl. 

NIVELL 
PLAÇA 

NIVELL 
C.DESTÍ 

ESPECI. 
ES.TÈC. 

ESPEC.DEDIC.
DEDIC.   DISP. 

INCOMP. RESPON-
SABIL. 

PEN./ 
PERILL 

A.C.I. TOTAL 
PUNTS 

VALOR 
PUNT 

TOTAL 
PTAS. 
COMPL.ESP 

13.08 D 14 0,75 0,00 0,00 0,00 1,00 1,50 0,29 3,54 215.000 761.100 
 

Aquesta modificació tindrà efectes a partir del dia 1 de juliol de 1996. 
 
       Denominació                            Adscripció de la Plaça 
 
13.09.- Agents       7  places (Cobertes)    Seguretat Ciutadana 
                                         
apart, 
catàl. 

NIVELL 
PLAÇA 

NIVELL 
C.DESTÍ 

ESPECI. 
ES.TÈC. 

ESPEC.DEDIC.
DEDIC.   DISP. 

INCOMP. RESPON-
SABIL. 

PEN./ 
PERILL 

A.C.I. TOTAL 
PUNTS 

VALOR 
PUNT 

TOTAL 
PTAS. 
COMPL.ESP
. 

13.09 D 14 0,75 0,00 0,00 0,00 1,00 1,50 0,06 3,31 215.000 711.650 
 

Aquesta modificació tindrà efectes a partir del dia 1 de juliol de 1996. 
 
       Denominació                            Adscripció de la Plaça 
 
13.10.- Agents       3  places (Vacants)    Seguretat Ciutadana 
                                         
apart, 
catàl. 

NIVELL 
PLAÇA 

NIVELL 
C.DESTÍ 

ESPECI. 
ES.TÈC. 

ESPEC.DEDIC.
DEDIC.   DISP. 

INCOMP. RESPON-
SABIL. 

PEN./ 
PERILL 

A.C.I. TOTAL 
PUNTS 

VALOR 
PUNT 

TOTAL 
PTAS. 
COMPL.ESP 

13.10 D 14 0,75 0,00 0,00 0,00 1,00 1,50 0,06 3,31 215.000 711.650 
 

Aquesta modificació tindrà efectes a partir del dia 1 de juliol de 1996”. 
 
 

Intervé el Sr. Canongia i Gerona i manifesta que el present dictamen és una 
modificació puntual del catàleg de llocs de treball. El catàleg és una eina 
dinàmica i, en aquest cas, presenten la modificació de 6 places de l’Àrea 
d’Urbanisme, bàsicament pel tema de la reestructuració dels serveis de 
manteniment; 2 places a l’àrea del SAC i després, hi ha tot el tema de Policia 
Local, que era un petit complement que es cobrava a partir de la gratificació i, en 
aquest  cas, el que han fet és incloure’l dins del catàleg. Una altra de les places 
que es modifiquen és la del Cap de la Policia Local, Inspector, per adequar-li 
sou  i fer-li una mica més digne del que tenia fins ara, que han de reconèixer que 
no era massa substanciós; tampoc és que l’augment sigui considerable, però 
han fet una rectificació d’alguna errada que hi havia hagut anteriorment. 
 
El Sr. Arderiu i Freixa  diu que el GMPP s’abstindrà en la votació d’aquest 
dictamen. El Sr. Canongia ha dit que el catàleg era una eina i lògicament l’eina 
l’ha de votar, aprovar i resoldre qui l’ha de fer servir i ells estan a l’oposició. No 
obstant, vol recalcar la contradicció que suposa això amb varis apartats del 
Programa dels 1000 dies. Això motiva, una vegada més, que la seva abstenció 
sigui especialment crítica en aquest punt. 
 

Intervé el Sr. Oms i Pons  i manifesta que ja se sap que en qüestions de 
catàleg han tingut les seves diferències. De tota manera, veuen amb alegria que 
en dues de les places es modifiqui l’assignació, ho valoren positivament i això fa 
que s’abstinguin i no votin en contra. 
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El Sr. Canongia i Gerona, referent a la intervenció del Sr. Arderiu, diu que  
sembla que aquest tema de les plantilles el preocupa molt, tota la nit l’està 
repetint. En aquests moments el que s’està fent, i creuen que a finals d’any o 
principis de l’any que ve ja ho tindran acabat, és un estudi global de tota la 
plantilla per tal de veure si la catalogació i valoració que tenen els diferents llocs 
de treball de la Casa i el nivell d’activitat de tots i cadascun d’ells, és l’òptim i el 
correcte. El motiu pel qual ho estan fent ara i no ho han fet abans és perquè 
tenen un conveni que s’acaba l’any 98; l’equip de govern té un cert interès en 
tenir això el primer trimestre del 97 per tal de tenir tots els punts clars de cara a 
la negociació d’un nou conveni que, evidentment, portarà noves valoracions i 
catalogacions de llocs de treball. 
Quant a la intervenció del Sr. Oms, diu que rectificar és de savis i, de vegades, 
s’ha de rectificar a pasos donats. Tothom s’equivoca, poden haver-hi errors, es 
rectifiquen i aquí no passa res i no val la pena fer escarafalls. Per exemple, en 
aquest Ple també aproven un error que va cometre el grup de CIU en el seu dia. 
  
El Sr. Oms i Pons matisa que no era un error, sinó que era un tema que el Sr. 
Canongia sap  perfectament que era un tema de punts. Troba molt bé que ara 
s’hagi arreglat, però ja sap que s’havien de fer una sèrie de moviments per 
arreglar això.  Celebra que ho hagin pogut fer, perquè estava en el seu ànim fer-
ho en el seu moment, però no va ser possible. 
 
El Sr. Arderiu i Freixa replica al Sr. Canongia que no posi en boca seva 
paraules que no ha dit. No s’ha posat per res en la plantilla en aquests 
moments, simplement ha dit que les mesures que ara proposen són 
contradictòries amb algunes de les que estan posades en el Pla Director dels 
1000 dies. I això és així, una simple lectura és suficient. Demana al Sr. 
Canongia que no es fiqui amb les plantilles, perquè hauria de repetir el que ha 
dit abans i li sabria greu. 
   
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 13 vots afirmatius (8 GMS, 3 
GMERC i 2 GMIC-A-EV) i 12 abstencions (9 GMCiU i 3 GMPP). 
 
 
 

6.1.2 MODIFICAR LA PLANTILLA ORGÀNICA DEL PERSONAL AL 
SERVEI D’AQUEST AJUNTAMENT PER A L’ANY 1996. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
   
“Atès que el passat 21 de desembre de 1995, el Ple d'aquesta Corporació 
Municipal, va aprovar la Plantilla de Personal d'aquest Ajuntament per a l'any 
1996, modificada per acord plenari de 19 de febrer de 1996. 
 
Atès que en l'esmentada Plantilla hi figura 1 lloc de treball d'Administratiu, el qual 
ha quedat vacant per jubilació forçosa del seu titular, en data 13 de juliol de 1996. 
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Atès que en l'esmentada Plantilla hi figuren 2 llocs de treball subjectes a la 
legislació laboral de Tècnic Auxiliar-Delineant. 
 
 
Atès que per les necessitats actuals del Servei d'Urbanisme, Medi Ambient i Via 
Pública, es considera necessari reconvertir la plaça d'Administratiu que queda 
vacant en la d'un Tècnic Auxiliar de Gestió Especialitzada. 
 
 
Atès que així mateix es considera convenient el reconvertir els dos únics llocs de 
treball de Tècnic Auxiliar-Delineant subjectes a la legislació laboral, en llocs de 
treball de Tècnic Auxiliar-Delineant, sotmesos a relació funcionarial per tal 
d'unificar la relació de tots ells. 
 
 
Atès el que preveu l'art. 27 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, que disposa que 
la Plantilla es pot modificar amb posterioritat a l'aprovació del pressupost durant 
l'any de la seva vigència, per respondre a l'establiment de nous serveis, per a 
l'ampliació, supressió o, millora dels existents que no admetin demora per a 
l'exercici següent, com també si respon a criteris d'organització administrativa 
interna, en concordància amb l'art. 126 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 
18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós en matèria de Règim Local. 
 
 
El tinent d'alcalde-delegat d'Administració, proposa al Ple de la Corporació, 
l'adopció dels següents: 
 
 
ACORDS 
 
 
1r.- Modificar la Plantilla Orgànica del personal al servei d'aquest Ajuntament per 
a l'any 1996, aprovada per acord plenari del dia 21 de desembre de 1995, i 
modificada per acord plenari de 19 de febrer de 1996, en el sentit següent: 
 
 
 
 LLOCS DE TREBALL DE FUNCIONARIS DE CARRERA 
 
  
 Creació 
 
 
2 Tècnic Auxiliar-Delineant.- Escala d'Administració Especial, Sots-Escala 

Tècnica, Classe: tècnics auxiliars. Grup C. 
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1  Tècnic Auxiliar de Gestió Especialitzada.- Escala d'Administració Especial, 
Sots-Escala de Serveis Especials, Classe: comeses especials-tècnics 
especialitzats. Grup C. 

 
 
 Supressió 
 
 
1 Administratiu.- Escala d'Administració General, Sots-Escala 

Administrativa. Grup C. 
 
 
 
 
 LLOCS DE TREBALL SUBJECTES A LEGISLACIÓ LABORAL 
 
 
 DEDICACIÓ COMPLETA 
 
 
 Supressió 
 
 
2 Tècnics Auxiliars-Delineants. Grup C.  
 
 
 
2n.- Publicar la present modificació al Butlletí Oficial de la Província i al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el termini dels 30 dies següents al de la 
seva aprovació. 
 
3r.- Trametre a la vegada còpies a l'Administració de l'Estat i al Departament de 
Governació de la Generalitat de Catalunya”. 
 
Intervé el Sr. Canongia i Gerona i manifesta que aquest dictamen fa referència 
al canvi de dues places de Delineants, que en aquests moments estan sota la 
legislació laboral, per convertir-les en places de Delineants funcionaris, i la 
conversió d’1 plaça d’Auxiliar Administratiu per Tècnic Auxiliar de Gestió 
Especialitzada. 
 
El Sr. Oms i Pons  diu que seguint el criteri anterior, s’abstindran en la votació 
d’aquest dictamen. 
  
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 13 vots afirmatius ( 8 GMS, 3 
GMERC, 2 GMIC-A-EV)  i 12 abstencions ( 9 GMCiU i 3 GMPP). 
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6.1.3 APROVAR EL RESUM NUMÈRIC DE POBLACIÓ RESULTANT DE LA 
RENOVACIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS, AMB 
REFERÈNCIA L’1 DE MAIG DE 1996. 

 
  

El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
“ Atès que en compliment de les disposicions legals vigents, aquesta 
Administració Municipal, a procedit a la renovació del Padró Municipal d’Habitants 
amb referència a l’1 de maig de 1996. 
 
Vista la normativa aplicable a l’assumpte que ens ocupa, continguda 
essencialment, en les disposicions següents: 
 
- Articles  12 al  18 de la Llei  7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local, en la nova redacció donada per la Llei 4/1996, de 10 de gener. 
- Article  62 i següents del Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats 
Locals, aprovat per RD 1690/1986, d’ 11 de juliol. 
- Reial Decret 280/1995, de 24 de febrer, pel qual es disposa la renovació del Padró 
d’Habitants en tots els municipis espanyols amb referència a l’1 de març de 1996. 
- Ordre de 6 d’abril de 1995 (BOE núm. 84, de 8-4-95), per la qual es dicten  instruccions 
per a la realització dels treballs preliminars de la renovació del Padró Municipal 
d’Habitants de 1996. 
- Ordre de 25 de setembre de 1995 (BOE núm. 233, de 29-9-95), per la qual es dicten les 
directrius i instruccions tècniques per a la realització de la renovació del Padró Municipal 
d’habitants. 
- Reial Decret 6/1996, de 15 de gener, pel qual es modifica la data de referència de la 
renovació dels Padrons Municipals d’Habitants, establerta en el RD 280/1995, de 24 de 
febrer. 
 
Considerant que la disposició transitòria única de la Llei 4/1996, de 10 de gener, 
estableix que l’any 1996 tots els ajuntaments portaran a terme l’última renovació 
del Padró d’Habitants. 
 
Considerant que de conformitat amb el que estableix l’art. 74.2 del Reglament de 
Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals i l’apartat 26 de l’Ordre de 
25-9-95, en concordança amb el RD 6/1996, de 15 de gener,  el resum numèric 
de població resultant de la renovació del Padró Municipal d’Habitants amb 
referència a l’1 de maig de 1996, serà sotmès al Ple de l’Ajuntament per a la seva 
aprovació abans de l’1 d’octubre de 1996. 
 
Per tot això, es proposa al Ple Corporatiu, l’adopció del següent: 
 
 
 
 A C O R D 
 
 
PRIMER.-  Aprovar el resum numèric de població resultant de la renovació del 
Padró Municipal d’Habitants amb referència a l’1 de maig de 1996, de conformitat 
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amb el que estableix l’art. 74.2 del Reglament de Població i Demarcació Territorial 
de les Entitats Locals, aprovat per RD  1690/1986 d’11 de juliol i demés 
disposicions concordants d’aplicació. 
 
SEGON.- De conformitat  i als efectes d’allò que disposa l’art. 74.4 del Reglament 
de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals citat, exposar al públic 
pel termini d’un mes, la renovació del Padró Municipal d’Habitants amb referència 
a l’1 de maig de 1996.”  
 
Intervé el Sr. Canongia i Gerona  i diu que el present dictamen és per aprovar el 
resum numèric del Padró d’Habitants que s’ha estat realitzant durant tot aquest 
estiu i que ha donat el resultat d’una població de dret de 63.684 manresans; l’any 
91 eren 66.320, el que suposa una pèrdua de 2.636 habitants en aquests 5 anys. 
 
El Sr. Arderiu i Freixa diu que entenen que per qüestions formals això s’ha de 
portar a aprovació del Ple, però els números són els que són i no els que voldrien 
que fossin. I d’acord amb això, veuen que la població ha baixat; això no és 
catastrofisme seu, sinó que és una realitat crua amb uns documents fets per 
l’equip de govern, i aquestes són les realitats de què han de partir per fer ciutat. 
No vol tornar a incidir en el tema del Pla dels 1000 dies, però que no se’ls acusi de 
catastrofisme, aquest padró no l’han fet ells. 
 
El Sr. Oms i Pons  manifesta que aquest tema podria donar per estona, però 
intentarà ser breu. No voldria fer-hi broma,  és un debat que han de tenir i que la 
ciutat es mereix que el tinguin. El GMCIU no voldria ser catastrofista, ni pretén 
tenir una intervenció desanimadora, sinó una intervenció tocant de peus a terra, 
recalcant el que han vingut dient en la intervenció del Programa d’Objectius, d’una 
sèrie de problemes que s’han destacat. Aquest és un tema que vénen dient, que a 
Manresa tenen un problema greu; greu perquè, per exemple, Manresa ha perdut 
2.700 habitants, Vic n’ha recuperat 400 i Berga n’ha recuperat 128. Ja sap que hi 
ha altres poblacions de l’àrea metropolitana en què hi ha hagut variacions en 
menys. Però creu que ells s’han de centrar a la Catalunya interior, que és on 
realment es desenvolupen i, en teoria, hauria d’haver-hi un flux, més o menys 
ràpid o més o menys lent cap a aquestes comarques de l’interior. Si a més a més 
tenen en compte que els pobles de la comarca que els envolten, Sant Joan, 
Santpedor, Sant Fruitós, han crescut 1.500 habitants, això vol dir que una part 
d’aquests habitants han marxat de Manresa perquè han trobat unes condicions 
més favorables de les que els oferia la ciutat. Entrar a discutir això, els portaria a 
una discussió llarga, però que creu que un dia hauran de fer. Fa un proposta en 
aquest Ple,  i és que tot i que l’equip de govern, com ha dit el Sr. Alcalde, té la 
responsabilitat del futur de la ciutat, les grans línies de la ciutat, el GMCiU s’ofereix 
per debatre aquest tema i per fer les aportacions que els sembla que també poden 
ser vàlides, encara que la responsabilitat sigui de l’equip de govern. Aquest no és 
un tema que s’hagin d’agafar a la lleugera, és un tema important, i és un tema de 
consens. Si han d’engrescar a la ciutat, ho han de fer tots, i tots si han de sentir 
vinculats, i no per una votació de 13 vots, sinó que si han de sentir vinculats 
perquè hi participen, i tenen ganes de participar-hi i d’aportar idees per resoldre 
aquest problema que té plantejat Manresa. 
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Manresa ha tingut dos Plans d’Ordenament que no resolen aquesta situació. 
L’anterior no la va resoldre, i l’actual tampoc. Hi ha un problema d’habitatges, 
tenen 1000 habitatges buits i no tenen habitatges per la gent jove, és a dir no 
tenen una oferta vàlida. 
Remarca també que 2.700 persones menys vol dir uns ingressos municipals 
menys, molt importants, no dignes de deixar de tenir en compte, perquè els 
necessiten. I els necessiten perquè hi ha una forta crisi en aquests moments en 
tot el món, que fa que a casa nostra vingui gent que en el seu país tenen unes 
condicions de marginalitat excessives i que tots ells, per solidaritat, hi han de fer 
front. Aquesta gent ve aquí, té grans mancances, i l’Ajuntament té l’obligació de 
fer-hi front, això representarà més despeses, i això representarà que Serveis 
Socials, cada dia demanaran més diners del pressupost municipal, per fer front a 
aquests desequilibris que tenen l’obligació, per solidaritat, de fer-hi front. Si en 
aquests moments tenen uns 600 immigrats que han vingut aquí per resoldre les 
penúries que tenen a casa seva, l’Ajuntament té l’obligació de cobrir i aquest és un 
debat que s’ha iniciat molt desafortunadament i que, evidentment, defensen que 
han de ser solidaris i han de procurar que aquests temes es resolguin. El model 
de ciutat ha de respondre a què també en aquesta ciutat hi puguin viure gent d’un 
altre nivell que aporti la corresponent incorporació de tresoreria a la ciutat. 
Podrien parlar de moltes més coses i endinsar-se en què necessiten indústria que 
es posi a Manresa. Estan molt lluny d’aconseguir que reparteixin en els Bages els 
ingressos de les arques municipals. Aquest és un tema importantíssim, diria que 
més important que el que han discutit abans. Políticament, és més important que 
el que han discutit abans, perquè aquest els portarà greus conseqüències i tot 
l’ajuntament, govern i oposició, se l’han de plantejar molt seriosament i han de fer 
un pacte per resoldre aquests temes. Si no resolen aquests temes, Manresa té un 
greu problema. De tot el demés en poden prescindir, però aquest és un tema molt 
important. Queda aquesta oferta sobre la taula. 
 
El Sr. Alcalde  coincideix amb el que manifesta el Sr. Oms.  Aquest és un tema 
molt important. Ara bé, voldria que s’evitessin dues coses. Primer, que la notícia, 
que en si mateix és dolenta, ja l’equivalguin clarament amb una qüestió de 
catastrofisme. Segon, que fessin anàlisis excessivament imprudents, en el sentit 
del temps. Creu que abans d’analitzar què ha passat amb el procés migratori i el 
creixement o decreixement de població a la ciutat de Manresa, han d’esperar a 
veure els fluxos migratoris que s’han produït en tot el país, perquè creu que 
tindran sorpreses. De la mateixa forma que el Sr. Oms manifesta que ciutats com 
Vic o com Berga, han tingut un creixement positiu, també s’ha d’analitzar que 
aquest creixement positiu ha estat en contra de les poblacions rurals de Berga, 
que tenen una clara tendència a anar la ciutat. S’ha d’analitzar, no li fa una 
afirmació, però possiblement pot ser aquesta una explicació. També podria passar 
el mateix amb Vic, perquè hi ha certes comarques que es converteixen més en 
ciutat i a fora comarca, no existeixen nuclis poblacionals i el que fa es concentrar-
se tot en aquestes petites ciutats. 
En el cas de Manresa, d’alguna forma es produeix un decreixement que en bona 
part ha estat compensat pel que és la seva rodalia, que ha tal com ha manifestat 
el Sr. Oms, els ha de fer reflexionar, però insisteix en què abans de fer anàlisis o 
prendre solucions, haurien d’esperar a veure quin és el procés. Ciutats com 
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Barcelona perdent quantitats importants en aquests moments, i des de Barcelona 
s’analitza no des d’una posició catastrofista, sinó amb un greu problema de 
traspàs de tot el pes metropolità de Barcelona cap al Vallès. Comarques com el 
Vallès Oriental i Occidental,  que en aquests moments sembla que creixen, parles 
amb gent de Granollers i et diuen  que han perdut 2.500 habitants . Ciutats com 
Vilanova i la Geltrú, que tenen 45.000 habitants, i que tenen una clara tendència a 
ser segona o primera residència de gent de Barcelona, han perdut també 1.500 o 
2.000 habitants. Tampoc ho vol confirmar, però fins i tot es diu que Sant Cugat no 
té el creixement tan espectacular que es deia.  
És a dir, existeix un procés general que primer s’ha d’analitzar de forma general. 
Un procés migratori negatiu dins l’àmbit del mateix país, perquè ja no es 
produeixen els processos migratoris dins l’interior de l’Estat Espanyol que durant 
una gran època havien vingut a Catalunya. Un envelliment general de la població i 
una congelació dels índexs de natalitat. Això no passa a Manresa, això passa 
arreu.  
Des de l’Ajuntament, des de la comarca del Bages, des del Consell Comarcal i 
des de totes les Administracions, poden posar molts esforços, però requereix un 
esforç clar i una aposta clara sobre el que és l’equilibri territorial. Aquí existeix una 
macrocefàlia des del punt de vista de coneixements. Els centres universitaris 
estan tots concentrats a l’àrea metropolitana de Barcelona. Existeix una 
macrocefàlia des del punt de vista del Producte Interior Brut, el 60 % està 
concentrat al Barcelonès i un 7 % al Vallès, quan el Bages té un 2,2 % de PIB i es 
manté en la seva posició del 10%. Existeix una gran concentració demogràfica en 
tota aquesta zona, l´única forma de trencar això són polítiques clares, sobretot de 
sòl, des dels municipis, però també una política clara d’equilibri territorial per part 
del Govern de la Generalitat. Insisteix que s’ha anat fent, a través de l’Eix 
Tansversal, el Vallès ha tingut uns creixements perquè hi ha hagut infrastructures 
ferroviàries importants, perquè hi ha hagut infrastructures d’autopistes importants, 
perquè hi ha hagut apostes clares des del punt de vista de promoció econòmica, 
com pot ser el Centre Tecnològic del Vallès, perquè hi hagut apostes clares, amb 
l’UPC a Terrassa i a Bellaterra, i perquè hi ha hagut clares apostes per evitar 
aquest desequilibri territorial. Malgrat això, creu que l’oferta que se li fa des de 
CiU, no és que sigui acceptable, sinó que s’ha d’acceptar, des del punt de vista 
que aquest és un element que els preocupa a tots. Però no fan, en aquests 
moments anàlisis excessives respecte això sense veure quin és el procés 
migratori de tot el país, perquè trobaran grans sorpreses. Ciutats com Mataró, 
també perden habitants, i estan parlant d’índexs de l’1, 2, 3 i en algunes ciutats del 
4%. Primer han de veure quina és la situació actual i després podran prendre 
algunes mesures. Independentment de quin és el posicionament o el resultat del 
padró, el tema de política industrial i el tema de sòl d’urbanització per habitatges, 
creu que són dos elements importants. Però el tema d’equilibri territorial és 
importantíssim en aquests moments i també s’ha de valorar. En tot cas, creu que 
tindran temps, no tan sols  a Manresa, sinó al país, de parlar dels processos 
demogràfics i també de la implicació que poden tenir els processos migratoris de 
nord-africa. 
 
Intervé el Sr. Oms i Pons  i demana que ho analitzin, perquè el fet que el 
problema pugui ser generalitzat no el tranquil.litza, perquè les ciutats han de saber 
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resoldre el seu problema encara que les demés no el sàpiguen resoldre  o no el 
puguin resoldre. Han d’aportar-hi creativitat per resoldre el problema. Creu que 
estan en una situació avantatjosa en front d’aquests llocs que estan “colmatats” 
Per tant, “sin prisas pero sin pausas”, creu que aquest és un tema a debatre amb 
tranquil.litat i posar fil a l’agulla sense perdre-hi massa temps. 
 
El Sr. Alcalde  insisteix en no fer anàlisis precipitades en aquests moments 
respecte a tot aquest tema, perquè no es poden analitzar elements dels quals en 
aquests moments no tenen tota la informació. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres 
presents i, per tant, es declara acordat: 
 
PRIMER.-  Aprovar el resum numèric de població resultant de la renovació 
del Padró Municipal d’Habitants amb referència a l’1 de maig de 1996, de 
conformitat amb el que estableix l’art. 74.2 del Reglament de Població i 
Demarcació Territorial de les Entitats Locals, aprovat per RD  1690/1986 
d’11 de juliol i demés disposicions concordants d’aplicació. 
 
SEGON.- De conformitat  i als efectes d’allò que disposa l’art. 74.4 del 
Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals citat, 
exposar al públic pel termini d’un mes, la renovació del Padró Municipal 
d’Habitants amb referència a l’1 de maig de 1996.  
 
 
7.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 

  Sotmesa a votació conjunta la prèvia i especial declaració d’urgència dels 4 
assumptes sobrevinguts presentats, s’aprova per unanimitat dels 25 membres 
presents, de conformitat amb allò que disposa l’art. 51 del RDLEG 781/1986 i 
l’art. 51.1.e) del ROM, i a continuació, s’entra en el coneixement dels assumptes. 

 
El Sr. Alcalde disposa el debat i votació conjunta dels dictàmens sobrevinguts 7.1 
i 7.2 
 
 
7.1.- MODIFICAR EL PLEC DE CLÀUSULES ADDICIONALS QUE 

 REGEIX LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA D’EXPLOTACIÓ 
DEL SERVEI DE RECOLLIDA, TRASLLAT, EUTANÀSIA I ELIMINACIÓ 
D’ANIMALS DE COMPANYIA ABANDONATS, VAGABUNDS I/O 
FERITS. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen 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 neteja de la via pública del 
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municipi de Manresa, a favor de l’entitat mercantil FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES I CONTRATAS, SA. 
 
Atès que el ple de la corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 16 de març de 
1993, va modificar el contracte de la concessió administrativa del servei de 
recollida de residus sòlids urbans i neteja de la via pública del municipi de 
Manresa, en el sentit d’ampliar l’objecte concessional amb l’explotació del 
servei de recollida, trasllat, eutanàsia i eliminació d’animals de companyia 
abandonats, vagabunds i/o ferits. 
 
Atès que per part de la cap de servei de l’Àrea d’Acció Ciutadana ha estat 
emès un informe en data 4 de març de 1996, el qual exposa la necessitat de 
procedir a modificar el plec de clàusules addicionals que regeix la prestació del 
servei de recollida, trasllat, eutanàsia i eliminació d’animals de companyia 
abandonats, vagabunds i/o ferits, en el sentit de substituir els conceptes 
d’eutanàsia de 169 gossos i incineració de 169 gossos pel concepte d’una 
jornada de 4 hores d’un treballador del servei de recollida, per tal de millorar 
l’eficiència d’aquest servei. 
 
Atès que aquesta modificació té incidència en el règim econòmic-financer de la 
concessió, ja que implica una reducció del cànon concessional anual de 
778.544 PTA, d’acord amb l’informe emès pel Sr. Tresorer, cap dels Serveis 
Financers en data 8 de maig de 1996. 
 
Atès que s’ha complimentat el tràmit d’audiència al concessionari que prescriu 
l’article 265.2 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de 
Catalunya, de conformitat amb l’article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, i el concessionari no ha formulat cap objecció. 
 
Vist l’informe jurídic que figura a l’expedient. 
 
Atesa la potestat que té la corporació d’ordenar discrecionalment les 
modificacions del servei que aconselli l’interès públic i, entre altres, la variació 
en la qualitat, la quantitat, temps o lloc de les prestacions en què el servei 
consisteixi, de conformitat amb la clàusula 68a del plec regulador de la 
concessió, en concordança amb els articles 127 del Reglament de serveis de 
les de les corporacions locals de 17 de juny de 1955 i 248 lletra a) del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals. 
 
Com a regidor-delegat de Sanitat proposo al ple de la corporació l’adopció del 
següent 
 
A C O R D 
 



 109

PRIMER. Modificar el plec de clàusules addicionals que regeix la concessió 
administrativa d’explotació del servei de recollida, trasllat, eutanàsia i eliminació 
d’animals de companyia abandonats, vagabunds i/o ferits en el sentit de: 
 
A) Donar el següent redactat punt 3 de la 9a clàusula addicional: 
 

/...3. Eutanàsia i eliminació. Funcionament: 
Els animals de companyia que a criteri de l’Ajuntament de Manresa han 
de ser objecte d’eutanàsia i eliminació, seran traslladats pel 
concessionari al centre autoritzat que l’Ajuntament li indiqui.../ 

 
B) Donar el següent redactat al segon paràgraf de la 10a clàusula addicional: 
 

/... El concessionari haurà de destinar els dos llacers-conductors a la 
prestació del servei de dilluns a divendres, a raó de 20 i 24 hores 
setmanals cadascun d’ells.../ 

 
Aquesta modificació suposa una reducció del cànon anual per aquest servei de 
778.544 PTA. 
 
SEGON. Facultar al Sr. Alcalde-president per a la signatura de la documentació 
necessària per a la complimentació de l’expedient. 
 
 
7.2 MODIFICAR EL PLEC DE CLÀUSULES ADDICIONALS QUE 

 REGEIX LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA D’EXPLOTACIÓ 
DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS SANITARIS DEL GRUP III 
GENERATS PER SERVEIS MUNICIPALS. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen 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 neteja de la via pública del 
municipi de Manresa, a favor de l’entitat mercantil FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES I CONTRATAS, SA. 
 
Atès que el ple de la corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 20 de 
setembre de 1994, va modificar el contracte de la concessió administrativa 
abans esmentada, en el sentit d’ampliar l’objecte concessional amb l’explotació 
del servei de recollida de residus sanitaris del grup III generats per serveis 
municipals. 
 
Atès que per part de la cap de negociat de Salut ha estat emès un informe que 
exposa la necessitat de procedir a modificar el plec de clàusules addicionals 
que regeix la prestació del servei de recollida de residus sanitaris del grup III, 
en el sentit que la periodicitat del servei esmentat passi de ser quinzenal a 
mensual, per tal de millorar l’eficiència d’aquest servei. 
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Atès que aquesta modificació té incidència en el règim econòmic-financer de la 
concessió, ja que implica una reducció del cànon concessional anual de 
401.916 PTA, d’acord amb l’informe emès pel Sr. Tresorer, cap dels Serveis 
Financers en data 8 de maig de 1996. 
 
Atès que s’ha complimentat el tràmit d’audiència al concessionari que prescriu 
l’article 265.2 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de 
Catalunya, de conformitat amb l’article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, i el concessionari no ha formulat cap objecció. 
 
Vist l’informe jurídic que figura a l’expedient. 
 
Atesa la potestat que té la corporació d’ordenar discrecionalment les 
modificacions del servei que aconselli l’interès públic i, entre altres, la variació 
en la qualitat, la quantitat, temps o lloc de les prestacions en què el servei 
consisteixi, de conformitat amb la clàusula 68a del plec regulador de la 
concessió, en concordança amb els articles 127 del Reglament de serveis de 
les de les corporacions locals de 17 de juny de 1955 i 248 lletra a) del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals. 
 
El regidor-delegat de Sanitat i el regidor-delegat de Medi Ambient proposen al 
ple de la corporació l’adopció del següent 
 
A C O R D 
 
 
PRIMER. Modificar el plec de clàusules addicionals que regeix la concessió 
administrativa d’explotació del servei de recollida de residus sanitaris del grup 
III generats per serveis municipals, en el sentit de variar la periodicitat en la 
recollida d’aquests residus prevista al paràgraf 2n de l’apartat 1.2 de la vuitena 
clàusula addicional, de manera que passi de ser quinzenal a ser mensual, la 
qual cosa suposa una reducció del cànon anual actual per aquest servei de 
401.916 PTA. 
 
SEGON. Facultar al Sr. Alcalde-president per a la signatura de la documentació 
necessària per a la complimentació de l’expedient”. 
 
Intervé el Sr. Esclusa i Espinal i manifesta que el dictamen 7.1 fa referència a 
la modificació del plec de clàusules addicionals que regeixen la concessió 
administrativa que tenen amb “Fomento de Construcciones y Contratas”, i es 
tracta de modificar el servei de trasllat d’animals, de manera que els operaris 
que van a la Rabassada a portar els animals, s’aprofitin per fer recollida i així 
es millorarà l’eficiència del servei de recollida d’animals a Manresa 
El sobrevingut 7.2 va també en la mateixa línia de modificar el Plec de 
Clàusules amb la mateixa empresa, però en aquest cas es tracta de la recollida 
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de residus sanitaris del grup III, que estava establert quinzenalment i ara 
passarà a ser mensualment,  perquè el volum en què actuaven a les farmàcies, 
ha fet adient passar-ho a un mes, amb el corresponent estalvi de pessetes.  
 
Sotmesos a votació els dictàmens 7.1 i 7.2 , s’aproven per unanimitat dels 25 
membres presents. 
 
7.3 APROVAR L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 

12/1996, DINS DEL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT 
 
 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
“Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals 
que no poden demorar-se fins l’exercici de 1997,  i no existint crèdit o sent 
insuficient el crèdit consignat al Pressupost Municipal vigent, l’Alcalde que 
subscriu ha considerat convenient ordenar la incoació d’un expedient de 
concessió de crèdits extraordinaris i per suplements, a fi i efecte d’habilitar el crèdit 
pressupostari necessari per fer front a les despeses esmentades. 
 
Confeccionat i informat per la Intervenció Municipal d’aquest Ajuntament, 
l’expedient de concessió de crèdits extraordinaris i per suplements, es sotmet a 
l’aprovació del Ple de la Corporació, proposant l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Autoritzar la concessió de crèdits extraordinaris i de suplements de crèdit 
amb càrrec a recursos generats per baixes de crèdits de despeses d’altres 
partides del Pressupost Municipal vigent no compromeses reduïbles sense 
pertorbació del servei respectiu per finançar els costos necessaris per atendre 
diverses obligacions que no es poden demorar fins a l’exercici de 1997. 
 
Segon.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 12/1996 dins el 
Pressupost Municipal vigent, amb especificació de les partides pressupostàries 
que es creen o modifiquen, en la forma que es detalla a l’annex únic a aquest 
Dictamen. 
 
Tercer.- De conformitat amb allò que disposa l’article 158, en relació amb el 150, 
de la llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, 
l’expedient s’exposarà al públic, previ anunci al Butlletí oficial de la Província, per 
quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar 
reclamacions davant el Ple, i es considerarà aprovat definitivament si durant el 
termini esmentat no s’haguessin presentat reclamacions”. 
 
Intervé el Sr. Teixeiro i Macipe  i manifesta que aquest dictamen tracta d’un 
canvi de partides per un total de 2.900.000 PTA, reutilitzant la consignació sobrant 
de 2.400.000 PTA de la partida d’edificis i altres construccions, biblioteques i 
arxius, i de 500.000 PTA de la partida de despeses diverses de Defensa del Medi 
Ambient,  pel Programa d’Auditories Ambiental Municipal , 500.000 PTA i pel  
Projecte Honoraris de l’Arxiu, 2.400.000 PTA. 
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Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 22 vots afirmatius ( 8 GMS, 3 
GMERC, 2 GMIC-A-EV i 9 GMCIU) i 3 abstencions (GMPP). 
 
 
7.4 ADJUDICAR EL CONTRACTE DE L’OBRA PROJECTE D’ORDENACIÓ 

DE LA PLAÇA SANT DOMÈNEC, A FAVOR DE L’ENTITAT 
MERCANTIL “CONSTRUCTORA DE CALAF, S.A.” PER UN PREU DE 
42.360.553 PTA. 

 
El Secretari  dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
“ Atès que el Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 30 de juliol de 1996, 
aprovà l'expedient de contractació de l'Obra PROJECTE D'ORDENACIÓ DE LA 
PLAÇA SANT DOMÈNEC. 

 
Atès que durant el període de presentació de proposicions se'n presentaren 3. 
 
Vistos els informes emesos per l'arquitecte, pel cap de Secció d'Obra Pública amb 
el vist-i-plau del Cap del Servei d'Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública i pel TMG 
de Contractació i Patrimoni.  
 
Considerant la urgència que revesteix l'execució de l'obra que es tracta. 
 
De conformitat amb l'article 86 de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes de 
les administracions públiques i l'article 273 lletres c) i f) de la Llei 8/87, de 15 
d'abril, municipal i de règim local de catalunya, l'alcalde-president, proposa al Ple 
de la Corporació l'adopció del següent 
 
 
 A C O R D : 
 
PRIMER. Adjudicar el contracte de l'Obra PROJECTE D'ORDENACIÓ DE LA 
PLAÇA SANT DOMÈNEC, a favor de l'entitat mercantil "CONSTRUCTORA DE 
CALAF, SA" (A-08153900, Ctra de Manresa, 50-60 Calaf), per un preu de 
42.360.553 PTA. (inclòs l'IVA), en relació al Concurs Públic convocat a l'efecte per 
anunci publicat en el DOGC núm. 2240 de 7 d'agost de 1996 i en el BOP núm. 
195 de 14 d'agost de 1996 d'acord amb l'expedient de contractació aprovat pel Ple 
de la Corporació del dia 30 de juliol de 1996. 
 
SEGON. Requerir a l'adjudicatària "CONSTRUCTORA DE CALAF, SA" per a que 
en el termini de 15 dies hàbils, comptats a partir del dia següent al de la recepció 
de la notificació d'aquest acord, constitueixi la garantia definitiva de 1.905.987 PTA 
a la Caixa de la Corporació i presenti el document acreditatiu a la Unitat de 
Contractació i Patrimoni de Serveis Jurídics, de conformitat amb l'article 42 de la 
Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes de les administracions públiques. 
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TERCER. Tornar la garantia provisional de 952.993 PTA a l'adjudicatària 
"CONSTRUCTORA DE CALAF, SA (A-08153900)", prèvia la constitució de la 
garantia definitiva i als licitadors "CONSTRUCCIONES COTS Y CLARET, SL (B-    
-08136905)" i "CONSTRUCCIONES FRANCISCO VIDAL, SA (A-08591075). 
 
QUART. Publicar l'adjudicació del contracte en el Butlletí Oficial de la Província i 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que 
prescriu l'art. 285 de la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de 
Catalunya. 
 
CINQUÈ. Donar compte d'aquest acord a la Comissió Informativa corresponent, 
per aplicació d'allò disposat en l'art. 126.2 del Reglament d'organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 
2568/1986. 
 
SISÈ. Facultar al senyor alcalde per a la signatura de la documentació necessària 
per a la complimentació de l'expedient. 
 
Intervé el Sr. Garcia i Comas  i manifesta que d’acord amb l’informe del concurs 
públic per a la contractació de l’obra d’Ordenació de la Plaça Sant Domènec, es 
varen presentar tres empreses, “Constructora de Calaf, SA”, “Construcciones Cots 
y Claret,SL”  i “Construcciones Francisco Vidal,SA” . D’acord amb les puntuacions 
que es va atorgar a cadascuna de les empreses, va resultar com a més 
avantatjosa per aquest Ajuntament, l’adjudicació de l’obra a l’empresa 
“Constructora de Calaf, SA”, amb un import de 42.360.553 PTA. Això significa una 
baixa d’un 11,1 % sobre els 47 MPTA inicials. Per tal que puguin començar 
aquestes obres, demana el vot favorable. 
 
El Sr. Arderiu i Freixa  diu que el GMPP votarà a favor d’aquest dictamen, però 
vol fer una observació, amb ànim constructiu, al Sr. Garcia. Ara se’ls està 
proposant que es gastin 42 MPTA en arreglar la Plaça Sant Domènec. Ho troba 
fantàstic, quedarà nova i serà molt bonica, però amb una miqueta de cura que 
haguessin tingut, amb una miqueta de manteniment seria ja una plaça digna, i 
avui en dia no ho és; no costa res arreglar els parterres, reparar els forats que hi 
ha terra i arreglar els bancs, tots això és deixadesa, les parets del fons estan 
plenes de pintura. Està bé que vulguin fer grans projectes i grans coses, però 
també s’ha de cuidar el que és de cada dia, que costa molts pocs diners i llueix 
molt a la ciutat. Tota la ciutat està igual, convindria dedicar una major 
especialització a aquest tema. 
 
El Sr. Oms i Pons manifesta que aquesta és una de les obres àmpliament 
esperada per Manresa, s’han de felicitar que avui puguin adjudicar aquesta 
obra, és una obra que també es fa gràcies a l’ajut del Pla d’Obres i Serveis de 
la Generalitat, i pel GMCIU és una gran satisfacció; aquesta era una 
assignatura pendent i avui s’han d’alegrar tots que es pugui adjudicar aquesta 
obra, pel bé de Manresa. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres presents. 
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8.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL.LACIONS 
 
8.1 PREC QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR 

 PER TAL QUE S’INICIÏ L’EXPEDIENT DE CONCESSIÓ DE 
MEDALLA DE LA CIUTAT DE MANRESA A MANUEL ESTIARTE, 
JORDI PAYÀ, I CARLES SANZ, QUE FORMAVEN PART DE L’EQUIP 
ESPANYOL DE WATERPOLO I QUE VAN ACONSEGUIR LA MEDALLA 
D’OR ALS JOCS OLÍMPICS D’ATLANTA 1996. 

 
El Secretari dóna compte del prec que, transcrit, diu el següent: 
  
“Com a conseqüència dels Jocs Olímpics d’Atlanta 96, el Waterpolo espanyol va 
aconseguir una fita històrica a l’ aconseguir la medalla d’or. 
 
L’equip espanyol es trobava integrat per tres manresans, un d’ells el capità, que 
van fer que la bandera espanyola i, amb ella, la ciutat de Manresa, pujaren al lloc 
més alt de l’esport mundial, essent la primera vegada que uns manresans reben 
un medalla d’or en unes Olimpíades. 
 
Per aquest motiu, junt amb la medalla d’or olímpica, en Manuel Estiarte, en Jordi 
Payà i en Carles Sanz són mereixedors de la Ciutat de Manresa i el 
reconeixement públic de tots els seus veïns per l’èxit assolit. 
 
PROPOSEM  
 
Que s’iniciï l’expedient oportú per a atorgar la Medalla de la Ciutat de Manresa a 
en Manuel Estiarte, en Jordi Payà i a en Carles Sanz els quals formaven part de 
l’equip espanyol de waterpolo i que varen guanyar la medalla d’or als Jocs 
Olímpics d’Atlanta 1996, fent pujar la bandera d’Espanya i amb ella, la de la ciutat 
de Manresa, al lloc més alt de l’esport mundial”. 
 
Intervé el Sr. Arderiu i Freixa  i diu que creu que obvien bastant les paraules. 
Sobre aquest tema no voldria fer política ni res, i li hauria semblat sensacional 
que ho hagués presentat un altre grup. Però demana si s’adonen de la 
transcendència que això té. No creu que hi hagi un altre Alcalde a Manresa que 
pugui donar tres medalles, que pugui celebrar durant el seu mandat tres 
medalles d’or olímpiques, no ni haurà cap més, és una ocasió única. S’adonen 
del què significa això per aquesta ciutat? És una ocasió única, no ja d’aquests 
regidors que avui estan aquí, sinó dels que els seguiran durant molts anys. 
Honestament consideren que, per aquesta gesta històrica, que no es tornarà a 
produir, valdria la pena tenir un gest amb consonància amb l’èxit assolit i amb 
consonància amb el moment que estan tenint. Lligues de bàsquet, en poden 
venir més, i d’altres coses també, però aquest fet que se’ls dóna avui, no creu 
que es repeteixi . Se’n podrà guanyar alguna altra, millor que sigui aviat, potser 
en el llançament de la javelina, però no creu que puguin celebrar més que aquí 
a Manresa, a tres manresans que van formar part de l’equip de Waterpolo 
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espanyol se’ls doni la medalla d’or d’uns Jocs Olímpics. D’entrada, a les 
pròximes olimpíades, potser ja no són aquí. 
 
El Sr. Alcalde precisa que el prec no és un element que s’hagi de votar en el 
Ple. De tota manera, manifesta la posició de l’equip de govern respecte aquest 
prec. L’equip de govern entén que la Medalla de la Ciutat és un element 
excepcional, que no es dóna tant per qüestions concretes,  i es pot arribar a 
donar, sinó per una trajectòria d’una persona, d’una entitat, o un ciutadà o 
ciutadana que ha tingut una trajectòria, en diferents àmbits de la ciutat, 
mereixedora d’aquesta medalla. L’equip de govern entén el fons del prec del 
GMPP, perquè la satisfacció com Alcalde la té, ell no ha donat les medalles, les 
han guanyades ciutadans de Manresa, però té aquesta satisfacció com tots els 
Regidors, però no creuen oportú l’entrega d’aquesta Medalla de la Ciutat a 
aquests tres nedadors, si bé valoraran i estudiaran i, en tot cas, ho 
comunicaran als diferents grups, aquesta proposta. Hi ha una altra modalitat 
dins el Reglament d’Honors i Distincions de l’Ajuntament de Manresa, que és la 
Medalla del mèrit esportiu i s’estudiarà, sobretot, la possibilitat d’entrega 
d’aquesta medalla a un del tres que no l’han tinguda en cap moment. Entenen, 
per altra part, que els altres dos han tingut la medalla i amb la modificació que 
fa un any i mig aproximadament es va fer del Reglament de Distincions de la 
ciutat, ja no hi medalles d’or o de plata, sinó que hi ha la medalla al mèrit 
esportiu. El posicionament de l’equip de govern,  tot i que se sent molt satisfet i 
comprèn el prec del GMPP, és el de no entregar aquesta medalla, perquè 
entenen que aquesta gent pot fer una gran trajectòria encara per la ciutat, 
poden ser mereixedors d’ella, però té un criteri excepcional que entenen que 
s’ha de mantenir. 
 
El Sr. Arderiu i Freixa  insisteix en què no és el GMPP qui ho demana sinó 
que és ell, i creu compartir el sentiment de tots els que estan en aquesta 
Cambra que en aquests moments i ara s’ha de fer alguna cosa per això, perquè 
cap  de les persones que el succeeixin podran fer un gest similar. Per això 
demanen que s’estudiï alguna cosa amb dignitat pel moment que estan vivint.  
El Sr. Alcalde parla d’excepcionalitat, ell creu que l’excepcionalitat en aquest 
cas és evident. S’ha de fer alguna cosa, perquè una ocasió com aquesta no 
tornarà a passar. 
 
El Sr. Oms i Pons  manifesta que vista la postura de l’equip de govern, el 
GMCIU coincidiria en què s’hauria d’estudiar el tema de Medalla de la Ciutat, 
tampoc ho veuen massa clar.  En aquest moment, no recorda massa el 
Reglament, sap que abans es podia donar més d’una medalla al mèrit esportiu; 
ara s’hauria de veure el Reglament i estan d’acord en que s’estudiï. Si és 
possible que a una persona, per diverses gestes se li pugui tornar a donar la 
Medalla al mèrit esportiu, es podria donar a tots tres. Demanarien que es fes 
aquest estudi i se’ls digués el què. 
 
El Sr. Alcalde  manifesta que un debat d’aquestes característiques en aquest 
Ple li és altament desagradable. Debatre si se’ls ha de donar  o no la  medalla, i 
com equip de govern dir que no es dóna aquesta medalla, no és un element 



 116

que li agradi gens. Però creu que, com a criteri, cal mantenir l’excepcionalitat 
del concepte de Medalla de la Ciutat com a trajectòria i no una gesta puntual, 
per molt excepcional que hagi estat. Malgrat això, estudiaran el tema, si es pot 
concedir una nova Medalla al mèrit esportiu, o fins i tot, amb un reconeixement 
de la ciutat, davant d’aquesta gesta. 
 
 
I en no haver-hi més assumptes per tractar, l’Alcalde aixeca la sessió, quan són 
la 1 h i 20 min del dia 17 de setembre de 1996, de tot el qual, com a Secretari 
certifico, i s’estén aquesta acta en els fulls del paper segellat de la Generalitat 
núm...................... i correlativament fins el ...................... 
 
EL SECRETARI      Vist i plau 
        L’ALCALDE, 
 
   


