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Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el dia 18 
de novembre 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. 14 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 Pijuan 
 
    Interventor 
 
    Sr. Josep Trullàs Flotats 
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Oberta la sessió per la Presidència, essent les 20 hores i 10 minuts de la tarda, 
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  l’acta de la sessió anterior, corresponent al dia 21 d’octubre de 1996, la còpia 
de la qual s’ha distribuït juntament amb la convocatòria. 
 
I en no formular-se cap observació en relació al contingut de l'acta, es 
considera i es declara aprovada per unanimitat dels 25 membres presents, 
l’acta de la sessió del dia 21 d’octubre 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. 
42, 43, 44 i 45, CORRESPONENTS ALS DIES 14, 21 i 28 D’OCTUBRE 
i 4 DE NOVEMBRE 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. 42, 43, 44 i 45, 
corresponents als dies 14, 21 I 28 d’octubre i 4 de novembre 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. 

 
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. 
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2.3 DONAR COMPTE DE L’ESCRIT DE L’AJUNTAMENT DE 

VILANOVA I LA GELTRÚ, DE DATA 7-10-1996, JUSTIFICANT LA 
RECEPCIÓ DE L’ACORD ADOPTAT PER L’AJUNTAMENT DE 
MANRESA, SOBRE EL RECONEIXEMENT DE LA UNITAT DE LA 
LLENGUA CATALANA, I SUMANT-SE A AQUEST MANIFEST. 

 
Es dóna compte de l’escrit tramès per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, de 
data 7 d’octubre de 1996, en el qual justifica  la recepció de l’acord adoptat per 
l’Ajuntament de Manresa en sessió del dia 17-6-96, referent al reconeixement 
de la unitat de la llengua catalana, i s’adhereix a aquest manifest. 
 
2.4 DONAR COMPTE DE L’ESCRIT DE L’AJUNTAMENT DE 

PUIGCERDÀ, DE DATA 28-10-1996, JUSTIFICANT LA RECEPCIÓ 
DE L’ACORD ADOPTAT PER L’AJUNTAMENT DE MANRESA 
SOBRE EL RECONEIXEMENT DE LA UNITAT DE LA LLENGUA 
CATALANA, I SUMANT-SE A AQUEST MANIFEST. 

 
 
Es dóna compte de l’escrit tramès per l’Ajuntament de Puigcerdà, de data 28 
d’octubre  de 1996, en el qual justifica  la recepció de l’acord adoptat per 
l’Ajuntament de Manresa en sessió del dia 17-6-96, referent al reconeixement 
de la unitat de la llengua catalana, i s’adhereix a aquest manifest. 
 
2.5 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA, DE DATA 29-10-

1996, SOBRE APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE 
CRÈDITS NÚM. 15/1996 DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL 
VIGENT. 

 
Vist el Decret que, transcrit, diu el següent: 
 
“ Atès que és necessari transferir crèdit pressupostari al Pressupost vigent, 
entre diverses partides, com a conseqüència de la insuficiència de crèdit 
pressupostari. 
 
Vist l’informe favorable de la Intervenció municipal 
 
 

RESOLC: 
 
 
PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 15/1996, 
dins el Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències  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 disposen l’article 
160 de la llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals i 
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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 4-11-

1996, SOBRE APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE 
CRÈDITS NÚM. 16/1996, DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL 
VIGENT. 

 
Vist el Decret que, transcrit, diu el següent: 
 
Atès que és necessari transferir crèdit pressupostari al Pressupost vigent, 
entre diverses partides, com a conseqüència de la insuficiència de crèdit 
pressupostari. 
 
Vist l’informe favorable de la Intervenció municipal 
 

RESOLC: 
 
PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 16/1996, 
dins el Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències  entre partides 
del mateix grup de funció que no superan  l’import màxim per partida 
pressupostària d’1.500.000’- pessetes, a l’empar del que 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.” 
 
2.7 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA, DE DATA 28-10-

1996, RELATIU A CONFERIR DELEGACIÓ EXPRESSA  ALS 
TINENTS D’ALCALDE SRS. FONTDEVILA, COLLADO I MORA, 
PER A L’EXERCICI DE L’ATRIBUCIÓ O FACULTAT 
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D’AUTORITZACIÓ DEL MATRIMONI CIVIL, EN ELS CASOS DE 
VACANT, ABSÈNCIA O MALALTIA DE L’ALCALDE. 

 
Vist el Decret que, transcrit, diu el següent: 

 
“ Atès el considerable increment de matrimonis civils autoritzats per l’Alcaldia 
des de l’entrada en vigor, en data 1 de març de 1995, de la Llei 35/1994, de 
23 de desembre, de modificació del Codi Civil en matèria d’autorització del 
matrimoni civil pels Alcaldes. 
 
Donat que la Llei 35/1994 esmentada, al fer extensiva a tots els Alcaldes la 
facultat per autoritzar matrimonis civils, reforça també el principi democràtic, 
a l’atorgar a un representant popular, conegut normalment pels veïns del 
municipi, la possibilitat de realitzar aquesta funció de notòria rellevància 
social. 
 
Considerant que, per tal de potenciar i facilitar l’exercici d’aquesta atribució 
de l’Alcaldia, resulta aconsellable, d’acord amb el règim general de 
substitució de l’Alcaldia, conferir delegació expressa als Tinents d’Alcalde 
corresponents, per tal de l’exercici de la competència d’autorització del 
matrimoni civil. 
 
Donat 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 Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per RD 
2568/1986, de 28 de novembre i l’article 18.b) del Reglament Orgànic 
Municipal, determinen que els Tinents d’Alcalde  substitueixen 
transitòriament en 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. 
 
Vista la normativa aplicable a l’assumpte que ens ocupa, continguda 
essencialment en els art. 49 a 58 i 61 a 73 del Codi Civil, en la nova redacció 
donada per la Llei 35/1994, de 23 de desembre, Instrucció de 26 de gener de 
1995 (BOE núm. 35, de 10-2-95), de la Direcció General dels Registres i del 
Notariat, sobre autorització del matrimoni civil pels Alcaldes. 
 
Per tot això, en ús de les atribucions conferides per l’art. 21.3 de la Llei 
7/1985, art. 51.3 de la Llei 8/1987 i demés concordants d’aplicació. 
 

RESOLC 
 

PRIMER.- Conferir delegació expressa als Tinents d’Alcalde que 
s’indiquen a continuació i per l’ordre que també s’especifica, per tal que, 
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d’acord amb el règim general de substitució de l’Alcaldia, en els casos de 
vacant, absència o malaltia, substitueixin transitòriament a l’Alcalde en 
l’exercici de l’atribució o facultat d’autorització del matrimoni civil 
conferida per l’art. 51 i concordants del Codi Civil, segons la nova redacció 
donada per la Llei 35/1994, de 23 de desembre, esmentada. 
 
- Primer Tinent d’Alcalde, Sr. Ramon Fontdevila i Subirana 
- Segon Tinent d’Alcalde, Sr. Joaquim Collado i Llort 
- Tercer Tinent d’Alcalde, Sr. Josep Ramon Mora i Villamate. 
 
SEGON.-  Notificar aquesta Resolució als Tinents d’Alcalde, Srs. Ramon 
Fontdevila i Subirana, Joaquim Collado i Llort i Josep Ramon Mora i 
Villamate. 
 
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, aprovat 
per RD 2568/1986, de 28 de novembre, 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.” 
El Sr. Alcalde  disposa que, en atenció al públic assistent, interessat en el 
coneixement del punt 5.1.1 de l’ordre del dia, es procedeixi en primer lloc,  al 
coneixement, debat i votació d’aquest punt. 
 
5.- ÀREA DE SERVEIS SOCIALS I POLÍTIQUES D’IGUALTAT 
 
5.1 REGIDORIA-DELEGADA DE SERVEIS SOCIALS 
 
5.1.1 DEMANAR AL GOVERN ESPANYOL QUE PLANTEGI DAVANT 

ELS ORGANISMES COMPETENTS, DUR A TERME UNA ACCIÓ 
COORDINADA PER FER FRONT A L’AGREUJAMENT ACTUAL 
DEL CONFLICTE A LA ZONA DE RUANDA, BURUNDI I EL 
ZAIRE. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
¡Error! Marcador no definido. 
Davant l’agreujament actual del conflicte a la zona de Ruanda, Burundi i el 
Zaire i davant l’èxode forçat de més d’un milió de persones en imminent perill 
per les seves vides. 
 
És pel que el Regidor-Delegat de Serveis Socials, proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
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PRIMER.-  Adreçar-nos al Govern Espanyol per tal que plantegi davant les 
Nacions Unides, la Unió Europea, els països de la zona i l’organització per la 
Unitat Africana dur a terme una acció coordinada que permeti de forma 
immediata: 
 
 1. Obrir un corredor d’ajut humanitari que garanteixi el subministrament 

per cobrir les necessitats del milió de refugiats. 
  
 2. Impulsar, paral.lelament, una Conferència de Pau que cerqui una 

solució justa i duradora del conflicte. 
  
 3. Assegurar l’embargament total d’armes a la zona. 
  
 4. Treballar, a tots nivells, perquè l’Occident postcolonial assumeixi la 

seva responsabilitat històrica en la situació actual de l’Àfrica en general i 
de Burundi, Ruanda i Zaire - zona dels Grans Llacs - en particular i fer 
una crida a treballar per la prevenció activa dels conflictes. 

 
SEGON.- Adreçar-nos a la Generalitat de Catalunya perquè faci arribar una 
petició en aquest sentit al Govern Espanyol. 
 
TERCER.-  Adreçar-nos a tots els ciutadans i ciutadanes de Manresa a 
manifestar-se públicament a favor d’aquesta acció coordinada de la comunitat 
internacional”. 
 
Tot seguit, el Secretari  dóna compte de l’esmena d’addició presentada pel 
Regidor-Delegat de Participació Ciutadana que, transcrita, diu el següent:  
 
“Es proposa afegir un apartat quart, amb el contingut següent: 
 
QUART.- Adherir-nos a tot el moviment de sensibilització que diferents 
O.N.G.’s de Manresa i comarca van començar a realitzar des dels primers 
moments del conflicte, que ha portat a que moltes persones i entitats s’hagin 
afegit  a les diferents accions que s’han realitzat. 
 
Així mateix, ens adherim al manifest que diferents O.N.G.’s de la nostra 
ciutat i comarca han realitzat i que diu el següent: 
 
1. Demanem l’obertura immediata del corredor humanitari per evitar la mort 
per fam i desassistència dels refugiats ruandesos. 
 
2. Denunciem la producció i comerç d’armament per part dels governs 
occidentals i les lleis que ens permeten ocultar les dades, causa principal de 
situacions cada cop més inhumanes. 
 
3. Denunciem que, tot i que els drets humans figurin en tots els programes 
polítics, tant l’ONU com els governs es belluguen solament per arguments 
econòmics. Denunciem que el conflicte centrafricà no és només ètnic, sinó 
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que amaga sobretot la lluita d’interessos per la riquesa del Zaire entre nord-
americans i europeus. 
 
4. Demanem que els mitjans de comunicació donin un tractament no 
tendenciós, constant i en profunditat a la informació sobre el conflicte. 
 
5. Manifestem la ràbia que molts sentim per la nostra impotència davant la 
indiferència de governs i institucions, actuant com a altaveus d’aquest 
sentiment que molts conciutadans compartim. 
 
6. En resum, exigim una solució política que resolgui el problema dels 
refugiats d´una vegada.” 
 
Intervé el Sr. Collado i Llort  i manifesta que hi ha aspectes de la vida que 
és important que, des de les Administracions tinguin un suport el màxim 
d’ample possible perquè afecten a persones que viuen lluny de nosaltres, 
però que ens afecten profundament, i més quan hi ha tot un moviment de 
ciutadans i ciutadanes de casa nostra que es mobilitzen per alguns temes i 
que demanen el suport de l’Ajuntament en molts d’aquests aspectes. Aquest 
és un tema que podrien pensar que no és municipal, que va més enllà, però 
és veritat que aquests dies s’han trobat amb una situació molt dolorosa, una 
situació en la qual han vist com moltíssimes persones han fugit de camps de 
refugiats i, en aquest sentit, segurament que en el darrer moment podrien dir 
que estan retornant, però el que és cert és que s’ha produït una situació que 
creuen que convé que com a Administració Local, que és la més propera als 
ciutadans i ciutadanes,  es pronunciïn, que facin algun tipus de suport en 
algun aspecte. En aquest sentit, porten aquest tema al Ple perquè 
l’Ajuntament es pronunciï per un acord en el qual es tinguin en compte tres 
aspectes importants: el primer seria efectuar una pressió, una pressió a tots 
nivells, a nivell de Catalunya, a nivell de l’Estat Espanyol, a nivell 
internacional, perquè, com diu el dictamen, s’obri immediatament un corredor 
d’ajut humanitari, que s’impulsi una conferència de pau, que s’asseguri 
l’embargament d’armes i que  també es treballi, ja des d’ara, perquè entre 
tots assumeixin la responsabilitat històrica en la situació actual que viuen els 
països del Zaire, Rwanda i Burundi. Diuen això perquè estan convençuts que 
hi ha aspectes que es poden prevenir, hi ha conflictes que es poden prevenir 
activament des del bon començament, i creuen que aquest és un d’aquells 
conflictes en què s’hagués pogut actuar i prevenir d’una manera molt més 
activa. Per això demanen també en el dictamen, que es faci una crida a 
treballar per la prevenció activa dels conflictes, no esperar que sorgeixin, 
sinó escoltar a les persones i institucions que en el moment adequat ja van 
dir que es produirien fets com el que ara estan lamentant. En aquest sentit, 
doncs,  el primer aspecte serà efectuar una pressió a tots nivells, i que 
l’Administració Local ha de ser sensible a aquesta pressió. Un segon 
aspecte, és important potenciar la mobilització dels ciutadans i ciutadanes, 
fer que mostrin la seva indignació davant d’aquests fets també és un aspecte 
que com a Administració han de recolzar i com a tercer aspecte, i potser un 
dels més importants, han de col.laborar en la sensibilització de les persones, 
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han de col.laborar i fer veure que aquests dies aquí a Manresa hi ha hagut 
diferents concentracions, hi ha hagut uns actes de sensibilització molt 
importants, com ha estat l’encesa de més de 5.000 espelmes, és a dir, tot 
això que és un moviment que ha procurat desvetllar consciències, com a 
Administració també han de ser sensibles a aquests aspectes, i el que han 
fet aquí és portar aquest dictamen, que el que fa també es adherir-se a tot 
un moviment que convé que se li doni suport; moviment que ha estat 
capdavanter del que s’ha produït a tot Catalunya, diria que la primera ciutat 
que ha produït un moviment de sensibilització al voltant d’aquest tema i que 
com a Administració han de donar suport al què significa, al què hi ha al 
darrera de tot aquest moviment, en definitiva, un acord que demana una 
millor dignitat per les persones i tenir en compte que les coses, encara que 
passin lluny, han de ser plenament conscients del perquè es produeixen.  En 
tot cas, aquests tres aspectes, pressió a tots nivells, donar suport a les 
mobilitzacions i a les indignacions que s’han produït per aquest fet i, 
sobretot, donar suport a la sensibilització, a desvetllar consciències, que 
creuen que també és una de les seves funcions com a Administració. En 
definitiva, demanen que es doni suport a aquest dictamen que el que fa és 
reconèixer un deute que creuen que tenen com Occident envers aquests 
països i, sobretot, procurar que aquests fets no es tornin a produir, treballar 
per aquesta prevenció activa dels conflictes i fer el que puguin. Potser algú 
pensarà que això no està a les seves mans, però està convençut que un 
petit gra de sorra és molt important en aquesta col.laboració. Amb aquest 
sentit, demanaria que aquest fet que s’ha produït aquests darrers dies i que, 
per desgràcia encara s’està produint, pugui ser recolzat per la immensa 
majoria i per tot aquest plenari.   
 
Intervé el Sr. Javaloyes i Vilalta i manifesta que el seu grup, cada vegada 
que es presenta un dictamen d’aquestes característiques, sempre ha esta 
amatent, sempre ha estat comprensiu i sempre s’ha solidaritzat envers tots 
aquests aspectes i aquestes desgràcies que, dintre els aforaments 
internacionals, cada vegada sacsegen les nostres sensibilitats i les 
sensibilitats dels conciutadans. El que han de fer notar, en tot cas, és que 
apart dels acords que aquí es plantegen, és que sortosament, i per primera 
vegada, de la mateixa manera en què, tal com ha dit el regidor Collado, 
Manresa ha estat pionera en realitzar aquests actes de solidaritat pública a 
Catalunya, per primera vegada el Govern Espanyol també ha estat el pioner 
en què un dels acords i uns dels temes en què aquí s’estan pronunciant, que 
és demanar al Govern Espanyol, aquest ha estat el pioner, dintre l’aforament 
internacional, en demanar i en realitzar aquest corredor humanitari que aquí 
estan plantejant. De tota manera, consideren que no està de més que des de 
l’Administració municipal instin al Govern Espanyol a què realitzi aquestes 
tasques que, en definitiva, no deixen de ser, un posicionament favorable a la 
tasca del Govern central envers aquesta situació. Cal esmentar  que aquest 
corredor d’ajut humanitari es durà a terme degut a la intervenció del Ministeri 
d’Afers Exteriors, cal esmentar que l’ajuda nord-americana que es feia 
enrera, i que és pionera sempre a aglutinar que aquestes ajudes 
humanitàries tinguin èxit, ha estat el Govern Espanyol qui ha fet que els 



 10

nord-americans també hi col.laborin, assolint així l’èxit en les intervencions i, 
evidentment, és el Govern Espanyol qui està impulsant precisament que 
aquesta Conferència de Pau, o que com a tal es pugui dur a terme, per 
intentar solucionar el que és la zona dels Grans Llacs. Davant d’aquestes 
circumstàncies i davant d’aquests fets, el GMPP sempre es fa solidari amb 
aquests aspectes. 
Pel que fa a l’esmena que es presenta, diu que planteja una sèrie de 
situacions que el mateix dictamen ja comporta. En tot cas, no es posaran a 
dir que és una esmena que està repetint conceptes que el dictamen ja 
comporta, ho deixaran tal qual, perquè consideren que el que importa i el 
que preval és tenir el sentiment de solidaritat que compassa i acompanya 
l’aspecte primordial, que és l’ajuda al Zaire, a Rwanda, i a la situació dels 
Grans Llacs. Per això, el grup municipal del PP donarà el vot favorable a 
aquest dictamen. 
 
Intervé el Sr. Oms i Pons i diu que cada vegada es troben aquí amb 
qüestions que no són pròpiament del Ple, però sí que són qüestions que 
colpegen, cada cop més, la societat civil i la responsabilitat com a societat 
occidental i societat benestant. Creuen que el què està passant als països 
dels Llacs, és culpa de la societat occidental, és culpa de pecats comesos en 
l’època colonial i després van crear unes fronteres artificials, van crear una 
situació d’inestabilitat permanent a la zona, amb una retirada que, 
evidentment no va deixar el pòsit cultural, no va deixar el pòsit necessari 
perquè aquestes societats es desenvolupessin. I aquesta és una 
circumstància amb la qual s’han de sentir solidaris, i no perquè ara siguin 
caritatius sinó per pagar els pecats comesos. Per tant, aquí no s’han de 
sentir excessivament magnànims sinó que han sentir un sentit de culpabilitat 
per pagar realment els errors que van cometre. I per això és bo que en el Ple 
parlin d’aquestes qüestions, perquè han de transmetre als ciutadans que la 
solidaritat és molt necessària, i que no només s’ha d’abandonar la solidaritat 
als grups religiosos, als grups que van allà amb bona fe, sinó que hi ha 
d’haver una actitud manifesta de tota la societat i de l’Estat a resoldre aquest 
problema. Si tenen un problema al Tercer Món, que és un problema de 
pobresa, de manca de distribució de riquesa, han d’anar-se mentalitzant i 
anar mentalitzant a la societat, i aquest és un tema que els tocarà, ja han 
decidit col.laborar amb un 0,7 % del seu pressupost en aquesta 
problemàtica, creuen que d’aquí a uns anys aquest tema serà insuficient i 
que realment s’hauran de plantejar la desigualtat amb el Tercer Món d’una 
forma molt més seriosa o tindran molt més problemes. El fet de plantejar-se 
un corredor humanitari, és una qüestió imminent, inqüestionable, ineludible, 
el que passa és que sí que ha d’haver-hi un replantejament d’una societat 
com la d’aquí, una societat avançada, del que han de fer per plantejar-se 
aquest  tema. Per tant, el que  avui porten aquí és la punta de l’iceberg, que 
serà un qüestió que hauran de debatre com a societat i com a tal 
l’Ajuntament hi estarà implicat, i creuen que és bo de solidaritzar-se amb 
això, i per això s’ha d’iniciar un debat a través de les ONG’s i que els estats 
s’involucrin d’una forma més important  i, evidentment, que el tràfic 
d’armament sigui una qüestió que s’elimini, qüestió que tots saben que serà 
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molt difícil pels grups de pressió que hi ha a través de moltes nacions. Serà 
una qüestió de sensibilització, de veure si la democràcia és capaç de 
desterrar aquesta qüestió, i aquesta serà una lluita de tota la societat per tal 
d’aconseguir això. Creuen que el què es proposa aquí és del tot veritat, però 
hi ha d’haver una reflexió profunda per tal que aquest corredor es faci, però 
després del corredor , què? Fa molt temps que s’està matant gent i aquesta 
és una qüestió que, ja que aquí l’ha debaten com a ciutadans sensibilitzats i 
ciutadans que representen una part de la ciutat molt important, es fan 
solidaris, i creuen que també en nom de la gent que els ha votat. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que, després del posicionament dels grups polítics, 
creu que és important, bàsicament, dir dues paraules: les Administracions, i 
l’Ajuntament de Manresa és una Administració, sovint governen 
contradiccions del passat i contradiccions que assumeixen en el present. 
Creu, doncs, que la contradicció i els errors del passat, que han tingut i 
tindran els ajuntaments de la ciutat, els governs de l’estat, les institucions 
internacionals, és un dels elements que fa que sovint no comprenguin  
aquest famós ordre internacional. Ara bé, en el cas de les Administracions 
Locals, en el cas de la ciutat de Manresa, o de qualsevol altra ciutat, 
l’Administració Local té de vegades la possibilitat de sentir, d’una forma molt 
més clara, els diferents moviments o les diferents sensibilitats que es van 
produint. Tots i cadascun dels 25  representants que estan en aquest 
Ajuntament han estat elegits i representen a la ciutat de Manresa, però 
sovint la ciutat s’expressa d’una forma molt més clara i molt més colpidora, i 
durant aquests dies s’ha expressat d’una forma clara i colpidora respecte a 
tot el conflicte del Zaire. El que fan avui, creu que és important, però petit 
comparat amb el que ha fet la ciutat de Manresa durant aquest dies. Avui, 
l’Ajuntament aprovant això, va al darrera d’un moviment de la ciutat, però 
que la ciutat sàpiga que l’Ajuntament es fa seu aquest moviment, dóna 
suport al moviment que s’ha fet avui a la ciutat de Manresa i, evidentment, 
potser és una paraula molt dita, se solidaritzen amb el que ha passat al 
Zaire. Dóna les gràcies a tots. 
 
Sotmès el dictamen a votació, amb la incorporació de l’esmena presentada 
pel Regidor-Delegat de Participació Ciutadana, s’aprova per unanimitat dels 
25 membres presents i, per tant, es declara acordat: 
 
PRIMER.-  Adreçar-nos al Govern Espanyol per tal que plantegi davant les 
Nacions Unides, la Unió Europea, els països de la zona i l’organització per la 
Unitat Africana dur a terme una acció coordinada que permeti de forma 
immediata: 
 
 1. Obrir un corredor d’ajut humanitari que garanteixi el subministrament 

per cobrir les necessitats del milió de refugiats. 
  
 2. Impulsar, paral.lelament, una Conferència de Pau que cerqui una 

solució justa i duradora del conflicte. 
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 3. Assegurar l’embargament total d’armes a la zona. 
  
 4. Treballar, a tots nivells, perquè l’Occident postcolonial assumeixi la 

seva responsabilitat històrica en la situació actual de l’Àfrica en general i 
de Burundi, Ruanda i Zaire - zona dels Grans Llacs - en particular i fer 
una crida a treballar per la prevenció activa dels conflictes. 

 
SEGON.- Adreçar-nos a la Generalitat de Catalunya perquè faci arribar una 
petició en aquest sentit al Govern Espanyol. 
 
TERCER.-  Adreçar-nos a tots els ciutadans i ciutadanes de Manresa a 
manifestar-se públicament a favor d’aquesta acció coordinada de la comunitat 
internacional. 
 
QUART.- Adherir-nos a tot el moviment de sensibilització que diferents 
O.N.G.’s de Manresa i comarca van començar a realitzar des dels primers 
moments del conflicte, que ha portat a que moltes persones i entitats s’hagin 
afegit  a les diferents accions que s’han realitzat. 
 
Així mateix, ens adherim al manifest que diferents O.N.G.’s de la nostra 
ciutat i comarca han realitzat i que diu el següent: 
 
1. Demanem l’obertura immediata del corredor humanitari per evitar la mort 
per fam i desassistència dels refugiats ruandesos. 
 
2. Denunciem la producció i comerç d’armament per part dels governs 
occidentals i les lleis que ens permeten ocultar les dades, causa principal de 
situacions cada cop més inhumanes. 
 
3. Denunciem que, tot i que els drets humans figurin en tots els programes 
polítics, tant l’ONU com els governs es belluguen solament per arguments 
econòmics. Denunciem que el conflicte centrafricà no és només ètnic, sinó 
que amaga sobretot la lluita d’interessos per la riquesa del Zaire entre nord-
americans i europeus. 
 
4. Demanem que els mitjans de comunicació donin un tractament no 
tendenciós, constant i en profunditat a la informació sobre el conflicte. 
 
5. Manifestem la ràbia que molts sentim per la nostra impotència davant la 
indiferència de governs i institucions, actuant com a altaveus d’aquest 
sentiment que molts conciutadans compartim. 
 
6. En resum, exigim una solució política que resolgui el problema dels 
refugiats d´una vegada.” 
 
 
3.- ÀREA D’ALCALDIA 
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3.1 CONCEDIR AL DR. DÍDAC RIBAS I MUJAL LA MEDALLA DE LA 
CIUTAT, EN RECONEIXEMENT A LA SEVA TRAJECTÒRIA 
CIENTÍFICA, ACADÈMICA I CULTURAL. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
¡Error! Marcador no definido. 
“Atesa la iniciativa de l'Institut de Batxillerat "LLUÍS DE PEGUERA", sol.licitant 
la concessió de la Medalla de la Ciutat, al Dr. DÍDAC RIBAS I MUJAL, en 
reconeixement de la seva trajectòria científica, acadèmica i cultural, que honora 
l'Institut i la Ciutat. 
 
Ateses les múltiples adhesions de diverses institucions ciutadanes i 
personalitats de reconegut prestigi. 
 
Atès que aquest Ajuntament recolza l'esmentada iniciativa. 
 
Atès que en data 13 de maig d'enguany va ésser dictat un decret incoant 
expedient administratiu per tal d'establir si en el Dr. DÍDAC RIBAS I MUJAL, hi 
concòrren els mèrits per tal de ser-li concedida la Medalla de la Ciutat, 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. 
 
Atès el que preveuen els articles 9 a 12 del Reglament d'Honors i Distincions, 
que regula la concessió de la Medalla de la Ciutat. 
 
Atès l'article 18 de l'esmentat Reglament, que estableix que la concessió de la 
Medalla de la Ciutat haurà de ser acordada pel Ple de la Corporació, requerint-
se el vot favorable o afirmatiu de les dues terceres parts del nombre legal dels 
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 Dr. DÍDAC 
RIBAS I MUJAL. 
 
Per tot això, l'Alcalde-President proposa al Ple de la Corporació Municipal 
l'adopció dels següents: 
 ACORDS 
 
PRIMER.- CONCEDIR al Dr. DÍDAC RIBAS I MUJAL la Medalla de la Ciutat, 
en reconeixement a la seva trajectòria científica, acadèmica i cultural, que 
honora la Ciutat. 
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SEGON.- INSCRIURE al Llibre-Registre de Distincions Honorífiques, les 
circumstàncies personals de l'afavorit, així com la relació detallada dels mèrits 
que motivaren la seva concessió, i la data de la mateixa”. 
 
Intervé el Sr. Fontdevila i Subirana  i manifesta que el passat mes de març, a 
iniciativa d’una comissió de l’Institut Lluís de Peguera i de d’altres ciutadans, 
se’ls va fer la sol.licitud de concedir, dins del règim d’Honors i Distincions de la 
Ciutat de Manresa, una medalla pel Dr. Dídac Ribas i Mujal, ciutadà que ja en 
el seu moment també havia tingut un homenatge, i d’una línia seguida i 
reconeguda no només pels manresans sinó per la gent de tot el país. Amb això, 
el 13 de maig d’enguany va haver-hi un Decret segons el qual s’incoava 
l’expedient per tal d’avaluar els possibles mèrits del Dr. Dídac Ribas i Mujal, per 
tal de veure si hi havia la concessió o no d’aquesta Medalla de la Ciutat i, al 
capdavall, sembla que tots els grups que formen part d’aquest Ple, van poder 
rebre ja el document que la comissió ciutadana adjuntava per tal de fer aquesta 
valoració. En qualsevol cas, al final de tot aquest procediment proposen al Ple 
de la ciutat concedir al Dr. Dídac Ribas i Mujal, la Medalla de la Ciutat, remarca 
la Medalla de la Ciutat, perquè no hi hagi mai conflictes sobre aquest tema, en 
reconeixement a la seva trajectòria científica, acadèmica o cultural que els 
honora a tots com a manresans. Si avui aproven això, més endavant, sí que ja 
amb la comissió cívica ciutadana establirien el moment i la forma adequada de 
fer públic aquest reconeixement, però cal, segons el Reglament d’Honors i 
Distincions que, prèviament, sigui el Ple el que es manifesti sobre la concessió 
d’aquesta Medalla. 
 
Intervé el Sr. Sotoca i Cornet  i diu que el GMPP està content de poder donar 
una Medalla, està content de poder donar una Medalla a un manresà il.lustre, el 
professor Ribas des de la seva càtedra d’Histologia i Anatomia Patològica, a 
Sevilla, a Barcelona, ha fet sempre bandera del seu manresanisme, li consta 
això, tots els manresans, estudiants i no estudiants que han anat a Sevilla quan 
ell estava a la càtedra, casa seva estava oberta a tots, portava la bandera de 
Manresa per tot arreu; té l’honor d’haver estat alumne seu a la facultat, per ell 
és una satisfacció doble poder-li donar aquesta Medalla  i vol reconèixer la 
iniciativa d’aquest col.lectiu manresà d’amics seus, companys seus fins i tot de 
Batxillerat, que han impulsat concedir-li aquesta Medalla. N’estan molt contents 
i, evidentment, el seu vot serà favorable. 
 
El Sr. Oms i Pons  diu que el GMCIU, evidentment, també votarà 
favorablement, per dues qüestions, pels mèrits científics, que són innegables i 
inqüestionables i per la persona, per la qualitat humana; la humanitat del Dr. 
Dídac Ribas era coneguda a Manresa i àmpliament pels sectors mèdics, i 
valoren aquesta capacitat professional, entranyable i d’home de bé que portava 
la Medicina, i després la capacitat d’anàlisis i d’investigació d’aportar nous 
camins a la Medicina. Creu que la Medalla se la mereix per aquestes dues 
vessants i el grup de CiU votarà favorablement a la concessió de la Medalla de 
la Ciutat al Dr. Dídac Ribas i Mujal, pels mèrits que ha tingut com a ciutadà i 
com a metge.  
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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: 
 
PRIMER.- CONCEDIR al Dr. DÍDAC RIBAS I MUJAL la Medalla de la Ciutat, 
en reconeixement a la seva trajectòria científica, acadèmica i cultural, que 
honora la Ciutat. 
 
SEGON.- INSCRIURE al Llibre-Registre de Distincions Honorífiques, les 
circumstàncies personals de l'afavorit, així com la relació detallada dels mèrits 
que motivaren la seva concessió, i la data de la mateixa. 
 
 
3.2 REVOCAR L’ACORD DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE DATA 22 

DE FEBRER DE 1995, PEL QUAL ES DESIGNAVA AMB EL NOM 
DE PLAÇA DE LA BALCONADA EL TRAM DE VIA PÚBLICA 
UBICAT AL FINAL DEL CARRER D’OLEGUER MIRÓ, DE JOSEP 
AROLA I DE  JOSEP ESTEVE, I  RESTITUIR  EL NOM DE CARRER 
D’OLEGUER MIRÓ EL TRAM DE VIA PÚBLICA ANOMENAT 
PLAÇA DE LA BALCONADA. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
¡Error! Marcador no definido. 
“Atès que pel Ple de la Corporació de data 22-2-95 es va adoptar l'acord de 
designar amb el nom de Plaça de la Balconada al tram de via pública ubicat al 
final dels carrers d'Oleguer Miró, de Josep Arola i de Josep Esteve. 
 
Atès que en data 3-3-95 el Sr. Joan-Valentí López Plans, en nom propi i en 
representació de 108 propietaris més, afectats per l'acord esmentat en el punt 
anterior, va presentar una instància sol.licitant que es revoqués l'esmentat 
acord i es restituís el nom d'Oleguer Miró a l'esmentada plaça. 
 
Atès que en data 21-8-95 l'esmentat Sr. Joan-Valentí López va reiterar la seva 
sol.licitud a l'Ajuntament. 
 
Atès que aquest Ajuntament, davant els fets exposats, va acordar per Decret 
del Regidor de Cultura de data 19-06-96 incoar expedient administratiu per tal 
de determinar la conveniència de restituir el nom d'Oleguer Miró a 
l'anomenada Plaça de la Balconada, obrint un termini de 15 dies d'audiència 
als interessats perquè poguessin presentar les al.legacions i documents que 
estimessin més convenients. 
 
Atès que dins el termini d’audiència varen ser presentades al.legacions per 
part del Sr. Joan Valentí López Plans i 108 veïns més, tots ells representatius 
de 109 habitatges diferents de l’esmentada plaça, que signen les mateixes 
al.legacions, motivant la seva petició de restituir el nom d’Oleguer Miró a la 
plaça de la Balconada. 
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Atès que transcorregut el termini d’audiència ningú més ha formulat 
al.legacions ni s’ha pronunciat al respecte. 
 
Atès que a la Plaça de la Balconada, segons dades del padró municipal, 
existeixen 120 vivendes, la qual cosa significa que la majoria de persones que 
resideixen en aquesta plaça volen que es restitueixi el nom d’Oleguer Miró ja 
que han estat un total de 109 persones les qui han presentat al.legacions en 
aquest sentit.  
 
Atès el que s’estableix als articles 54, 84, 89, 105 i 106 de la Llei 30/92, de 26 
de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú. 
 
És pel que, l’Alcalde-President proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels 
següents: 
 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- REVOCAR l’acord del Ple de la Corporació de data 22 de febrer de 
1995 pel qual es designava amb el nom de Plaça de la Balconada el tram de 
via pública ubicat al final del carrer d’Oleguer Miró, de Josep Arola i de Josep 
Esteve, de conformitat amb les sol.licituds dels veïns afectats presentades 
davant l’Ajuntament en dates 3 de març i 21 d’agost de 1995. 
 
SEGON.- RESTITUIR  el nom de carrer d’Oleguer Miró el tram de via pública 
anomenat plaça de la Balconada esmentat en el punt primer, segons es grafia 
en el plànol adjunt. 
 
TERCER.- ORDENAR la col.locació de les plaques i retolacions que 
corresponguin al carrer esmentat, per part dels serveis tècnics municipals 
corresponents. 
 
QUART.- FACULTAR a l’Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la 
documentació necessària per tal de portar a terme aquests acords en tots els 
seus punts”. 
 
Intervé el Sr. Fontdevila i Subirana  i manifesta que el Ple de la Corporació, 
en sessió del dia 22 de febrer de 1995, va adoptar l’acord de donar el nom de 
Plaça de la Balconada a la plaça del final del carrer Oleguer Miró, al barri de la 
Balconada. Aquest acord va ser adoptat d’ofici per l’Ajuntament, a iniciativa de 
la Regidoria de Cultura, i passats els terminis d’exposició, va ser quan, a finals 
del mes de març del mateix any, el Sr. Joan Valentí López, en representació 
de 108 propietaris afectats més, va adjuntar un plec de signatures i va 
presentar una instància on demanava a l’Ajuntament de Manresa que 
revoqués l’acord que havia pres aquest mateix Ple i que restituís el nom 
original, el nom d’Oleguer Miró, a aquella plaça. Aquesta instància, que 
inicialment no va tenir cap resposta, va ser reiterada posteriorment, el mes 
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d’agost del 95, en què els veïns es tornaven a manifestar en el mateix sentit. 
Es tracta de 109 unitats familiars que es manifesten en contra d’aquest nom 
de la plaça, no pas perquè es manifestin contra el nom en si mateix, sinó 
perquè consideren que el canvi no s’ajustava  a dret, en tant que ells no 
s’havien pogut expressar  i, a més, el canvi els obligava  a una sèrie de canvis 
administratius als que, en principi, es manifestaven contraris. Al cap de gairebé 
un any, el juny del 96, en tant que semblava que la voluntat d’aquest veïns 
continuava sent la mateixa, i que no s’havien mogut, en el sentit de modificar 
ni els seus propis documents ni els que feien referència a les companyies 
subministradores, és quan des del propi Ajuntament, van obrir un expedient, 
van donar audiència als interessats perquè en un termini de quinze dies 
poguessin presentar al.legacions; això era el 19 de juny d’aquest any, i el 
resultat han estat les noves 109 al.legacions, el total de 109 propietaris, sobre 
un total de 120 pisos, dels quals, també s’ha de dir, alguns estan desocupats. 
Una vegada això es va comunicar als propis interessats i a la pròpia 
Associació de Veïns, entenen que aquests 11 restants, o bé perquè no s’hi viu 
o bé no s’han manifestat en sentit contrari, l’Ajuntament proposaria restituir el 
nom original de la plaça d’Oleguer Miró, sense perjudici que en el futur, en 
aquest barri, poguessin trobar la ubicació per una plaça que portés el nom  
propi del barri com a tal, com a plaça de la Balconada. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres 
presents. 
 
 
3.3 AMPLIAR LA DENOMINACIÓ DE L’AVINGUDA DE FRANCESC 

MACIÀ EN EL SENTIT QUE TAMBÉ ENGLOBI EL TRAM DE VIAL 
QUE VA DEL CARRER VILADORDIS AL CARRER SARDANA. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
¡Error! Marcador no definido. 
“Atès que pel Ple de la Corporació de data 18 de març de 1996 es va adoptar 
l’acord de donar el nom d’Avinguda de Francesc Macià a la via pública 
compresa entre el carrer de Viladordis i la Cra. del Pont de Vilomara. 
 
Atesa la instància presentada en data 25-09-96 per l’empresa Dalmau SL, en la 
qual exposa que la seu comercial de l’empresa es troba ubicada en un tram de 
vial sense denominació, que va del carrer Viladordis al carrer Sardana, 
provocant-li problemes d’identificació d’adreça en el moment de formular 
documentació oficial o altres gestions, motius pels quals proposa que 
l’esmentat tram de vial sigui considerat també com a Avinguda Francesc Macià, 
ja que es troba a continuació de la mateixa. 
  
Atès que l’Ajuntament de Manresa creu adient l’esmentada proposta, tenint en 
compte que l’esmentat vial es pot considerar una perllongació de l’Avinguda de 
Francesc Macià, si bé en aquests moments encara està per urbanitzar. 
 



 18

Atès que l’esmentada proposta va estar exposada al públic durant el període 
comprès entre el 16 d’octubre i el 2 de novembre de 1996, sense que es 
produís cap al.legació. 
 
Atès que en el seu moment, per a l’acord del Ple de la Corporació de data 8 de 
setembre de 1982, ja es varen complimentar els requisits i procediments 
establerts en el Reglament d’Honors i Distincions de l’Ajuntament de Manresa, 
per tal de poder atorgar el nom de Francesc Macià a una via pública. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia-Presidència proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- AMPLIAR la denominació de l’Avinguda de Francesc Macià en el 
sentit que també englobi el tram de vial que va del carrer Viladordis al carrer 
Sardana, de manera que l’esmentada avinguda comprengui el tram de via 
pública entre la Cra. del Pont de Vilomara  i el carrer Sardana, segons s’indica 
en el plànol adjunt. 
 
SEGON.- ORDENAR la col.locació de les plaques i retolacions que 
corresponguin al vial esmentat, per part dels serveis tècnics municipals 
corresponents. 
 
TERCER.- INSCRIURE al Llibre-Registre de Distincions Honorífiques, 
l’ampliació de la denominació de l'Avinguda de Francesc Macià acordada en el 
punt primer”. 
 
Intervé el Sr. Fontdevila i Subirana  i diu que, molt breument, farà una reflexió 
de com passa el temps. L’any 1982, ja va quedar enllestit tot el procediment per 
donar nom a l’Avinguda de Francesc Macià, al barri de la Sagrada Família, fins 
l’any 1996 no el van deixar tancat, per la urbanització que encara avui no és 
definitiva, però que van per enllestir, i ara, de cop i volta, tornar a sortir sobre la 
taula el nom de l’Avinguda del president Macià, en tant que, un particular, els 
representants de l’empresa Dalmau, es van adonar, ara fa un parell de mesos, 
en unes gestions comercials que estaven fent, de la necessitat de donar nom al 
tram final d’un carrer que no tenia nom, entre el carrer Viladordis i el carrer de la 
Sardana, allà on hi ha el baixador Viladordis dels Ferrocarrils Catalans. És un 
trajecte curt, sense urbanitzar, i el que els semblava més lògic, i així ho van 
provar de tràmit, és que conservés encara el nom d’Avinguda de Francesc 
Macià, que ja comença avui de la Carretera del Pont de Vilomara fins el carrer 
Viladordis. Aquesta proposta ja va passar per exposició pública, entre el 16 
d’octubre i el 2 de novembre, sense que s’hi produís cap al.legació ni a favor ni 
en contra. És per això que demanen el vot favorable a què l’Avinguda de 
Francesc Macià, un nom emblemàtic pels catalans, no només pels manresans, 
guanyi així encara uns quants metres més. 
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El Sr. Arderiu i Freixa  diu que, encara que sigui per una qüestió purament 
originària, el GMPP se n’alegra moltíssim que una idea originària del Grup 
Popular, que va rebre el suport de tot el Plenari, avui s’engrandeixi pel suport 
físic que l’extensió del nom de l’Avinguda comporta i, per això, tenen una doble 
satisfacció de votar favorablement aquest acord. 
 
El Sr. Oms i Pons manifesta que votaran favorablement perquè consideren 
correcta aquesta proposta. 
 
El Sr. Fontdevila i Subirana  diu al Sr. Arderiu que li sap greu haver-li de 
descobrir el seu error mnemotècnic, però li sembla que l’any 1982 el Sr. Arderiu 
no era en aquest Ple i, no sap si era a Manresa. En qualsevol cas, aquest és un 
acord que, ja ha remarcat al principi, el van prendre els grups de CiU, PSC, 
ENM i el PSUC l’any 1982, que no va poder aplicar-se definitivament fins, 
precisament, aquest any 1996, sense que haguessin de tramitar cap ofici ni cap 
expedient per posar aquest nom, en tant que ja feia 14 anys que es va prendre 
un acord de Ple en aquesta Sala. El Sr. Arderiu no hi era, ell tampoc, era un 
nen,  el Sr. Arderiu no ho sap, però va perdent la memòria. 
 
El Sr. Arderiu i Freixa manifesta que no volia fer res més que donar suport a 
aquesta proposta, però donat que ha estat al.ludit personalment, li vol dir al Sr. 
Fontdevila que, com molt bé ell ha dit, l’any 1982 ell no hi era, tampoc no hi era 
l’il.lustre company Sr. Fontdevila, conseqüentment no pot manifestar-se del que 
va passar l’any 82. Sí recorda que en un dels primers Plens que van tenir, creu 
que va ser el setembre del 95, el GMPP va fer una proposta, tots els grups la 
van acordar, amb alguna variació, com és el joc democràtic, perquè fos 
acceptada per tots els grups, i res més, això és el que ha volgut recordar, no 
tenia cap intenció de demanar una patent sobre aquest nom ni molt menys, 
simplement volia fer esment d’un acord, que com que va ser unànime de tot el 
Plenari, li semblava adient fer-ho. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres 
presents. 
 
3.4 DESIGNAR ELS REGIDORS QUE HAN DE REPRESENTAR 

AQUEST AJUNTAMENT EN ELS CONSELLS ESCOLARS DELS 
CENTRES DOCENTS PÚBLICS DE NIVELL NO UNIVERSITARI DE 
LA CIUTAT DE MANRESA. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que,  transcrit, diu el següent: 
¡Error! Marcador no definido. 
“Atès que la Llei Orgànica 8/85, de 3 de juliol, reguladora del Dret a l'Educació 
estableix, en el seu títol tercer, les normes bàsiques relatives als òrgans de 
govern dels centres públics de nivell no universitari. 
 
Atès que aquesta regulació s'inspira en la concepció participativa dels diferents 
membres de la comunitat escolar en l'activitat dels centres, dins el marc 
establert en l'articles 27.7 de la Constitució, que atribueix a la comunitat escolar 
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un protagonisme indispensable i la correlativa responsabilitat en la seva pròpia 
acció educativa. 
 
Atès el que es disposa a la Llei 25/85, de 10 de desembre, per la que es 
regulen els Consells Escolars dins l'àmbit de Catalunya, i que parteix del criteri 
bàsic de l'entitat vària de les qüestions educatives, així com de la idea de 
participació dels diferents estaments que composen la comunitat escolar. 
 
Atès el que es disposa a l'article 21.c del Decret 87/86, de 3 d'abril, pel que es 
regulen els òrgans de Govern dels centres públics d'ensenyament de nivell no 
universitari de Catalunya, i que estableix que dins del Consell Escolar dels 
centres hi haurà un Regidor o representant de l'Ajuntament de l'àmbit municipal 
corresponent. 
 
Atesa la resolució de 18 d'octubre de 1996, de convocatòria per al procés 
electoral de renovació dels membres dels consells escolars dels centres 
docents públics de nivell no universitari de Catalunya. 
 
És pel que aquesta Alcaldia-Presidència proposa al Ple de la Corporació 
l'adopció de l'acord següent: 
 
"Designar els Regidors que seguidament s'indiquen, per a representar aquest 
Ajuntament, en els Consells Escolars dels centres docents públics de nivell no 
universitari de la nostra ciutat que s'esmenten: 
 
CEIP Anselm Cabanes   Sr. Ramon Fontdevila i Subirana 
CEIP Bages     Sr. Josep Empez i Garcia 
CEIP Francesc Barjau   Sr. Eduard Teixeiro i Macipe 
CEIP Pare Algué    Sr. Jacint Carrió i Vilaseca 
CEIP Pare Ignasi Puig   Sr. Josep Ramon Mora i Villamate 
CEIP Puigberenguer    Sr. Joan Canongia i Gerona 
CEIP Renaixença    Sr. Carles Esclusa i Espinal 
CEIP Sant Ignasi    Sr. Antoni Casserras i Gasol 
CEIP Jaume Serra i Hunter  Sr. Josep Ramon Mora i Villamate 
CEIP Flama     Sr. Joaquim Garcia i Comas 
IES Lluís de Peguera   Sr. Antoni Casserras i Gasol 
IES Pius Font i Quer   Sr. Ramon Fontdevila i Subirana 
IES Lacetània    Sr. Joaquim Collado i Llort 
IES Manresa     Sr. Joan Canongia i Gerona 
Conservatori Municipal de Música     Sr. Jordi Valls i Riera 
Centre de Capacitació Agrària   Sr. Magí Mas i Font” 
Intervé el Sr. Casserras i Gasol i manifesta que en data 30 d’octubre es va 
iniciar el procés de renovació dels Consells Escolars dels centres públics no 
universitaris d’aquest país i, com ja deuen saber, una part dels representants 
que s’han de designar en aquests Consells Escolars, són els representants 
de l’Ajuntament. Per tant, el que fan aquí, és portar una proposta de 
designació de representants municipals en aquests Consells Escolars, a les 
escoles de primària, secundària, Conservatori, Escola Agrària, que 
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bàsicament respecte al que hi havia vigent i que també havia aprovat el Ple, 
només hi ha una diferència, i és que a l’haver desaparegut un institut per 
fusió de dos altres instituts, hi ha un Consell Escolar menys i una 
representació menys. Entenen que aquest procés, malgrat que potser no va 
acompanyat de la notorietat que hauria de tenir el procés de renovació dels 
representants en els Consells Escolars, és un procés important perquè els 
Consells Escolars s’han anat convertint, afortunadament, potser menys del 
que voldrien però més del que en principi van començar, en veritables llocs 
on les diferents parts de la Comunitat Educativa van posant-se d’acord sobre 
la funció de cada Centre i són uns bons instruments de participació. Des 
d’aquest Ple no voldrien deixar passar l’ocasió d’encoratjar al conjunt de la 
ciutat, a tots aquells sectors que seran cridats properament a participar en el 
procés de renovació, que ho facin amb ganes i amb empenta, i en aquest 
sentit, demana el vot favorable a aquest dictamen. 
 
El Sr. Oms i Pons manifesta que, com és habiutal, el GMCIU s’absté en els 
nomenaments de l’equip de govern. 
 
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). 
 
3.5 PRENDRE CONEIXEMENT I RATIFICAR LA RESOLUCIÓ DICTADA 

PER L’ALCALDE-PRESIDENT, EN DATA 5-11-1996, REFERENT A 
L’APROVACIÓ DEL PROTOCOL D’ACTUALITZACIÓ I PRORROGA 
PER A L’ANY 1996 DEL CONVENI MARC DE COOPERACIÓ 
ADMINISTRATIVA SUBSCRIT ENTRE EL DEPARTAMENT DE 
BENESTAR SOCIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I 
L’AJUNTAMENT DE MANRESA. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
¡Error! Marcador no definido. 
“Atès que per l'alcaldia-presidència, en data 5 de novembre de 1996, s'ha dictat 
el decret que es transcriu literalment com segueix: 
 
"Atès el que estableixen la Llei 7/85 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local, la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, i la Llei 26/85 de 27 de desembre, de Serveis Socials, en quant a les 
competències dels municipis per a programar i gestionar les prestacions de 
Serveis Socials, coordinant-se amb altres Administracions o entitats privades. 
 
Atès el que estableix el Decret 39/88 d'11 de febrer pel que es regula la 
promoció, el finançament i les prestacions econòmiques dels Serveis Socials. 
 
Atès que aquest Ajuntament compta amb uns Serveis Socials Municipals 
d'Atenció Primària i Serveis Socials Especialitzats, i que garanteixen aquest 
tipus d'assistència a tots els habitants de la ciutat que ho necessitin. 
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Atès el conveni marc de cooperació en matèria de benestar social, entre el 
Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya i aquest 
Ajuntament de Manresa, signat el dia 15-10-93 i aprovat pel Ple de la 
Corporació de data 19-10-93, el qual preveia la possibilitat de pròrroga i 
actualització per als anys 1994 i 1995. 
 
Atès que la Llei 14/1996, de 29 de juliol, aprova els pressupostos de la 
Generalitat per al 1996. 
 
Atès que la resolució de 12 de gener de 1996, fa públic l’Acord de Govern de 
data 28 de desembre de 1995 en virtut del qual s’autoritza al conseller de 
Benestar Social a signar la pròrroga per a l’any 1996 del convenis amb els 
ajuntaments de més de 20.000 habitants, establint que el finançament 
s’ajustarà a allò previst a les pròrrogues del conveni per al 1995. 
 
Atès que per Decret de l’Alcalde de data 1-10-96 aquest Ajuntament va 
sol.licitar al Departament de Benestar Social de la Generalitat, la pròrroga i 
actualització per a l'any 1996 de l'esmentat conveni marc. 
 
 
Per tot això, en ús de les atribucions que em confereixen els articles 21 de la 
LLei 7/85, de 2 d'abril, article 51 de la Llei 8/87, de 15 d'abril i article 10 del 
Reglament Orgànic Municipal. 
 
RESOLC: 
 
PRIMER.- APROVAR el protocol d'actualització i pròrroga per a l'any 1996 del 
conveni-marc de cooperació interadministrativa subscrit entre el Departament 
de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Manresa, 
en matèria de diferents programes en l'àmbit del benestar social; de conformitat 
amb el text que s'adjunta al decret. 
 
SEGON.- ACCEPTAR i consignar pressupostàriament les subvencions que s'hi 
consignen, en els següents apartats: 
 
a) Atenció Primària ........................................................... . 23.301.765'- ptes. 
 
b) Atenció a la Vellesa: 
 * Residència "Catalunya" ..........................................  1.351.637'- ptes. 
   * Residència "Ramona Miró i Viola"..........................  3.758.033'- ptes. 
 
TERCER.- Donar compte d'aquesta resolució al Ple de la Corporació en la 
primera sessió que tingui lloc, a l'efecte del seu coneixement i ratificació".  
 
Com a Alcalde-president de l'Ajuntament de Manresa, proposo al Ple de la 
Corporació l'adopció del següent: 
 
ACORD 
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Donar-se per assabentat aquest Ple, de la resolució dictada per l'alcalde-
president el dia 5 de novembre de 1996, relativa a l'aprovació del protocol 
d'actualització i pròrroga per a l'any 1996 del conveni-marc de cooperació 
interadministrativa subscrit entre el Departament de Benestar Social de la 
Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Manresa en matèria de diferents 
programes en l'àmbit del benestar social; i ratificar-la”. 
 
Intervé el Sr. Mora i Villamate  i manifesta que, tal com ha dit el Sr. Secretari, 
el dictamen fa referència a l’actualització i pròrroga del conveni que tenen amb 
el Departament de Benestar Social. És un tema de tràmit, però cal comentar 
dues qüestions, primer justificar el perquè es porta pel tràmit de ratificació i no 
d’aprovació directa pel Ple. Això ha estat així perquè el Departament de 
Benestar Social els ha demanat que la documentació relativa a aquest conveni 
calia que estigués en mans seves abans del dia 15, i com que el Ple era el dia 
18, no tenien més remei que fer-lo per aquesta via. Comenta també que el 
conveni fa referència als temes d’atenció primària i als temes d’atenció a la 
vellesa, que són habituals, però no fa referència als temes d’infància, que 
també són habituals amb aquest conveni. Això és així perquè el Departament 
de Benestar Social, en la seva última reorganització va perdre la competència 
en els temes d’infància, que han passat a Justícia i, per tant, aquest conveni 
que fins ara era unitari es desglossa en dos convenis i, per tant, properament 
passarà pel Ple o serà ratificat el conveni que fa referència als temes d’infància, 
que ja estan negociant amb el Departament. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres 
presents. 
 
El Sr. Alcalde  disposa el debat i votació conjunta dels dictàmens compresos 
en els punts 3.6 i 3.7 de l’ordre del dia. 
 
3.6 RATIFICAR LA SOL.LICITUD FORMULADA DAVANT DEL 

DEPARTAMENT DE TREBALL DE LA GENERALITAT  DE 
CATALUNYA, SOBRE INCLUSIÓ DE DETERMINADES 
ACTUACIONS DINS DEL PLA DE FORMACIÓ OCUPACIONAL PER 
A L’ANY 1997, I SUBVENCIONS CORRESPONENTS. 

 
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. 
 
Atesa l'Ordre del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya de 23 
de juliol de 1996, publicada en el DOG núm. 2237 de 31 de juliol de 1996, per 
la qual es modifica l'Ordre de 19 d'abril de 1995, publicada en el Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya núm. 2046 de 5 de maig de 1995, i es regula la 
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presentació de sol.licituds per a l'any 1997 de les accions de formació 
ocupacional i afins de caràcter ocupacional que promou la Direcció General 
d'Ocupació. 
  
Atès el decret del Tinent d'Alcalde, Regidor-Delegat d'Economia Social del dia 
28 d'octubre de 1996 i estès en el full de paper segellat de la Generalitat núm. 
652638 en el que es resolia sol.licitar al Departament de Treball una subvenció 
de 4.100.000.-pta per al curs de Reparació d'aparells elèctrics, una 
subvenció de 2.800.000.-pta per al curs de Recepcionista i atenció al públic, 
una subvenció de 3.600.000.-pta per al curs d' Auxiliars de gestió ambiental, 
una subvenció de 4.100.000.-pta per al curs de Llauneria, una subvenció de 
4.250.000.-pta per al curs de Patronatge industrial i una subvenció de 
2.500.000.-pta per al curs de Papiroflexia. 
 
Atès l'ofici de l'Alcalde-President amb registre de sortida núm. 11341 de data 30 
d'octubre de 1996, remetent la sol.licitud de participació per l'any 1997 en el Pla 
de Formació Ocupacional. 
 
Vist el que estableix l'article 25.1 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril Reguladora de 
les Bases de Règim Local, i l'article 68.1g) de la Llei 8/1987 de 15 d'abril, 
Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
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 
 
RATIFICAR la sol.licitud feta per l'Alcalde-President, en relació a la 
convocatòria de sol.licitud de participació per l'any 1997, del Pla de Formació 
Ocupacional del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya amb 
registre de sortida núm. 11341 de data 30 d'octubre de 1996, a la que s'ha 
sol.licitat una subvenció de 4.100.000.-pta per al curs de Reparació d'aparells 
elèctrics, una subvenció de 2.800.000.-pta per al curs de Recepcionista i 
atenció al públic, una subvenció de 3.600.000.-pta per al curs d' Auxiliars de 
gestió ambiental, una subvenció de 4.100.000.-pta per al curs de Llauneria, 
una subvenció de 4.250.000.-pta per al curs de Patronatge industrial i una 
subvenció de 2.500.000.-pta per al curs de Papiroflèxia. “. 
 
 
3.7 RATIFICAR LA SOL.LICITUD FORMULADA DAVANT DEL 

DEPARTAMENT DE TREBALL DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA, SOBRE INCLUSIÓ DE DETERMINADES 
ACTUACIONS DINS DEL PLA D’OCUPACIÓ AMB ELS 
AJUNTAMENTS PER A 1997, I SUBVENCIONS CORRESPONENTS. 

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



 25

“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. 
 
Atesa l'Ordre del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya de 23 
de juliol de 1996, publicada en el DOG núm. 2237 de 31 de juliol de 1996, per 
la qual es modifica l'Ordre de 19 d'abril de 1995, publicada en el Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya núm. 2046 de 5 de maig de 1995, i es regula la 
presentació de sol.licituds per a l'any 1997 de les accions de formació 
ocupacional i afins de caràcter ocupacional que promou la Direcció General 
d'Ocupació. 
  
Atès el decret del Tinent d'Alcalde, Regidor-Delegat d'Economia Social del dia 
28 d'octubre de 1996 i estès en el full de paper segellat de la Generalitat núm. 
652639 en el que es resolia sol.licitar al Departament de Treball una subvenció 
de 1.600.000.-pta pel projecte anomenat Complement a l'atenció 
domiciliària i una subvenció de 8.800.000.-pta pel projecte anomenat 
Acondicionament d'espais i edificis públics.  
 
Atès l'ofici de l'Alcalde-President amb registre de sortida núm. 11340 de data 30 
d'octubre de 1996, remetent la sol.licitud de participació per l'any 1997 en el Pla 
d'Ocupació amb els ajuntaments.  
 
Vist el que estableix l'article 25.1 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril Reguladora de 
les Bases de Règim Local, i l'article 68.1g) de la Llei 8/1987 de 15 d'abril, 
Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
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 
 
 
RATIFICAR la sol.licitud feta per l'Alcalde-President, en relació a la 
convocatòria de sol.licitud de participació per l'any 1997, del Pla d'Ocupació 
amb els ajuntaments del Departament de Treball de la Generalitat de 
Catalunya amb registre de sortida núm. 11340 de data 30 d'octubre de 1996, a 
la que s'ha sol.licitat una subvenció de 1.600.000.-pta pel projecte anomenat 
Complement a l'atenció domiciliària i una subvenció de 8.800.000.-pta per 
projecte anomenat Acondicionament d'espais i edificis públics.”. 
 
 
Intervé el Sr. Collado i Llort i manifesta que aquests dos dictàmens el que 
fan és ratificar unes peticions que s’han fet a la Direcció General d’Ocupació 
de la Generalitat de Catalunya, i fan referència a cursos de Formació 
Ocupacional i a dos programes de Plans d’Ocupació. 
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Sotmesos a votació conjunta els dictàmens 3.6.i 3.7, s’aproven per unanimitat 
dels 25 membres presents. 
 
3.8 ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA DIRECCIÓ 

PROVINCIAL DE L’INEM D’IMPORT 2.000.000 PTA, AMB 
DESTINACIÓ A LA CONTRACTACIÓ D’UN AGENT D’OCUPACIÓ I 
DESENVOLUPAMENT LOCAL. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès l'interès d'aquest Ajuntament en participar i col.laborar en el foment i 
promoció d'iniciatives locals per a la creació d'ocupació i la generació d'activitat 
productiva i econòmica en el context del mercat de treball actual. 
 
Atesa l'Ordre de 12 d'abril de 1994, publicada en el BOE núm. 106 de data 4 de 
maig de 1994, per la que es regulen els Agents d'Ocupació i Desenvolupament 
Local i s'estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions i 
ajudes a la contractació d'Agents d'Ocupació i Desenvolupament Local. 
 
Atès que les funcions dels agents d'ocupació i desenvolupament local es basen 
en la prospecció de recursos, de projectes empresarials i iniciatives locals 
d'ocupació, en la difusió i estímul de les potencials oportunitats de creació 
d'activitat entre desocupats, promotors, emprenedors i institucions 
col.laboradores, així com l'acompanyament tècnic en la iniciació de projectes 
empresarials per a la seva consolidació en empreses generadores de noves 
ocupacions. 
 
Atès que l'Ajuntament de Manresa desitja portar a terme tasques relacionades 
en la promoció de l'autoocupació, la identificació de nous emprenedors, la 
informació i assessorament en la realització d'un pla d'empresa, la posada en 
marxa, el seguiment i la consolidació del negoci i programar un pla formatiu 
adaptat a les necessitats dels emprenedors existents o futurs. 
 
Atès el decret amb paper segellat de la Generalitat de Catalunya núm. 652604-
A de 19 d'agost de 1996 en el que es resolia sol.licitar a l'Instituto Nacional de 
Empleo una subvenció de 2.000.000.-ptas en concepte de contractació d'un 
Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local (AEDL) per portar a terme el 
conjunt de tasques relacionades amb el desenvolupament sòcio-econòmic de 
la ciutat. 
 
Atesa la resolució de l'expedient núm. 200/96 adreçada a aquest ajuntament 
amb registre d'entrada núm. 24931 de data 28 d'octubre de 1996, en la que la 
Direcció Provincial de l'INEM acorda subvencionar amb la quantitat de 
2.000.000.-pta ala contractació de Agent d'Ocupació i Desenvolupament 
Local (AEDL). 
 



 27

Vist el que estableix l'article 25.1 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les 
Bases de 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. 
 
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 
 
ACCEPTAR la subvenció concedida per la Direcció Provincial de l'Instituto 
Nacional de Empleo de 2.000.000.- en concepte de contractació d'un Agent 
d'Ocupació i Desenvolupament Local (AEDL), amb l'objectiu de dinamitzar i 
promocionar les potencials oportunitats per crear les condicions necessàries 
que possibilitin tant el resorgiment, la creació i la consolidació de noves 
empreses, com la generació de llocs de treball, aspectes integrats en el 
desenvolupament sòcio-econòmic de la ciutat”. 
 
El Sr. Collado i Llort manifesta que aquest dictamen acorda un aspecte que 
es va negociar amb l’INEM, en el qual, dintre del programa SIPE hi havia també 
el fet de poder atorgar un Agent d’Ocupació de Desenvolupament Local; en 
aquest sentit, el que fan avui és acordar la petició a l’INEM de la part que li 
pertoca d’aquest AEDL. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres 
presents. 
 
4.- ÀREA DE SERVEIS PERSONALS 
 
4.1 REGIDORIA-DELEGADA DE CULTURA 
 
4.1.1 APROVAR EL PROJECTE DE CONVENI DE COL.LABORACIÓ 

ENTRE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE 
MANRESA, PER A LA CONSTRUCCIÓ DE L’ARXIU HISTÒRIC 
COMARCAL DE MANRESA. 

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

 
“Atès l’acord adoptat pel Ple de la Corporació Municipal en sessió celebrada 
el dia  15 de novembre de 1994, pel que s’aprovava el conveni de creació de 
l’Arxiu Històric comarcal de Manresa, atesa la voluntat de les administracions 
públiques de millorar les condicions de l’arxiu per tal de conservar i difondre 
millor el patrimoni documental de la comarca del Bages . 
 
Atès que en la minuta de conveni esmentada, signada en data 7 d’abril                  
de 1995, s’acordava posar a disposició de la Generalitat de Catalunya, per a 
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la seva adequació com a seu de l’arxiu, part de les plantes 2a. i 3a. de l’antic 
col.legi de Sant Ignasi, amb una superfície útil aproximada de 1.200 m2. 
 
Atès que, un cop elaborat el projecte s’han posat de manifest algunes 
dificultats tècniques per a la seva execució, la qual cosa va comportar la 
necessitat de procedir a efectuar una nova ubicació de l’Arxiu dins del mateix 
edifici però en un altre lloc, considerant-se que l’adient és en la primera 
planta. 
 
Atès que arrel d’aquest canvi hi havia un cost afegit en la confecció del 
projecte, que, segons acord del Ple de la Corporació Municipal de Manresa 
en sessió de 16 de setembre de 1996, es va considerar adient assumir-ne el 
50 % del seu cost, per un import econòmic no superior a 2.400.000,- ptes. 
 
Atès que això comporta algunes modificacions en l’articulat del conveni 
aprovat el 15 de novembre de 1994. 
 
És pel que, el Tinent d’Alcalde-Regidor de Cultura de l’Ajuntament de 
Manresa, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents: 
 
 

A C O R D S 
 
 
PRIMER.- APROVAR el projecte de conveni de col.laboració entre la 
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Manresa, per a la construcció de 
l’Arxiu Històric Comarcal de Manresa,  de conformitat amb el text  que 
s’acompanya a l’expedient. 
 
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.”. 
 
Tot seguit, el Secretari dóna compte de l’esmena presentada pel regidor-
delegat de Cultura que, transcrita, diu el següent: 
 
  “ESMENA DE MODIFICACIÓ  
 
Que presenta el Regidor de Cultura al dictamen que figura a l’Ordre del Dia 
del Ple de la Corporació que s’ha convocat per al dia 18 de novembre 
d’enguany, amb el número de dictamen 4.1.1 relatiu a l’aprovació del 
conveni per a la construcció de l’Arxiu Històric Comarcal de Manresa. 
 
Aquesta esmena de modificació es presenta d’acord amb el que es disposa 
a l’article 53.e) del Reglament Orgànic Municipal. 
 
És per això que es proposa al Ple de la Corporació que s’adoptin els 
següents acords: 
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PRIMER.- MODIFICAR  el punt primer del dictamen esmentat en el sentit 
que: 
 
On diu: “APROVAR el projecte de conveni de col.laboració entre la 
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Manresa, per a la construcció de 
l’Arxiu Històric Comarcal de Manresa,  de conformitat amb el text  que 
s’acompanya a l’expedient.” 
 
Ha de dir: “APROVAR el projecte de conveni de col.laboració entre la 
Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Manresa i el Consell Comarcal del 
Bages, per a la construcció de l’Arxiu Històric Comarcal de Manresa,  de 
conformitat amb el text  que s’acompanya a l’expedient.” 
 
SEGON.- MODIFICAR el pacte tercer del conveni que s’adjunta al dictamen 
en el sentit que: 
 
On diu: “Tercer.- Per la seva part l’Ajuntament de Manresa realitzarà una 
aportació econòmica de 2.400.000 pessetes. Aquest import es farà efectiu al 
Tresor de la Generalitat de Catalunya abans de 2 mesos a comptar des de la 
signatura del conveni. A més i, dins el mateix termini, l’Ajuntament farà una 
aportació equivalent al cost de les llicències d’obra i de l’impost sobre 
construccions, instal.lacions i obres corresponents a aquesta actuació.” 
 
Ha de dir: “Tercer.- Per la seva part l’Ajuntament de Manresa realitzarà una 
aportació econòmica de 2.400.000 pessetes. Aquest import es farà efectiu al 
Tresor de la Generalitat de Catalunya abans de 2 mesos a comptar des de la 
signatura del conveni. A més, l’Ajuntament contribuirà al finançament de les 
obres esmentades, amb una subvenció que es determinarà en funció del 
cost de les obres que el Departament de Cultura de la Generalitat tingui 
previst realitzar, sense que en cap cas sigui superior a l’import total de les 
quotes de la Taxa per concessió de llicència urbanística i Impost sobre 
construccions, instal.lacions i obres acreditades amb motiu de les obres.” 
 
Intervé el Sr. Fontdevila i Subirana  i diu que no pot estalviar-se de dir, tot i 
que s’havia proposat no dir-ho, aquell famós vers d’en Ferrater que diu que 
“a peu i a poc a poc anem pujant”, doncs bé, és una mica la relació d’aquest 
dictamen i l’acord que proposen. Es tracta de la continuïtat d’aquella història 
que va començar a finals de 1993, i que l’any 1994, el mes de novembre, va 
significar un primer conveni per la creació de l’Arxiu Històric Comarcal de 
Manresa, per tal com, li sembla que és evident als ulls tothom, que l’Arxiu 
Històric de la Ciutat de Manresa, un  dels que conserva fons històrics més 
antics de tot Catalunya, necessitava de totes totes una adequació, una 
posada al dia. El 7 d’abril del 95, va haver-hi un conveni que, cara a 
l’execució de les obres, suposava la cessió de 1.200 m2 a les plantes 2a. i 
3a. de l’antic Col.legi de Sant Ignasi, però després va caldre tornar a 
elaborar el projecte, en tant que van aparèixer algunes dificultats tècniques. 
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Els regidors deuen conèixer aquest episodi, perquè en el Ple del passat mes 
de setembre van aprovar col.laborar en la redacció d’un segon projecte 
aportant-hi el 50 % del cost, amb un import que no podia superar els 
2.400.000 PTA.  Amb tot, no només amb aquesta primera mostra de bona 
voluntat, ha arribat l’hora de signar un nou conveni, un conveni que reculli el 
futur projecte de l’Arxiu Històric Comarcal de Manresa. Amb aquestes dues 
esmenes, l’una recull l’oblit de posar el Consell Comarcal i el segon punt és 
una especificació tècnica, amb la qual ja s’han posat d’acord amb la Direcció 
General de Patrimoni,  és el resultat d’un acord que preveu finalment 
l’execució de les obres de l’Arxiu Comarcal de Manresa  a l’antic Col.legi de 
Sant Ignasi. Es tracta, en definitiva, d’unes obres que se situarien a la 1a. 
planta i a la planta baixa de l’ala que dóna al carrer Vidal i Barraquer, amb 
una inversió els propers anys, 97 i 98, de 99.987.000 PTA i 33.000.000 PTA 
per acabar les obres, respectivament. Li sembla que amb tot això, se 
n’haurien d’alegrar, tot i que hi ha alguns elements per la reflexió, entre la 
primera proposta i la segona, posarien a disposició de la Generalitat de 
Catalunya, 277 metres més i, per tant, l’Arxiu creix, espera que la nova 
ubicació ho permeti i estan convençuts que, sense més preàmbuls, ben aviat 
podran conèixer el detall de l’execució d’aquestes obres i, per tant, podran 
veure com arrenca aquest Arxiu Històric Comarcal de Manresa, tenint en 
compte dos paràmetres que creu que s’haurien de remarcar, com són la 
coexistència que ha de quedar definida entre aquest Arxiu Comarcal de 
Manresa i el que és el Museu Comarcal de Manresa, de titularitat municipals. 
La coexistència d’ambdós serveis a l’antic Col.legi de Sant Ignasi, és un dels 
criteris amb els què hauran de treballar i que voldrien poder presentar un bon 
projecte executiu, així com també el que és l’adequació de les lleis de 
preservació del patrimoni, en tant que, l’antic Col.legi de Sant Ignasi, també 
forma part del Catàleg de Patrimoni Històric Nacional. Tot plegat fa que, amb 
l’aprovació avui d’aquest acord puguin afrontar, finalment, les obres i 
l’adequació definitiva de l’Arxiu Històric de Manresa i de la Comarca del 
Bages. 
 
Intervé el Sr. Oms i Pons  i diu que el GMCIU se n’alegra que aquest tema, 
definitivament, pugui engegar. Creu que a l’Arxiu Històric de Manresa, per la 
seva importància, aquestes obres són necessàries, primera perquè el fons 
pugui està en les condicions que es mereix, és un dels importants de 
Catalunya. S’han d’alegrar que aquest proper any puguin començar les 
obres, amb les consignacions pressupostàries suficients i que, en un futur, 
tingui un dels Arxius més ben dotats de Catalunya. 
 
Sotmès el dictamen a votació, amb la incorporació de l’esmena presentada 
pel regidor-delegat de Cultura, s’aprova per unanimitat dels 25 membres 
presents i, per tant, es declara aprovat: 
  
PRIMER.- APROVAR el projecte de conveni de col.laboració entre la 
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Manresa i el Consell Comarcal del 
Bages, per a la construcció de l’Arxiu Històric Comarcal de Manresa,  de 
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conformitat amb el text  que s’acompanya a l’expedient, si bé modificant el 
pacte tercer del conveni, que quedarà redactat amb el contingut següent: 
 
 
“Tercer.- Per la seva part l’Ajuntament de Manresa realitzarà una aportació 
econòmica de 2.400.000 pessetes. Aquest import es farà efectiu al Tresor de 
la Generalitat de Catalunya abans de 2 mesos a comptar des de la signatura 
del conveni. A més, l’Ajuntament contribuirà al finançament de les obres 
esmentades, amb una subvenció que es determinarà en funció del cost de 
les obres que el Departament de Cultura de la Generalitat tingui previst 
realitzar, sense que en cap cas sigui superior a l’import total de les quotes de 
la Taxa per concessió de llicència urbanística i Impost sobre construccions, 
instal.lacions i obres acreditades amb motiu de les obres.” 
 
SEGON.- FACULTAR a l’Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la 
documentació necessaria per a portar a terme aquest acord en tots els seus 
punts. 
 
 
4.1.2 ACORDAR LA DESPESA I APROVAR EL PAGAMENT DE LA 

QUANTITAT DE 5.000.000 PTA, QUE CORRESPON A UNA PART 
DE LA QUOTA A PAGAR PER AQUEST AJUNTAMENT COM A 
MEMBRE DEL CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ 
LINGÜÍSTICA. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
¡Error! Marcador no definido. 
“Atès que aquest Ajuntament, per acord del Ple de la Corporació Municipal de 
data 18 de maig de 1988 va acordar integrar-se, com a membre de ple dret, al 
Consorci per a la Normalització Lingüística.  
 
Atès que l'article 22.a dels Estatuts que el regulen estableix que la Generalitat 
aportarà un 65% de les necessitats financeres al consorci, i que l'aportació dels 
altres ens consorciats cobreix el 35% restant. 
 
Atès que la quota a pagar per aquest Ajuntament com a membre consorciat al 
Consorci per a la Normalització Lingüística (CIF Q-5856172-A) durant l'any 
1996 és de 9.959.671'- ptes., corresponent al 35 % del pressupost del Centre 
de Normalització Lingüística de Manresa, que és de 28.456.204'- ptes. 
 
Atès que l'article 14 del Reglament del Consorci per a la Normalització 
Lingüística estableix que les aportacions dels membres del Consorci s'han de 
fer de conformitat amb el que disposa l'article 22 dels Estatuts, i que la poden 
fer efectiva en un, dos o tres pagaments anuals. 
 
És pel que, el Regidor de Cultura, proposa al Ple de la Corporació l'adopció 
dels següent   
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                       A C O R D  
 
PRIMER.- ACORDAR la despesa i aprovar el pagament de la quantitat de 
5.000.000'- pessetes que correspon a una part de la quota com a membre 
consorciat de l'any 1996, i que correspon a la part proporcional del 35% del 
pressupost del Centre de Normalització Lingüística de Manresa, i que s'adjunta 
a l'expedient." 
 
Intervé  el Sr. Fontdevila i Subirana  i manifesta que es tracta d’un primer 
pagament, que enguany s’ha retardat, tot i que l’hàbit acostuma a ser fer-ho a 
mig any, en tant que aquesta vegada els pressupostos del Consorci, de fet els 
de la Generalitat de Catalunya, el mes de juny no eren pas a punt, també s’han 
retardant. Mirarien de passar els dos pagaments corresponents a la quota 
d’enguany, una quota que demostra la sensibilitat d’aquest Ajuntament, més de 
9,5 MPTA, amb una primera part aquest mes de novembre i deixar la resta per 
portar a aprovació, si s’escau, el mes de desembre. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres 
presents. 
 
4.2 REGIDORIA-DELEGADA DE SANITAT 
 
El Sr. Alcalde disposa la lectura, debat 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 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: 
¡Error! Marcador no definido. 
“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. 
 
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 
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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. “ 
 
4.2.2 ATORGAR LA CONCESSIÓ DE DRET FUNERARI SOBRE 

DIVERSES SEPULTURES DEL CEMENTIRI MUNICIPAL, PER UN 
TERMINI DE 50 ANYS PRORROGABLES. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
¡Error! Marcador no definido. 
“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". 
 
 
4.2.3 ACCEPTAR  LA RENÚNCIA A LES CONCESSIONS TEMPORALS 

DE DIVERSES SEPULTURES DEL CEMENTIRI MUNICIPAL. 
 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
¡Error! Marcador no definido. 
“Vistes les instàncies de renúncia a les concessions temporals de cinc anys, 
presentades pels respectius titulars, amb motiu d'haver sol.licitat el trasllat de 
les restes contingudes cap a una altra sepultura. 
 
De conformitat amb l'article 33 del Reglament del cementiri Municipal i de 
Policia Mortuòria que estableix que les sepultures o terrenys que no continguin 
restes podran ser retrocedits a l'Ajuntament pels seus titulars i que, cas 
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d'acceptar-se la retrocessió, s'abonarà al titular la quantitat que per a cada any 
fixi la corresponent Ordenança Fiscal.  
 
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 
 
Acceptar la renúncia a les concessions temporals de les sepultures que 
consten a la relació annexa a aquest dictamen, formulada pels respectius 
titulars, amb efectes des del dia següent a la data de presentació de la 
sol.licitud de trasllat de restes i liquidar a favor dels interessats les quantitats 
que resultin d'aplicar l'article 33 del Reglament del Cementiri Municipal." 
 
Intervé el Sr. Esclusa i Espinal i diu que són tres dictàmens de tràmit. 
 
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens 4.2.1, 4.2.2 i 4.2.3 de l’ordre del 
dia, s’aproven per unanimitat dels 25 membres presents. 
 
 
4.2.4 ADHERIR-SE AL COMUNICAT “UNITS EN L’ESPERANÇA” DEL 

DIA MUNDIAL DE LA SIDA 1996, PROMOGUT PEL 
DEPARTAMENT DE SANITAT I SEGURETAT SOCIAL DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
¡Error! Marcador no definido. 

“Atès que el VIH/sida és un problema de salut que afecta tot el món, amb 
independència de les diferències racials, ideològiques i socials que hi ha entre 
els pobles, per la qual cosa, cal que tothom treballi de forma coordinada en la 
lluita contra aquesta epidèmia amb la finalitat de reduir al màxim el nombre de 
persones que s'infecten de nou pel VIH, i garantir el dret dels afectats a ser 
tractats sense cap discriminació. 
 
Atès que des de l'any 1991, el Programa per a la Prevenció i el Control de la 
SIDA del Departament de Sanitat i Seguretat de la Generalitat de Catalunya, 
amb ocasió del Dia Mundial de la Sida, que se celebra cada 1 de desembre, 
lidera una iniciativa per tal d'emetre un comunicat conjunt amb les principals 
institucions governamentals i no governamentals de servei en SIDA, que es 
publica en els principals diaris del país. 
 
Atès que enguany el lema proposat pel Programa Conjunt de les Nacions 
Unides sobre el VIH/SIDA per a aquesta celebració és "Units en l'esperança" i, 
a més de la publicació a la premsa, està previst distribuir el comunicat a entitats 
de caire social i centres sanitaris de tot Catalunya. 
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Atès que aquest Ajuntament creu important adherir-se i donar suport a aquesta 
inciativa. 
 
És pel que el Regidor de Sanitat, proposa al Ple de la Corporació l'adopció del 
següent 
 
 ACORD 
 
Adherir-se al comunicat "Units en l'esperança" del Dia Mundial de la SIDA 
1996, promogut pel Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat 
de Catalunya". 
 
Intervé el Sr. Esclusa i Espinal i manifesta que des de l’any 1991 el programa 
de prevenció i control de la SIDA, del Departament de Sanitat i Seguretat Social 
de la Generalitat de Catalunya, amb ocasió del dia Mundial de la Sida, que se 
celebra el dia 1 de desembre, ha liderat una iniciativa per tal d’emetre un 
comunicat conjunt al qual s’adhereixin les principals institucions governaments i 
no governamentals. Atès que estan convençuts de la importància d’aquesta 
iniciativa és pel que proposen al Ple de la Corporació l’adopció de l’acord 
d’adherir-se a aquest comunicat que aquest any porta per lema “Units en 
l’Esperança”. Fent un resum del comunicat, diu que aquest programa estima 
que arreu del món existeixen al voltant de  20 milions de persones vivint amb la 
SIDA, i que cada minut que passa s’infecten cinc persones més. De seguir 
aquest ritme de progressió, l’epidèmia  l’any 2000 arribarà als 40 milions. A 
Catalunya es calcula que hi ha més de 30.000 persones infectades. La SIDA és 
un problema de salut que afecta a tot el món, amb independència de les 
diferències tant que siguin racials, ideològiques i socials. Per tant, cal que 
tothom treballi de forma coordinada en la lluita contra aquesta epidèmia, amb la 
finalitat de reduir al màxim el nombre de persones que s’infecten de nou amb el 
virus, i garantir el dret dels afectats a ser tractats sense cap tipus de 
discriminació. Malgrat els devastadors efectes de la SIDA sobre alguns països 
o sectors de la societat, o la mort de persones joves, o que fa que es perdin els 
llocs de treball, que els fills dels afectats quedin orfes i aflorin episodis de rebuig 
social, cal mantenir l’esperança en els nous avenços tant en medicació com en 
estratègies comunitàries de prevenció i sensibilització de la societat. Creuen 
que el món sencer s’ha d’esforçar per tal de lluitar unit i aconseguir que aquesta 
esperança mundial de vèncer el virus es faci una realitat. És per tot això que 
demana a tots els regidors i regidores la seva adhesió amb un vot afirmatiu. 
 
El Sr. Sotoca i Cornet diu que no cal dubtar que la SIDA és un problema 
sanitari importantíssim a nivell mundial, que, evidentment també el tenen aquí.  
El vot del GMPP serà favorable a l’adhesió a aquest manifest, però pensen que 
no n’hi ha prou, potser tots quedaran molt tranquils, però no n’hi ha prou. Com 
Ajuntament, poca cosa poden fer amb la investigació, amb la lluita de 
vanguàrdia que hi ha amb aquesta malaltia, però pensen que poden fer coses 
aquí, i aquesta sí que es missió de l’Ajuntament. Ha vist morir nens de la SIDA, 
fills de pares portadors, víctimes totalment innocents d’aquesta malaltia han 
mort; quan veu tot això, pensa que han de fer alguna cosa més. Pensa que, 
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fins i tot a nivell escolar, poden fer campanyes preventives, conferències, 
explicar-ho a la canalla, perquè la prevenció és el millor que poden fer en 
l’àmbit municipal, explicar a la canalla com evitar aquest contagi, com és 
aquesta malaltia i això sí que des d’aquí poden impulsar-ho. El GMPP llença 
aquest suggeriment, perquè si tots si agafen, amb pocs diners, poden ajudar a 
conscienciar i, sobretot, prevenir als escolars. De tota manera, insisteix en què 
estan molt d’acord en signar aquest manifest, però creuen que cal fer alguna 
més. 
 
Intervé el Sr. Oms i Pons  i diu que aquest és un problema important, és una 
epidèmia que va creixent de forma progressiva, i s’ha de fer el màxim possible. 
Evidentment, donen suport a l’acord i encoratgen al Consell Assessor de 
Drogodependències Municipal a què continuï treballant amb tot l’esforç, i 
precisament aquest any, creuen que un dels temes importants és donar suport 
a la planificació pel control de la SIDA, informant a les escoles, a tota la 
joventut, als drogodependents, per tal d’aconseguir reduir al màxim la infecció. 
Votaran afirmativament i encoratgen al Consell Assessor i a la Comissió 
Municipal  a què facin els esforços necessaris i que tots plegats hi dediquin el 
màxim d’esforç a reduir aquesta epidèmia que, per desgràcia, va creixent d’una 
forma progressiva. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres 
presents. 
 
4.3 REGIDORIA-DELEGADA D’ESPORTS 
 
El Sr. Alcalde disposa la lectura, debat i votació conjunta dels dictàmens 
compresos en els punts 4.3.1 i 4.3.2 de l’ordre del dia. 
 
4.3.1 APROVAR EL PROJECTE DE CONVENI DE COL.LABORACIÓ A 

SIGNAR ENTRE L’AJUNTAMENT DE MANRESA I LA DIRECCIÓ 
GENERAL DE L’ESPORT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, 
PER AL CONTROL I SEGUIMENT MÈDIC DE DIFERENTS 
ESPORTISTES DE LA CIUTAT I LA COMARCA, I ACCEPTAR LA 
SUBVENCIÓ DE 1.200.000 PTA. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que l’Ajuntament de Manresa compta amb un Centre Municipal de 
Medicina de l’Esport, que porta a terme un control i seguiment mèdic de 
diferents esportistes de la ciutat i la comarca. 
 
Atès que la Direcció General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya ens 
ha tramès una proposta de conveni per mitjà del qual ens atorga una 
subvenció d’1.200.000,- ptes. perquè l’Ajuntament col.labori, mitjançant el 
seu centre de Medicina de l’Esport,  en els programes de la Direcció General 
de l’Esport, per a la realització del control i seguiment des del punt de vista 
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biològic a esportistes, sotmesos a un entrenament intens de tecnificació i/o 
especialització profunda.  
 
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, que regulen les relacions interadministratives entre les diferents 
administracions públiques. 
 
Per tot això, el Regidor Delegat d’Esports proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció dels següents: 
 

A C O R D S 
 
PRIMER.-  Aprovar el projecte de conveni de col.laboració a signar entre 
l’Ajuntament de Manresa i la Direcció General de l’Esport de la Generalitat 
de Catalunya per a la realització, mitjançant el centre de Medicina de 
l’Esport, dels controls de seguiment dels esportistes, seguint el programa 
científic de suport a la tecnificació esportiva, durant el curs 96-97. 
 
SEGON.-  Acceptar i consignar pressupostàriament com a ingrés la 
subvenció d’1.200.000’- ptes. (d’un milió dues-centes mil pessetes), 
concedides per la Direcció General de l’Esport de la Generalitat de 
Catalunya per a la realització dels controls esmentats en el punt primer.  
 
TERCER.-  Facultar a l’Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la 
documentació necessària per a dur a terme aquest acord en tots els seus 
punts.” 
 
 
4.3.2 APROVAR EL PROJECTE DE CONVENI DE COL.LABORACIÓ A 

SIGNAR ENTRE L’AJUNTAMENT DE MANRESA I LA DIRECCIÓ 
GENERAL DE L’ESPORT DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA, PER A LA REALITZACIÓ DE LES IX JORNADES 
DE MEDICINA DE L’ESPORT DEL BAGES, DURANT L’ANY 1996, 
I ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DE 300.000 PTA. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que el mes de març d’enguany aquest Ajuntament va sol.licitar el 
reconeixement d’interès sanitari de les IX Jornades de Medicina de l’Esport 
del Bages, reconeixement que va ésser atorgat  el passat mes de juny. 
 
Atès que la Direcció General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya ens 
ha tramès una proposta de conveni per mitjà del qual ens atorga una 
subvenció de 300.000,- ptes. per a l’organització de les esmentades 
jornades. 
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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, que regulen les relacions interadministratives entre les diferents 
administracions públiques. 
 
Per tot això, el Regidor Delegat d’Esports proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció dels següents: 
 

A C O R D S 
 
PRIMER.-  Aprovar el projecte de conveni de col.laboració a signar entre 
l’Ajuntament de Manresa i la Direcció General de l’Esport de la Generalitat 
de Catalunya per a la realització de les IX Jornades de Medicina de l’Esport 
del Bages, durant l’any 1996. 
 
SEGON.-  Acceptar i consignar pressupostàriament com a ingrés la 
subvenció de 300.000’- ptes. (tres-centes mil pessetes), concedides per la 
Direcció General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, per a 
l’organització de les “IX Jornades de Medicina de l’Esport del Bages” durant 
el mes de novembre de 1996. 
 
TERCER.-  Facultar a l’Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la 
documentació necessària per a dur a terme aquest acord en tots els seus 
punts.” 
 
Intervé el Sr. Empez i Garcia  i manifesta que aquests dos dictàmens són 
per aprovar dos projectes de convenis. El primer de 1.200.000 PTA és pel 
seguiment d’esportistes de la ciutat i de la comarca, sotmesos a 
entrenaments intensius i de tecnificació. És el primer any que se signa, i és 
voluntat tant de la Regidoria com de la Direcció General que això se signi 
cada any. El segon conveni és de 300.000 PTA i és per a l’organització de 
les Jornades de Medicina de l’Esport, que precisament les IX es van realitzar 
el passat cap de setmana, amb un èxit considerable. 
 
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens 4.3.1 i 4.3.2 de l’ordre del dia, 
s’aproven per unanimitat dels 25 membres presents. 
 
5.- ÀREA DE SERVEIS SOCIALS I POLÍTIQUES D’IGUALTAT 
 
5.1 REGIDORIA-DELEGADA DE SERVEIS SOCIALS 
 
5.1.1 DEMANAR AL GOVERN ESPANYOL QUE PLANTEGI DAVANT 

ELS ORGANISMES COMPETENTS, DUR A TERME UNA ACCIÓ 
COORDINADA PER FER FRONT A L’AGREUJAMENT ACTUAL 
DEL CONFLICTE A LA ZONA DE RUANDA, BURUNDI I EL 
ZAIRE. 
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Aquest dictamen ja ha estat debatut i resolt anteriorment, en atenció al públic 
assistent. 
 
6.- ÀREA D’URBANISME, MEDI AMBIENT I VIA PÚBLICA 
 
6.1.- REGIDORIA-DELEGADA D’URBANISME 
 
6.1.1  DICTAMEN CONJUNT DEL REGIDOR-DELEGAT D’URBANISME I 

DEL REGIDOR-DELEGAT D’HISENDA, SOBRE RECONEIXEMENT 
DE CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR DEL SR. JOSÉ JUAN 
HERRERIAS VALLEJO, PER IMPORT DE 467.806 PTA. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
¡Error! Marcador no definido. 
“Atès que s'han devengat obligacions a càrrec d'aquest Ajuntament que per 
diverses causes no han estat reconegudes ni liquidades. 
 
En conseqüència d'això i de conformitat amb els informes tècnic i juridic que 
s´adjunten, el  President de la Comissió Informativa d'Urbanisme i el President 
de la Comissió Informativa d'Hisenda, proposen al Ple de la Corporació 
l'adopció del següent:  
 
 A C O R D  
 
Reconèixer a l'emparament d'allò que disposa l'article 23.1 e) del Reial Decret 
Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, 144 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre i 
60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, un crèdit extrajudicial a favor del 
següent  creditor que a continuació es relaciona pel deute acreditat i informat 
pel responsable del servei. 
 
 
 
CREDITOR       
 
JOSE JUAN HERRERIAS VALLEJO  
DNI:  39.317.548 
Domicili: Ca Sant Joan d´en Coll 23-25 1ª                       
Manresa 
 
 
CONCEPTE 
 
Obra d´Urbanització de part del carrer Sant Joan d´En Coll amb l´encreuament 
amb la cra. de Vic. 
 
 
IMPORT 
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467.806 PTA (inclòs el 16% d´IVA)”. 
 
Intervé el Sr. Garcia i Comas  i manifesta que aquest dictamen tracta d’un 
reconeixement de crèdit d’unes obres d’urbanització fetes l’any 1995. Són unes 
obres fetes al carrer Sant Joan, no al carrer Sant Joan d’En Coll. Al carrer Sant 
Joan hi havia unes obres pendents a executar per l’empresa FECSA i també 
unes obres d’edificació que havia de fer una propietari privat, situades a la 
cantonada del carrer Sant Joan amb la Cra. de Vic. Aquest propietari, que és el 
Sr. Herrerias, al qual  se li reconeix el crèdit, solament havia d’urbanitzar la 
meitat del carrer, és a dir del mig del carrer cap a la seva propietat. Amb 
aquesta urbanització, més la que realitzava FECSA, quedava mig carrer 
pendent d’urbanitzar. A petició d’aquest Ajuntament se li va demanar al Sr. 
Herrerias que fes front a la despesa d’urbanitzar la resta de carrer, que estava 
pendent d’urbanitzar, i que des de l’Ajuntament se li compensaria d’aquesta 
despesa, que formava part d’una despesa general de la ciutat. 
 
Intervé el Sr. Javaloyes i Vilalta i diu que el GMPP votarà a favor d’aquest 
dictamen, però volen fer constar la seva sorpresa perquè no hi ha suficients 
mecanismes perquè aquestes qüestions administratives no quedin a l’aire. 
Suposen que hauria d’haver-hi un sistema i un funcionament per part de 
l’Administració pel qual aquest senyor no hagués hagut de venir aquí a 
l’Ajuntament a reclamar el pagament, ja que per les paraules que ha dit el 
regidor d’urbanisme, Sr. Garcia, es desprèn que hi havia com un conveni de 
mutu acord. Aleshores, els sorprèn que aquest senyor hagi de venir a 
l’Ajuntament a reclamar el pagament del que s’havia pactat. Votaran 
favorablement aquest dictamen, però han volgut deixar constància d’aquesta 
sorpresa, més per res, perquè de cara al futur, davant qualsevol mena de 
conveni o de tracte, aquesta Administració intenti ser més seriosa en el 
compliment del que pacten amb els conciutadans. 
 
El Sr. Garcia i Comas  vol fer un aclariment. Diu que és una obra que no està 
en pressupost, per tant, el mètode o la via ha de ser el reconeixement de crèdit, 
per quant no té consignació pressupostària. Sí que té finançament perquè en 
aquest exercici ja s’ha assignat finançament, però al no tenir consignació 
pressupostària no hi ha cap altre via que fer el reconeixement de crèdit, atès 
que ja es va dir a aquest senyor  que l’Ajuntament ja li compensaria. En 
aquests casos, l’única via que els queda, reconeguda per la Llei, és el 
reconeixement de crèdit. 
 
El Sr. Javaloyes i Vilalta  replica el Sr. Garcia que no li està pas dient que 
aquest reconeixement de crèdit sigui il.legal, ja comprèn que quan una partida 
no està en pressupost, s’ha de fer aquest pas del reconeixement de crèdit. 
L’únic que demanen, és que qualsevol pacte subscrit, encara que sigui verbal, 
o qualsevol conveni subscrit amb qualsevol ciutadà, no hagin de venir a 
reclamar-ho a l’Administració, que és el que ha passat en aquest cas. 
Exclusivament demanen això. El procediment el troben correcte. 
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El Sr. Garcia i Comas aclareix que el compromís amb aquest senyor va ser 
pres per l’anterior regidor d’Urbanisme, de manera verbal, no se signa cap 
conveni. No tenien cap altra manera de fer-ho. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres 
presents. 
 
6.1.2 APROVAR LA CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓ 

DEL SUBSECTOR I DEL SECTOR DE LES BASES DE MANRESA. 
 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
“Vista la documentació presentada en aquest Ajuntament per part del senyor 
Carlos Echazarreta Soler, com a President del Consell Rector de la JUNTA DE 
COMPENSACIÓ DEL SUBSECTOR I DEL SECTOR DE LES BASES DE MANRESA, 
demanant l’aprovació de la constitució de la Junta de Compensació. 
 
Examinat l’informe emès pels serveis jurídics municipals que s’adjunta a 
aquest Dictamen. 
 
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 que presideix, ha de proposar al Ple municipal 
l'adopció del següent 
 
 

A C O R D 
 
 
1r.- APROVAR LA CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL SUBSECTOR I 
DEL SECTOR DE LES BASES DE MANRESA, segons escriptura de constitució 
atorgada, en data de 18 de juny de 1996, davant del Notari senyor Antonio 
Alfonso Rosselló Mestres, i posteriorment complementada en escriptura 
atorgada, en data de 21 d’octubre de 1996, davant del Notari senyor Gines 
José Sánchez Amorós, de conformitat al que disposen els articles 163 .7 del 
Reglament de gestió urbanística i l’article 13è de l’Ordre del Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques de 6 d’agost de 1982, per la qual varen 
regular-se aspectes orgànics i funcionals del Registre d’entitats 
urbanístiques col·laboradors. 
 
2n.- TRAMETRE A LA DIRECCIÓ GENERAL D’URBANISME la documentació 
indicada en l’article 13 .2 de l’esmentada Ordre del Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques de 6 82, per a la inscripció de la Junta en el 
Registre corresponent.”.  
 
Intervé el Sr. Garcia i Comas  i manifesta que aquest dictamen fa 
referència a aprovar la constitució de la Junta de Compensació del 
Subsector I de les Bases de Manresa, per tal de poder tirar endavant tota la 



 42

urbanització d’aquest sector. Les bases i els estatuts ja van passar en un 
anterior Ple i el dia 9 de gener d’enguany es va fer una reunió amb una 
primera assemblea d’aquesta Junta de Compensació, amb una assistència 
del 60 % dels propietaris de tot aquest àmbit, i es va declarar constituïda 
formalment la Junta de Compensació. El consell rector que es va designar 
en aquesta Junta, està format pel Sr. Carles Echazarreta, i el tres vocals 
següents: Joaquim Garcia i Comas, com a representant de l’Ajuntament, 
Ignasi de Puig i Viladrich i el Sr. Antoni Vilanova i Peramiquel, i actua com a 
Secretari el Sr. Xavier Cruz.  Avui faran l’aprovació, per tal que s’inscrigui al 
Registre d’Entitats de Compensació, la Junta de Compensació del Subsector 
I de les Bases de Manresa, i està previst que el proper mes de desembre  ja 
es pugui dur a terme el projecte de reparcel.lació i l’exposició pública 
d’aquest projecte. L’exposició pública es durà a terme per la pròpia Junta i 
podria passar pel Ple el desembre o el gener, és a dir, tot el que seria el 
planejament de Bases de Manresa està ultimant-se en tots els seus acords. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels membres 
presents. 
 
6.1.3 APROVAR INICIALMENT EL “PROJECTE D’ORDENACIÓ DE LA 

PLAÇA SANT DOMÈNEC, 2a. FASE”. 
 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
“Vist el projecte d'obra municipal redactat pels serveis tècnics municipals 
anomenat “PROJECTE D’ORDENACIÓ DE LA PLAÇA SANT DOMÈNEC, 2ª FASE” 
(ref.: 36/96), amb un pressupost general de SEIXANTA MILIONS, CENT 
QUARANTA-SIS MIL CINC-CENTES VUITANTA-QUATRE PESSETES (60.146.584'-pts). 
 
Vist l'informe emès per l'Arquitecte autor del projecte manifestant que el 
projecte d'obra municipal ordinària ha de qualificar-se 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 comprèn 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 inicial; 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. 
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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 municipal ordinària 
anomenat “PROJECTE D’ORDENACIÓ DE LA PLAÇA SANT DOMÈNEC, 2ª FASE” 
(ref.: 36/96), amb un pressupost general de SEIXANTA MILIONS, CENT 
QUARANTA-SIS MIL CINC-CENTES VUITANTA-QUATRE PESSETES (60.146.584'-
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 exprés, amb efectes des del dia hàbil següent al de finalització del 
període d'informació pública. 
 
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 el present dictamen és 
l’aprovació de la  2a. fase del projecte d’urbanització de la Plaça de Sant 
Domènec. En aquests moments s’està urbanitzant la part que ocupava 
l’antiga església de Sant Pere Màrtir o de Sant Domènec. Aquest dictamen 
fa referència a la resta que queda per urbanitzar, és a dir, la prolongació del 
carrer Nou, davant de Can Jorba, tota la prolongació del carrer del Born i tot 
el que seria la plaça Fius i Palà. Aquesta obra, que es començarà quan 
s’acabi l’actual plaça, per una qüestió de circulació, té un pressupost de 60 
MPTA.  La situació del projecte és la següent: atesa una proposta tècnica 
que a la vora del Conservatori s’havia de construir tot un talús, uns graons 
perquè aguantessin tot el talús que havien aprovat en l’anterior projecte, en 
aquests moments s’està fent el replanteig d’aquesta part que confronta amb 
l’actual Conservatori perquè en lloc de ser un talús ascendent de gespa, 
sigui un talús descendent. Això s’ha fet perquè al treure tot el que quedava 
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sobre del refugi, han aparegut uns contraforts originals de l’església de Sant 
Domènec i al replantejar-se el projecte calia fer tota una sèrie de graons i 
quedar molt alt tot aquest talús que, com ha dit abans, tenien projectat. 
S’està fent el replanteig  i, en aquests moments, el que es faria és deixar 
lliures els contraforts existents, convenientment restaurats, i també es 
deixaria lliure i a la vista el que és l’antiga paret separadora del claustre i de 
l’església, és a dir, el que abans era una paret d’obra vista que s’havia de 
construir a sobre, en aquests moments s’havia de deixar vista la paret de 
pedra amb carreus ben alineats que hi ha actualment. Això representa una 
millora perquè es manté l’edificació existent i també una millora perquè es va 
mantenint tota la part més històrica del convent i de l’església, també perquè 
els permet situar molt millor la sortida d’emergència del Teatre Conservatori, 
que es faria comuna amb una sortida d’emergència, per la part de l’escenari, 
de la Sala Mestre Blanch, situades, més o menys on tenien fins ara els 
wàters públics.   
El que proposen avui és l’aprovació del projecte, però li ha semblat 
convenient informar aquests canvis que s’estan produint en la primera fase. 
Demana el vot favorable de tots els regidors, entenent que si no es 
presentés cap al.legació a aquesta aprovació inicial, es consideraria 
aprovada definitivament, després d’haver fet l’exposició pública. 
Intervé el Sr. Oms i Pons i diu que el GMCiU votarà afirmativament aquest 
projecte, però hi ha una qüestió que més endavant hauran de discutir, que 
són les subvencions possibles per fer front a aquest projecte i a veure com 
quedarà tota la qüestió de les contribucions especials que s’hauran d’aplicar 
als veïns. Creuen que aquest és un tema conflictiu, que en el seu moment 
n’hauran de parlar per quan es tingui d’aplicar aquesta segona fase, però 
suposen que, en el seu moment, ja es portarà al Ple i ho discutiran.  
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres 
presents. 
 
 
6.1.4 APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DELS 

CARRERS PURGATORI I BARCELONETA, FASES 1 I 2. 
 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
“Vist el PROJECTE D'URBANITZACIÓ DELS CARRERS PURGATORI I BARCELONETA, 
FASES 1 I 2 (ref. 49/96), redactat pels serveis tècnics municipals, amb un 
pressupost general de seixanta-cinc milions sis-centes cinquanta-quatre 
mil quatre-centes quaranta-tres pessetes (65.654.443’-pts). 
 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals de planejament 
manifestant que el projecte no s’ajusta a les alineacions previstes en el 
planejament per una part del carrer Barceloneta, doncs no resulta afectada 
una edificació existent en situació de fora d’ordenació. 
 
Vist l’informe emès pels serveis jurídics municipals informant 
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desfavorablement el projecte d'urbanització, per considerar que aquest no 
contempla l’execució de la totalitat d’alineacions fixades pel planejament 
vigent. 
 
Vist que l’edificació afectada pel planejament no es contempla en l’execució 
de les obres del projecte d'urbanització per tal de viabilitzar el seu cost que, 
d’altra forma, impossibilitaria l’execució d’aquestes al incrementar-se amb la 
indemnització de l’edificació. 
 
Atès que l’article 64 del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual fou 
aprovada la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria 
urbanística, disposa: 

“1 La tramitació dels projectes d'urbanització, s'ha de subjectar a 
les regles següents: 

a) L'acord d'aprovació inicial s'ha de prendre dins els trenta dies 
següents a la presentació del projecte. L'acord es lliurarà abans 
de deu dies comptats des de la data de l'adopció al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya o al Butlletí Oficial de la 
província, si escau. 

b) La informació pública és de vint dies. 
c) Es pot sol·licitar facultativament l'informe previ del Servei 

Territorial d'Urbanisme de la Generalitat que correspongui, el 
qual s'entendrà que és emès pel transcurs del termini d'un mes 
comptat des de l'entrada d'un exemplar del projecte complet al 
dit Servei. 

d) L'aprovació definitiva, sense necessitat del tràmit d'aprovació 
provisional, ha d'ésser acordada per l'administració urbanística 
actuant que ha atorgat l'aprovació inicial, dins els tres mesos 
següents a la data, de la publicació; si, havent transcorregut 
aquest termini, la resolució no ha estat comunicada, el projecte 
s'entendrà que és aprovat definitivament per silenci 
administratiu. 

e) Una vegada aprovat definitivament el projecte, l'Administració 
aprovant trametrà, dins els deu dies següents, un exemplar 
d'aquest i una còpia de l'expedient administratiu, ambdós 
complets, a la comissió d'urbanisme competent. 

 2 Els projectes d'urbanització hauran de complir els plecs 
generals de condicions tècniques aprovats amb caràcter 
general pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques i, 
mínimament, els criteris que aquests continguin”. 

 
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 que presideix, ha de proposar al Ple municipal 
l'adopció del següent 
 
 

A C O R D 
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1r.- APROVAR INICIALMENT el PROJECTE D'URBANITZACIÓ DELS CARRERS 
PURGATORI I BARCELONETA, FASES 1 I 2 (ref. 49/96), redactat pels serveis 
tècnics municipals, amb un pressupost general de seixanta-cinc milions 
sis-centes cinquanta-quatre mil quatre-centes quaranta-tres pessetes 
(65.654.443’-pts), en aplicació del que disposa l’article 64 del Decret 
legislatiu 1/1990, de 12 de juliol.  
 
2n.- EXPOSAR AL PÚBLIC, durant el termini de vint dies, el projecte 
d'urbanització inicialment aprovat en l'apartat precedent, mitjançant la 
publicació de l'anunci adient en el Butlletí oficial de la província i en un dels 
diaris de major circulació en aquesta, de conformitat al que es preveu a 
l'article 64 .1 del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, redactat segons 
Decret legislatiu 16/1994, de 26 de juliol, d'adequació a la Llei 30/1992, de 
26 de novembre. 
 
3r.- SIGNIFICAR QUE, de no formular-se reclamacions i al·legacions durant el 
període d'informació pública, EL PROJECTE D'URBANITZACIÓ QUEDARÀ 
DEFINITIVAMENT APROVAT, de forma automàtica, sense requerir nou acord 
exprés, amb efectes des del dia hàbil següent al de finalització del període 
d'informació pública”. 
 
Intervé el Sr. Garcia i Comas i manifesta que el present dictamen és 
l’aprovació d’un projecte d’urbanització dels carrers Purgatori i Barceloneta 
d’aquest ciutat. Aquest projecte ja havia estat aprovat anteriorment, i el que 
fan és actualitzar els preus d’aquesta urbanització i subdividir-lo en dues 
fases, una primera fase que seria el carrer Purgatori, i una segona fase que 
seria el carrer Barceloneta més una zona verda que hi ha entre els dos 
carrers. La primera fase ascendeix a 15 MPTA i la segona fase a 50 MPTA, 
essent el total, doncs, 65 MPTA. El motiu d’haver-lo dividit en dues fases, és 
de poder-ho executar en diferents etapes, perquè està previst que l’any 97 
puguin executar una part d’aquest projecte, la del carrer Purgatori. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
7.- ÀREA D’HISENDA I ADMINISTRACIÓ 
 
7.1.- REGIDORIA-DELEGADA  D’ADMINISTRACIÓ 
 
7.1.1 APROVAR DEFINITIVAMENT LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA 

REGULADORA DEL CONTROL DE PRESÈNCIA AL SERVEI 
D’AQUEST AJUNTAMENT. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que el Ple de la Corporació Municipal en sessió celebrada el propassat 
19 de febrer de 1996, va adoptar l’acord d’aprovar inicialment, la modificació 
parcial de l’Ordenança reguladora del control de presència del personal al 
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servei d’aquest Ajuntament, consistent en la modificació del redactat de l’art. 
2 i la supressió de l’art. 4 de la mateixa. 
 
Atès que l’esmentat acord d’aprovació inicial ha estat exposat al públic en 
aquest Ajuntament pel termini de 30 dies, comptats des del dia 20 de juny al 
25 de juliol d’enguany, ambdós inclosos, previ anunci publicat en el tauler 
d’anuncis d’aquest ajuntament, en el  Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya núm. 2214  del dia 5 de juny de 1996 i en el Butlletí Oficial de la 
Província núm. 147 del dia 19 de juny de 1996, sense que durant el període 
d’exposició s’hagi recepcionat cap reclamació. 
 
Atès el que disposa l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 abril, reguladora de les 
bases de règim local, l’art. 162.2 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal  i 
règim local de Catalunya, art.56 del RDL 781/1986 i  60.1 del Decret 
179/1995, de 13 de juny. 
 
És per això que es proposa al Ple dela Corporació Municipal l’adopció del 
següent 

ACORD 
 

APROVAR DEFINITIVAMENT  la modificació de l’ordenança reguladora del 
control de presència del personal al servei d’aquest Ajuntament, consistent 
en la supressió de l’art. 4 i la modificació de l’art. 2, aprovada inicialment per 
acord plenari de 19 de febrer de 1996, atès que no ha estat presentada cap 
reclamació o suggerència durant el període d’exposició al públic”. 
 
Intervé el Sr. Canongia  i Gerona  i manifesta que aquesta és l’aprovació 
definitiva del reglament de presència que ja varen aprovar inicialment en el 
Ple del 19 de febrer d’enguany, pel qual es regeix el control de presència 
dels funcionaris d’aquesta casa. 
 
La Sra. Riera i Monserrat  manifesta que la votació del GMCIU serà igual 
que en l’aprovació inicial.  
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 13 vots afirmatius ( 8 GMS, 3 
GMERC i 2 GMIC-A-EV) i 9 abstencions ( 7 GMCIU - Srs. Iglesias, Riera, 
López, Serracanta, Anguela, Clotet i Torra -  i 2 GMPP - Srs. Arderiu i Sotoca 
- ) .   
 
8.- PROPOSICIONS 
 
El Sr. Alcalde disposa la lectura i debat conjunt i votació separada de les 
proposicions 8.1 i 8.2 de l’ordre del dia, a la qual cosa manifesta el Sr. 
Arderiu no tenir-hi cap inconvenient. 
 
8.1 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR 

SOL.LICITANT QUE L’AJUNTAMENT S’ADRECI ALS 
ORGANISMES COMPETENTS PER DEMANAR EL 
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MANTENIMENT DE L’ACTUAL COMANDÀNCIA 412 DE LA 
GUÀRDIA CIVIL, AMB SEU A MANRESA. 

El Secretari dóna compte de la proposició del GMPP que, transcrita, diu el 
següent: 
 
“Atès que en dies enrera es parla del possible trasllat del Comandament de 
la Guàrdia Civil de Manresa, per ésser encabida dins d’una comandància 
més gran amb seu, probablement, a Barcelona. 
 
Atès que la caserna de la Guàrdia Civil de Manresa es i ha estat una 
entranyable protecció per a molts manresans i homes de bona fe, i la seva 
imatge és  quelcom més que la de un cos de seguretat pròpiament. 
 
Atès dels grans serveis que des de la ciutat de Manresa és planegen per tota 
la Catalunya, atesa la comandància establerta en la caserna de la ciutat. 
 
Atesa l’eficàcia dels serveis de la comandància dels quals en moltes 
ocasions han quedat palesos, i que a tall d’exemple podem recordar els focs 
del 1994. 
 
Atès que la pèrdua de la Comandància repercutirà en la fugida de personal 
de la caserna a d’altres destins, amb la conseqüents pèrdues econòmiques 
per el comerç i zones de serveis de la ciutat. 
 
Atesa les constants pèrdues de representativitat de capitalitat de la ciutat de 
Manresa, sofertes per d’altres administracions en detriment de Manresa. 
 

Per tot això, proposem al Ple Corporatiu, l’adopció del següent ACORD 
 

Que l’Ajuntament de Manresa s’adreci a la Direcció General de la Guàrdia 
Civil, al Ministeri de l’Interior, i en  el seu  defecte al Delegat del Govern a 
Catalunya per demanar el manteniment de l’actual Comandància 412 amb 
seu a Manresa”. 
 
8.2 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR 

SOL.LICITANT QUE L’AJUNTAMENT S’ADRECI A LA 
CONSELLERIA DE GOVERNACIÓ PER TAL D’ADOPTAR 
DETERMINADES MESURES REFERENTS AL DESPLEGAMENT 
DELS MOSSOS D’ESQUADRA A LA CIUTAT DE MANRESA. 

 
El Secretari dóna compte de la proposició del GMPP que, transcrita, diu el 
següent: 
 
“Atès que els Mossos d’Esquadra estan realitzant el desplegament del país, 
tal i com ja es va pactar amb l’Administració Central. 
 
Atès a que el desplegament a la Catalunya Interior s’ha de dur a terme, però 
encara pel calendari pactat en aquests moments no es possible. 
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Atès que les dificultats pressupostàries de l’Administració sembla que aquest 
desplegament es pot allargar, sense saber-ne en exactitud les dates a 
realitzar-se el mateix. 
 
Atès que a la ciutat de Manresa sembla que no se la té prou en compte en la 
nova organització dels Mossos d’Esquadra, com a element estratègic que  
és:  vies de comunicació, capitalitat de comarca i de la Catalunya Interior, i 
pes específic en l’àmbit socio-econòmic i social, entre molts d’altres. 
 
Per tot això proposem al ple  Corporatiu, l’adopció del següent 
 
ACORD  
 
Que l’Ajuntament de Manresa s’adreci a la Conselleria de Governació amb la 
intenció de: 
 
- Esbrinar i a ésser possible tancar, un calendari adequat i concret sobre el 
desplegament dels Mossos d’Esquadra. 
 
- Demanar a la Conselleria, que estudi i tingui a bé de adequar a la ciutat de 
Manresa com a cap de zona, a on la Comandància dels mateixos estigui a la 
capital del Bages”. 
 
Tot seguit, el Secretari llegeix l’esmena de substitució  presentada pel 
Grup Municipal PSC, pel GMERC, pel GMCiU i pel Sr. Mora, que, transcrita, 
diu el següent: 
 
“ El nou text proposat és el següent, 
 
“En relació a les intencions manifestades per part del Govern Central de 
suprimir la Comandància de la Guàrdia Civil de Manresa, es proposa al Ple 
de la Corporació el següent, 
 
A C O R D  
 
1. Afirmar el recolzament del Ple de l’Ajuntament de Manresa a la 
implantació del nou model policial català, model que comportarà l’assumpció 
progressiva per part dels Mossos d’Esquadra de les funcions de policia 
integral en tot  el territori català. 
 
2. Afirmar  la necessitat i la urgència que el replegament dels efectius de 
l’actual 412 Comandància de la Guàrdia Civil  es faci de forma paral.lela al 
desplegament de la Policia Autonòmica a Manresa i a tot el Bages. 
 
3. Trametre aquest acord al Ministeri de l’Interior i al Departament de 
Governació de la Generalitat”. 
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Intervé el Sr. Arderiu i Freixa  i manifesta que  el GMPP va fer aquesta 
proposta arran d’unes notícies que havien aparegut a la premsa, en que es 
parlava de la desaparició del Comandament de la Guàrdia Civil de Manresa. 
Aquest GMPP va fer la proposta perquè quedi  ben clara la postura, tant del 
GMPP com del PP a Manresa, que està pel manteniment de la Guàrdia Civil 
a la ciutat de Manresa, tal com ha estat fins ara. Entenen que ha estat una 
institució ciutadana ja arrelada durant molts anys  que, per molts manresans, 
entre els quals s’hi compte, és una imatge quasi familiar, però no solament 
per això, sinó perquè, a més, han demostrat la seva eficàcia en moltes 
ocasions en bé de tots els manresans. En aquest sentit recorda, com a més 
recent, els incendis de l’any 1994 en què l’actuació de la Guàrdia Civil, 
concretament de la Caserna de Manresa, estimen que va ser exemplar. Això 
no vol dir que els altres no haguessin fet res ni que hi hagués gent que no 
fes res més, sinó que recalca el paper que va fer la Guàrdia Civil en aquell 
moment.  
 
Donat que en aquests moments se senten  sorolls al Saló de Sessions 
provinents de determinat públic assistent, intervé el Sr. Alcalde i diu al Sr. 
Arderiu que continuï, que mentre les persones que hi ha a la Sala no 
interrompin la seva intervenció i tinguin una actitud civilitzada, encara que 
ensenyin la seva repulsa, creu que es pot continuar el Ple. 
 
El Sr. Arderiu continua dient que una de les raons per les quals demanen el 
manteniment de l’actual estructura de la Guàrdia Civil a Manresa, és 
precisament pels incendis del 94, incendis en què va haver-hi molta gent que 
va treballar, però qui va pencar de valent, qui va treure les castanyes del foc 
en aquells moments, amb el servei d’ordre públic, va ser la Guàrdia Civil, i 
amb això no vol dir que els altres no fessin res. També recorden altres fets 
bastants coneguts de la Comandància de Manresa, com són els fets que van 
passar a la Caserna de Berga i els de Lliçà d’Amunt . Per tot això, no tan 
sols consideren que és un bé pel comerç i per la institució ciutadana, perquè 
han de recordar que molts Guàrdies Civils es van casar amb manresanes, 
sinó, fins i tot, per la seva eficàcia, volen deixar ben clar que volen el 
manteniment de la Guàrdia Civil. Això no vol dir que estiguin en contra dels 
Mossos d’Esquadra, i en aquest  sentit, va la segona proposició. Els sembla 
molt bé que, així com els temps evolucionen, els models policials, com se’n 
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diu ara, també evolucionin, i que s’hagi previst que hi hagi una Policia 
Autonòmica, preparada i moderna, que potser no té la tradició ni el sentit 
vocacional que té, indubtablement, la Guàrdia Civil, però que, evidentment, 
té una preparació moderna,  que es vagi desenvolupant i vagi agafant  unes 
tasques policials pròpies de la regió autonòmica on ha de treballar. Això és 
fruit dels temps, és fruit de la ciència, és fruit de l’evolució dels països. En 
aquest sentit, i perquè els sembla molt bé que tot això succeeixi, demanen 
també que si s’ha de portar a terme aquesta estructura policial amb un nou 
cos. (El Sr. Arderiu interromp la seva intervenció.)  
 
En aquests moments, al sentir-se sorolls, intervé el Sr. Alcalde per posar 
ordre entre determinat públic assistent a la Sala, i els diu que el Sr. Arderiu i 
tots i cadascun dels membres corporatius que es troben en aquesta Sala, 
tenen una representació electoral, i els agrairia que no l’interrompessin. 
 
El Sr. Arderiu continua exposant que, donat que estan parlant del 
desenvolupament d’un nou cos policial, modern, tècnic i preparat, demanen 
que si s’ha de fer una Comandància o si s’està discutint on posar la 
Comandància d’aquest Cos, que es pensi amb la ciutat de Manresa i 
s’instal.li aquí una Comandància. Això afavoriria la ciutat, els afavoriria a tots 
i, a més, els donaria un sentiment més d’aquesta capitalitat que moltes altres 
Administracions els intenten moltes vegades boicotejar, cosa que ho proven 
fets desagradables com pot ser, fins i tot, la pèrdua d’un institut. Creuen que 
una Comandància dels Mossos d’Esquadra aquí a Manresa ajudaria a 
compensar aquestes pèrdues per un altre cantó. Per això, han fet aquestes 
dues propostes, creuen que la postura del GMPP i del PP a Manresa queda 
clara pel que respecta al seu desig que la Guàrdia Civil, que estimen que és 
una institució arrelada a la ciutadania, continuï com a tal, i també en el sentit 
de demanar que es desenvolupi el model policial que contempla el Mossos 
d’Esquadra per aquesta zona, i que també s’instal.li una Comandància aquí. 
Per això, demana el vot favorable de tots els regidors.     
 
El Sr. Alcalde  intervé per recordar que democràcia és expressar-se i deixar 
expressar a la gent.  Tot seguit, diu que l’esmena que s’ha presentat per part 
del GMS, d’ERC, del Sr. Mora d’IC, i per part de CiU, ve a posar l’accent en 
un primer element. En primer lloc, és la necessitat, en aquests moments 
clara i determinada, i a la qual donen suport tots i cadascun d’aquests grups, 
que hi ha hagi una implantació dels Mossos d’Esquadra dins l’àmbit de la 
ciutat. Primer, perquè creuen que forma part d’una estructura de país, de 
l’estructura de Catalunya; això implica, necessàriament, que es vagin 
adequant, les competències que actualment té la Guàrdia Civil s’aniran 
assumint per part dels Mossos d’Esquadra, per tal que els Mossos 
d’Esquadra finalment facin 
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les funcions de Policia Integral de tot el territori català. Certament que la 
nova estructura de la Guàrdia Civil en comandàncies implica, d’una forma 
clara en aquests moments, que la Comandància de Manresa desapareix. 
Tots i cadascun d’aquests grups polítics han cregut oportú manifestar que 
l’existència d’aquest desplegament dels Mossos d’Esquadra es faci al mateix 
temps que el replegament de la Guàrdia Civil. Ha d’haver-hi una estructura 
paral.lela d’aquests dos Cossos de Seguretat, a partir d’una forma clara de la 
necessitat i de la urgència d’aquesta implantació dels Mossos d’Esquadra 
dins del territori de Manresa i del Bages.  L’esmena que s’ha plantejat per 
part de tots aquests grups el que intenta finalment és plantejar aquests dos 
elements, la competència i el desenvolupament paral.lel dels elements 
competencials de la Guàrdia Civil cap als Mossos en un període de temps 
més o menys raonable. I també reflecteix en part, part de la proposició que 
ha presentat el GMPP. És per això que demana al GMPP que assumeixi 
aquesta esmena, perquè creu que reflecteix d’una forma molt clara quin és el 
sentir de tots els grups, i, per altra part, perquè creuen que és oportú que 
existeixi un cert missatge, no diu unitari, però sí en bona part clar, adreçat al 
Ministeri de l’Interior i al Departament de Governació, pel que fa al 
replegament dels Cossos de Seguretat de l’Estat i el desplegament dels 
Mossos d’Esquadra. 
 
Intervé el Sr. Casserras i Gasol i diu que, a més de parlar en nom propi i 
de l’Assemblea d’Unitat Popular, voldria parlar en nom de sectors ciutadans 
que s’han expressat aquests dies al voltant d’aquest debat, i que no només 
no comparteixen la necessitat que a Manresa hi hagi una Comandància de la 
Guerra Civil, sinó ni que aquest Cos hi sigui present. Per dos tipus de raons, 
una més filosòfica de model polític, no comparteixen en absolut un Cos 
d’ordre que estigui militaritzat, molt menys si aquest Cos està fora, per tant, 
de cap comandament o cap autoritat del que serien les autoritats catalanes 
escollides democràticament, molt menys si a sobre té funcions de defensa 
operativa del territori, que vol dir de petit exèrcit i, per tant, comparteix amb la 
resta de Forces Armades una missió que la Constitució li encomana, que és 
la d’intervenir per impedir coses com pot ser l’exercici del dret a 
l’autodeterminació, que en la Constitució Espanyola no es preveu. I, per tant, 
com que se li encomana a la Constitució la defensa d’aquest principi tan 
abstracte, però que després té una materialització tan concreta, en quant 
s’intenta modificar, com és la defensa de la unitat de la pàtria més enllà del 
poder civil, evidentment, per una força independentista o per tots aquells 
sectors que creuen que aquest dret d’autodeterminació s’ha de poder 
exercir, la presència de la Guàrdia Civil no té cap sentit. Però, a més a més, 
hi ha un altre paquet d’arguments tant o més punyents que aquest, que són 
els arguments dels fets, és a dir, només mirant un dia d’aquests o dos dies 
seguits la premsa, veuen amb quins tipus de fets s’està associant la Guàrdia 
Civil en els titulars de premsa. Han sentit a parlar d’apallissament de 
testimonis, del cas GAL, del cas Roldan. Se’ls pot dir que tot això cau molt 
lluny, però hi ha fets que els toquen més d’aprop i, fins i tot, gairebé 
personalment. Aquests fets són, com desafortunadament ha tingut la “no sé 
què” de recordar el Sr. Arderiu, fets que es vénen produint en aquesta ciutat 



 53

des de la mort del dictador, fets que per ells representen una violació clara 
de drets humans bàsics, fets que es van produir arran de l’intent d’assalt de 
la Caserna de Berga i que reiteradament s’han anat produint, s’han anat 
denunciant fins a una data tan recent com l’any 94. Fets com els que no es 
pot estar de recordar, ni que sigui breument i que vénen recollits en 
denúncies com  les que ara voldria fer esment una mica documentadament. 
Fets com aquests: “Un cop emmanillat i dins el cotxe em duen a Manresa, on 
passo la nit lligat, amb una cadena feta amb manilles, a una canonada de la 
calefacció”.   “Poca estona durà el trajecte fins a la Guàrdia Civil de Manresa 
on em conduïren a una sala on hi havia 3 o 4 persones que, acte seguit, 
continuaren fent-me preguntes sobre persones i llocs, em descarregaven 
cops al cap i m’aplicaven una bossa de plàstic amb intermitència, dificultant-
me la respiració i acompanyat de cops de puny al ventre”.   “Em tapen el cap 
amb l’americana que duia, no paren de donar-me cops al clatell i cops de 
puny als ronyons. Des del primer moment em van dir de tot: “vamos hijo de 
puta, que se te va a caer el pelo, cabrón, a ti y a tus putos países catalanes, 
cerdo independentista separatista”. Em  van dur dins una espècie de cel.la 
molt petita, jo de cara a la paret i dues persones m’anaven colpejant per tot 
arreu”.  Creu que amb aquesta breu relació i que podria ser extensíssima i 
que s’hi podrien passar tot aquest Ple i part d’un altre, davant d’aquestes 
denúncies, que algú podria arribar a considerar que són fets aïllats, però ells 
entenen que no, perquè l’única reacció que hi va haver de la institució 
corresponent, no va ser precisament d’obrir un expedient d’investigació, ni 
molt menys, sinó condecorar als membres del Cos, del qual aquí discuteixen 
l’oportunitat de la seva presència a Manresa, condecorar a tots els que van 
intervenir en l’operació, incloent als que van participar d’aquests 
interrogatoris. També recorda que la pròpia Audiència Nacional va instar a la 
investigació d’aquestes denúncies, investigació que no s’ha obert, com 
passa sovint en aquests casos. Per tant, es comprendrà que, ni per activa ni 
per passiva, no poden compartir cap posicionament que impliqui mantenir ni 
un sol dia més la Guàrdia Civil a Manresa i, per tant, poden estar disposats a 
donar suport a la primera part de l’esmena, en tant que implica un 
desplegament del Mossos d’Esquadra que, poc o molt, força el replegament 
de la Guàrdia Civil, malgrat que el model policial català té imperfeccions i no 
acaba de definir prou bé la coordinació amb les policies locals, etc, però 
podrien estar-hi d’acord per forçar, precisament, el punt que consideren 
essencial però, en cap cas, no podran votar,  evidentment, ni d’aprop ni de 
lluny, la proposta del GMPP, però tampoc la segona part de la que es 
proposa com a transaccional, perquè entenen que deixa un cert marge a 
interpretar que el ritme de replegament ve condicionat per un ritme de 
desplegament, i pensen que, en bé del respecte als drets bàsics, el 
replegament ha de ser immediat i sense dilació i, per tant, demanen la 
votació separada dels dos punts de l’esmena, per poder votar afirmativament 
el primer punt i negativament el segon. 
 
Intervé el Sr. Arderiu i Freixa  i diu  que el GMPP estima molt oportunes les 
paraules del Sr. Alcalde. Creuen que la voluntat manifesta d’aconseguir  una 
posició, no unitària, però quasi unitària entre tots els grups hi és. El que 
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passa és que han de mantenir les seves proposicions per deixar ben clara la 
seva postura, que inicialment va ser la controvèrsia, i per evitar que alguna 
ploma maliciosa faci una interpretació errònia de la seva postura, en aquest 
sentit, simplement manifesten que el fet que no puguin donar suport a 
l’esmena no és un altre que la inclusió en la mateixa de dos mots que, per la 
seva inclusió podrien donar lloc a diverses interpretacions i, al ser la seva 
idea la de deixar ben clara la postura del PP que, per una part, vol el 
manteniment de la Guàrdia Civil, amb la seva estructura i, per l’altra part, 
també vol una Comandància del Mossos d’Esquadra, mantenen les 
propostes tal com les han formulades. En aquest sentit, en relació al que ha 
explicat el Sr. Alcalde, del sentiment unitari, o gairebé unitari d’aquesta Sala, 
remarca que en el seu dia, es va reclamar la intervenció a Bòsnia i a Bòsnia, 
hi van anar, precisament, guàrdies civils, que van tenir el suport de totes les 
ONG’s, la CEE, i els mateixos bosnians. I aquí van donar-hi suport. Doncs, 
amb igual sentit, votaran les propostes i preguen al Sr. Alcalde que els 
disculpi, que per motius tècnics, no puguin votar l’esmena. 
 
El Sr. Alcalde  intervé per referir-se a l’esmena. Creu que ha quedat una 
mica clar que el país es construeix a partir d’una estructura de seguretat i 
que aquesta estructura de seguretat requereix la implantació del Mossos i 
que una modificació d’aquesta estructura, amb dos Cossos policials implica 
un calendari; l’esmena el que ve a plantejar és el fet de reafirmar-se en la 
necessitat d’aquesta implantació, que sigui ràpida i que el replegament, que 
és un replegament competencial, també pot ser d’efectius, però bàsicament 
és competencial, el que ha de comportar és que es faci amb un calendari 
conjunt amb el calendari del Mossos i que, finalment, els dos Cossos de 
seguretat s’hauran d’acomodar amb les competències que finalment tinguin, 
i a partir del territori.  
Afegeix que, com Alcalde, ha tingut entrevistes amb la  Delegada Territorial i 
amb el conseller Pomés i  a tots dos ha manifestat quin és el sentir, que creu 
que és general, de l’Ajuntament de Manresa. 
 
Sotmès a votació el punt 1 de l’esmena, s’aprova per 22 vots afirmatius ( 8 
GMS, 3 GMERC, 2 GMIC-A-EV i 9 GMCIU) i 3 abstencions  (GMPP). 
 
Sotmesos a votació els punts 2 i 3 de l’esmena, s’aproven per  21 vots 
afirmatius ( 8 GMS, 3 GMERC, 1  Sr. Mora  i 9 GMCIU),   1  vot negatiu ( Sr. 
Casserras)  i 3 abstencions (GMPP). 
 
Sotmesa a votació la proposició 8.1 de l’ordre del dia, és rebutjada per 22 
vots negatius ( 8 GMS, 3 GMERC, 2 GMIC-A-EV i 9 GMCIU) i 3 vots 
afirmatius ( GMPP). 
 
Sotmesa a votació la proposició 8.2 de l’ordre del dia, és rebutjada per 22 
vots negatius ( 8 GMS, 3 GMERC, 2 GMIC-A-EV i 9 GMCIU) i 3 vots 
afirmatius (GMPP). 
 
A la vista del resultat de les votacions efectuades, es declara acordat: 
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1. Afirmar el recolzament del Ple de l’Ajuntament de Manresa a la 
implantació del nou model policial català, model que comportarà l’assumpció 
progressiva per part dels Mossos d’Esquadra de les funcions de policia 
integral en tot  el territori català. 
 
2. Afirmar  la necessitat i la urgència que el replegament dels efectius de 
l’actual 412 Comandància de la Guàrdia Civil  es faci de forma paral.lela al 
desplegament de la Policia Autonòmica a Manresa i a tot el Bages. 
 
3. Trametre aquest acord al Ministeri de l’Interior i al Departament de 
Governació de la Generalitat. 
 
 
8.3 PROPOSICIÓ DE TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS QUE 

INTEGREN LA CORPORACIÓ,  PER TAL QUE S’INSTI A LA 
COMPANYIA TELEFÒNICA D’ESPANYA A RECONSIDERAR EL 
TANCAMENT DE LA SEVA OFICINA COMERCIAL DE MANRESA. 

 
El Secretari dóna compte de la proposició presentada per tots els grups 
municipals que integren la Corporació que, transcrita, diu el següent: 
 
“Atès que l’empresa Telefònica ha manifestat la seva intenció de tancar 
l’oficina comercial que des de 1988 té ubicada a Manresa i traslladar els 
seus serveis, juntament amb part del personal, a l’oficina de Terrassa, 
 
Atès que el tancament de l’oficina tindria conseqüències molt negatives per a 
Manresa, el Bages, i les comarques veïnes del Berguedà i Anoia, que són: 
 
1. Perdre un servei d’atenció directa que té més de 250.000 usuaris 
potencials, repartits en tres comarques, i passar a dependre d’un servei 
d’atenció per via telefònica, que en aquests moments ja està col.lapsat. 
 
2. Perdre llocs de treball i una font de creació de riquesa, tant per via directa 
com indirecta, ja que l’oficina comercial, a més de crear una activitat pròpia, 
permet un important estalvi de temps i complicacions als nostres treballadors 
i treballadores. 
 
3. Perdre  el contacte directe amb les múltiples innovacions en matèria de 
telecomunicacions que s’estan produint a l’actualitat (telefonia mòbil, 
Internet, bases de dades), en un context de “societat de la informació” en el 
qual la dificultat d’accés a la innovació tecnològica serà una de les fonts més 
importants de desigualtat econòmica i social. 
 
Tots els grups municipals que integren la Corporació (GMS,ERC, IC-AUP-
EV, CIU I GMPP)  proposen al Ple l’adopció del següent 
 
A C O R D  
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1. Instar a la Companyia Telefònica d’Espanya a reconsiderar el tancament 
de la seva oficina comercial de Manresa, atenent a la  importància del servei 
que presta a Manresa, al Bages i a les comarques veïnes. 
 
2. Trametre aquest acord a la Companyia Telefònica d’Espanya”. 
 
Intervé el Sr. Collado i Llort i manifesta que aquesta és una proposta que 
ve defensada per tots els grups, i el que pretén és defensar un tema de 
capitalitat i de serveis de la ciutat de Manresa. Ja fa un temps que es va 
parlar d’aquesta possibilitat, que l’empresa Telefònica marxés de Manresa, i 
el que fan es ratificar, una altra vegada, la importància que té per la ciutat, 
per la comarca i per les comarques veïnes, que es mantingui l’oficina que 
l’empresa Telefònica té a la ciutat de Manresa.  
 
Intervé el Sr. Javaloyes i Vilalta  i diu que el GMPP, evidentment, dóna 
suport a aquesta proposició.  El Grup Popular del Parlament, l’any 1994, va 
presentar una proposició no de Llei, en la qual feia esment al mateix 
problema, i  la Generalitat la va aprovar i va fer les tasques oportunes en 
aquest aspecte. Enguany, davant la mateixa problemàtica que es planteja, 
s’ha tornat a presentar, i esperen que els grups aquí presents, i que tenen 
representació a la Cambra del Parlament de la Generalitat facin el que 
correspongui i, si més no, també els donin el vot favorable i, d’aquesta 
manera, apart d’ésser pròpiament la institució de l’Ajuntament de Manresa 
qui insti a Telefònica a què no tanqui la delegació comercial del Passeig, 
també sigui la Generalitat qui de forma oficiosa faci les gestions oportunes. 
Consideren que és important i cabdal que aquesta  oficina comercial no 
tanqui, degut al gran servei que presta i degut a les noves tecnologies que 
s’estan posant a l’abast dia a dia, amb la qual cosa és quedarien totalment 
despenjats. És aquest un dels motius bàsics i l’eix fonamental d’aquesta 
proposta, apart de la reestructuració de personal que segurament 
comportaria, amb les pèrdues de treball corresponent. Es tracta que entre 
tots aconsegueixin que l’oficina de Manresa no tanqui. 
 
Intervé el Sr. Oms i Pons  i diu que una proposició semblant a aquesta es 
va presentar fa temps i varen aconseguir l’ajornament de la clausura de 
l’oficina. Creu que és bo que en aquest moment ho tornin a demanar, s’ha 
demostrat que aquesta oficina és rendible pels manresans, i que és rendible 
per totes les comarques a les quals dóna servei i creu, que una vegada més, 
es manifesten en contra d’aquesta excessiva centralització, que portaria 
problemes a tots els usuaris. El GMCIU, amb molt de gust, ha signat aquesta 
proposta de tots els grups. 
 
El Sr. Alcalde  diu que queda molt clar quin és el sentit de tota la ciutat 
respecte a aquesta possible reordenació de Telefònica que pot comportar no 
tant el tancament de l’oficina, sinó la reducció de serveis, i s’insta a la 
Companyia Telefònica a què no realitzi un tancament d’aquestes 
característiques i una pèrdua de serveis que impliquen, lògicament, una 
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posició dins de l’àmbit de l’estructura d’aquest país en què el desequilibri 
territorial encara s’accentuaria d’una forma molt més gran. 
 
Sotmesa la proposició a votació, s’aprova per unanimitat dels presents i, per 
tant, es declara acordat: 
  
1. Instar a la Companyia Telefònica d’Espanya a reconsiderar el tancament 
de la seva oficina comercial de Manresa, atenent a la  importància del servei 
que presta a Manresa, al Bages i a les comarques veïnes. 
 
2. Trametre aquest acord a la Companyia Telefònica d’Espanya. 
 
 
8.4 PROPOSICIO DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR 

SOL.LICITANT LA CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ MUNICIPAL PER 
A LA QUALITAT DE LA SANITAT. 

 
El Secretari dóna compte de la proposició del GMPP que, transcrita, diu el 
següent: 
 
“Atès que la Reordenació Sanitaria efectuada a Manresa, ha portat uns 
profunds canvis que van preocupar i preocupan als ciutadans i que en el seu 
dia ja vàren manifestar-ho publicament. 
 
Atès que aquesta Reordenació sanitària fa que es creïn unes disfuncions 
que afecten al nivell de qualitat que hom espera d’un servei públic necessari 
per a la vida humana. 
 
Atesa la demora i les llargues llistas d’espera que des de l’aplicació de la 
reordenació han augmentat cada dia més. 
 
Atès que els compromisos adoptats en el moment de la signatura dels 
pactes de la Reordenació sanitaria a Manresa, son incomplits i no es defineix 
adequadament i clara les dates dels nous compromisos per part del SCS. 
 
Atesa la impotència de l’equip de govern davant la resignació expressada 
publicament pel Regidor de Sanitat per a poder agilitzar, i per a poder dur-se 
a terme el pacte suscrit en el seu moment. 
 
Per tot aixó, proposem al Ple Corporatiu, l’adopció del següent, 
 
A C O R D  
 
Crear una Comissió Municipal per a la Qualitat de la Sanitat, i que tingui per 
a objectius: 
 
- l’estudi de les prestacions del servei. 



 58

- denunciar les disfuncions detectades i proposar les mesures adients per la 
millora de la qualitat. 
- vetllar i denunciar, si s’escau, el nivell d’instal.lacions adequades al servei 
assistèncial. 
- fer possible una transparència respecte als pactes signats en el seu dia i el 
dia a dia que els duü a terme. 
 
Aquesta Comissió Municipal per a la Qualitat de la Sanitat hauria d’ésser 
formada per col.lectius professionals, socials, econòmics, i politics que es 
cregui convenient”. 
 
Intervé el Sr. Sotoca i Cornet  i manifesta que l’esperit d’aquesta proposta 
sorgeix de l’evolució que estan veient en la sanitat manresana en els darrers 
anys; no es cansaran de repetir que la sanitat aquí a Manresa va cada dia 
pitjor. Hi ha hagut pèrdua de llits hospitalaris, hi ha hagut pèrdua de serveis, 
hi ha hagut tancament de centres, amb les conseqüents reduccions de 
plantilles del personal sanitari. Amb tot això hi ha hagut, progressivament, 
una pèrdua de qualitat i un augment exasperant de les llistes d’esperes; en 
molts serveis, les llistes d’espera estan a uns nivells realment preocupants. 
Això preocupa al ciutadà de Manresa. Últimament, fins i tot, dos il.lustres 
metges manresans, han hagut de fer manifestacions públiques al respecte, 
concretament el Dr. Llatjós, en una revista manresana i el Dr. Corrons, 
Medalla d’Or de la Ciutat, han hagut de fer denúncia pública de com va 
marxant la sanitat manresana. El GMPP voldria que s’entengués l’esperit 
d’això, i no es cansaran de repetir-ho, no volen imposar cap mena de 
comissió, ni com ha de ser aquesta comissió, voldrien que tots plegats se 
n’adonessin que cal fer alguna cosa per controlar una miqueta, o almenys 
intentar fer-ho, de controlar aquest desgavell sanitari. Estan disposats a 
arribar a un acord amb tots, que intentin consensuar una forma de comissió 
de control d’aquesta assistència sanitària que, desgraciadament, cada dia va 
més malament. S’ha de fer alguna cosa, aquest és el seu objectiu. 
 
Intervé el Sr. Esclusa i Espinal  i diu que una proposició en aquesta línia, ja 
és el segon cop que el GMPP la presenta al Ple d’aquest Ajuntament. El 
primer cop ja es van estendre una miqueta explicant el perquè la votació era 
negativa, de la mateixa manera que aquest cop també ho serà. Recorda que 
aquest tema és competència del Servei Català de la Salut i, a partir d’aquí, hi 
ha una Llei que desenvolupa tots els òrgans de participació ciutadana; en 
aquesta Llei hi ha els terminis previstos per portar-se a terme. Una altra cosa 
és si s’han complert o no, però això és problema i competència del Servei 
Català de la Salut. No s’estendrà més en aquest tema. El que sí que vol dir 
és que ni ell personalment ni l’equip de govern no comparteixen l’expressió 
“d’impotència de l’equip de govern” o “resignació expressada públicament 
pel regidor de Sanitat...”. Ni impotència ni resignació, com equip de govern, 
com a regidors i com a partits polítics, estan treballant en la comissió de 
seguiment de l’ordenació sanitària, allà on hi ha presents tots els que van 
signar els acords. També recorda que hi ha una plataforma cívica on hi ha 
presents, apart de tots els partits polítics, el GMPP no hi és, hi ha la 
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Federació de Veïns, els Sindicats, hi ha professionals, i en aquests dos 
Consells, en aquestes dues plataformes es tracta oficialment tot el tema de 
Sanitat. Convida al GMPP a participar-hi i a no crear cap òrgan més, perquè 
aleshores seria un orgue de grills, però es pregunta amb quina credibilitat 
vindrien i amb quines medalles, i precisa que diu això de les medalles 
perquè avui el GMPP se n’ha posat algunes, en el tema de Macià, en el 
tema dels Llacs... Però, en aquest cas, si pensen en el que ha fet el PP de 
Madrid, haurien de ser medalles de cagaferro, perquè, qui és el que des de 
Madrid ha tractat més lleugerament la Sanitat Pública?, O li ha de recordar la 
taxa dels 20 duros? 0 li ha de recordar qui vol tancar hospitals públics o qui 
vol privatitzar la Sanitat? Per tant, demana el vot negatiu a la proposició del 
GMPP. 
 
El Sr. Oms i Pons manifesta que en el seu dia, quan hi havia el GMCiU a 
l’Alcaldia,  es va crear una comissió de seguiment i el GMCIU va donar-hi el 
vistiplau. Creuen que aquesta comissió de seguiment ha de tenir credibilitat i 
representar els interessos dels ciutadans. Per tant, mentre no se’ls demostri 
el contrari es mantenen en què aquesta comissió de seguiment farà la feina 
que se li va encomanar. Fóra bo i fóra interessant que aquesta comissió de 
seguiment i el seu representant en aquest Ple, els informés d’una forma 
periòdica, cada cop que hi hagués una reunió, de quins són els avenços i de 
quins són els problemes que es plantegen per tal que els ciutadans i ells, 
com a regidors interessats en la qüestió, en poguessin tenir coneixement. 
Per tant, el GMCIU, si es compleixen aquests requisits, votaran en contra de 
la proposició del GMPP. 
 
Intervé el Sr. Sotoca i Cornet  i diu que no vol entrar en polèmiques 
personals ni en el que fa el govern a Madrid, ni en els vint duros, que 
precisament no s’ha posat en marxa, no vol pas entrar en aquestes guerres 
que veu que el Sr. Esclusa té ganes d’entrar, dos no  es  barallen si un no 
vol. Insisteix en el tema que van presentar fa un any  i el tornen a presentar 
ara, perquè d’un any ençà, la cosa ha anat empitjorant. Si haguessin vist que 
fa un any es va rebutjar i la cosa hagués anat tirant millor, doncs bé. Però 
veuen que des de fa un any han augmentat les llistes d’espera, s’han tancat 
més serveis, hi ha hagut més reducció de plantilles, i el tema segueix 
així.Creuen que el Consistori, l’Ajuntament, ha de prendre cartes directes en 
l’assumpte, un assumpte en que, si bé ja sap de sobres que pertany al 
Servei Català de la Salut, també saben que el Consistori pot fer pressió, pot 
fer un control, pot tenir una influència important en aquest tema.  Per tant, i 
només per això, i no entren en d’altres consideracions, mantenen la 
proposta, i creuen que és important que facin un consens entre tots. 
Pel que fa al tema de la resignació a què ha fet esment el Sr. Esclusa, el Sr. 
Sotoca diu que en el diari del dimarts 29 d’octubre es pot llegir “el regidor de 
Sanitat,Carles Esclusa, ha lamentat la manca de recursos pressupostaris del 
Servei Català de la Salut per construir els Centres d’Assistència Primària 
pendents”. El titular és “ l’Ajuntament de Manresa resignat”.    
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El Sr. Esclusa i Espinal   diu que no farà menció dels titulars del Regió 7. 
Pel que fa a la intervenció del Sr. Oms, diu que es comprometen, dintre de la 
Comissió del SAC, a informar periòdicament de tal com van les reunions de 
la Comissió de Seguiment de la Reordenació Sanitària. 
 
Sotmesa la proposició  a votació, es rebutjada per 22 vots negatius ( 8 GMS, 
3 GMERC, 2 GMIC-A-EV i 9 GMCIU) i 3 vots afirmatius (GMPP). 
 
9.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
Sotmesa a votació conjunta la prèvia i especial declaració d’urgència dels 
dos assumptes sobrevinguts presentats, de conformitat amb el que preveu 
l’art. 51 del RDLEG 781/1986, i l’art. 51.1.e) del ROM, és aprovada per 
unanimitat dels 25 membres presents i, per tant, s’entra en el coneixement 
dels dos assumptes següents: 
 
9.1 AUTORITZAR L’ENTITAT MERCANTIL APARCAMIENTOS DE 

CATALUÑA, SA, ADJUDICATÀRIA DE LA CONCESSIÓ 
ADMINISTRATIVA DE LA CONSTRUCCIÓ I EXPLOTACIÓ D’UN 
APARCAMENT SOTERRANI PER AUTOMÒBILS DE TURISME A 
LA PLAÇA PORXADA, PER AL TANCAMENT NOCTURN DE 
L’ESMENTADA INSTAL.LACIÓ, A PARTIR DE LES 22,30 H I FINS 
LES 6,30 H. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que l’Ajuntament de Manresa, mitjançant acord plenari adoptat el dia 
19 de novembre de 1991 va adjudicar la concessió administrativa de la 
construcció i explotació d’un aparcament soterrani per automòbils de turisme 
a la Plaça Porxada, a l’entitat mercantil APARCAMIENTOS DE CATALUÑA, 
SA (CIF A 59790147 - Avinguda Diagonal 523). 
 
Atesa la instància de referència registre d’entrada 18.845/30.07.1996 
presentada pel senyor Francesc Brugada Casulà, en la seva qualitat de 
director d’explotació d’APARCAMIENTOS DE CATALUÑA, SA, en la qual 
sol·licita que l’Ajuntament de Manresa autoritzi el tancament de l’aparcament 
durant la nit, a partir de les 22,30 hores i fins a les 6,30 hores. 
 
Vist l’informe emès per cap de grup de Circulació i Transports en data 3 
d’octubre de 1996 
 
Com a regidor-delegat de Via Pública, proposo al ple de la corporació 
l’adopció del següent 
 
 

A C O R D 
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Autoritzar l’entitat mercantil APARCAMIENTOS DE CATALUÑA, SA, 
adjudicatària de la concessió administrativa de la construcció i explotació 
d’un aparcament soterrani per automòbils de turisme a la Plaça Porxada, per 
al tancament nocturn de l’esmentada instal·lació, a partir de les 22,30 hores i 
fins les 6,30 hores, supeditant aquesta autorització al compliment de les 
correccions que puguin formular els serveis tècnics municipals, en especial 
pels tancaments de l’aparcament durant els caps de setmana. 
 
Així mateix, aquesta autorització s’atorga sens perjudici que sigui possible 
l’entrada i sortida de la instal·lació per part dels titulars de places 
d’aparcament en règim de cessió d’ús, abonament o similars, durant els 
períodes de temps en què l’aparcament estigui tancat. “ 
 
Intervé el Sr. Canongia i Gerona  i manifesta que el present dictamen ve 
com a resposta a una sol.licitud de l’empresa Aparcamientos de Cataluña, 
SA, concessionària de l’aparcament de la Plaça Porxada, en la qual sol.licita 
el tancament en hores nocturnes, dels dies laborables, de l’aparcament, de 
cara a l’aparcament de rotació, de pagament. Aquest dictamen, amb uns 
acords que han mantingut amb ells, ve en compensació a què ells han 
arranjat la rampa de sortida de l’aparcament, que tenia certs problemes de 
visibilitat i que generava un cert perill pels conductors i vianants de la Cra. de 
Vic. Entenen que és un bon canvi, ells han fet unes obres de millora i 
l’Ajuntament cedeix en aquest tancament nocturn. 
 
Intervé el Sr. Oms i Pons  i diu que aquest és l’únic aparcament que té 
Manresa, de concessió administrativa per part de l’Ajuntament. Una ciutat 
com Manresa creuen que necessita un aparcament al centre, obert les 24 
hores del dia, per quant, qualsevol persona, qualsevol transeünt, necessita 
que hi hagi un aparcament obert. Manresa no pot renunciar a tenir un 
aparcament obert les 24 hores del dia, per moltes circumstàncies que ara no 
s’allargarà a expressar, com poden ser, sortides d’espectacles, emergències 
que poden haver-hi de persones que arriben a altes hores i no vulguin deixar 
el  cotxe al carrer, etc.  Per tant, creuen que, per evitar això,  hi podria haver 
altres qüestions, com pot ser revisar el termini de l’explotació, revisar el preu 
de concessió administrativa, i si és que hi ha un problema de costos, intentar 
trobar altres fórmules que no sigui el tancament nocturn. Proposarien que 
s’intentés negociar amb la propietat aquestes alternatives que han plantejat 
per evitar el tancament nocturn i que la propietat pogués defensar el seu 
compte d’explotació, que es deixés sobre la taula i que s’intentés negociar 
amb aquests paràmetres. La concessionària ja va demanar 100 places més 
d’aparcament, el GMCIU li va donar permís, i si ara aquesta qüestió no és 
rendible, ho lamenten molt, però consideren que aquest és un servei públic 
que s’ha de mantenir a Manresa, i creuen que es poden trobar solucions 
alternatives que no siguin la de tancar a la nit. 
 
El Sr. Canongia i Gerona  diu al Sr. Oms que si els problemes del compte 
d’explotació d’aquesta empresa se solucionessin només amb la mesura de 
tancar a la nit, estarien tots molt contents, però el problema és bastant més 
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greu, és bastant més pelut que aquest. Amb això vol dir que algunes de les 
mesures que proposa el Sr. Oms, tard o d’hora arribaran a aquest Saló de 
Plens, per intentar reconduir la situació d’aquesta empresa. L’argumentació 
del Sr. Oms té un cert pes, la necessitat que a Manresa hi hagi un 
aparcament obert les 24 hores del dia, és una necessitat objectiva, però li ha 
de dir que a la ciutat de Manresa, avui hi ha un aparcament que funciona les 
24 hores del dia, és un aparcament privat, no públic, però existeix, amb la 
qual cosa, qualsevol ciutadà transeünt que vingui a la ciutat de Manresa, té 
cobertes aquestes necessitats; evidentment no és un aparcament públic, i al 
ser privat, els gestors del mateix en qualsevol moment poden canviar el 
règim, però sí que en aquests moments existeix. 
 
El Sr. Oms i Pons  diu que, evidentment hi ha un aparcament que està 
obert, però és un aparcament que funciona per entesos, per gent que són 
del país, perquè si entra a partir de les 12 de la nit, allà on diu pàrking, la 
porta està abaixada, s’ha d’entrar en direcció contrària, ha de trucar un 
timbre, li han d’obrir una porta, i això és per gent molt introduïda en el tema, 
ell ho sap, el Sr. Canongia ho sap, però un Sr. que vingui de Cáceres o de 
Madrid, no trobarà cap aparcament obert. 
 
El Sr. Canongia i Girona  replica el Sr. Oms que considera els senyors de 
Cáceres i de Valladolid molt ignorants, però qualsevol ciutadà que va pel 
món se sol espavilar, i quan té necessitat d’alguna cosa, li pot garantir que la 
sap trobar . Per sort, tenen una Policia Local que patrulla les 24 hores del dia 
i està per assessorar als ciutadans i, de tant en tant, ho sol fer. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 13 vots afirmatius ( 8 GMS, 3 
GMERC, 2 GMIC-A-EC), 9 vots negatius ( GMCIU) i 3 abstencions (GMPP) i, 
per tant, es declara acordat: 

 
Autoritzar l’entitat mercantil APARCAMIENTOS DE CATALUÑA, SA, 
adjudicatària de la concessió administrativa de la construcció i explotació 
d’un aparcament soterrani per automòbils de turisme a la Plaça Porxada, per 
al tancament nocturn de l’esmentada instal·lació, a partir de les 22,30 hores i 
fins les 6,30 hores, supeditant aquesta autorització al compliment de les 
correccions que puguin formular els serveis tècnics municipals, en especial 
pels tancaments de l’aparcament durant els caps de setmana. 
 
Així mateix, aquesta autorització s’atorga sens perjudici que sigui possible 
l’entrada i sortida de la instal·lació per part dels titulars de places 
d’aparcament en règim de cessió d’ús, abonament o similars, durant els 
períodes de temps en què l’aparcament estigui tancat.  
 
9.2 APROVAR EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 

REGULADORES DEL CONTRACTE DE SERVEIS CONSISTENT EN 
EL MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LES INSTAL.LACIONS 
D’ENLLUMENAT PÚBLIC I SEMAFÒRIQUES DE LA CIUTAT. 
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El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
“ Atès que properament finalitza la concessió administrativa del servei 
municipal de manteniment i conservació de les instal·lacions d’enllumenat 
públic i semafòriques en el terme municipal de Manresa. 
 
Atès que s’ha procedit a l’elaboració d’un nou plec de clàusules 
administratives que regirà aquest servei, adequant-lo a la Llei 13/1995, de 18 
de maig, de contractes de les administracions públiques. 
 
Vistos els informes tècnic i jurídic que figuren a l’expedient. 
 
De conformitat amb el Títol IV del Llibre II de la Llei 13/1995, de 18 de maig, 
de contractes de les administracions públiques, com a regidor-delegat de Via 
Pública, proposo al ple de la corporació l’adopció del següent 
 

A C O R D 
 
 

PRIMER. Aprovar el plec de clàusules administratives reguladores del 
contracte de serveis consistent en el manteniment i conservació de les 
instal·lacions d’enllumenat públic i semafòriques de la ciutat de Manresa. 
 
SEGON. Aprovar l’expedient de contractació del contracte de serveis indicat, 
per un termini de 4 anys comptats a partir de la data d’inici del servei, amb 
un pressupost anual màxim d’explotació de 56.106.389 PTA (inclòs l’IVA),  a 
adjudicar per concurs públic mitjançant procediment obert, de conformitat 
amb l’article 209.3 de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes de les 
administracions públiques. 
 
TERCER. Sotmetre a informació pública pel termini de 15 dies el plec de 
clàusules administratives aprovat en el punt primer d’aquest acord i de forma 
simultània convocar el concurs públic, mitjançant anunci a publicar en el 
Diari Oficial de les Comunitats Europees, en el Boletín Oficial del Estado, en 
el  Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona. Si es presentessin reclamacions contra el plec del 
contracte durant el termini de la seva informació pública, s’estarà al que 
disposa l’article 122 apartat 2n del Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18 
d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions vigents en matèria 
de règim local. 
 
QUART. Facultar al senyor alcalde per a la signatura de la documentació 
necessària per a la complimentació de l’expedient”. 
 
Intervé el Sr. Canongia i Gerona i diu que si en l’anterior punt intentaven 
redreçar un nyap que els havien deixat en l’anterior legislatura, en aquest 
dictamen ha de reconèixer que intenten millorar un encert que van tenir i ho 
reconeix ell, que va ser una de les persones que va ser més crítica en el 
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moment en què es va prendre aquesta decisió. Intenten millorar, en el que 
sigui possible, a llocs on el grup de CiU van iniciar. Pensen que és un bon 
plec de clàusules, l’experiència adquirida durant aquest anys ha permès 
veure els forats que hi havia, els sembla que el milloren el suficient com per 
sentir-se orgullosos de la feina que han fet els tècnics.  
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres 
presents. 
 
10.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL.LACIONS 
 
10.1 PREGUNTA NÚM. 1 DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU 
 
El Secretari dóna compte de la pregunta que, transcrita, diu el següent: 
 
“ Referent a la problemàtica del seguiment tècnic del mercat de Puigmercadal i 
segons la convocatòria pública d'una plaça de tècnic de mercats. 
 
El Grup Municipal de CiU  
 
PREGUNTA 
 
 
-S'ha cobert aquesta plaça ? 
 
-En cas afirmatiu en quin punt es troben els treballs i els informes tècnics 
d'aquest nou responsable de mercats ?. 
 
-Com s'ha resolt la concessió de l'empresa que gestiona el mercat de 
Puigmercadal ?.”  
 
El Sr. Esclusa i Espinal,  referent al primer apartat de la pregunta respon que 
sí, que s’ha cobert aquesta plaça. Es van presentar unes 25 persones 
aproximadament per tenir accés a aquesta plaça, i s’ha donat el cas que qui 
l’ha obtinguda és una persona que ja treballa a l’Ajuntament de Manresa. De 
moment, no està exercint, però pensen que imminentment, si no és aquesta 
setmana serà la setmana vinent, aquesta persona començarà anar a treballar 
al mercat de Puigmercadal. Per tant, pel que fa a la segona part de la pregunta, 
no han començat a treballar fins que aquesta persona realment trepitgi el 
mercat de Puigmercadal. 
Referent a com s’ha resolt la concessió de l’empresa que gestiona el mercat de 
Puigmercadal, diu que s’estan seguint els tràmits de recuperar la gestió i la 
concessió de l’empresa i, com que tot és problema de papers, problemes 
burocràtics, estan convençuts que abans d’acabar l’any estarà resolta aquesta 
problemàtica i podran començar l’any 97 amb el nou director i gestionar 
directament des de l’Ajuntament de Manresa el mercat de Puigmercadal.  
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10.2 PREGUNTA NÚM. 2 DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU 
 
El Secretari dóna compte de la pregunta que, transcrita, diu el següent: 
 
“ En el Ple del 19 de febrer d'enguany es va aprobar cedir a la Lliga per a la 
protecció d'animals i plantes la cessió de l'ús de 1920 m2 dels terrenys de Can 
Poc Oli per continuar desenvolupant les seves activitats. 
 
El Grup Municipal de CiU  
 
 
PREGUNTA 
  
 
-S'han cedit finalment aquests 1920 m2 ,s'ha notificat aquesta intenció a l'entitat 
? 
-Quan hi ha la previssió d'arrenjar el mur, segons el conveni signat per aquest 
ajuntament el 10 de desembre del 1993, en el qual ens comprometiem a 
resoldre aquesta obra abans del 31 de desembre d'enguany ?.  
 
Intervé el Sr. Esclusa i Espinal i, pel que fa a la cessió dels 1920 m2, diu que 
en el Ple del mes de febrer es va aprovar la concessió, el mes de març  es va 
notificar a l’entitat i, a més, en aquest últim mes se’ls ha tornat a notificar 
donant-los-hi els plànols i totes les mides del terreny cedit. 
Pel que fa a la previsió d’arranjar el mur, segons conveni signat per aquest 
Ajuntament, el Sr. Esclusa diu que aquest any 1996 no es portarà a terme i 
depenent de les disponibilitats econòmiques, intentaran fer-ho l’any 1997. 
 
10.3 PREGUNTA NÚM. 3 DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU 
 
 
“ D'acord amb el que se'ns va dir en el Ple del dia 20 de novembre de 1995 on 
se'ns informava que el Centre de Creació d'Empreses,subvencionat pel FEDER 
,hauria d'estar finalitzat el mes de desembre d'enguany. 
 
El Grup Municipal de CiU  
 
PREGUNTA 
 
Quan es posarà en funcionament ?.” 
 
El Sr. Collado i Llort  respon que des de fa uns mesos s’estan fent les 
obres, que finalitzaran al voltant del mes de març. En principi, com que és un 
projecte comú del FEDER, no hi ha cap problema perquè es pugui fer. 
 
10.4 PREGUNTA NÚM. 4 DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU 
 
El Secretari dóna compte de la pregunta que, transcrita, diu el següent: 
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“D’acord amb la nostra proposta presentada al Ple del 14 de novembre de 
1995, on s’acordava per unanimitat de tots els grups municipals que l’equip 
de govern estudiés la fórmula més adequada per tal de que els pensionistes 
amb recursos limitats obtinguessin la gratuïtat del bitllet d’autobús, fixant-se 
un termini màxim fins al 31 de desembre d’enguany, i atès que s’acosta 
l’esmentat termini. 
 
El Grup Municipal de CiU 
 
PREGUNTA 
 
- S’aplicarà l’esmentada reducció en el termini acordat en el Ple del 14-11-
95?  
 
- Com està l’estudi de la racionalització de les línies d’autobús? “ 
 
Intervé el Sr. Canongia i Gerona i respon que molt probablement no podrà 
ser aplicat l’acord en els terminis aprovats pel Ple; tot i així, l’equip de govern 
es manté i es ratifica en implantar aquests descomptes. 
L’estudi de racionalització de les línies d’autobús està força avançat, tot i la 
seva complexitat, i esperen que el puguin presentar en breus dies. 
 
10.5 PREGUNTA NÚM. 5 DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU 
 
El Secretari dóna compte de la pregunta que, transcrita, diu el següent: 
 
“ Referent al tema del control dels coloms a la nostra ciutat i de les mesures 
que s'estan aplicant que no semblen prou efectives, 
 
El Grup Municipal de CiU 
 
 
PREGUNTA 
 
Quines mesures de l'estudi s'han aplicat i quina valoració en fa l'equip de 
govern ?.” 
 
Intervé el Sr. Esclusa i Espinal  i respon que, tal i com ja van comunicar, a 
finals de mes d’agost, principis de setembre, van iniciar l’aplicació per reduir 
la població de coloms, per arribar a un nombre ideal que pogués suportar el 
medi o equilibrar la població. Aquest és un programa llarg, no es fa ni en un 
mes ni en dos. Com és sabut i notori, aquest tema ha quedat modificat per 
les obres de la Plaça Sant Domènec, és un canvi de situació i estan mirant 
com reconduir la línia que van començar el mes de setembre; estan 
analitzant on ha anat la població i, a partir d’aquí, continuar en el programa 
fins arribar a què aquesta reducció sigui la idònia. 
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Quant a la valoració que en fa l’equip de govern, diu que pel poc temps que 
fa que estan posant en pràctica el programa, la valoració ha estat positiva i 
aproximadament han fet una reducció d’un 15% de la població de coloms. 
 
 
 
10.6 PREC DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP 
 
El Secretari dóna compte del prec que, transcrit, diu el següent: 
 
“Davant dels fets que han tingut lloc al País Basc, el Grup Municipal del 
Partit Popular, demana: 
 
Que consti en acta el rebuig del GMPP al segrest del Sr. José Antonio 
Ortega Lara i del Sr. Cosme Delclaux, i el desig que siguin posats en 
llibertat.” 
 
El Sr. Alcalde manifesta que, com Alcalde, es fa seu aquest rebuig del 
segrest del Sr. Ortega Lara i del Sr. Cosme Delclaux, perquè 
independentment dels problemes que pugi haver-hi al País Basc, la llibertat 
és un dret fonamental, amb la qual cosa, desitja, com desitja el Sr. Arderiu 
que siguin posats en llibertat properament. 
 
I en no haver-hi més assumptes per tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, 
però abans dóna l’enhorabona al regidor Sr. Josep Ma. Clotet i a la seva 
esposa per la seva recent paternitat;  quan són les 22 h i 25 min. 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 
.................... 
         Vist i plau 
El Secretari        L’Alcalde, 
       


