
 
 
Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Manresa, el dia 20 de 
setembre de 1994, es reuneixen els Srs. que tot seguit es diran, a l'objecte de celebrar 
sessió del Ple de la Corporació núm. 11, amb caràcter ordinari, en primera convo-
catòria.  
 
 
 
ASSISTENTS: 
 
    Alcalde-President 
 
    Il.lm. Sr. Juli Sanclimens Genescà 
  
    Tinents d'Alcalde 
 
    Sr. Marcel.lí Llobet Corominas 
    Sr. Francesc De Puig Viladrich 
    Sr. Pere Oms Pons 
    Sr. Eduard Bohígas Santasusagna 
    Sr. Josep Maria Sala Rovira 
    Sra. Teresa Just Riba 
    Sra. Maria Rosa Riera Montserrat 
 
    Regidors 
 
    Sr. Pere Sobrerroca Camps 
    Sr. Antoni Berenguer Casas 
    Sr. Jordi Rodó Rodà 
    Sr. Pere Vilarasau Serracanta 
    Sr. Manuel Cano Navarro 
    Sr. Jordi Valls Riera 
    Sr. Joaquim García Comas 
    Sr. Jacint Carrió Vilaseca 
    Sr. Joaquim Collado Llort 
    Sr. Joan Carles Canongia Gerona 
    Sra. Mª Angels Crusellas Serra 
    Sr. Ignasi Perramon Carrió 
    Sr. Carles Esclusa Espinal 
    Sr. Magí Mas Font                                               Sr. Josep 
Balet Oller 
                                                                    Secretari General 
   
    Sr. Miquel Corbella Pijuan 
 
    Interventor 
 
    Sr. Josep Trullàs Flotats 
 



 
ABSENTS: 
     
    Sr. Jordi Marsal Muntalà 
    Sra. Carme Vidal Vintró 
 
 
 
Oberta la sessió per la Presidència, essent les 20 h i 10 min de la tarda del dia 20 de 
setembre de 1994, i després de comprovar el quòrum d'assistència perquè pugui ser 
iniciada, es procedeix tot seguit a conèixer els assumptes compresos en l'ordre del dia 
següents: 
 
1.- APROVACIO ACTA ANTERIOR 
 
El President pregunta si cap membre del Consistori ha de formular alguna observació 
a l'acta de la sessió anterior, que va tenir lloc el dia 19 de juliol de 1994, la còpia de la 
qual s'ha distribuït juntament amb la convocatòria, i en no formular-se cap observació 
es considera i es declara aprovada per unanimitat dels 23 membres presents, l'acta de 
la sessió anterior que correspon al dia 19 de juliol de 1994, sense cap modificació. 
 
2- QüESTIONS PRèVIES 
 
2.1 CONTROL I FISCALITZACIO PEL PLE DELS ORGANS DE GOVERN DE LA 

CORPORACIO I, EN CONCRET, DELS ACORDS ADOPTATS PER LA 
COMISSIO DE GOVERN, EN LES SEVES SESSIONS NUMS. 28 A 36, 
CORRESPONENTS ALS DIES 11, 18 I 25 DE JULIOL I 1, 8, 16, 22 I 30 
D'AGOST, I 5 DE SETEMBRE DE 1994, RESPECTIVAMENT,  I PEL 
REPARTIMENT QUE DE LES ACTES DE LES MATEIXES S'HA EFECTUAT 
ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLITICS, EN ELS TERMES DE 
L'ARTICLE 22.2 a) DE LA LLEI 7/85, DE 2 D'ABRIL I DELS ARTICLES 104 I 
113.1.b) DEL RD 2568/86, DE 28 DE NOVEMBRE. 

 
Per assentiment dels presents queden assabentats  del contingut dels acords i actes 
de les sessions de la Comissió de Govern de dates 11, 18 i 25 de juliol i 1, 8, 16, 22, 
30 d'agost i 5 de setembre de 1994, mitjançant la distribució dels esborranys 
corresponents als portaveus dels grups municipals, i es dóna per acomplert el tràmit de 
control i fiscalització dels articles 22-2 a) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, i dels articles 104 i 
113.1.b) del RD 2568/86, de 28 de novembre. 
 
2.2 CONTROL I FISCALITZACIO PEL PLE DELS ORGANS DE GOVERN DE LA 

CORPORACIO I, EN CONCRET, DELS DECRETS DEL SR. ALCALDE-
PRESIDENT I ELS SEUS DELEGATS, MITJANÇANT DONACIO DE COMP-
TE, EN ELS TERMES DE L'ARTICLE 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. 

 
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, quedant acomplert 
per l'assentiment unànime dels presents el tràmit de control i en concret, del Decret de 
l'Il.lm. Sr. Alcalde-President, de data 22-7-94 sobre apel.lació de Sentència que resol 



estimar demanda interposada per Telefònica contra l'Ajuntament i contra Tracción y 
Transportes, S.A, en els termes de l'articles 22-2 a) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, i 
articles 42 i 104 del RD 2568/86, de 28 de novembre. 
 
2.3 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA, DE DATA 12-7-94, SOBRE 

ACORDS ADOPTATS PER LA COMISSIÓ DE GOVERN 
 
Vist el Decret de l'Alcaldia, de data 12-7-94 que, transcrit, diu el següent: 
 
"En compliment de l'acord adoptat pel Ple d'aquest Ajuntament en sessió plenària del 
dia 16 de desembre de 1987, sobre delegació en la Comissió de Govern de la 
competència prevista als arts. 22.2 j) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i 50.2 l) de la llei 
8/1987, Municipal i de Règim Local de Catalunya, sobre exercici de les accions 
administratives i judicials, sempre que l'Ajuntament sigui part demandada o 
denunciada, donant-ne compte posterior al Ple. 
 
Aquesta Alcaldia-Presidència ha resolt donar compte al Ple dels acords adoptats per la 
Comissió Municipal de Govern, sobre la matèria des de l'1 d'abril fins el 30 de juny de 
1994: 
 
COMISSIó DE GOVERN DEL DIA 11 D'ABRIL DE 1994 
 
"1r.- APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera instància i, 
en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos 
municipals, en relació al recurs contenciós-administratiu, que ha estat designat amb el 
número 161/94 interposat per part de la UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE 
CATALUNYA contra aquest Ajuntament sobre les Contribucions Especials, liquidació 
núm. 993.51783, derivades de l'urbanització del carrer Bernat de Cabrera i sector, 
davant la Secció Tercera de la Sala del contenciós-administratiu del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya". 
 
"1r.- APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera instància i, 
en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos 
municipals, en relació al recurs contenciós-administratiu, que ha estat designat amb el 
número 2792/93 interposat per part de la UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE 
CATALUNYA contra la resolució d'aquest Ajuntament de data 13-09-93, 
desestimatòria del recurs de reposició interposat contra la liquidació girada pel 
concepte d'Impost sobre construccions, instal.lacions i obres, per l'execució de 
diverses obres en l'Escola Universitària de Manresa, davant la Secció Primera de la 
Sala del contenciós-administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya". 
 
 
COMISSIÓ DE GOVERN DEL DIA 25 D'ABRIL DE 1994 
 
"1r.- APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració, en concepte de 
coadjuvant, en la primera instància i, en el seu cas, successives fins a aconseguir 
sentència favorable als interessos municipals, en relació  al recurs contenciós-
administratiu, que s'ha designat amb el número 2.155/93-A, per part de la 
FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE VEÏNS DE MANRESA contra la resolució de 29 



de març de 1993, de modificació de tarifes del servei de transport urbà de viatgers de 
superfície del municipi de Manresa". 
 
"1r.- APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera instància i, 
en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos 
municipals, en relació al recurs contenciós-administratiu número 2.645/93 interposat 
per part de l'ORGANISME AUTÒNOM DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ 
DE BARCELONA, contra resolucions d'aquest Ajuntament de 16/08/93 i 20/10/93, 
desestimatòries del recurs contra l'acord de 22/04/93 declarant perjudici de valors per 
responsabilitat en primer, segon i tercer grau corresponent a rendició de comptes de 
l'exercici 1985, davant la Secció Primera de la Sala del Contenciós-Administratiu del  
de la Sala del contenciós-administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya". 
 
 
COMISSIó DE GOVERN DEL DIA 16 DE MAIG DE 1994 
 
"1r.- APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera instància i, 
en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos 
municipals, en relació al recurs contenciós-administratiu, que ha estat designat amb el 
número 443/94 interposat per part de PROMOTORA MANRESANA DE VIVIENDAS 
SOCIALES, S.A., contra l'Ajuntament sobre acord plenari de data 21-12-93 mitjançant 
el qual s'aprovà definitivament el projecte d'urbanització del c/ Bertran de Castellbell, 
demorant la seva eficàcia a la modificació del Pla General en curs, davant la Secció 
Tercera de la Sala del contenciós-administratiu del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya". 
 
 
COMISSIÓ DE GOVERN DEL DIA 30 DE MAIG DE 1994 
 
"1r.- APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera instància i, 
en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos 
municipals, en relació al recurs contenciós-administratiu, que ha estat designat amb el 
número 576/94 interposat per part de BILSBE, S.A., contra l'Ajuntament sobre la 
desestimació del recurs de reposició i l'acord de data 16-02-94 mitjançant el qual es 
suspenia l'atorgament de la llicència de parcelació de terenys, edificació i 
enderrocament en determinats àmbit i carrers, davant la Secció Tercera de la Sala del 
contenciós-administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya". 
 
"1r.- APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera instància i, 
en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos 
municipals, en relació al recurs contenciós-administratiu, que ha estat designat amb el 
número 259/94 interposat per part de la CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE 
BARCELONA "La Caixa" contra l'Ajuntament sobre la resolució de data 13-12-93, 
desestimatòria del recurs de reposició interposat reclamant la devolució de la quota 
ingressada pel concepte de l'Impost d'Activitats Econòmiques, davant la Secció 
Primera de la Sala del contenciós-administratiu del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya". 
 
COMISSIó DE GOVERN DEL DIA 13 DE JUNY DE 1994 
 



"1r.- APROVAR LA PERSONACIÓ de l'Ajuntament de Manresa davant el Jutjat de 
Primera Instància núm. 5 de Manresa en el judici declaratiu de menor quantia amb el 
núm. d'actuacions 227/94, iniciat per demanda formulada contra aquest Ajuntament en 
reclamació de quantitat a conseqüència d'un accident esdevingut el dia 30 d'agost de 
1991 a la Plaça Milcentenari de Manresa, pel Sr. DANIEL YERRO TRESERRAS". 
 
2.4 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA, DE DATA 25-7-94, PEL 

QUAL ES FORMULA DESESTIMENT DE L'ACCIÓ DE TERCERIA DE 
MILLOR DRET, INICIADA PER AQUEST AJUNTAMENT CONTRA PERE 
MARTÍ FARRERAS I LA "CAJA DE PENSIONES PARA LA VEJEZ Y DE 
AHORROS DE CATALUÑA Y BALEARES". 

 
Vist el Decret de l'Alcaldia de data 25-7-94 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que per Decret de l'Alcalde-President del dia 6 de juny de 1994 va resoldre's 
interposar terceria de millor dret a favor d'aquest Ajuntament i a través del procediment 
declaratiu de cognició respecte dels bés immoblers embargats preventivament a favor 
de la CAJA DE PENSIONES PARA LA VEJEZ Y DE AHORROS DE CATALUÑA Y 
BALEARES, a causa del judici executiu 792/91-C seguit al Jutjat de Primera Instància 
número 6 de Barcelona, contra PERE MARTÍ FARRERAS, destinatari de l'expedient 
de constrenyiment número 39.211.559 seguit contra ell per un deute tributari de 
684.018,-ptes. 
 
Atès que s'ha pogut comprovar que l'anotació preventiva d'embargament a favor de la 
CAJA DE PENSIONES PARA LA VEJEZ Y DE AHORROS DE CATALUÑA Y 
BALEARES està caducada, per haver transcorregut més de quatre anys des de la 
data de la seva inscripció, tal i com disposen els articles 86 i següents de la Llei 
Hipotecària, i per tant l'anotació preventiva d'embargament a favor de l'Ajuntament és 
automàticament la primera que tindrà efectes. 
 
Atesos els informes que consten a l'expedient, de la Cap del Servei dels Serveis 
Jurídics i de Programació i del Cap de Secció de Tresoreria. 
 
Aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les facultats que legalment té atribuïdes HA 
RESOLT: 
 
FORMULAR DESISTIMENT davant del Jutjat de Primera Instància número 6 de 
Barcelona, de l'acció de terceria de millor dret, iniciada per aquest Ajuntament contra 
PERE MARTÍ FARRERAS i la CAJA DE PENSIONES PARA LA VEJEZ Y DE 
AHORROS DE CATALUÑA Y BALEARES, en el judici declaratiu de cognició número 
792/81-3a., per haver caducat l'anotació preventiva d'embargament que consta al 
Registre de la Propietat de Manresa a favor d'aquella institució d'estalvi, i fer-se 
innecessària, per tant, la declaració judicial de preferència a favor de l'anotació de 
l'Ajuntament." 
 
2.5 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA, DE DATA 29-7-94, PEL 

QUAL ES PROCEDEIX A LA SUBSTITUCIÓ TRANSITÒRIA REGLAMENTA-
RIA DE L'ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 

 
Vist el Decret de l'Alcaldia, de data 29-7-94 que, transcrit, diu el següent: 



 
"Atès que aquesta Alcaldia-Presidència s'haurà d'absentar temporalment, per 
vacances, durant els dies compresos entre l'1 i el 24 d'agost de 1994, ambdós 
inclosos, raó per la qual s'ha de procedir a la substitució transitòria reglamentària. 
 
Tenint en compte 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'art. 18,b) del ROM i l'article 47 del ROF, determinen que 
els Tinents d'Alcalde substitueixen transitòriament en la totalitat de les seves funcions i 
per ordre del seu nomenament a l'Alcalde, en els casos de vacant, absència o malaltia. 
 
Vist el Decret d'aquesta Alcaldia de 17 de juny de 1991, pel que es van efectuar 
nomenaments de Tinents d'Alcalde entre els membres de la Comissió de Govern i es 
va establir l'ordre de substitució a l'Alcaldia. 
 
Per tot això, 
 R E S O L C 
 
PRIMER.- Que durant l'esmentada absència temporal de l'Alcalde titular, per 
vacances, durant els dies compresos entre l'1 i el 24 d'agost de 1994, ambdós 
inclosos, la totalitat de les funcions de l'Alcaldia seran assumides, transitòriament, pel 
segon Tinent d'Alcalde, Sr. Francesc de Puig i Viladrich, que substituirà amb caràcter 
d'Alcalde accidental al titular, atesa l'absència reglamentària del primer Tinent 
d'Alcalde. 
 
SEGON.- Notificar aquesta Resolució al segon Tinent d'Alcalde, Sr. Francesc de Puig i 
Viladrich. 
 
TERCER.- Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en 
compliment i als efectes d'allò disposat en l'article 44.2 del ROF, en concordança amb 
l'art. 13.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administra-
cions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 
 
QUART.- Donar compte d'aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió que 
celebri, d'acord amb l'art. 44.4 del ROF." 
 
2.6 DONAR COMPTE DEL DECRET DEL TINENT D'ALCALDE D'HISENDA, DE 

DATA 8-8-94, PEL QUAL ES DECLARA EMERGENT L'OBRA DE SUBSTI-
TUCIÓ DELS CABLES DE L'ASCENSOR SITUAT A L'EDIFICI MUNICIPAL DE 
LA PLAÇA MAJOR NÚM. 5 

 
Vist el Decret del Tinent d'Alcalde d'Hisenda, de data 8-8-94 que, transcrit, diu el 
següent: 
 
"Atès que per part de l'enginyer Cap de la Secció de Política Ambiental s'ha emès 
informe, en data 3 d'agost de 1994, en el que proposa que l'empresa ASCENSORES 
SILVES, SA procedeixi, al més aviat possible, a substituir els cables de l'ascensor 
situat a l'edifici municipal de la plaça Major núm. 5, per un import de 138.132 pessetes 
(inclòs l'IVA) i també comunica que fins que no sigui executada aquesta obra, com a 
mesura cautelar, aquest ascensor restarà clausurat. 



 
Com a Tinent d'Alcalde d'Hisenda de l'Ajuntament de Manresa, actuant per delegació 
del senyor Alcalde-President, d'acord amb les atribucions conferides mitjançant decret 
de 17 de juny de 1991 i de conformitat amb el que prescriu l'art. 21 lletra j) de la Llei 
7/85 Reguladora de les Bases de Règim Local i l'art. 267 de la Llei Municipal de 
Catalunya, en concordança amb l'art. 117 del R.D.L. 781/86 de 18 d'abril  -Text Refós 
R.L.- i amb l'art. 158.6 de la Llei 39/88 d'Hisendes Locals, en matèria de contractació 
d'obres d'emergència i no existint crèdit pressupostari, resolc: 
 
1r.- Declarar emergent l'OBRA DE SUBSTITUCIÓ DELS CABLES DE L'ASCENSOR 
SITUAT A L'EDIFICI MUNICIPAL DE LA PLAÇA MAJOR NÚM. 5, degut al seu mal 
estat. Aquesta situació ha portat a clausurar l'aparell com a mesura cautelar. 
 
2n.- Aprovar, a l'empara del que disposa l'article 21, J) de la Llei 7/85 de 2 d'abril, una 
despesa extraordinaria de 138.132 pessetes i habilitar per atendre aquesta despesa 
una partida pressupostaria amb la denominació d'obra emergent de l'OBRA DE 
SUBSTITUCIÓ DELS CABLES DE L'ASCENSOR SITUAT A L'EDIFICI MUNICIPAL 
DE LA PLAÇA MAJOR NÚM. 5, de conformitat amb l'art. 267 de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya en concordança amb l'art. 117 del R.D.L. 781/86 de 18 
d'abril -Text Refós R.L.- i amb l'art. 158.6 de la Llei 39/88 d'Hisendes Locals. Determi-
nant-se que la despesa haurà de justificar-se mitjançant factura conformada pel tècnic 
responsable i aprovada per l'órgan municipal competent. 
 
3r.- Contractar, amb caràcter emergent l'OBRA DE SUBSTITUCIÓ DELS CABLES DE 
L'ASCENSOR SITUAT A L'EDIFICI MUNICIPAL DE LA PLAÇA MAJOR NÚM. 5 i 
adjudicar-la a l'entitat mercantil ASCENSORES SILVES, SA (CIF A-78448313, Via 
Favència, 67, bl. 7, local 8B, 08033-Barcelona), per un pressupost de 138.132 ptes. 
(inclòs l'IVA), amb subjecció al que disposa l'art. 267 de la Llei Municipal de Catalunya. 
 
4t.- Del present Decret se'n donarà compte immediatament al Ple de la Corporació." 
 
2.7 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA, DE DATA 29-7-94, PEL 

QUAL S'APROVA LA MINUTA DE CONVENI DE COOPERACIÓ INTERADMI-
NISTRATIVA DE L'AJUNTAMENT DE MANRESA AMB EL CONSELL 
COMARCAL DEL BAGES PER A L'ELABORACIÓ DEL PLA D'EMERGÈNCIA 
COMARCAL 

 
Vist el Decret de l'Alcaldia, de data 29-7-94 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vist el projecte de Conveni de cooperació interadministrativa de l'Ajuntament de 
Manresa amb el Consell comarcal del Bages per a l'elaboració del Pla 
d'Emergència Comarcal, i d'assignació de l'encàrrec. 
 
Atès que la possibilitat de celebrar convenis per part de l'Ajuntament està 
genèricament regulada a l'article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim 
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i 
específicament recollida a les previsions que respecte a les relacions 
interadministratives fan tant la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases del Règim Local, 
en els articles 55 i següents, com la Llei 8/1987, Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, als articles 129 i següents. 



 
Atès que el Sr. Xavier Jovés i Garcia, arquitecte tècnic, és treballador en règim laboral 
d'aquest Ajuntament, ocupant el lloc de treball de Cap de la Unitat de Manteniment, 
dins del Servei d'Urbanisme, i Política Ambiental, i que també ocupa el càrrec de 
Director Tècnic de la Comissió Local de Protecció Civil, creada per acord plenari del 
dia 4 de juliol de 1990, condició que li confereix el caire d'expert  en matèria de 
protecció civil, junt amb el fet de ser el redactor del Pla Bàsic d'Emergència Municipal 
de Manresa. 
 
Atès que l'aplicació del Conveni que es proposa suposarà la modificació de la situació 
laboral d'aquest treballador, que durant dos mesos i escaig tindrà jornada parcial, 
compartida amb jornada parcial a càrrec del Consell Comarcal. 
 
Atès l'informe emès pel Tècnic Mitjà de la Unitat dels Serveis Jurídics, amb el vist-i-
plau de la Cap del Servei. 
 
Aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les facultats que legalment té atribuïdes HA 
RESOLT: 
 
 
1r.- APROVAR la minuta del CONVENI DE COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA 
DE L'AJUNTAMENT DE MANRESA AMB EL CONSELL COMARCAL DEL BAGES 
PER A L'ELABORACIÓ DEL PLA D'EMERGÈNCIA COMARCAL, I D'ASSIGNACIÓ 
DE L'ENCÀRREC a subscriure entre l'Ajuntament de Manresa, el Consell Comarcal 
del Bages i el sr. Francesc Xavier Jovés i Garcia, i que preveu l'aportació no dinerària 
de la dedicació parcial i temporal del sr. Xavier Jovés, en la seva condició de tècnic en 
matèria de protecció cifil, dins de la jornada ordinària de treball i amb suport 
administratiu i operatiu. 
 
2n.- RATIFICAR aquest Decret per part del Ple de la Corporació, als efectes de 
l'adopció de l'acord plenari corresponent respecte de la declaració de compatibilitat 
d'aquesta segona activitat, que pot considerar-se inclosa dins de les que preveu 
l'article 324.2.e) del Decret 214/1990, de 30 de juliol, del Reglament del Personal al 
servei de les entitats locals, en virtut de les seves característiques de suport, 
col.laboració i auxili al Consell Comarcal, entitat inclosa dins l'article 3.2.b) de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local." 
 
2.8 DONAR COMPTE DE L'ESCRIT DEL GOVERN CIVIL DE BARCELONA, DE 

DATA 30-8-94, JUSTIFICANT RECEPCIÓ DE L'ACORD MUNICIPAL SOBRE 
CREACIÓ D'UN REGISTRE MUNICIPAL D'UNIONS CIVILS. 

 
Vist l'escrit de data 30-8-94 del Govern Civil de Barcelona que, transcrit, diu el següent: 
 
"En relació amb l'acord adoptat en sessió celebrada pel Ple d'aqueix Ajuntament el dia 
17 de maig d'enguany, referent a la creació d'un Registre Municipal d'Unions civils, li 
significo que els informes que s'han elaborat pel Servei Jurídic de l'Estat sobre aquest 
cas i altres anàlegs, posen de manifest que la competència exlcusiva en matèria de 
Legislació Civil i particularment l'ordenació dels Registres públics correspon a l'Estat, 
d'acord amb l'article 149.1.8 de la Constitució, i a la Generalitat de Catalunya li pertoca 
allò que suposi la conservació, modificació i desenvolupament del dret civil català. 



 
Conseqüentment, les Corporacions Locals no tenen la capacitat per crear, regular i fer 
funcionar un registre públic administratiu de les característiques i naturalesa 
assenyalades, (a banda de la seva ineficàcia jurídica front a tercers). Per tot això, 
l'equiparació entre matrimoni i "unió civil no matrimonial" feta per l'acord municipal no 
pot modificar, ni tan sols dins l'àmbit municipal, el disposat per una llei o per qualsevol 
norma de rang superior, ja es tracti de norma autonòmica o estatal. 
 
El que li comunico significant-li que aquest Govern Civil considera molt important que 
els possibles interessats en utilitzar els serveis d'aquest Registre siguin informats del 
seu abast i eficàcia legal, a fi d'evitar possibles perjudicis en base a hipotètics drets 
que la legislació vigent no reconeix o empara insuficientment." 
 
3.- PRESIDENCIA 
 
Abans d'entrar en el coneixement del punt 3.1, el Sr. Alcalde expressa que avui hi ha a 
l'ordre del dia un tema important i pel qual molts ciutadans han acudit avui a aquest 
Saló de Sessions, i que previsiblement tocaria tractar-lo després de les 24 h. de la nit, i 
per la qual cosa demana a tots els regidors si estarien disposats a alterar l'ordre del 
dia, i tractar-lo ara al començament, per tal que els ciutadans que tenen altres 
compromisos puguin marxar després d'aquest tema, sense perjudici de qui es vulgui 
quedar. 
 
Manifestant els membres corporatius que no tenen cap inconvenient en l'alteració de 
l'ordre del dia, el Sr. Alcalde disposa que es passi a tractar el punt 8.2 de l'ordre del 
dia. Expressa també que hi ha l'assumpte sobrevingut 4, que va lligat a aquest tema, i 
demana que, si sembla bé a tothom, es podria votar el procediment d'urgència 
d'aquest assumpte sobrevingut, i així es podria tractar ara amb el punt 8.2. 
 
El Sr. Alcalde sotmet a votació la prèvia i especial declaració d'urgència de l'assumpte 
sobrevingut núm. 4 i és aprovada per unanimitat dels 23 membres presents, de 
conformitat amb allò que disposa l'art. 51 del RDLEG 781/1986 i l'art. 51.1.e) del ROM. 
 
8.2. PROPOSICIÓ CONJUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DE L'ENM I EL GRUP 

MUNICIPAL SOCIALISTA REFERENT A LA REORDENACIÓ DEL SISTEMA 
SANITARI DE MANRESA I COMARCA 

 
El Secretari llegeix la següent proposició, presentada conjuntament pels grups 
municipals de l'ENM i el GMS que, transcrita, diu el següent: 
 
"Els grups municipals signants, coincidint amb diverses entitats i col.lectius de Manresa 
i del Bages, volem manifestar la nostra preocupació davant el procés de reordenació 
hospitalària que es vol realitzar a Manresa. Aquesta reordenació suposarà, inicialment, 
l'eliminació de 134 llits dels hospitals, la possible reducció de 140/150 llocs de treball i 
la disminució dels recursos econòmics que destina el Servei Català de la Salut a 
l'atenció sanitària dels ciutadans i ciutadanes del Bages i comarques veïnes. 
S'anuncien també fases posteriors de reordenació, les característiques de les quals es 
desconeixen per ara. 
 



El Servei Català de la Salut justifica aquest ajust amb l'argument que el nombre de llits 
hospitalaris per habitant a la comarca del Bages és superior a la mitjana de Catalunya i 
per tant existeix un excés d'oferta hospitalària que, a la vegada, provoca una utilització 
massa elevada per part dels usuaris. Encara que aquests arguments tinguin una base 
real, no es pot oblidar que, en qualsevol cas, continuem trobant-nos per sota de la 
mitjana europea, pel que fa a la relació llits/habitants, i que, d'altra banda, als nostres 
hospitals continuen existint llistes d'espera per a determinats serveis. 
 
Entenem que el Servei Català de la Salut vol realitzar una reordenació hospitalària 
només amb criteris d'estalvi econòmic sense tenir en compte les deficiències 
actualment existents en l'assistència primària, en determinats serveis especialitzats 
(salut mental, toxicomanies, urgències d'oftalmologia ...) i en l'apartat d'assistència 
sòcio-sanitària i d'atenció als malalts crònics. Una reforma feta només amb criteris 
d'estalvi repercutirà negativament en la qualitat de l'atenció sanitària que rebran en el 
futur els més de 150.000 usuaris potencials d'aquesta i pot tenir efectes traumàtics, 
tant des d'un punt de vista laboral com social, si es fa amb la rapidesa que el Servei 
Català de la Salut proposa. 
 
Tot i que el problema fa temps que es veu a venir, opinem que ha mancat voluntat i 
iniciativa política per part dels governants locals i comarcal a l'hora d'elaborar i 
defensar una proposta pròpia, elaborada amb participació dels afectats. 
 
Des d'aquesta perspectiva i, per tal que la reordenació del sistema sanitari a la 
comarca sigui feta amb criteris de qualitat i no només d'estalvi, proposem el següent 
 
 A C O R D  
 
1.- Manifestar el següent posicionament, referent a la reordenació sanitària de 
Manresa i el Bages: 
 
a) Manteniment de la quantitat dels recursos econòmics que la Generalitat destina 

al sistema sanitari públic d'aquesta comarca. 
 
b) La reordenació s'ha de realitzar amb una visió global i no només hospitalària. 

Cal, per tant, impulsar, amb compromisos concrets, el desplegament de la 
reforma de l'assistència primària, la creació de nous serveis i el desenvolupa-
ment progressiu dels serveis sòcio-sanitaris. 

 
c) La reducció de llits hospitalaris per unificació de serveis que actualment estan 

duplicats i/o triplicats, s'ha de limitar al mínim imprescindible i desenvolupar de 
forma paral.lela serveis alternatius. 

 
d) L'aplicació de les reformes i ajustos s'ha de realitzar de forma progressiva, en 

un període de tres o quatre anys, i compassada al desenvolupament dels 
serveis alternatius. En aquest sentit, ens manifestem en contra que el dia 31 de 
desembre d'enguany es tregui la Clínica de Sant Josep del sistema sanitari 
públic. 

 
e) La reducció de llocs de treball s'ha de reduir al mínim imprescindible i, en 

qualsevol cas, s'ha de garantir que les baixes seran voluntàries i/o amb 
alternatives de recol.locació. 

 



f) Manifestar la voluntat de l'Ajuntament de Manresa d'implicar-se fermament en la 
defensa d'una sanitat pública de qualitat. 

 
g) Reclamar la necessitat de crear un marc de diàleg que garanteixi la participació 

dels usuaris. 
 
2.-  Donar a conèixer aquests acords al Conseller de Sanitat de la Generalitat de 
Catalunya, al gerent de l'Area Centre del Servei Català de la Salut i al Consell 
Comarcal. 
 
3.-  Difondre públicament aquest pronunciament." 
 
A continuació el Secretari llegeix el dictamen, presentat per CiU, i identificat com a 
sobrevingut núm 4 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Ateses les gestions realitzades per aquest Ajuntament davant la Conselleria de 
Sanitat i les clarificacions i els compromisos adquirits pel Conseller en la reunió del 
passat dia 14 de setembre, sobre la reordenació sanitària de Manresa. 
 
Aquesta Alcaldia-Presidència proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent 
 
 A C O R D 
 
MANIFESTAR el compromís d'aquest Ajuntament de fet totes les gestions 
necessàries, per tal d'assolir els següents objectius: 
 
- Que la reconversió no suposi una reducció de serveis, ni de recursos, sinó una 
millora de qualitat i amb altres serveis nous. 
 
- Afiançar la capitalitat sanitària de Manresa com àrea d'influència. 
 
- Fer el procés amb consens de les parts interessades. 
 
- Demanar a la Conselleria que es presenti un pla de reordenació sanitària global. 
 
- Crear una "taula" negociadora on s'analitzi tot el procés, formada per: 
 
 . Servei Català de la Salut 
 . Hospitals 
 . Sindicats 
 . Ajuntament                                       ". 
 
 
 
A continuació el Sr. Alcalde demana al Sr. Secretari que llegeixi l'article 40 del 
Reglament dr Participació Ciutadana, atès que s'ha rebut una instància de la Federació 
d'Associacions de Veïns, la qual acollint-se a l'article 40 del Reglament de Participació 
Ciutadana i complint els requisits corresponents, sol.licita intervenir en la sessió 
plenària en aquest punt corresponent. 
 
El Secretari llegeix l'article 40 del Reglament abans esmentat que, transcrit, diu el 
següent: 
 



"1.- Quan alguna de les associacions o entitats inscrites en el Registre Municipal 
d'Associacions desitgi efectuar alguna exposició davant el Ple en relació a algun punt 
de l'ordre del dia, en la tramitació administrativa del qual hagués intervingut com a 
interessat, ho sol.licitarà a l'Alcalde, per escrit i amb una antel.lació mínima de dotze 
hores abans de començar la sessió. Amb l'autorització de l'Alcalde i a través d'un únic 
representant, podrà exposar el seu parer durant el temps màxim de deu minuts amb 
anterioritat al debat i aprovació de la proposta inclosa en l'ordre del dia. 
 
2.- Aquest mateix representant, en cas de sol.licitar-ho i amb l'autorització de l'Alcalde, 
podrà intervenir fins a un màxim d'un minut per a respondre a al.lusions, o per a 
aclariments o matisacions respecte de la primera intervenció." 
 
Per tant, el Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Victor Feliu, com a representant de les 
associacions de veïns. 
 
El Sr. Víctor Feliu expressa que la Federació d'Associacions de Veïns intervé en 
aquesta sessió de Ple Municipal com a entitat integrada en la coordinadora de sanitat 
de la que en formen part diversos col.lectius i organitzacions que, preocupats per 
l'anunciada reordenació hospitalària proposada a l'àrea sanitària de Manresa, han 
acordat ajuntar esforços per evitar situacions traumàtiques, les conseqüències de les 
quals recauran en els usuaris de la sanitat. Des del moviment veïnal, recollint l'angoixa 
dels ciutadans i, des del moviment sindical, recollint la incertesa laboral, volen pal.lesar 
la seva inquietud per la poca informació, a voltes canviant, i per la confusa situació, tot 
plegat generat per una manca de posicionament clar, transparent i contundent per part 
de l'equip de govern municipal de CiU i, principalment dels seus responsables més 
directes, la regidora de Sanitat, Mª Rosa Riera i de l'Alcalde de la ciutat, Juli 
Sanclimens. Diu que fa mesos que es parla de la reordenació hospitalària i ha hagut 
de ser, inicialment, la mobilització de les parts afectades, treballadors-usuaris, que ha 
permès d'obtenir una major informació del procés previst des de l'administració. Les 
darreres reunions mantingudes els darrers dies semblen aportar novetats importants 
en relació al funest projecte inicial, si bé encara resten pendents de confirmació. Falten 
tres mesos i escaig per arribar a final d'any, que es un termini fixat, en principi, per a la 
posada en pràctica de la reforma hospitalària, i avui i aquí, volen manifestar el rebuig a 
la seva execució, si més no, en els termes inicialment proposats pel Servei Català de 
la Salut. Continua dient que, demanen que es tingui present la resposta de més de 
quinze mil ciutadans de Manresa i veïns de la comarca que ja han manifestat el seu 
rebuig a aquesta mutilació, més que reordenació hospitalària. Diu que cal recordar a 
aquest Ajuntament que, les signatures s'han recollit en un mes difícil com és l'estiuenc, 
i que per tant, la resposta ciutadana en el supòsit de prosseguir-se aquesta iniciativa, 
tindria uns efectes multiplicadors amplis, amb un resultat final veritablement 
aclaparador. També fa referència al suport rebut a la Coordinadora, d'entitats 
aparentment ben diferents, com poden ser la Ubic o la Penya Ciclista Bonavista, per 
citar-ne algunes, però que, en la seva condició de ciutadans i com a usuaris de la 
sanitat, també se senten perjudicats amb la proposta efectuada per l'administració. En 
l'actualitat, més de vint organitzacions polítiques, sindicals, veïnals i d'entitats diverses 
donen el seu suport al manifest en defensa de la sanitat pública, i una vegada 
acabades les vacances la llista d'adhesions s'amplia i es va estenent. A l'esmentar les 
signatures dels ciutadans així com les diverses adhesions rebudes ho fan per 
evidenciar el pes específic de representativitat que aquesta coordinadora de sanitat ha 
assolit i, per tant, ho traslladen als responsables polítics d'aquest Ajuntament, amb la 
finalitat que es consideri aquesta sensibilitat ciutadana i sigui traslladada a la 
Generalitat, en definitiva responsable final de les solucions que es determinini. Si bé, 
probablement, cal plantejar-se una nova organització sanitària amb una nova 



redistribució dels serveis per evitar-ne duplicitats i ajustar costos, entenen que cal fer-
ho d'una manera esgraonada, racional, i lògica, evitant que l'usuari pagui les 
conseqüències d'una precipitada i confusa reordenació, enmig d'un mercadeig de 
serveis entre els diferents centres, en base més a rendibilitats econòmiques que 
sanitàries. Cal evitar precipitacions que, de ben segur, generaran lamentacions i, per 
tant, demanen que el 31 de desembre no sigui la data final com a ultimàtum a les 
negociacions. Demanen també que no s'apliquin mesures que puguin repercutir en els 
usuaris i treballadors del sector fins que no s'obtingui el màxim de consens en torn a 
quina reordenació es pretén. Des de la Coordinadora sol.liciten que en tot el procés 
existeixi una total transparència informativa per part de tots els sectors implicats, si bé, 
en funció dels interessos polítics i administratius, les xifres que circulen són canviants, 
uns números aproximatius en base als estudis efectuats per professionals donen uns 
preocupants resultats d'una pèrdua de 134 llits hospitalaris públics en una primera 
fase, i la baixa de 150 a 160 llocs de treball, xifres aquestes veritablement alarmants. 
No entenen ni tampoc admeten els arguments del Servei Català de la Salut en relació 
a que la comarca del Bages té un nombre de llits hospitalaris per habitant superior a la 
mitjana de Catalunya, ja que cal recordar-li que tot i així, continuen existint llistes 
d'espera per a determinats serveis i a més a més, continuen estan per sota de la 
mitjana europea en la relació llits/habitant. I és que l'administració s'oblida també que 
la comarca del Bages té importants dèficits, tant en l'assitència primària com en serveis 
especialitzats. Cal desenvolupar les àrees bàsiques de salut amb els seus 
corresponents Centres d'Assistència Primària (CAP), tant a Manresa com als pobles 
del Bages i que any darrera any s'estan ajornant. Cal reforçar els serveis ambulatoris 
dels hospitals per evitar l'increment de les llistes d'espera; cal cobrir les mancances 
existents en serveis com toxicomanies, geriatria, salut mental, urgències 
d'oftalmologia, etc. Per tant, en el supòsit que el Servei Català de la Salut decidís 
retallar els mil milions de pessetes que, inicialment, preveia, i que en l'actualitat sembla 
ser que està reconsiderant, caldria que aquests diners s'invertissin a la comarca per 
cobrir les mancances manifestades. Per tant, aquí, de sobrar no sobra res, i en tot cas, 
si alguna cosa sobra és la duplicitat en l'exercici de la professió mèdica en la doble 
vessant pública i privada, perquè al cap i a la fi la problemàtica de l'actual reordenació 
proposada és molt més complexa del que aparenta, amb un rerafons polític, en la 
disjuntiva entre sanitat pública i privada. Continua dient el Sr. Feliu que, tot plegat, fa 
preveure que la privatització de la Clínica de St. Josep i la massificació que es 
concentrarà a l'Hospital General repercutirà negativament en l'usuari i molt directament 
en les classes socials més necessitades i desfavorides, en tant en quan, les 
presumibles llistes d'espera, així com la selectivitat de serveis, provocarà que la 
urgència impulsi a l'usuari a recórrer al centre sanitari que li ofereixi una atenció més 
immediata i ràpida. Finalment, expressa que aquesta breu exposició, ja que el temps 
disponible no permet efectuar una anàlisi més àmplia i més profunda, només pretén 
pal.lesar el malestar i l'angoixa existent des de la vessant veïnal. I demanen que, des 
dels diferents àmbits s'hi esmercin els esforços corresponents, políticament, a través 
de l'Ajuntament, Consell Comarcal i la Conselleria de Sanitat de la Generalitat i, 
laboralment, mitjançant els Col.legis Professionals i Sindicats en defensa dels drets 
dels treballadors. Com a ciutadans, reclamen una definició clara i concreta a l'equip de 
govern de l'Ajuntament, evitant ambigüitats i, tot sovint, compromisos. Demanen a CiU, 
que governa aquest Ajuntament, que faci seu el manifest en defensa de la sanitat 
pública elaborat per la Coordinadora i demanen al Consistori en ple que faci costat a 
les inquietuds ciutadanes, tot implicant-se en una defensa qualitativa de la sanitat 
pública. Afegeix que, per tal d'evitar intoxicacions informatives i supòsits de 
manipulacions partidistes a les portes d'unes imminents eleccions municipals, inviten 
els diferents partits polítics, sense exclusió, a formar part de la Coordinadora de 
Sanitat. També, en la línia d'evitar especulacions oportunistes i, fent ús dels drets 



democràtics ja avancen el propòsit d'efectuar àmplies campanyes de mobilització, 
pacífiques, cas de dur-se a terme l'actual projecte de reordenació hospitalària. I per 
acabar sol.liciten que l'Ajuntament s'adreci a la Conselleria de Sanitat de la Generalitat 
i al Servei Català de la Salut exigint una negociació seriosa, documentada i amb la 
participació de totes les parts implicades, sense cap tipus d'exclusió. Si existeix 
voluntat política, encara s'és a temps d'evitar el que amplis sectors cívics, socials i 
professionals pronostiquen com una reordenació desastrosa. Es doncs a les mans de 
tots els regidors acollir aquests sentiments ciutadans. 
 
El Sr. Valls i Riera expressa que el que s'hauria de valorar per part de tots, regidors i 
ciutadans, és que la Sala de Plens està plena, i els regidors d'aquest ajuntament, 
malauradament no estan acostumats a què la sala sigui plena. Normalment la sala és 
buida, és a dir, la gent no té un interès o creu que els seus drets no queden restringits 
en les sessions plenàries. Creu doncs, que els ha de fer reflexionar avui el perquè 
aquesta sala de plens és plena. Aquesta reflexió, bàsicament passaria per tres punts. 
Els ciutadans que avui són aquí troben perillar el seu lloc de treball, que d'alguna forma 
i legítimament és un dret que tot ciutadà té, i és la preocupació que volen expressar. 
No es pot oblidar, quan ells es preocupen pel seu lloc de treball,  que la sanitat pública 
en aquesta ciutat representa l'empresa més important. La sanitat pública a Manresa, té 
1.300 treballadors, i amb posterioritat ja, hi ha la Pirelli. Per això, més enllà dels seus 
drets com a treballadors que volen defensar el seu lloc de treball, també hi ha una 
riquesa col.lectiva a través d'aquests llocs de treball. En segon lloc hi ha alguns 
representants de la gent d'aquesta sala que vénen en qualitat d'usuaris d'un servei 
públic, que consideren que pot anar millor, però que, d'alguna forma els dóna un servei 
important, que ha estat una de les grans conquestes socials que ha tingut aquest país. 
I tercer, hi ha un grup de ciutadans, entre els quals s'inclou ell personalment, encara 
que també s'inclogui en el primer i segon grups, que pensen que l'assistència sanitària 
ha desenvolupat sempre i desenvoluparà en un futur, un paper important en la 
configuració de la capitalitat d'aquesta ciutat. Si quan es parla de sanitat, a Manresa, 
es parla d'un dels grans potencials d'aquesta ciutat, amb la qual cosa això és un 
element a defensar. La proposta que presenta el GMS va en defensa d'aquests tres 
punts que avui queden representats en aquesta sala de Plens. Manifesta que no tan 
sols s'ha de debatre la proposta conjunta de l'ENM i el GMS , que va ser presentada el 
14 de setembre, sino també el dictamen de l'equip de govern, que va ser presentat 
ahir, i malgrat s'hagi presentat fa escassament 24 hores, creuen que se n'han d'alegrar 
tots, perquè és un canvi de posicionament important, perquè és la tercera vegada que 
parlen de reconversió hospitalària en aquesta sala de plens, i, possiblement és la 
vegada que el grup de CiU i el seu Alcalde al davant ha entès que ha d'actuar com 
alcalde de Manresa i no com a president d'una fundació hospitalària determinada. Aquí 
no s'estan jugant només llocs de treball, sino també la qualitat assistencial i, en bona 
part, el futur d'aquesta ciutat. Per això s'han d'alegrar avui, ara bé, dit això, creu que és 
voluntat de tots els que hi ha aquí que existeixi un posicionament conjunt i global del 
Ple de la Corporació que, al cap i a la fi, el que fa és representar a tots els ciutadans. I 
creu que la voluntat de tots, passaria pels següents punts: en primer lloc, mantenir la 
quantitat de recursos econòmics que la Generalitat destina al sistema sanitari públic 
d'aquesta comarca; en segon lloc, entendre la reordenació no com a reordenació 
hospitalària, sino sanitària, la qual cosa vol dir que en el mateix moment que es parla 
d'una possible reducció de llits d'aguts, s'ha de parlar progressivament també de 
quants llits de crònics han de venir a la ciutat, de quins llits sòcio-sanitaris, de les cures 
pal.liatives, de quan es començaran a implantar els centres d'atenció primària, que 
sembla ser que existeix un compromís per al 1995, si bé la tancada de la clínica és un 
compromís per a d'aquí a tres mesos. S'ha de parlar també d'evitar la duplicitat de 
serveis, de millors serveis per al tema de salut mental, de com s'ha de fer perquè 



funcionin més bé les urgències i de crear serveis d'oftalmologia i otorrino. Creu que és 
voluntat de tots que la reducció de llits sigui la mínima i imprescindible, i que es 
desenvolupi de forma paral.lela als serveis alternatius, que ha anunciat anteriorment. 
També que l'aplicació de la reforma i els ajustos es realitzi d'una forma progressiva i 
que afecti en el possible al menor número de llocs de treball, negociant així mateix les 
baixes voluntàries i/o alternatives. Per altra part, i ja ho va reclamar el GMS l'altra 
vegada que es va portar al Ple el tema de la reordenació hospitalària, que l'Ajuntament 
s'impliqui directament en les taules de negociació, siguin quines siguin, però que s'hi 
impliqui directament. I per últim és voluntat de tots els que són aquí, afiançar la 
capitalitat sanitària de Manresa, alhora que buscar un camí perquè els usuaris puguin 
dir la seva, com avui, a través del Reglament de Participació Ciutadana, un usuari, que 
no veu afectat el seu lloc de treball, sino que és un usuari, ha adreçat la seva paraula 
al Ple per dir clarament quina és la seva posició. Dit tot això, expressa que el GMS 
votarà favorablement la proposta que ha presentat conjuntament amb l'ENM, 
lògicament, i a més el GMS creu que aquesta proposta no contradiu el dictamen 
presentat per l'equip de govern. El dictamen de l'equip de govern assumeix d'alguna 
forma la proposta presentada pel GMS i l'ENM en quan al manteniment de la quantitat 
dels recursos econòmics, en quan que la reordenació s'ha de realitzar amb una visió 
global i en quan es manifesta la voluntat de l'Ajuntament de Manresa d'implicar-se 
fermament en la defensa d'una sanitat pública i en quan a reclamar la necessitat de 
crear un marc de diàleg que garanteixi la participació dels usuaris, però no parla de 
que la reducció de llits hospitalaris per unificació de serveis que estan actualment 
duplicats i/o triplicats s'ha de limitar al mínim imprescindible; no parla tampoc que 
l'aplicació de les reformes i ajustos s'ha de realitzar de forma progressiva en un 
període de tres o quatre anys, ni del fet que la reducció de llocs de treball s'ha de 
reduir al mínim imprescindible i, en qualsevol cas, s'ha de garantir que les baixes seran 
voluntàries. Creu doncs, que per part del GMS no hi hauria cap mena de problema en 
votar favorablement el dictamen i votar favorablement la proposta, perquè no es 
contradiuen. Si voten favorablement el dictamen i retiren la proposta, com segurament 
seria la voluntat de l'equip de govern, es trobarien que, part dels elements que creuen 
imprescindibles i que no s'incorporen al dictamen de CiU, quedarien sense una visió i 
una proposta conjunta de l'equip de govern i també de tot el Ple. Per això, la seva 
posició serà votar favorablement els dos textos. Finalment voldria dir dues qüestions: 
una és la valoració positiva que fa el GMS del canvi d'actitud de l'equip de govern, i 
s'ha de manifestar. Però aquest canvi d'actitud, d'alguna forma s'ha de plasmar en 
pactes, amb acords i per escrit, s'ha de veure com evoluciona en les taules de 
negociació, i en tot cas, el GMS en farà un seguiment acurat. Ultimament s'han dit 
també dues qüestions. La primera, que tenir més llits no vol dir tenir més qualitat 
assistencial, i reconeix que això és cert, però també tenir menys llits no vol dir tenir 
més qualitat assistencial. Es a dir sembla ser que quan es parla de reordenació 
hospitalària es parli de tenir més o menys llits, i la qüestió no és aquesta, i la qualitat 
assistencial es mesura pel tracte humà del col.lectiu que treballa directament en 
l'assistència social i hospitalària de la ciutat, i per racionalitzar els recursos d'una forma 
clara i efectiva, però racionalitzar els recursos que ja es tenen, i creuen que la base de 
qualsevol negociació passaria en què el Servei Català de la Salut continués donant 
exactament els mateixos recursos que en aquests moments està aportat a la ciutat de 
Manresa. Dit això, reitera que la posició del GMS és la de votar-ho tot favorablement.  
 
El Sr. Mas i Font en primer lloc felicita la presència de la gent que ha vingut a omplir la 
sala de Plens, i felicita el Sr. Víctor Feliu per l'exposició que ha fet, recollint les 
inquietuds dels usuaris d'aquest servei que es veu presumiblement afectat, pel que 
volen dir-ne reordenació hospitalària i que hauria de ser reordenació sanitària, però 
més endavant ja entraran en això. El El Sr. Mas expressa que l'ENM i el GMS han 



presentat la proposició conjuntament, recollint la inquietud de la Coordinadora de 
Sanitat, de la qual formen part, perquè aquest és un aspecte que té una importància i 
un impacte social elevat, i no sols a Manresa sino també a la comarca, i a més té un 
impacte sobre un col.lectiu sanitari i dels seus treballadors que no els pot passar per 
alt, com a regidors que són del Ple de l'Ajuntament, i ha de ser debatut al Ple. 
Defensen una reordenació sanitària i no una reordenació hospitalària que s'ajusta a 
qüestions pressupostàries únicament, tal i com va recordar el Sr. Sanclimens en el Ple 
del dia 21-6-94, i que va parlar de les despeses de mil milions de pessetes i que, 
d'alguna manera s'hauria d'adequar. L'ENM pensa que la dotació que té Manresa en 
aquests moments és suficient i bona, però és fruït de la competència que hi ha hagut 
en el sector i, per tant, es troben que hi ha serveis duplicats. Per això cal aquesta 
reordenació sanitària, i no forçosament ha de comportar la reducció de 134 llits, com 
s'ha parlat en alguns moments, i pensen que alguns llits d'aguts podrien passar a ser 
utilitzats com a llits de crònics. Pensen que s'ha de desenvolupar l'atenció primària, els 
CAP que hi ha previstos, i desenvolupar noves especialitats com geriatria, oftalmologia 
i pediatria.- Volen posar l'incís en apropar la sanitat al ciutadà, en les àrees bàsiques 
primàries, doncs és una bona feina de prevenció que podria estalviar moltes cues de 
les llistes d'espera. El fet que a Manresa es tigui una ràtio superior a la mitjana de 
Catalunya, no vol dir que s'hagi de reduir sino que s'han de plantejar com a fita anar a 
cercar una mitjana superior o equiparable a l'europea. Aquesta reordenació hauria de 
tenir una transformació gradual d'aplicació, amb compromisos clars, per escrit i 
concrets, i s'hauria de comptar amb el consens tants dels hospitals i centres que 
intervinguessin, dels usuaris, dels treballadors afectats i l'administració, és a dir el 
Servei català de la Salut, l'Ajuntament i el Consell Comarcal. Anuncia que el seu grup 
votarà favorablement la proposició que han presentat conjuntament amb els socialistes 
i també votaran el dictamen presentat per l'equip de govern, perquè són textos 
complementaris. 
 
La Sra. Riera i Montserrat en primer lloc també vol agrair la participació ciutadana i 
l'interès mostrat en aquest tema de reordenació sanitària que, preocupa a tots. A 
continuació expressa que voldria fer una mica d'història, perquè des del primer dia, 
l'equip de govern s'ha preocupat del tema i ha estat en reunions tant amb la 
Conselleria de Sanitat com amb els altres grups afectats, i voldria fer esment dels dos 
plens anteriors, i que llegirà íntegrament els acords que va prendre l'equip de govern. 
En el Ple del mes de març, com a equip de govern, van dir que "l'objectiu de la ciutat 
de Manresa era un, no només mantenir el nivell sanitari que hi ha en aquests moments 
a la ciutat, sino augmentar els nivells tant de servei com de prestacions que no anés 
en decrement sino que aquesta reordenació comportés un augment de nivell de servei 
i de prestacions i per tant, es manté en la mateixa posició de no acceptar cap proposta 
definitiva dintre les possibilitats que pugui tenir, que no contempli el fet  de dotar la 
ciutat de millors serveis i prestacions en el ram de la sanitat". També l'equip de govern 
deia que "pel que fa a la coordinació sanitària, qui en porta el pes i responsabilitat, 
perquè en té competència, és el Servei Català de la Salut, i ara bé la finalitat d'aquesta 
reordenació o coordinació és garantir la continuïtat assistencial de tots els centres 
sanitaris de Manresa, orientant funcions, mantenint i potenciant el nivell assistencial 
que fa anys va adquirint i que ha caracteritzat un nivell d'assistència sanitària molt alta 
a Manresa, i que té una àrea d'influència que no s'ha de perdre, però està clar que 
s'han de racionalitzar els serveis, s'han d'ampliar prestacions fent serveis o 
especialitats de referència en tots els centres, i serveis de qualitat i amb molta més 
especialització i especificació. Com a equip de govern, pensen que s'hi han 
d'involucrar per pressionar i garantir un alt nivell de qualitat assistencial, amb la 
màxima cobertura possible d'especialitats, i que Manresa sigui una àrea d'influència 
forta, com ha estat fins ara, i pensen que ho pot ser molt més, aquest és el compromís 



de l'equip de govern, treballarem fins aquí farem fins allà on poguem." Continua dient 
la Sra. Riera i Montserrat que van dir que "volien tota la informació perquè tenen les 
mateixes inquietuds que els ciutadans". Això era en el ple ordinari del mes de març. En 
el ple del mes de juny hi havia una altra proposició dels ENM i GMS, i també, com a 
equip de govern, van dir que, "no acceptarem un pla de coordinació sanitària que retalli 
serveis i que no augmenti prestacions. Després de la remodelació, la situació de 
Manresa, continuarà sent, de molt, la millor de Catalunya, i això ho diu la Conselleria 
de Sanitat que té les dades suficients per poder-ho dir", i expressa que van acabar el 
paràgraf llançant un missatge que diu "com més catastròfiques i titularistes siguin les 
declaracions, més s'està posant en perill l'estat d'ànim de moltes persones. Val la pena 
tenir serenitat, perquè si tot es fa bé, la cosa pot anar bé. L'equip de govern s'hi jugarà 
el que sigui perquè pugui anar bé. L'equip de govern defensarà que Manresa continuï 
sent una àrea d'influència sanitària, que com ha estat fins ara, que es té una història 
que s'ha de continuar i que no es pot perdre. Han de defensar i defensaran que la 
reordenació no sigui d'un dia per l'altre, que es puguin tenir uns serveis òptims i de 
qualitat i fins i tot, augment de serveis que actualment no es tenen". Finalment, també 
diuen que "en aquest tema de sanitat, hi estem a sobre, hi estem treballant perquè és 
un tema que preocupa la ciutat, l'equip de govern vetllarà perquè tot es faci com 
Manresa es mereix." La regidora Riera expressa que van manifestar també que "el 
creixent augment de llits sòcio-sanitaris, ja el gener de 1993 només hi havia 48 llits, i 
ara n'hi ha 160, tot i que 20 d'aquests són d'hospital de dia. Tenim ara 80 llits sòcio-
sanitari, 10 dels quals es fa tractament especial per dements, 10 llits de 
convalescència, 30 de socials amb suport sanitari, 20 de privats, hi ha hospital de dia, i 
des del mes passat tenen una UFIS concertada." 
Manifesta la Sra. Riera que aquestes intervencions que acaba de llegir corresponen 
als mesos de març i juny. Diu que des del setembre de 1993, en què va començar 
aquest tema, els va semblar que l'Ajuntament ho havia de defensar i, per això ho ha 
volgut llegir íntegrament, i es veiés que l'equip de govern havia manifestat que 
defensarien per Manresa, que continués essent àrea d'influència, i que fins i tot s'ha de 
potenciar el sector sanitari, que fins fa poc era només de dues comarques, i ara ja són 
quatre comarques, el Solsonès, el Berguedà, la Cerdanya i el Bages, amb la capitalitat 
a Manresa. Es referma, com a equip de govern, en què es potenciarà el sector, i que 
veuen que una millor planificació i organització dels serveis hospitalaris augmentaria la 
seva eficàcia. Per això aquests serveis triplicats i duplicats s'han d'unificar en un sol 
centre, i en lloc d'aquests és necessari potenciar-ne d'altres que no es tenen, com ha 
dit el Sr. Valls de llits sòcio-sanitaris, d'oftalmologia, etc. Des del setembre de 1993 han 
mantingut negociacions amb la Generalitat per tal defensar el millor. El proppassat 
mes de juliol van parlar amb el Conseller, el dia 14, i els va deixar molt clar que, ell no 
havia parlat mai d'una disminució de recursos econòmics a Manresa, sino al contrari, 
que Manresa continuaria tenint els mateixos recursos que tenia fins ara, i més. En el 
concert amb la Clínica St. Josep no és que es perdin diners sino que els diners que es 
donaven en aquesta entitat, si les monges o la propietat ven aquest edifici, no podran 
tenir concert però aquests diners aniran a repartir, entre un hospital i l'altre, segons les 
especialitats que faci cadascú. També es continuaran donant les subvencions a 
l'explotació que es donaven i la que anava a la Clínica, repartida de la millor manera, i 
que de moment, encara no saben com anirà. A més a més, hi ha un compromís de 
donar 200 milions més, per a 1500 assistències més que es faran aquest any. Van 
quedar satisfets que aquí no es retallessin diners, sino al contrari, i aquesta qüestió va 
quedar molt clara. Un altre tema que hi havia era el de les especialitats que necessita 
la ciutat, i diu que no hi haurà problema, doncs hi haurà el servei complert 
d'oftalmologia, amb guàrdies de dissabtes, diumenges, el d'otorrino, dentistes, 
potenciar la salut mental que és un tema que es va demanar, i no hi ha cap problema. 
Pel que fa als llits sòcio-sanitaris hi ha el compromís per part de la Generalitat de 



potenciar-los, i saben que el Bages, i les comarques que depenen del Bages, com el 
Berguedà tenen la població molt envellida. En aquest sentit, ja des de l'any passat es 
van anar augmentant els llits sòcio-sanitaris de la ciutat i, a partir d'ara continuaran en 
aquesta línia. El Servei Català de la Salut hi està completament d'acord, i falta saber 
quants llits sòcio-sanitaris, quants de cures pal.liatives i quants llits es necessiten de 
convalescència són necessaris aquí. Pel que fa als CAP, igual, i referint-se al del Barri 
Vell diu que hi havia un compromís que es va retardar perquè s'ha volgut fer molt més 
ampli del que, en principi era; hi ha els diners i estan per adjudicar les obres, que han 
de durar 8 o 9 mesos, però poden començar d'un dia per l'altre. Es refereix a l'acord 
que avui portaven que voldrien que pogués ser una esmena de substitució a la 
proposició dels grups municipals GMS i ENM. Aquest acord ve perquè, l'endemà de 
parlar amb el conseller hi havia una entrevista concertada aquí, de feia uns 15 dies, i 
estava donada pel dia 15, que era dijous, i s'havia de fer amb els sindicats i els comitès 
d'empresa dels tres centres. Van arrivar a l'acord de presentar al Ple un manifest que 
fos un compromís de l'Ajuntament acordat per unanimitat sobre els punts que ha llegit 
el Secretari, és a dir, que la reconversió no suposi una reducció de serveis ni de 
recursos, sino una millora de qualitat i amb altres serveis nous, que és el que han 
defensat sempre davant qui sigui; afiançar la capitalitat sanitària de Manresa, com àrea 
d'influència, i això ho han fet sempre, i fa un any i mig es troben amb un sector sanitari 
propi, que s'ha de potenciar. També el Conseller en la reunió del dia 14 va acceptar 
aquest tema de potenciar el sector sanitari amb capitalitat a Manresa, que abarca les 
comarques del Bages, Berguedà, Solsonès i Cerdanya. Un altre punt que portaven per 
aquest acord, és fer que el procés fos amb consens entre totes les parts interessades. 
Un altre punt era demanar a la Conselleria que es presenti un pla de reordenació 
sanitària global, no només hospitalària, doncs entenen que aquí influeixen molt els 
Centres d'Atenció Primària, perquè molta gent que va a urgències, si estés tota la 
reforma primària feta, seria molt diferent, i es podria treure molta urgència que, potser 
no és necessària, igual que tota la problemàtica sòcio-sanitària, que ha d'anar conjunt, 
i crear una taula negociadora on s'analitzi tot el procés i estarà formada pel Servei 
Català de la Salut, els hospitals, els sindicats i l'Ajuntament i això, si cal, ho podrien 
presentar com a esmena de substitució a la proposició dels dos grups d'oposició. De 
totes maneres, en cas que no es volgués retirar la proposició pels grups proponents, el 
grup de CiU votarà favorablement les dues propostes. 
 
El Sr. Balet i Oller expressa que, agraeix l'assistència del poble, li agrada que hi sigui. 
Pel que fa a les propostes, expressa que ho ha anat analitzant, i diu que dels vuit punts 
dels companys d'oposició, i dels 5 punts de l'equip de govern diu que troba més amplis 
aquests 5 punts de l'equip de govern, perquè recull, no concretament, però sí de forma 
genèrica els altres 8 punts i potser una mica més. Per la seva part pensava votar l'una i 
l'altra, i s'alegra que tots hagin coincidit, però és un tema molt delicat, que no solament 
juga amb les inquietuds de tots, sino que també hi ha un punt que cal tenir en compte, 
perquè s'està tractant amb empresa privada. No hi veu perill en aquesta reordenació 
per a ningú. Ara, cal tenir molt en compte que l'empresa també ha de col.laborar en 
quan a la seva gestió com empresa, perquè ja està bé que s'hi aboquin ajudes de 
l'administració,  però que també col.labori. En els punts anteriors s'ha parlat d'una 
reodenació que no suposi reducció de serveis, ni de recursos, sino una millora de 
qualitat, i amb altres serveis nous; l'importa moltíssim pensar en la millora de la qualitat 
per a l'assistència dels malalts, i això que els llocs de treball són molt respectables, 
però la vessant sanitària és la dels malalts, perquè hi poden haver molts llocs de treball 
però els malalts no ser tant assistits. Per tant, està d'acord en afiançar la capitalitat, i, 
fer el consens entre les parts, és el que s'ha de vetllar. Per tant, com que veu que les 
dues propostes són bones, votarà favorablement les dues. 
 



El Sr. Perramon i Carrió fa referència a la intervenció de la regidora Sra. Riera, en el 
sentit de demanar a l'oposició la retirada de la proposició, i diu que almenys el grup de 
l'ENM és partidari de mantenir-la, entre d'altres raons, perquè no respon només a una 
proposta del seu grup sino que recull el suport d'un ampli col.lectiu ciutadà, dels 
treballadors, dels comitès d'entitats ciutadanes i veïnals i els sembla que la seva és 
més explícita en determinades coses, tot i que en moltes coincideix en l'apreciació de 
l'equip de govern. Per tant, no tenen cap problema en votar els dos dictàmens, i 
sembla que és la millor manera. Han de dir que, arrel de les informacions que ha donat 
l'equip de govern i que ha manifestat també el Sr. Moreu, sembla que el tema de la 
reordenació s'encarrila cap a propostes més raonables o com a mínim, força diferents 
de les propostes dràstiques que hi ha havia en el primer moment i que els preocupava 
que el Sr. Sanclimens digués que no s'havia de crear alarmisme, però veu, 
satisfactòriament, que també s'ha bellugat, perquè en el fons el preocupava la situació. 
Hauria estat millor que la proposta inicial, de partida, hagués estat la que ha sortit en 
aquests moments, perquè segur que hauria estalviat moltes angúnies als treballadors 
de la sanitat, i hauria estalviat inquietud als usuaris. Referma la voluntat dels 
treballadors de la sanitat, dels barris, de les entitats de Manresa, a la que com a grup 
municipal han procurat contribuir. També ha dit que cap membre del seu grup no 
acceptarà propostes que devaluïn la qualitat assistencial de la sanitat a Manresa i 
espera que cadascú des del seu lloc mantindrà aquesta actitud. Suposa que en el 
camí dels propers mesos encara hi haurà obstacles i serà difícil, però li sembla que 
com es produeix en aquests moments la votació, és una forma positiva d'encarrilar-ho. 
 
El Sr. Valls i Riera diu que tal i com han manifestat abans votaran les dues propostes, i 
voldrien puntualitzar que la diferència cabdal entre la proposta i el dictamen és 
bàsicament que en la proposta es demana que es limiti el mínim imprescindible la 
reducció de llits, que l'aplicació de les reformes i ajustos es realitzi de forma 
progressiva, i que la reducció de llocs de treball es redueixi al mínim imprescindible. 
Dóna la impressió que són elements substancialment diferents que argumenten 
abastament el manteniment de les dues propostes i no són propostes o punts 
anecdòtics com algún regidor ha manifestat. Dit això voldrien dir que és cert que hi ha 
hagut compromisos verbals al març i el juny de 1994, per part de l'Alcalde, en el sentit 
de dir que l'objectiu no es mantenir el nivell sanitari sino augmentar-lo. Però creu que 
els compromisos i paraules han d'anar lligades amb accions i actituds polítiques i el 
que s'ha trobat a faltar des del març fins avui són actuacions i actituds polítiques. Creu 
que avui es fa una actitud i una actuació política seriosa i ferma, i a més es fa per 
unanimitat del Ple de l'Ajuntament, i per això el que avui s'aprovi aquí no serà única i 
exclusivament un posicionament de l'equip de govern, sino un posicionament de 
l'Ajuntament de Manresa, i des del març de 1994 que han anat reclamant això. Creu 
que la reordenació sanitària ha de ser progressiva, en consens, amb la taula 
negociadora, amb manteniment del pressupost de la Conselleria, i evitant en el 
possible afectar llocs de treball, i creu que tots els grups municipals en faran un 
seguiment. I avui el que es fa, és un posicionament de l'Ajuntament de Manresa, de la 
ciutat de Manresa envers la Conselleria i això és el que han anat reclamant 
constantment com a Regidors, com a grup municipal, i segurament la presència de 
tanta gent al Ple de l'Ajuntament, també reclamava això. 
 
El Sr. Alcalde expressa que la preocupació que tenia la oposició, l'ha tingut també 
l'equip de govern, i potser hi ha hagut en les intervencions alguna paraula injusta, i ho 
diu no perquè sí, sino perquè és la seva obligació com a Alcalde, ja que d'aquest 
procés, el que hi ha esmerçat més gestions i més estona, possiblement sigui ell 
mateix. S'ha parlat de despreocupació, i al respecte diu que no ha estat un tema fàcil, 
del qual ara sembla que hi ha una escletxa que sembla que va per un camí positiu. Diu 



que s'ha entrevistat més de 6 vegades amb el mateix Conseller, amb els gerents de 
tots els centres, amb els presidents dels centres, amb els directors mèdics, ha fet 
reunions conjuntes, reunions separades, i no s'avançava, la veritat és que la reunió 
que van tenir a Barcelona el dia 14 de setembre, hi van anar 4 membres de l'equip de 
govern, i després en una reunió posterior hi va haver tots els presidents, directors i 
gerents dels hospitals, i van sortir una mica més bén impressionats, perquès es veu 
una possibilitat de sortir-se'n bé, en el sentit de potenciar aquest sector sanitari, i amb 
el compromís formal  que a Manresa no es retallarà un sol diner del que ha vingut, molt 
al contrari, doncs en tot cas, s'hi afegiran. Per tant amb els mateixos diners que es 
tenien, i si se n'hi afegeix algún de més, s'ha d'exigir las gerents i responsables que 
treguin el màxim de rendiment, ja que coses duplicades i triplicades no interessen a 
ningú, i en canvi es poden portar a Manresa nous serveis, que és l'objectiu de tots 
plegats. Creu que estan en bon camí, encara que en aquests moments no amb un 
optimisme exagerat ni per enganyar a ningú, però que sàpiguen que ell hi ha dedicat 
tot el que sap i pot fer perquè aquest tema arribi a bon port. Dóna gràcies als 
assistents pel reconeixement que han fet de la qualitat i ràtio superior de la sanitat 
manresana, ja que ha estat possible per molts anys d'esforços, i només s'ha de 
recordar l'obra de l'Hospital General de Manresa. Falta molt per millorar, hi ha 
l'estructura però falta molt de complements. I potser igual el que va ser el final del 
procés d'ajuntar-se Centre Hospitalari-Unitat Coronària fa set anys aproximadament, i 
Hospital de St. Andreu i Hospital de St. Joan de Déu, on també hi havia dubtes i 
incògnites, i que al final es va fer un ensamblatge molt correcte. Desitja que al final 
d'quest procés tothom se'n pugui sentir satisfet, i així farà els possibles per aconseguir-
ho.  
 
El Sr. Víctor Feliu, en representació de les Associacions de Veïns, intervé per matisar 
la seva intervenció, doncs s'hi ha introduït un element nou, com és aquest dictamen 
que ha presentat la coalició de govern municipal i que els grups polítics sembla ser que 
a darrera hora han conegut, però que ells, com a usuaris i com a Coordinadora de 
Sanitat i com a Federació, no en tenien coneixement, i cal valorar positivament 
aquesta voluntat política expressada per la regidora, Mª Rosa Riera, i cal esperar que 
els termes de consens que ha exposat arribin fins al final de tot aquest procés. Cal 
recordar-li però, que la redistribució d'aquests nous serveis que aquí s'han esmentat 
van intimament lligats amb els llocs de treball que cal defensar. I com a Federació 
d'Associacions de Veïns, demana que se li permeti acollir amb recels les 
manifestacions de la regidora, perquè des de les associacions de veïns, tenen, 
malauradament, negatives experiències de promeses dites i no complertes, de 
projectes dissenyats i no executats, i per tant, és l'acció de govern d'aquest ajuntament 
que els obliga, de vegades, a ser desconfiats, per la qual cosa reclamen que els 
acords siguin recollits en document escrit, signat per totes les parts implicades en 
aquest procés de reorganització sanitària.  
 
El Sr. Oms i Pons diu que voldria fer unes puntualitzacions, perquè creu que Manresa 
sempre ha tingut una situació de privilegi, una ciutat de la qual se senten orgullosos, i 
que s'ha de mantenir entre tots, i perquè també han de tenir un sentit de solidaritat 
amb la resta de pobles de Catalunya. Entre tots han de fer una sanitat molt racional, 
han de procurar que es gestionin bé els centres, que els centres d'aquí no siguin més 
cars que la resta de centres de Catalunya, perquê si això es fes, seria aprofitar-se 
d'una situació de privilegi i els diners públics s'han d'administrar molt bé i són uns 
diners de tots i, per tant, els diners que es donen aquí és per fer una molt bona sanitat 
que tots en són responsables, i s'ha de procurar fer-a bé, els treballadors, els polítics i 
els ciutadans no abusar tampoc de la sanitat. Es un be comú que s'ha d'administrar 
amb "carinyo", els CAP hi han de ser, hi ha d'haver tots els serveis que s'ahn dit, i hi 



està totalment d'acord i ho lluitaran, i és testimoni que tant l'Alcalde com la Regidora 
han lluitat molt perquè la qüestió sanitària és un tema de capitalitat com s'ha dit aquí. 
S'ha de tenir en compte que només es tenen centres privats en aquesta ciutat, ja que 
els dos centres són privats, administrats d'una forma privada i amb la Generalitat que 
subvenciona uns llits perquè donin uns serveis als ciutadans, són serveis concertats. 
Quan es va fusionar l'Hospital de St. Andreu i l'Hospital de St. Joan de Déu en 
l'Hospital General, el de Sant Andreu es dedica ara a tenir llits de llarga estada i 
crònics, no es van perdre llits, es van destinar uns llits que abans constaven molt cars, 
donant el mateix servei, exactament el mateix, i ara tenen més llits en aquest 
concepte. La Clínica no desapareix, gradualment es procurarà que es vagi a un tipus 
de sanitat que convé a tots, per augmentar el nivell de Manresa, i possiblement es 
podran trobar solucions perquè pugui continuar. No han de desaparèixer centres, 
ningú està proposant que desapareixin centres, el que es vol fer i es proposa és 
racionalitzar, per tant, es va a un model de sanitat, que a l'hospital de St. Andreu ja es 
va demostrar, doncs s'hi ha fet el que és la llarga estada, de la gent que té problemes 
per estar a casa a causa de la malaltia, i aquest servei s'ha mantingut i cada vegada hi 
ha més llits en marxa. A la Clinica se li dóna una altra situació, per tant, no es pot dir 
que a Manresa es va a menys. Voldria treure una certa frustració en el sentit que el 
que els manresans al llarg d'anys han anat adquirint una sanitat bona, forta, que ha 
valgut la pena i que és un privilegi en front de de tot Catalunya i diria fins i tot 
d'Espanya, han de procurar mantenir-la  i no, ara, per una crispació inútil, que no 
portarà enlloc, algú podria dir quelcom de la sanitat de Manresa. Els companys 
d'oposició tenen raó en demanar la voluntat de tots, però com a portaveu de l'equip de 
govern, havia de fer unes puntualitzacions, i creu que amb l'ajuda de tots aniran a més. 
 
Finalitzat el debat, el Sr. Alcalde sotmet a votació la proposició presentada pel GMS i 
ENM i el dictamen presentat per CiU, conjuntament, i ambdós són aprovats per 
unanimitat dels 23 membres presents i, per tant, es declara acordat: 
 
 
8.2. Proposició conjunta dels grups GMS i ENM 
 
1.- Manifestar el següent posicionament, referent a la reordenació sanitària de 
Manresa i el Bages: 
 
a) Manteniment de la quantitat dels recursos econòmics que la Generalitat destina 

al sistema sanitari públic d'aquesta comarca. 
 
b) La reordenació s'ha de realitzar amb una visió global i no només hospitalària. 

Cal, per tant, impulsar, amb compromisos concrets, el desplegament de la 
reforma de l'assistència primària, la creació de nous serveis i el desenvolupa-
ment progressiu dels serveis sòcio-sanitaris. 

 
c) La reducció de llits hospitalaris per unificació de serveis que actualment estan 

duplicats i/o triplicats, s'ha de limitar al mínim imprescindible i desenvolupar de 
forma paral.lela serveis alternatius. 

 
d) L'aplicació de les reformes i ajustos s'ha de realitzar de forma progressiva, en 

un període de tres o quatre anys, i compassada al desenvolupament dels 
serveis alternatius. En aquest sentit, ens manifestem en contra que el dia 31 de 
desembre d'enguany es tregui la Clínica de Sant Josep del sistema sanitari 
públic. 

 



e) La reducció de llocs de treball s'ha de reduir al mínim imprescindible i, en 
qualsevol cas, s'ha de garantir que les baixes seran voluntàries i/o amb 
alternatives de recol.locació. 

 
f) Manifestar la voluntat de l'Ajuntament de Manresa d'implicar-se fermament en la 

defensa d'una sanitat pública de qualitat. 
 
g) Reclamar la necessitat de crear un marc de diàleg que garanteixi la participació 

dels usuaris. 
 
2.-  Donar a conèixer aquests acords al Conseller de Sanitat de la Generalitat de 
Catalunya, al gerent de l'Area Centre del Servei Català de la Salut i al Consell 
Comarcal. 
 
3.-  Difondre públicament aquest pronunciament. 
 
 
Sobrevingut 4.- Dictamen de CiU 
 
MANIFESTAR el compromís d'aquest Ajuntament de fet totes les gestions 
necessàries, per tal d'assolir els següents objectius: 
 
- Que la reconversió no suposi una reducció de serveis, ni de recursos, sinó una 
millora de qualitat i amb altres serveis nous. 
 
- Afiançar la capitalitat sanitària de Manresa com àrea d'influència. 
 
- Fer el procés amb consens de les parts interessades. 
 
- Demanar a la Conselleria que es presenti un pla de reordenació sanitària global. 
 
- Crear una "taula" negociadora on s'analitzi tot el procés, formada per: 
 
 . Servei Català de la Salut 
 . Hospitals 
 . Sindicats 
 . Ajuntament                                       ". 
 
 
El Sr. Alcalde, en atenció a d'altres veïns presents, diu que, si ningú té inconvenient, 
també s'anticipa el coneixement de la proposició 8.3 de l'ordre del dia, presentada pel 
GMS i la corresponent esmena de l'equip de govern, i de conformitat amb els 
membres corporatius, així ho disposa. 
 
8.3. PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOL.LICITANT LA 

CONSTITUCIÓ D'UNA COMISSIO ENTRE ELS GRUPS MUNICIPALS I 
MEMBRES DE L'AA.VV DEL BARRI DE VALLDAURA PER ESTUDIAR 
DIVERSOS ASSUMPTES RELACIONATS AMB EL BAR-JARDÍ CARPA DEL 
RIU 

 
El Secretari llegeix la proposició que, transcrita, diu el següent: 
 



"Davant les reiterades queixes que els veïns del Barri de Valldaura han realitzat sobre 
l'horari d'obertura al públic de l'establiment Carpa del Riu, així com el retard amb el 
compliment d'una part dels pactes establerts en el Plec de Clàusules en relació a la 
construcció del Parc Públic, i intentant buscar una solució a aquest conflicte 
concertada entre l'equip de govern i l'Associació de Veïns, el Grup Municipal Socialista 
proposa l'adopció del següent ACORD 
 
Que es constitueixi una Comissió entre membres de tots els grups municipals i 
membres de l'Associació de Veïns del Barri de Valldaura amb l'objectiu d'estudiar 
l'adequació de la llicència d'obertura del Bar-Jardí de la Carpa del Riu atorgada a 
precari per l'equip de govern, així com el seguiment de l'execució del projecte de 
construcció del Parc Públic." 
 
 
A continuació el Secretari llegeix l'esmena de substitució, presentada per CiU que, 
transcrita, diu el següent: 
 
"El Reglament Municipal de Participació Ciutadana és el marc idoni per canalitzar la 
participació dels veïns en els assumptes municipals. 
 
En conseqüència, el Grup Municipal de CiU proposa al Ple l'adopció del següent 
 
 A C O R D 
 
Substituir el text de la proposició 8.3 de l'ordre del dia pel següent: 
 
A l'ampara del que preveu l'art. 38è del Reglament de Participació Ciutadana, el tema 
relatiu a la concessió de llicència d'activitat de "la Carpa del Riu" serà estudiat en el si 
de la Comissió Informativa corresponent, que és la d'Hisenda i Règim Interior, amb la 
participació de representants veïnals, en la forma que en el mateix precepte preveu." 
 
El Sr. Valls i Riera diu que ja des de desembre de 1992, que s'ha anat parlant del jardí 
urbà Manresa-Riu, i fins i tot els veïns del barri el veien amb bons ulls, primer perquè 
era recuperar una part pública aprop del riu i que és agradable per la ciutat, incorporat-
li un aprofitament privat, tipus bar-jardí. Tothom tenia força clar què era el que havia de 
ser allò. Darrerament han sortit queixes per part dels veïns, i per part del GMS s'han 
demanat diferents aclariments, com perquè no es complia el plec de clàusules, i 
entenien perquè no es complia ja que hi havia un retard del 1993 al 1994, i agradi o no 
agradi el projecte de parc jardí de Manresa-Riu diu que hi continuen existint sèries 
discrepàncies i possiblement problemes d'informació, entre el que és el projecte i el 
que tothom volia que fos el projecte. La proposta va determinada en buscar un tipus de 
planificació o acord concertat amb els veïns, buscant una solució, per una part que és 
pública, amb una concessió de 25 anys que, possiblement és de les més llargues que 
té l'Ajuntament de Manresa, en quan 
a concessions privades que afectin a restaurants i a bars. I un dels elements bàsics on 
hi existeix un certa discrepància és en què s'entén per bar-jardí, i què s'entén per sala 
de festes. Creu que, possiblement el Ple d'avui no és el moment oportú per parlar 
d'això, i possiblement el millor lloc per parlar de tots aquests elements és aquesta 
comissió, però creu que, definitivament hauria de quedar força clar quin és el 
posicionament de l'equip de govern en el tema de la llicència, perquè la llicència és 
una competència estricta de l'equip de govern i, en tot cas, quin és el posicionament 
dels grups municipals en el plec de clàusules que va estar aprovat per unanimitat, si 
més no, el GMS sí que el va aprovar i el projecte sí que el va aprovar, però una cosa 



són les competències del Ple i l'altra són les competències de l'equip de govern. Creu 
que haurien de parlar de tot això, conjuntament, membres de l'equip de govern, 
membres del GMS i altres grups que es vulguin incorporar a aquesta comissió i, també 
buscant aquesta concertació, amb els veïns del Barri de Valldaure i dels barris 
afectats. Aquesta és la proposta, i si semble bé als presentes expressarà ja el 
posicionament del GMS pel que fa a l'esmena, i al respecte diu que recull la filosofia 
que busca aquesta proposta i la ordena a través del Reglament de Participació 
Ciutadana. Per tant, el GMS acceptaria aquesta esmena de substitució de l'equip de 
CiU, i retiraria la proposta presentada pel seu grup, ja que la filosofia hi queda recullida 
igualment, i ho recondueix a través d'un procés ja establert. 
 
El Sr. Sala i Rovira manifesta que, un cop rebuda la proposta del GMS, van considerar 
que la cosa important en temes com aquests, era trobar una dinàmica que no entorpís 
el normal funcionament, ja de per si, carregat, del propi Ajuntament i entenien que el 
fet d'anar creant comissions puntuals per a temes puntuals no era prou operatiu. I és 
per aquest motiu que, d'acord amb el Reglament de Participació Ciutadana, aprovat en 
el si d'aquest Ple, van entendre que aquesta era una situació ideal per a omplir de 
contingut aquest Reglament i aportar la possibilitat que, segons l'article 38 del mateix 
Reglament, es pot crear al si de les pròpies comissions informatives, depenent dels 
temes puntuals que es presentin, totes aquelles qüestions susceptibles de ser 
estudiades per les mateixes comissions, i aleshores com que ja tenen un règim 
ordinari de reunions, es poden discutir totes aquelles actuacions, puntualment, que 
requereixin aquest fet. Agraeixen el posicionament favorable del GMS, ja que és una 
proposta extremadament operativa. 
 
El Sr. Perramon i Carrió diu que la proposta planteja obrir un camí de diàleg en una 
implantació que ha resultat conflictiva en aquest indret de la ciutat, i pensen que això 
és positiu, i que el marc que planteja l'equip de govern s'adiu més a la normativa que 
tenen marcada pel tema de participació i, en aquest sentit, també hi estan conformes. 
No sap si aquest és un moment apropiat, però diu que hi ha una pregunta en aquest 
Ple, pendent d'aquest tema, i com que ara s'està parlant d'aquesta qüestió específica, 
es podria respondre ja la pregunta, i el tema quedaria tancat. 
 
El Sr. Balet i Oller diu que troba molt bé que es recondueixi el tema a les comissions 
informatives, tal i com marca el Reglament, perquè de l'altra manera tenia molt a dir. 
Ha mirat el dictamen del 20 de juliol de 1993 i al començament deia que era "l'expe-
dient de contractació de concessió administrativa  per a la gestió i explotació del jardí 
urbà Manresa-Riu". En l'acord primer de l'esmentat dictamen deia "adjudicar el 
contracte de la concessió administrativa per a la gestió i explotació del jardí urbà de 
Manresa-Riu", Ara bé, no passa pel fet que aquest jardí s'hagi convertit en un conflicte. 
Ara bé, els sorolls són de dues coses, l'un era el de la música, i té entés que ja no ho 
fa, i l'altre era el soroll que fa el públic al sortir, és a dir, el d'arribar i marxar del local 
amb el consegüent soroll de portes i veus de la gent. A aquella hora de la matinada se 
sent tot, i el ciutadà té dret a què se li respecti el silenci, i per això hi ha l'Ordenança de 
Sorolls que va aprovar l'Ajuntament. Com que el problema ha estat el soroll, perquè si 
no hi hagués hagut sorolls no hagués passat res, i el soroll no solament està 
concentrat aquí en aquest sector. De sorolls, n'hi ha en altres àrees de la ciutat, com a 
la plaça de l'Ajuntament, carrer de Sobrerroca i baixada dels Drets i a d'altres llocs. Per 
tant, si l'autoritat no és prou competent per fer servir les ordenances, aleshores és que 
a la ciutat hi sobren les ordenances, o no hi ha autoritat, és a dir, "el campi qui pugui". 
Qui fa xivarri a sota la finestra d'un altre que té dret a descansar, com que no ho pot 
fer, s'ha de perseguir, de la mateixa manera que es persegueix qui no paga els 
impostos. Per tant, ha estat bo que sortís aquest tema de la Carpa per poder parlar 



seriosament dels sorolls en general i es posi cadascú al seu lloc, i l'autoritat s'ha de fer 
respectar per tothom, perquè qui no paga , bé que l'autoritat l'empaita. Per tant a qui 
incompleixi les ordenances, sigui la de sorolls o la quina sigui, sigui també perseguit I 
hi ha de col.laborar tant l'autoritat com els ciutadans, ja que quan hi ha una denúncia, i 
es vol solucionar, aleshores el denunciant no dóna la cara i no es pot fer res. Per tant, 
la seva intenció és votar favorablement l'esmena de CiU. 
 
El Sr. Valls i Riera expressa que, davant la gent que ha vingut i que està al Ple perquè 
els afecta directament aquest tema, la voluntat del GMS era que s'aprovés avui, 
inicialment, la comissió, i dins la comissió ja parlarien de tot el tema de la carpa del riu, 
de la llicència etc, ja que no és aquest el moment de parlar-ne. Tenien molt clara la 
filosofia, i és bo que dins la comissió, amb participació de veïns, i de la qual s'haurà de 
parlar amb l'equip de govern quina participació de veïns s'incorporarà en aquesta 
comissió i, es podrà parlar, de com s'arregla si és que hi ha quelcom per arreglar i si hi 
ha alguna irregularitat dintre del tema de la carpa del riu, bàsicament pel que afecta a 
la llicència i la filosofia que tothom entenia. Explica tot això, perquè en la seva 
intervenció anterior no s'ha extés en el conflicte estricte de la carpa del riu, ja que la 
seva intenció inicial era crear la comissió i parlar-ne dins la comissió. 
 
El Sr. Balet i Oller diu que considera que amb un representant dels veïns n'hi ha prou. 
 
El Sr. Alcalde expressa que pel mateix grup es retira la proposició del GMS. 
 
A continuació sotmet a votació l'esmena de substitució, presentada pel grup de CiU i 
és aprovada per unanimitat dels 23 membres presents i, per tant, es declara acordat: 
 
A l'ampara del que preveu l'art. 38è del Reglament de Participació Ciutadana, el tema 
relatiu a la concessió de llicència d'activitat de "la Carpa del Riu" serà estudiat en el si 
de la Comissió Informativa corresponent, que és la d'Hisenda i Règim Interior, amb la 
participació de representants veïnals, en la forma que en el mateix precepte preveu. 
 
A continuació de la votació de l'esmena de substitució, el Sr. Alcalde també anticipa la 
pregunta 1, presentada pel grup de l'ENM, que fa referència al tema esmentat i que, 
transcrita, diu el següent: 
 
Pregunta núm. 1 del Grup Municipal de l'ENM 
 
"Atenent les queixes formulades per veïns del sector, i de la pròpia Associació de 
Veïns de Valldaura, preguntem: 
 
- Com és que es notifica als veïns la sol.licitud d'activitat de bar-jardí a la "Carpa del 
Riu", el dia 14 de juliol, quan la llicència va atorgar-se el dia 30 de juny ? 
 
- Com és que en la notificació als veïns es fa referència a l'activitat de bar-jardí, i la 
llicència atorgada és de sala de festes ? 
 
- Com es vetlla pel compliment de l'ordenança de sorolls d'aquesta activitat ?" 
 
 
El Sr. Sala i Rovira diu que la primera i la segona pregunta quedarien refoses en la 
mateixa contesta i sí que hi hauria contesta apart per a la tercera pregunta. Pel que fa 
a la primera i segona pregunta diu que, cal dir que la notificació que en el seu moment 
es va fer a l'Associació de Veïns de Valldaura, la que van rebre el 14 de juliol, 



mitjançant la qual se'ls feia avinent la sol.licitud d'una llicència per l'activitat de bar-
jardí, es fa en compliment de l'article 30.2. a) del Reglament d'Activitats Molestes, 
Insalubles, Nocives i Perilloses i fa referència a una sol.licitud de llicència que, en data 
d'avui, encara no ha estat resolta, que és la sol.licitud de llicència definitiva, i d'aquesta 
sol.licitud es va trametre la notificació als veïns perquè fessin les al.legacions 
corresponents a la mateixa, i encara estan pendents de resoldre. Aquesta llicència 
està demanada en base a la concessió municipal, prèvia i conseqüèntment la seva 
vigència serà de 25 anys, quan es doni la llicència definitiva. Ara bé el dia 30 de juny 
es va atorgar una llicència provisional de funcionament que no requereix audiència 
prèvia als veïns, a l'emparament de l'art. 5è. de la Llei de Catalunya 10/1990, sobre 
Policia d'espectacles, les activitats recreatives i els establiments públics. Per tant, la 
notificació feta als veïns no es refereix a la llicència provisional, sino a la definitiva, que 
encara no està resolta. Aleshores, com que no ha estat resolta la llicència definitiva no 
se sap en quins termes es resoldrà, si amb els de bar-jardí, o amb els de sala de 
festes. Aquest és un tema que està en estudi i que, lògicament amb aquesta proposta 
aprovada anteriorment i en el si de la comissió addient, s'haurà de debatre i d'analitzar 
el contingut de la documentació a fi i efecte d'arribar a la conclusió que els membres 
de la comissió creguin més factible. Pel que fa referència a la tercera pregunta, s'ha de 
dir que es vetlla acuradament pel compliment de la mateixa i que s'han dut a terme les 
següents actuacions: primer.- es va donar l'ordre d'instal.lació d'un limitador acústic. 
Segon.- que, amb posterioritat aquest limitador va ser precintat pels tècnics municipals, 
en un nivell tal que, s'acompleixin els valors màxims de soroll en els habitatges més 
afectats, des dels quals es van fer medicions. I els nivells que se li ha exigit són els de 
l'Ordenança de Sorolls que són més exigents que els del Pla General, actualment 
vigent. Tercer.- S'ha requerit a l'interessat per tal que en el tràmit de llicència definitiva 
perquè presenti un estudi acústic emès per un tècnic especialista en acústica, i que el 
termini per a la presentació d'aquest estudi acústic és el dia 29 de setembre 
d'enguany.  I Quart.- S'ha requerit també a l'interessat per tal que justifiqui el seu 
compromís de contractar l'agent o agents de seguretat, encarregats de la vigilància, a 
l'exterior del local de la carpa del riu. 
 
El Sr. Alcalde expressa que espera que en aquesta comissió es trobi la solució per a 
tots plegats, de la convivència necessària del jovent de la ciutat i de la gent que també 
té el dret de ser respectat en el seu descans. Que el jovent pugui disfrutar i la resta 
pugui dormir. S'ha d'estar també molt al costat dels joves de la ciutat, i tant per tant, diu 
que és un gran avantatge per a la ciutat que el jovent pugui tenir llocs aquí mateix i que 
no s'hagin de desplaçar amb cotxe a fora de la ciutat. Ara bé, sempre i quant es 
respecti el dret a les altres persones. Ell mateix, diu que viu en un lloc on tots aquests 
sorolls els pateix també. Desitja de tot cor que en el si d'aquesta comissió es trobi el 
respecte i la convivència entre tots plegats. I aquest és un problema no solament de 
Manresa sino de totes les ciutats, fruït d'una moda que s'ha implantat en la societat, i 
que com totes les modes van i vénen.  
 
El Sr. Valls i Riera diu que està plenament d'acord amb les paraules que ha dit el Sr. 
Alcalde, l'única cosa és que no es vol discutir si el jovent ha d'anar a Manresa o no, 
sino l'adequació d'una llicència d'activitats amb un plec de clàusules, si la llicència ha 
de ser bar-jardí o si ha de ser de sala de festes. 
 
El Sr. Alcalde diu que això ho van votar tots els 25 regidors de l'Ajuntament, i, no sap si 
ho van fer bé o no, però en tot cas es van equivocar tots 25. 
 
El Sr. Valls i Riera expressa que ja que el Sr. Alcalde ha tret el tema, puntualitza que el 
GMS va votar favorablement un plec de clàusules que sempre parlava de bar-jardí, 



mai va parlar de sala de festes, i el que ha de discutir aquesta comissió és quina 
diferència hi ha entre bar-jardí i sala de festes. Inicialment, això. 
 
El Sr. Perramon i Carrió diu que els estranyava molt que hi hagués la llicència de sala 
de festes, perquè eren conscients que no ho havien votat. Després han anat a mirar 
papers i han vist que el conveni que va signar el concessionari amb l'Alcalde de 
Manresa diu el següent: "el present contracte es regula pel plec de clàusules 
administratives aprovat pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 1-12-92 i 
per la proposició del concessionari i aleshores el plec de clàusules i la proposició 
constitueixen les clàusules del contracte definidores de les obligacions respectives 
d'ambdues parts". I dins del que planteja el concessionari i per tant, genera uns certs 
drets en el concessionari, "especialment en els caps de setmana i en període de 
vacances, els diferents espais s'orientaran al lleure nocturn, s'oferiran sopars lleugers, 
música per ballar, actuacions en directe i això comportarà funcionar en aquestes 
situacions en règim de sala de festes amb actuacions en directe". En tot cas, això és 
signat per l'adjudicatari i l'Alcalde, i per tant, ara han començat a entendre algunes 
coses, doncs no entenia com es lligava el que havien votat tots els grups amb la 
llicència posterior. En tot cas, és una qüestió que no va ser subjecte a l'aprovació pel 
Ple, o almenys l'oposició no en tenia constàn-  cia, perquè no van votar això. I de 
qualsevol manera ha sortit que la concessió s'ha donat i s'han atorgat drets d'acord 
amb aquests dos documents.  
 
El Sr. Sala i Rovira diu que no volia entrar en aquest tema, i sí que en volia parlar al si 
de la comissió. El preocupa que en el Ple els diferents grups de l'oposició que, van 
omplir d'elogis a l'equip de govern per la forma en què s'havia portat el tema, i costa a 
l'acta de la sessió del dia 20-7-93, ara intentin desmarcar-se del tema, per una raó molt 
senzilla. En el plec de condicions que es va aprovar aquí, amb anterioritat, hi havia uns 
condicionants, però en la concessió que es va aprovar el dia 20-7-93 hi havia i formava 
part del dossier que s'aprovava tota un seguit de millores que havia presentat el 
concessionari i que, a l'aprovar-les aquí, passen a formar part del que és el nus central 
del plec de condicions i formen part del que és la pròpia concessió, i formen part de la 
Llei de la concessió. I entre aquestes millores que es van acceptar, i que quan 
l'oposició votava que sí, estava votant també aquestes millores, i hi han, la construcció 
d'un escenari cobert amb una carpa desmuntable, cosa que el plec no posava, però és 
una millora, manifestant expressament que això permetria la realització d'espectacles 
de dansa o celebració de concerts. En un altre apartat, relatiu a organització i 
planificació de la concessió s'expressa també de forma molt clara que l'escenari i la 
carpa seran el lloc ideal per a fer concerts d'una certa magnitud, balls de festa major ... 
etc. i els caps de setmana i en periode de vacances s'oferirà música per ballar, 
actuacions en directe, i això comporta funcionar en aquestes situacions en règim de 
sala de festes, amb actuacions en directe. En aquest cas, fins i tot en la proposta del 
concessionari estava escrit en lletra negreta. Per tant, no se li pot dir que del fet de 
"sala de festes" se'n van assabentar després, perquè quan l'oposició juntament amb 
l'equip de govern van votar per unanimitat dels 25 regidors la concessió, incloent-hi les 
millores que presentava el concessionari, van acceptar tot això, i altra cosa és que, 
després algú hagi reflexionat i no hi estigui d'acord. Aquest és un altre tema, però quan 
es va votar, si algú no sabia el que votava no creu que aquest sigui el moment, i sí que 
es pot analitzar els què i els perquè en les comissions corresponents. 
 
El Sr. Canongia i Gerona intervé reconeixent el seu error de votar afirmativament, i de 
no haver repassat tot i cadascún dels papers que anaven en aquell Ple, però també vol 
que el Sr. Sala reconegui que a la comissió li va dir que no hi havia hagut cap 
modificació.  



 
El Sr. Sala i Rovira replica dient que, a la comissió no hi ha cap problema, i si no es pot 
mirar l'acta, segur que es parla que el concessionari ha aportat unes millores, perquè 
en el plec que es va passar per la comissió d'Hisenda aquesta informació hi era.  
El Sr. Valls i Riera diu que a la comissió ja continuaran parlant de tot això, però 
manifesta que ha de quedar clar un principi, més enllà del que el Sr. Sala diu, ja que 
primer la llicència l'atorga directament l'equip de govern, sense consultar-ho, i això sí 
que ho fa l'equip de govern, i en tot cas, en el supòsit que sigui cert això, el que sí que 
pot dir és que el GMS farà el possible per rectificar aquest posicionament, perquè 
creuen que la filosofia que des del mateix equip de govern es va vendre, inicialment 
respecte al tema de la carpa del riu, no era que sigués una sala de festes, sino que 
havia de ser un espai públic i obert. Si realment això és així, el GMS ho modificarà. 
 
El Sr. Sala i Rovira diu que voldria aclarir algunes qüestions, perquè de la forma que 
ho ha plantejat l'oposició, sembla que l'equip de govern, respecte a aquest tema no 
hagi fet res. I diu que l'equip de govern, d'ençà que es va posar en marxa aquesta 
concessió ha tingut diverses reunions amb les associacions de veïns afectades i amb 
els veïns afectats, algunes d'aquestes reunions han estat conjuntes amb el 
representant de la concessionària i en totes elles s'ha intentat anar llimant i anar 
millorant la situació inicial. Vol precisar això, perquè de la manera que es planteja el 
tema, sembla com si així es va fer en el seu moment i així es queda, i ni molt menys és 
així, sinó que en aquests moments, de la situació inicial de 365 dies l'any, amb la 
possibilitat de tancar com a Sala de Festes, l'equip de govern havia aconseguit una 
aproximació entre la concessionària i l'Associació de Veïns, de rebaixar de 365 dies a 
45 dies, i aquesta és una situació que està sobre la taula. Lògicament, les 
negociacions no estan pas tancades i la voluntat és continuar negociant una 
aproximació fins el punt que s'hagi d'arribar, en aquest sentit no hi ha cap 
inconvenient. No és un tema que estigui aparcat, ni molt menys, i s'ha anat avançant 
mica en mica. Sens dubte, en el si de la comissió oportuna trobaran la millor solució 
possible per ambdues parts. 
 
3.- PRESIDÈNCIA 
 
Pel Sr. Alcalde es disposa el debat i votació conjunta dels dictàmens compresos en els 
punts 3.1 i 3.2 de l'ordre del dia. 
 
3.1 ACCEPTACIÓ I CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE LA SUBVENCIÓ DE 

600.000 PESSETES, CONCEDIDA PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA, 
PER A DOCUMENTACIÓ I INVENTARIATGE DELS FONS DEL MUSEU 
COMARCAL DE MANRESA. 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Atès que la Comissió de Govern d'aquest Ajuntament, en sessió del dia 5 d'abril de 
1994, va adoptar, entre d'altres, l'acord de sol.licitar a la Generalitat de Catalunya una 
subvenció per al foment de les actuacions dels museus destinada a documentació i 
inventariatge dels fons del Museu Comarcal de Manresa. 
 
Atès que en data 25 de juliol de 1994 el Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya ha concedit una subvenció de 600.000,- ptes. per aquest concepte. 
 
És pel que, l'Alcalde Acctal. de l'Ajuntament de Manresa proposa al Ple de la 
Corporació l'adopció dels següents 



 
 A C O R D S 
 
1r.- Acceptar i consignar pressupostàriament com a ingrés la subvenció de 600.000,- 
ptes (sis-centes mil pessetes), concedides pel Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya per a documentació i inventariatge dels fons del Museu 
Comarcal de Manresa. 
 
2n.- Facultar a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la documentació 
necessària." 
 
3.2 ACCEPTACIÓ I CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE LA SUBVENCIÓ DE 

1.075.000 PESSETES, CONCEDIDA PER LA GENERALITAT DE CATA-
LUNYA, PER AL FINANÇAMENT D'ACTIVITATS ESCOLARS I EXTRA-
ESCOLARS REALITZADES DURANT L'ANY 1994, EN ELS CAMPS DE LES 
ARTS PLÀSTIQUES I DE L'EDUCACIÓ FÍSICA 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que per la Comissió de Govern de data 11 d'abril d'enguany, es va adoptar 
l'acord de sol.licitar a la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa de la 
Generalitat de Catalunya, una subvenció destinada a activitats escolars i extraescolars 
realitzades durant l'any 1994, per a les activitats d'educació física, escoles municipals 
d'iniciació esportiva i per a l'escola municipal d'Arts i Oficis. 
 
Atès que la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa de la Generalitat de 
Catalunya per resolució de data 20 de juliol de 1994, ha concedit una subvenció global 
de 1.075.000'- ptes. per a les activitats d'educació física, escoles municipals d'iniciació 
esportiva i l'escola municipal d'Arts i Oficis. 
 
És pel que l'Alcalde Acctal. proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents 
 
 A C O R D S 
 
1er.- Acceptar i consignar pressupostàriament com a ingrés la subvenció global de 
1.075.000'- ptes. (un milió setanta-cinc mil pessetes), concedides per la Direcció 
General d'Ordenació i Innovació Educativa de la Generalitat de Catalunya, per a les 
activitats d'educació física, les escoles municipals d'iniciació esportiva i l'escola 
municipal d'Arts i Oficis. 
 
2n.- Facultar a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la documentació 
necessària." 
 
Intervé el Sr. Oms i Pons i manifesta que es tracta de dos dictàmens de tràmit, 
d'acceptació de subvencions. 
 
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens 3.1 i 3.2 de l'ordre del dia, són aprovats per 
unanimitat dels 23 membres presents. 
 
3.3 AUTORITZACIÓ DE LA MODALITAT DE DESPESA PLURIANUAL EN 

L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE "OBRES DE REHABILITACIÓ EDIFICI 
CASINO. FASE III, ETAPA 1ª 

 



 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Aprovat el Projecte "Obres de rehabilitació edifici Casino. Fase III, etapa 1ª" per un 
import de 157.597.628 pessetes. 
 
Atès que el projecte esmentat es realitzarà entre els exercicis de 1994 i 1995, 
preveient-se l'expedició de certificacions d'obra durant l'exercici de 1994, per un import 
no superior a 108.000.000 de pessetes i la resta durant l'exercici de 1995, fins a la 
realització de l'obra. 
 
En conseqüència, es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents acords: 
 
1r.- Autoritzar la modalitat de despesa plurianual en l'execució del Projecte "Obres de 
rehabilitació edifici Casino. Fase III, etapa 1ª"  per import de 157.597.628 pessetes. 
 
Es fixa la despesa plurianual de la següent forma: 
 
ANY 1994 ............................... 108.000.000 
ANY 1995 ...............................  49.597.628 
            
     ----------- 
           TOTAL 
.......... 157.597.628 
 
          
 ================================= 
 
 
Tot això, de conformitat amb allò que disposa l'art. 155 de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
2n.- Consignar en el Pressupost Municipal de 1995, l'anualitat de 49.597.628 pessetes, 
per atendre la despesa corresponent de l'esmentada anualitat." 
 
Intervé el Sr. Sala i Rovira i manifesta que aquest dictamen és per donar viabilitat al 
projecte que en el seu moment hauran d'anar a adjudicar, tenint en compte que aquest 
any tenien el finançament previst per aquests milions i atès l'alçada de l'exercici en què 
es troben i que, a més més, a partir de l'adjudicació no hi haurà la possibilitat per poder 
arribar a exhaurir els 157 milions d'obra, en funció d'això es presenta aquest dictamen 
per convertir en plurianual l'execució de la fase III de l'etapa I de les obres de 
rehabilitació de l'edifici Casino, amb la qual cosa, aquest any quedaria la xifra de 108 
milions, actualment ja consignades provinents de la Diputació i del propi Consistori i 
per l'any 95 quedaria la diferència de 49.597.628 pessetes. 
 
Intervé el Sr. Valls i Riera i diu que votaran favorablement aquest dictamen. Afegeix 
que els preocupa molt com es resoldrà finalment la Sentència del Tribunal Superior 
respecte l'expropiació del Casino, però malgrat els preocupi molt aquesta situació, han 
de procedir a la rehabilitació del Casino. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 23 membres presents. 
 
 



3.4 APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 
2/1994, DINS ELS PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT. 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Essent necessari realitzar despeses per atendre  diverses obligacions municipals que 
no poden demorar-se fins l'exercici de 1995, i no existint crèdit o sent insuficient el 
crèdit consignat al Pressupost Municipal vigent, l'Alcalde que subscriu ha considerat 
convenient ordenar la incoació d'un expedient de concessió de crèdits extraordinaris i 
per suplements, a fi i efecte d'habilitar el crèdit pressupostari necessari per fer front a 
les despeses esmentades. 
 
Confeccionat i informat per la Intervenció municipal d'aquest Ajuntament, l'expedient 
de concessió de crèdits extraordinaris i per suplements, es sotmet a l'aprovació del Ple 
de la Corporació, proposant l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Autoritzar la concessió de crèdits extraordinaris i de suplements de crèdit amb 
càrrec a recursos generats per nous ingressos i baixes de crèdits de despeses d'altres 
partides del Pressupost Municipal vigent no compromeses reduïbles senses 
pertorbació del servei respectiu per finançar els costos necessaris per atendre diverses 
obligacions que no es poden demorar fins a l'exercici de 1995. 
 
Segon.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdits número 2/1994 dins el 
Pressupost Municipal vigent, amb especificació de les partides pressupostàries que es 
creen o modifiquen, en la forma que es detalla a l'annex únic a aquest dictamen. 
 
Tercer.- De conformitat amb allò que disposa l'article 158, en relació amb el 150, de la 
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, l'expedient 
s'exposarà al públic, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies, 
durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el 
Ple, i es considerarà aprovat definitivament si durant el termini esmentat no 
s'haguessin presentat reclamacions." 
 
Intervé el Sr. Sala i Rovira i manifesta que es tracta del segon canvi de partides 
d'aquest exercici, en el qual el que pretenen és reconduir alguns sobrants de crèdit, a fi 
i efecte de poder continuar tirant endavant, per un cantó algunes partides que els han 
quedat relativament mancades de recursos de cara a arribar a finals d'exercici, per una 
altra banda incorporar algun tema d'alguna subvenció rebuda de la Generalitat i, en el 
fons, buscar el màxim aprofitament dels recursos que actualment disposa el 
pressupost de l'any 1994, per portar a bon terme l'execució del pressupost d'enguany.  
 
Intervé el Sr. Perramon i Carrió i manifesta que d'acord amb la seva votació en el 
pressupost, s'abstindran en la votació d'aquest dictamen, tot i que troben alguns 
aspectes positius, com un suplement important per atencions de beneficiència, que 
suposa que la partida estava insuficient. Demana al regidor que els expliqui alguna 
partida de despeses diverses que troben molt alta, concretament l'última partida de 
modificació del pressupost, la 611.0.226, que correspon a Administració Financera- 
Despeses Diverses, on veuen que hi ha un sumplement de 2.700.000 pessetes sobre 
un inicial de 5.500.000, exactament a què es deu aquest import tant quantiós. 
 
Intervé el Sr. Valls i Riera i manifesta que el GMS s'abstindrà en la votació d'aquest 
dictamen, de conformitat amb la votació del pressupost. De tota manera, vol precisar la 
intervenció del Sr. Perramon, i diu que no existeix tal increment en Benestar Social, 



perquè les partides queden absolutament cobertes l'una per l'altra, de manera que 
l'increment és mínim i el pressupost es queda igual. De tota manera hi ha un seguit de 
modificacions comptables que afecten a part del pressupost, però s'abstindran de 
conformitat amb la votació general. 
 
Intervé el Sr. Sala i Rovira, i referent a la qüestió plantejada pel Sr. Perramon 
manifesta que a la partida 611.0.226, ha quedat una consignació insuficient i es 
proposa aquest increment de 2.700.000 pessetes que, bàsicament, es deu al tema 
d'inscripcions al Registre de la Propietat. Sempre que tiren endavant qüestions 
d'embargament, necessiten anar a fer inscripcions al Registre, i aquest és un tema 
costós.  Malauradament, han de fer treballar bastant aquesta partida, per afiançar 
temes de cobraments i altres. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per 12 vots afirmatius (CiU) i 10 abstencions 
(7 GMS, 2 ENM i 1 GMP). 
 
Pel Sr. Alcalde es disposa el debat i votació conjunta dels dictàmens compresos en els 
punts 4.1.1, 4.2.1 i 4.2.2 de l'ordre del dia. 
 
4.- ÀREA D'ACCIÓ CIUTADANA 
 
4.1 REGIDORIA-DELEGADA DE CULTURA 
 
4.1.1 ACCEPTACIÓ I CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE LA SUBVENCIÓ DE 

290.000 PESSETES, CONCEDIDA PER LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA, PER A MILLORES EN LES INSTAL.LACIONS DEL 
MUSEU COMARCAL DE MANRESA. 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Atès que la Comissió de Govern d'aquest Ajuntament, en sessió del dia 14 de març 
de 1994, va adoptar, entre d'altres, l'acord de sol.licitar a la Generalitat de Catalunya 
una subvenció per portar a terme millores en les instal.lacions del Museu Comarcal de 
Manresa. 
 
Atès que en data 18 de juliol de 1994 el Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya ha concedit una subvenció de 290.000'- ptes. per a aquest concepte, i 
concretament per a l'adquisició d'un luxòmetre i equipament d'emmagatzematge. 
 
És pel que, el Tinent d'Alcalde Delegat de Cultura proposa al Ple de la Corporació 
l'adopció dels següents 
 
 A C O R D S 
 
1r.- Acceptar i consignar pressupostàriament com a ingrés la subvenció de 290.000,- 
ptes (dues-centes noranta mil pessetes), concedides pel Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya per a l'adquisició d'un luxomètre i equipament d'emmagat-
zematge amb destí al Museu Comarcal de Manresa. 
 
2n.- Facultar a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la documentació 
necessària." 
 
4.2 REGIDORIA-DELEGADA DE PROMOCIÓ ESPORTIVA 



 
4.2.1 ACCEPTACIÓ I CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE LA SUBVENCIÓ DE 

400.000 PESSETES, CONCEDIDA PER LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA, PER A L'ORGANITZACIÓ DE LES "VII JORNADES 
DE MEDICINA DE L'ESPORT DEL BAGES". 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que la Comissió de Govern d'aquest Ajuntament, en sessió del dia 11 d'abril de 
1994, va adoptar, entre d'altres, l'acord de sol.licitar a la Generalitat de Catalunya una 
subvenció per a l'organització de les "VII Jornades de Medicina de l'Esport del Bages" 
que es portaran a terme el mes de novembre d'enguany. 
 
Atès que la Direcció General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya en data 11 de 
juliol de 1994 ha concedit una subvenció de 400.000'- ptes. per a les esmentades 
jornades. 
 
És pel que, el Regidor Delegat d'Esports proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels 
següents: 
 
 A C O R D S 
 
1er.- Acceptar i consignar pressupostàriament com a ingrés la subvenció de 400.000'- 
ptes. (quatre-centes mil pessetes), concedides per la Direcció General de l'Esport de la 
Generalitat de Catalunya, per a l'organització de les "VII Jornades de Medicina de 
l'Esport del Bages" d'enguany. 
 
2n.- Facultar a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la documentació 
necessària." 
 
4.2.2 ACCEPTACIÓ I CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE LA SUBVENCIÓ DE 

60.000 PESSETES, CONCEDIDA PER LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA, PER A LES ACTIVITATS D'ESTIU DE 1994. 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Atès que la Comissió de Govern d'aquest Ajuntament, en sessió del dia 11 d'abril de 
1994, va adoptar, entre d'altres, l'acord de sol.licitar a la Generalitat de Catalunya una 
subvenció per a les activitats d'estiu de 1994. 
 
Atès que la Direcció General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya en data 20 de 
juliol de 1994 ha concedit una subvenció de 60.000'- ptes. per a les esmentades 
activitats. 
 
És pel que, el Regidor Delegat d'Esports proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels 
següents: 
 
 A C O R D S 
 
1er.- Acceptar i consignar pressupostàriament com a ingrés la subvenció de 60.000'- 
ptes. (seixanta mil pessetes), concedides per la Direcció General de l'Esport de la 
Generalitat de Catalunya, per les activitats d'estiu de 1994. 
 



2n.- Facultar a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la documentació 
necessària." 
 
Intervé el Sr. Oms i Pons i manifesta que es tracta de tres dictàmens de tràmit, 
d'acceptació de subvencions concedides per la Generalitat de Catalunya. 
 
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens 4.1.1, 4.2.1 i 4.2.2 de l'ordre del dia, són 
aprovats per unanimitat dels presents. 
 
 
5.- ÀREA D'URBANISME 
 
5.1 REGIDORIA-DELEGADA D'URBANISME 
 
5.1.1 APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ PASSATGE 

PUIGBERENGUER 
 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Atès el projecte d'urbanització redactat pels serveis tècnics municipals, 
anomenat PROJECTE D'URBANITZACIO PASSATGE PUIGBERENGUER, amb un 
pressupost general de 15.501.821 pessetes. 
 
Atès l'informe emès pels serveis jurídics municipals que s'adjunta al present Dictamen, 
proposant la seva aprovació en els termes contemplats en la legislació urbanística 
vigent. 
 
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer favorable dels membres 
que composen la Comissió Municipal informativa d'Urbanisme, ha de proposar que pel 
Ple Municipal siguin adoptats els següents 
 
   A C O R D S   
 
1r.- APROVAR INICIALMENT, el projecte d'urbanització redactat pels serveis tècnics 
municipals referent al PROJECTE URBANITZACIO PASSATGE PUIGBERENGUER, 
amb un pressupost general  QUINZE MILIONS CINC-CENTES UNA MIL VUIT-
CENTES VINT-I-UNA pessetes (15.501.821 ptes.), de conformitat amb el que es 
preveu en els articles 9 de la Llei de Catalunya de Mesures d'Adequació de l'Ordena-
ment Urbanístic, aprovada per Llei 3/1984, de 9 de gener, i 34 i següents del seu Re-
glament, aprovat per Decret 146/1984, de 10 d'abril. 
  
2on.- EXPOSAR AL PUBLIC durant el termini de quinze dies el projecte 
d'urbanització aprovat en l'acord 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 en els articles 9.1, lletra b) de la Llei de Catalunya de 
Mesures d'Adequació de l'Ordenament Urbanístic i 36 del seu Reglament." 
 
Intervé el Sr. De Puig i Viladrich i manifesta que aquest projecte fa referència al tros del 
Passatge Puigberenguer comprès entre el carrer Tarragona i el carrer Lleida, ja que la 
resta del passatge ja havia estat urbanitzat amb el projecte  general d'urbanització del 
carrer Balsareny. Els veïns del barri han demanat en diverses ocasions la urbanització 
d'aquest passatge. S'ha fet una estimació inicial del que podrien costar les 
contribucions especials i sembla que tant per la repercussió per metre quadrat com per 



l'acabat que tindria aquest passatge, així com per la predisposició del Pla General, que 
s'entendria que aquest passatge té condicicions de vial, seria interessant tirar endavant 
aquest projecte d'urbanització. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels membres presents. 
 
5.1.2 APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE 

D'URBANITZACIÓ SECTOR INDUSTRIAL ELS DOLORS. FASE I. 
TRAM NORD 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Atès el projecte d'urbanització redactat pels serveis tècnics municipals, 
anomenat MODIFICACIÓ PROJECTE D'URBANITZACIÓ SECTOR INDUSTRIAL 
ELS DOLORS. FASE I. TRAM NORD, amb un pressupost general de 92.868.234 
pessetes. 
 
Atès l'informe emès pels serveis jurídics municipals que s'adjunta al present Dictamen, 
proposant la seva aprovació en els termes contemplats en la legislació urbanística 
vigent. 
 
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer favorable dels membres 
que composen la Comissió Municipal informativa d'Urbanisme, ha de proposar que pel 
Ple Municipal siguin adoptats els següents 
 
   A C O R D S   
 
1r.- APROVAR INICIALMENT, el projecte d'urbanització redactat pels serveis tècnics 
municipals referent al MODIFICACIÓ PROJECTE D'URBANITZACIÓ SECTOR 
INDUSTRIAL ELS DOLORS. FASE I. TRAM NORD, amb un pressupost general de 
NORANTA-DOS MILIONS VUIT-CENTES SEIXANTA-VUIT MIL DUES-CENTES 
TRENTA-QUATRE pessetes (92.868.234 ptes.), de conformitat amb el que es preveu 
en els articles 9 de la Llei de Catalunya de Mesures d'Adequació de l'Ordenament Ur-
banístic, aprovada per Llei 3/1984, de 9 de gener, i 34 i següents del seu Reglament, 
aprovat per Decret 146/1984, de 10 d'abril. 
  
2on.- EXPOSAR AL PUBLIC durant el termini de quinze dies el projecte 
d'urbanització aprovat en l'acord 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 en els articles 9.1, lletra b) de la Llei de Catalunya de 
Mesures d'Adequació de l'Ordenament Urbanístic i 36 del seu Reglament." 
 
Intervé el Sr. De Puig i Viladrich i manifesta que aquesta modificació que porten avui, 
ve donada per una sèrie de modificacions i de convenis que s'han portat a terme, tant 
pel que es refereix a l'espai del carrer Artés com del carrer Avinyó, així com també el 
que seria la cruïlla d'ambdós carrers amb el que coneixen com Avinguda dels Dolors. 
Els informes, tant tècnic com jurídic, són favorables. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per 16 vots afirmatius (12 CiU, 3 ENM i 1 
GMP) i 6 abstencions (GMS). 
 
Pel Sr. Alcalde es disposa el debat i votació conjunta dels dictàmens compresos en els 
punts 5.1.3, 5.1.5, 5.1.6 i 5.1.7 de l'ordre del dia. 



 
5.1.3 APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE ANOMENAT ORDENACIÓ DEL 

PARC DE LA SEU DE MANRESA 
 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Atès el projecte d'obra redactat per la Generalitat de Catalunya, anomenat 
ORDENACIÓ DEL PARC DE LA SEU DE MANRESA amb un pressupost general 
total de 1er tram Baixada de la Seu i parc de la Seu NORANTA-NOU MILIONS, 
SET-CENTES QUARANTA-SIS MIL VUIT-CENTES pessetes (99.746.800 pts) i 2n 
tram Baixada del Popul DOTZE MILIONS DUES-CENTES QUARANTA-UNA MIL 
QUATRE-CENTES SEIXANTA-QUATRE (12.241.464 pts) inicialment aprovat pel Ple 
Municipal, en sessió del dia 19 d'abril de 1994. 
 
Atès que ha estat practicada la pertinent exposició pública del projecte sense 
presentar-se cap mena d'al.legació, reclamació o recurs. 
 
Atesos els articles 93 del vigent text refós de les disposicions legals vigents en matèria 
de règim local, aprovat per Real Decret Legislatiu 781/1.986, de 18 d'abril, i 219 .2 de 
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, referents al procediment d'aprovació 
del projectes d'obres municipals. 
 
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer favorable dels membres 
que composen la Comissió Municipal informativa d'Urbanisme, ha de proposar que pel 
Ple Municipal sigui adoptat el següent 
 
 
   A C O R D    
 
 
APROVAR DEFINITIVAMENT, amb la consideració d'obra municipal ordinària, el 
projecte redactat per la Generalitat de Catalunya anomenat ORDENACIÓ DEL PARC 
DE LA SEU DE MANRESA amb un pressupost general total de 1er tram Baixada de 
la Seu i parc de la Seu NORANTA-NOU MILIONS, SET-CENTES QUARANTA-SIS 
MIL VUIT-CENTES pessetes (99.746.800 pts) i 2n tram Baixada del Popul DOTZE 
MILIONS DUES-CENTES QUARANTA-UNA MIL QUATRE-CENTES SEIXANTA-
QUATRE (12.241.464 pts), en aplicació del que preveuen els articles 67 del 
Reglament de Planejament Urbanístic i 219 .2 de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, de 15 d'abril de 1987." 
 
 
5.1.5 APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER 

MOSSÈN SERAPI FERRER 
 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Atès el projecte d'obra redactat pels serveis tècnics municipals, anomenat 
PROJECTE URBANITZACIÓ DEL CARRER MOSSÈN SERAPI FERRER amb un 
pressupost general total de TRENTA MILIONS VUIT-CENTES VUITANTA-DUES MIL 
QUATRE-CENTES SETANTA-SET pessetes (30.882.477 pts) inicialment aprovat pel 
Ple Municipal, en sessió del dia 19 d'abril de 1994. 
 



Atès que ha estat practicada la pertinent exposició pública del projecte sense 
presentar-se cap mena d'al.legació, reclamació o recurs. 
 
Atesos els articles 93 del vigent text refós de les disposicions legals vigents en matèria 
de règim local, aprovat per Real Decret Legislatiu 781/1.986, de 18 d'abril, i 219 .2 de 
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, referents al procediment d'aprovació 
del projectes d'obres municipals. 
 
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer favorable dels membres 
que composen la Comissió Municipal informativa d'Urbanisme, ha de proposar que pel 
Ple Municipal sigui adoptat el següent 
 
   A C O R D    
 
 
APROVAR DEFINITIVAMENT, amb la consideració d'obra municipal ordinària, el 
projecte redactat pels serveis tècnics municipals anomenat PROJECTE 
URBANITZACIÓ DEL CARRER MOSSÈN SERAPI FERRER, amb un pressupost 
general total de TRENTA MILIONS VUIT-CENTES VUITANTA-DUES MIL QUATRE-
CENTES SETANTA-SET pessetes (30.882.477 pts), en aplicació del que preveuen els 
articles 67 del Reglament de Planejament Urbanístic i 219 .2 de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya, de 15 d'abril de 1987". 
 
5.1.6 APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE DOS 

BARS A L'INTERIOR DEL PAVELLÓ POLISPORTIU DEL 
CONGOST 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
 
" Atès el projecte d'obra redactat pels serveis tècnics municipals, anomenat 
PROJECTE DE CONSTRUCCIO DE DOS BARS A L'INTERIOR DEL PAVELLO 
POLISPORTIU DEL CONGOST, amb un pressupost general total de QUATRE MI-
LIONS QUATRE-CENTES CINQUANTA-CINC MIL SET-CENTES DIVUIT pessetes 
(4.455.718 pts) inicialment aprovat pel Ple Municipal, en sessió del dia 19 d'abril de 
1994. 
 
Atès que ha estat practicada la pertinent exposició pública del projecte sense 
presentar-se cap mena d'al.legació, reclamació o recurs. 
 
Atesos els articles 93 del vigent text refós de les disposicions legals vigents en matèria 
de règim local, aprovat per Real Decret Legislatiu 781/1.986, de 18 d'abril, i 219 .2 de 
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, referents al procediment d'aprovació 
del projectes d'obres municipals. 
 
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer favorable dels membres 
que composen la Comissió Municipal informativa d'Urbanisme, ha de proposar que pel 
Ple Municipal sigui adoptat el següent 
 
 
   A C O R D    
 
 



APROVAR DEFINITIVAMENT, amb la consideració d'obra municipal ordinària, el 
projecte redactat pels serveis tècnics municipals anomenat  PROJECTE DE 
CONSTRUCCIO DE DOS BARS A L'INTERIOR DEL PAVELLO POLISPORTIU DEL 
CONGOST, amb un pressupost general total de QUATRE MILIONS QUATRE-
CENTES CINQUANTA-CINC MIL SET-CENTES DIVUIT pessetes (4.455.718 pts), en 
aplicació del que preveuen els articles 67 del Reglament de Planejament Urbanístic i 
219 .2 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, de 15 d'abril de 1987". 
 
 
5.1.7 APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DE 

REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI CASINO. FASE III 
 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Atès el projecte d'obra redactat per la Diputació de Barcelona, anomenat 
PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DE REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI CASINO. 
FASE III desglossat en dues etapes i amb un pressupost general total de CENT 
CINQUANTA-SET MILIONS CINC-CENTES NORANTA-SET MIL SIS-CENTES 
VINT-I-VUIT pessetes (157.597.628 pts) per la primera etapa, i de SEIXANTA 
MILIONS SIS-CENTES SETANTA-NOU MIL TRES-CENTES DUES pessetes 
(60.679.302 pts), per la segona etapa inicialment aprovat pel Ple Municipal, en sessió 
del dia 17 de maig de 1994. 
 
 
Atès que ha estat practicada la pertinent exposició pública del projecte sense 
presentar-se cap mena d'al.legació, reclamació o recurs. 
 
Atesos els articles 93 del vigent text refós de les disposicions legals vigents en matèria 
de règim local, aprovat per Real Decret Legislatiu 781/1.986, de 18 d'abril, i 219 .2 de 
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, referents al procediment d'aprovació 
del projectes d'obres municipals. 
 
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer favorable dels membres 
que composen la Comissió Municipal informativa d'Urbanisme, ha de proposar que pel 
Ple Municipal sigui adoptat el següent 
 
   A C O R D    
 
 
APROVAR DEFINITIVAMENT, amb la consideració d'obra municipal ordinària, el 
projecte redactat per la Diputació de Barcelona, anomenat PROJECTE BÀSIC I 
D'EXECUCIÓ DE REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI CASINO. FASE III desglossat en 
dues etapes i amb un pressupost general total de CENT CINQUANTA-SET MILIONS 
CINC-CENTES NORANTA-SET MIL SIS-CENTES VINT-I-VUIT pessetes 
(157.597.628 pts) per la primera etapa, i de SEIXANTA MILIONS SIS-CENTES 
SETANTA-NOU MIL TRES-CENTES DUES pessetes (60.679.302 pts), per la segona 
etapa, en aplicació del que preveuen els articles 67 del Reglament de Planejament 
Urbanístic i 219 .2 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, de 15 d'abril de 
1987. 
 
 
Intervé el Sr. De Puig i Viladrich i manifesta que el dictamen  5.1.5 fa referència a un 
projecte d'urbanització del Mossèn Serapi Ferrer, del qual tenien pendent de fer 



l'aprovació definitiva, tenint en compte la possibilitat de poder obrir definitivament 
aquest carrer i poder-lo conectar amb el que són dues vies importants de circulació 
dins de la ciutat. El 5.1.6 fa referència a l'aprovació definitiva del projecte dels 2 bars 
del Pavelló Polisportiu del Congost; aquesta és l'obra que hauria de portar a terme el 
concessionari que es quedés definitivament la concessió de l'explotació d'aquests bars 
del Congost. El dictamen 5.1.7 fa referència a l'aprovació definitiva del projecte bàsic i 
d'execució de rehabilitació de l'edifici casino. La primera etapa d'aquesta tercera fase 
puja a 158 milions i la segona a 60 milions, divisió que venia condicionada per les 
consignacions pressupostàries. 
 
Intervé el Sr. Balet i Oller, i referent al 5.1.3 diu que se n'alegra que s'aprovi 
definitivament l'Ordenació del Parc de la Seu de Manresa, que ja era hora que això 
tirés endavant. Pel que fa al 5.1.5, el Sr. Balet diu que l'informe del 21 de març de 1994 
deia que no havia pressupost; en el 5.1.6, el 19 d'abril de 1994 es diu que no hi ha 
crèdit; en el 5.1.7, el maig del 94 es diu que no hi ha pressupost suficient. Demana que 
se li aclareixi si hi ha realment crèdit o no, perquè amb tantes variacios i 
transformacions de crèdit ja s'ha perdut. 
 
El Sr. De Puig i Viladrich li aclareix, pel que fa al 5.1.5, que és un projecte 
d'urbanització que quan els propietaris majoritaris el tirin endavant, lògicament anirà a 
càrrec seu, i l'ajuntament no hi té cap aportació, però de tota manera, si s'hagués de 
fer, seria a través de contribucions especials. Pel que fa al 5.1.6, no ha d'haver-hi 
consignació perquè aquesta és una obra que ha d'executar el concessionari que tingui 
el bar del Congost, en conseqüència, l'ajuntament no hi haurà d'aportar diners. Quan el 
5.1.7, el Sr. De Puig explica que anteriorment s'ha aprovat la plurianualitat en la qual 
queda subsanat el tema de la manca de crèdit per fer la fase III de Rehabilitació de 
l'edifici Casino. 
 
Sotmesos a votació conjunta el dictàmens números 5.1.3, 5.1.5, 5.1.6 i 5.1.7 de l'ordre 
del dia, són aprovats per unanimitat dels 23 membres presents. 
 
5.1.4 APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE ANOMENAT "RESTAURACIÓ DE 

RIBERA I RESTAURACIÓ PAISATGÍSTICA DE 2,5 HA. AL BAGES" 
 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Atès el projecte d'obra redactat per la Generalitat de Catalunya, anomenat 
RESTAURACIÓ DE RIBERA I RESTAURACIÓ PAISATGÍSTICA DE 2,5 HA AL 
BAGES amb un pressupost general total de UN MILIO SET-CENTES SETANTA-
QUATRE MIL NOU-CENTES TRETZE pessetes (1.774.913 pts) inicialment aprovat 
pel Ple Municipal, en sessió del dia 19 d'abril de 1994. 
 
Atès que ha estat practicada la pertinent exposició pública del projecte sense 
presentar-se cap mena d'al.legació, reclamació o recurs. 
 
Atesos els articles 93 del vigent text refós de les disposicions legals vigents en matèria 
de règim local, aprovat per Real Decret Legislatiu 781/1.986, de 18 d'abril, i 219 .2 de 
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, referents al procediment d'aprovació 
del projectes d'obres municipals. 
 
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer favorable dels membres 
que composen la Comissió Municipal informativa d'Urbanisme, ha de proposar que pel 
Ple Municipal sigui adoptat el següent 



 
   A C O R D    
 
 
APROVAR DEFINITIVAMENT, amb la consideració d'obra municipal ordinària, el 
projecte redactat per la Generalitat de Catalunya anomenat RESTAURACIÓ DE 
RIBERA I RESTAURACIÓ PAISATGÍSTICA DE 2,5 HA AL BAGES amb un pressu-
post general total de UN MILIO SET-CENTES SETANTA-QUATRE MIL NOU-
CENTES TRETZE pessetes (1.774.913 pts), en aplicació del que preveuen els articles 
67 del Reglament de Planejament Urbanístic i 219 .2 de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya, de 15 d'abril de 1987." 
 
Intervé el Sr. Oms i Pons i manifesta que aquest és un projecte de netejar una vorera 
del riu i fer una plantació d'arbres al voltant de la carretera per seguir la plantació 
iniciada amb la finalitat d'endreçar la vorera del riu. 
 
Intervé el Sr. Mas i Font i diu que tal com van expressar en l'aprovació inicial, no estan 
en contra d'aquesta restauració paisatgística i d'aquesta neteja que es proposa, però sí 
que segueixen trobant a faltar un projecte global sobre les actuacions que es pensen 
fer entorn del riu i, per tant, entenen que aquestes actuacions aïllades i puntuals no 
van a favor de la racionalització d'esforços, que és possiblement el que s'està 
demanant en aquests moments. Una altra qüestió és que veuen que no s'ha informat 
per cap persona adscrita estrictament a l'àrea de Medi Ambient, sinó que s'ha informat 
des d'un punt de vista d'Urbanisme, i entenen que això és una mica més preocupant, 
perquè tenen un departament de Medi Ambient que ni tan sols informa els projectes 
que li concerneixen. Per tot això, l'ENM s'abstindrà en la votació. 
 
Intervé el Sr. Garcia i Comas i diu que d'acord amb el que van fer en l'aprovació inicial, 
s'abstindran en la votació d'aquest dictamen, sobretot perquè troben a faltar una idea 
sobre la continuïtat d'aquest projecte. 
 
El Sr. Oms i Pons precisa que aquesta és una proposta de Medi Natural, que va dir de 
fer una plantació d'arbres i endreçar la vorera del riu. Realment, el projecte que els 
falta que és des de la resclosa del Pont Vell fins que  s'acaba el terme municipal, 
evidentment no s'ha tancat; el que tenen clar és el que faran des del Pont Vell, que ja 
s'ha fet, fins al pont de l'estació i fins a la resta tirant amunt, Cardener amunt. Aquest 
projecte ja està endagat i està en marxa, i això no malment res que en un futur puguin 
intentar tenir un projecte més global. Ara es tractava només de netejar i endreçar, amb 
una inversió d'1.700.000 pessetes. Pel que fa al departament que va informar el 
projecte, el Sr. Oms diu que un cop va passar per la Comissió d'Urbanisme, tampoc no 
li va semblar tan  greu haver-ho de reclamar com perquè passés per la de Medi 
Ambient. Aquestes coses, normalment, no han de passar, però creu que és un tema 
menor. 
 
El Sr Mas i Font diu que ell no només estava reclamant que passés per la Comissió de 
Política Ambiental, sinó que s'informés per part dels tècnics adscrits al departament de 
Medi Ambient. Referent al projecte que l'equip de govern diu que sí que el té, des del 
Pont Vell fins al Pont Nou, el Sr. Mas diu que a la Comissió de Política Ambiental es va 
demanar en què consistia aquest projecte i ningú en sabia res. Per això es va demanar 
a la Comissió d'Urbanisme i aquesta els va adreçar a la Comissió de Política 
Ambiental. Davant d'aquesta disfunció, no saben què pensar, i es refermen en el fet 
que no entenen que hi hagi un projecte sobre això i, per tant, benvinguda sigui la 
inversió però s'abstindran en la votació. 



 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per 13 vots afirmatius (12 CiU i 1 GMP) i 10 
abstencions (7 GMS i 3 ENM). 
 
5.1.8 APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE ANOMENAT COBERTA 

METÀL.LICA PER A PISTA POLISPORTIVA AL POLÍGON FONT 
DELS CAPELLANS. 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
 
" Atès el projecte d'obra redactat per la Generalitat de Catalunya, anomenat 
COBERTA METAL.LICA PER A PISTA POLIESPORTIVA AL POLÍGON FONT 
DELS CAPELLANS amb un pressupost general total de SETZE MILIONS SET-
CENTES SETANTA-UNA MIL CENT VUITANTA pessetes (16.771.180 pts) ini-
cialment aprovat pel Ple Municipal, en sessió del dia 19 d'abril de 1994. 
 
Atès que ha estat practicada la pertinent exposició pública del projecte sense 
presentar-se cap mena d'al.legació, reclamació o recurs. 
 
Atesos els articles 93 del vigent text refós de les disposicions legals vigents en matèria 
de règim local, aprovat per Real Decret Legislatiu 781/1.986, de 18 d'abril, i 219 .2 de 
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, referents al procediment d'aprovació 
del projectes d'obres municipals. 
 
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer favorable dels membres 
que composen la Comissió Municipal informativa d'Urbanisme, ha de proposar que pel 
Ple Municipal sigui adoptat el següent 
 
   A C O R D    
 
 
APROVAR DEFINITIVAMENT, amb la consideració d'obra municipal ordinària, el 
projecte redactat per la Generalitat de Catalunya anomenat COBERTA METAL.LICA 
PER A PISTA POLIESPORTIVA AL POLÍGON FONT DELS CAPELLANS amb un 
pressupost general total de SETZE MILIONS SET-CENTES SETANTA-UNA MIL 
CENT VUITANTA pessetes (16.771.180 pts), en aplicació del que preveuen els arti-
cles 67 del Reglament de Planejament Urbanístic i 219 .2 de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya, de 15 d'abril de 1987 i amb subjecció a les condicions que 
consten a l'aprovació inicial." 
 
Intervé el Sr. De Puig i Viladrich i manifesta que quan aquest projecte va passar per la 
Comissió, es van fer una sèrie de recomanacions, bàsicament referent a dues coses. 
Una el que era l'obra d'estructura en què es recomanava que una part de la coberta 
fos transparent perquè pogués rebre llum directa de l'exterior, també es recomanava 
que a la mateixa obra si fessin uns alerons que poguessin servir per protegir la 
instal.lació en moments de pluja, és a dir, hi ha hagut un seguit de recomanacions de 
caràcter tècnic i una altra sèrie de recomanacions sobretot en el què es referia a la 
instal.lació elèctrica. Un cop es va haver realitzat la primera part d'aquest projecte, es 
van recollir totes aquestes recomanacions que s'havien fet, i ara lògicament queda per 
fer i quedarà definida en aquesta aprovació totes les condicions de com ha de quedar 
la instal.lació elèctrica, ja que la que funciona en aquest moment era l'existent en el 



seu moment en aquesta pista polisportiva. Pensa que és una instal.lació que pot donar 
un bon rendiment  al barri i a la ciutat. 
 
Intervé el Sr. Balet i Oller i demana si hi ha crèdit per tirar endavant aquest projecte, ja 
que l'informe del 19 d'abril diu que no n'hi ha. 
 
El Sr. Perramon i Carrió manifesta que s'abstindran en la votació, no per la pista 
coberta, ja que pensa que ha quedat una pista magnífica i tant de bo en tinguessin 
unes quantes a Manresa, sinó que s'abstindran perquè és una obra que ja està 
inaugurada i estrenada fa un parell de mesos i és una qüestió de formalitat de fer 
l'aprovació definitiva quan ja està fet.  
 
El Sr. Canongia i Gerona diu que quan una cosa es converteix en norma, al final acaba 
sent llei, i ell no si sap si serà llei d'aquest ajuntament fer totes les obres abans de tenir 
fets els projectes, però sembla que s'ho estan agafant per costum. Diu al Sr. Balet que 
no li preocupi la partida pressupostària perquè l'obra ja està feta, i no l'ha  pagada 
l'ajuntament sinó que l'han pagada de fora. És bastant lamentable que vagin fent les 
obres sense tenir els projectes aprovats,  i aleshores es vol exigir als ciutadans  que 
compleixin respectuosament la llei, però si l'ajuntament és el primer de no complir, 
difícilment es podrà demanar als ciutadans que ho facin. Per aquest motiu, el GMS 
s'abstindrà en la votació, lamentant molt no poder votar favorablement, perquè 
realment aquesta pista és una de les grans millores d'aquesta legislatura per un barri 
concret i, tal com ha dit el Sr. Perramon, tant de bo la ciutat de Manresa en tingués 
força més. 
 
El Sr. De Puig i Viladrich precisa que el projecte sí que estava fet, perquè el van portar 
per Comissió, el que no estava fet era l'aprovació definitiva d'aquest projecte. Afegeix 
que quan es fan les obres després de l'aprovació inicial, ja s'ha fet l'exposició pública, 
mancava només el formalisme de fer aquesta aprovació definitiva. Espera que els 
grups entenguin que, a vegades, per raons d'oportunitat de poder fer l'obra o 
d'oportunitant, en aquest cas, de la persona que pagava l'obra, se'ls va posar una mica 
"el carro davant dels bous", i aquesta ha estat la situació real.  
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per 13 vots afirmatius (12 CiU i 1 GMP) i 9 
abstencions (6 GMS i 3 ENM). 
 
6.- ÀREA D'INTERIOR 
 
6.1 REGIDORIA-DELEGADA D'HISENDA 
 
Pel Sr. Alcalde es disposa el debat i votació conjunta dels assumptes compresos en 
els punts 6.1.1 i 6.1.2 de l'ordre del dia.Sr. Sala 
 
6.1.1 RECONEIXEMENT DE CRÈDIT DE 1.175.829 PTES. A FAVOR DE LA 

SOCIETAT FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, 
S.A. 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vistes les factures presentades per la societat FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS, S.A., referents al pagament de les diferències d'I.V.A., que repercuteix 
en diverses certificacions d'obres, com a conseqüència de la variació del tipus 
impositiu. 



 
Atès l'informe favorable emès pel Cap del Servei d'Hisenda. 
 
El Tinent d'Alcalde-Delegat d'Hisenda, President de la Comissió d'Hisenda i Règim 
Interior, té l'honor de proposar al Ple de la Corporació Municipal l'adopció del següent 
 
 A C O R D  
 
Reconèixer un crèdit a favor de la societat FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS, S.A. (CIF. A28037224), per una quantia d'UN MILIÓ CENT SETANTA-
CINC MIL VUIT-CENTES VINT-I-NOU PESSETES (1.175.829,--), resultant de les 
diferències d'I.V.A. a repercutir en les certificacions d'obres que es relacionen, per 
variació del tipus impositiu: 
 
OBRA           
 NÚM.   DIFERÈNCIA D'IVA 
            
  CERTIFICACIÓ A REPERCUTIR 
_____________________________________________________________ 
 
 
Remodelació de la Plaça 
d'Espanya....................... 1  120.600 
Urbanització Prolongació de les 
Bases de Manresa, Fase II, Tram 
Sud, Subfase I: Obra Civil   1    1.055.229 
            
    -------------- 
CRÈDIT A RECONÈIXER .......................1.175.829 
____________________________________________________________" 
 
 
6.1.2 RECONEIXEMENT DE CRÈDIT DE 84.051. PTES. A FAVOR DE FOMENTO 

DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. 
 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vista la resolució del Tribunal Econòmico-Administratiu Regional de Catalunya de 
data 22 de desembre de 1992, dictada en l'expedient de la reclamació núm. 906/92, 
interposada per la societat FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. 
per diferències en el tipus de l'I.V.A. 
 
Atès l'informe favorable emès pel Cap del Servei  d'Hisenda. 
 
El Tinent d'Alcalde-Delegat d'Hisenda, President de la Comissió d'Hisenda i Règim 
Interior, té l'honor de proposar al Ple de la Corporació Municipal l'adopció del següent 
 
 A C O R D  
 
Donar compliment a la resolució núm. 906/92, del Tribunal Econòmico-Administratiu 
Regional de Catalunya i reconèixer un crèdit a la societat FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A (CIF. A28037224), per una quantia de 
VUITANTA-QUATRE MIL CINQUANTA-UNA PESSETES (84.051,--) resultant de les 



diferències d'I.V.A. a repercutir en les certificacions d'obresw que es relacionen, per 
variació del tipus impositiu: 
 
OBRA          NÚM.  
 DIFERÈNCIA D'IVA 
           
 CERTIFICACIÓ  A REPERCUTIR 
-------------------------------------------------------------Urbanització carrers 
Zamenhof i Llibertat ......  1    72.130 
Urbanització Prolongació de 
les Bases de Manresa (Fase II), 
Tram Nord................... 5    11.921 
 
            
      ------- 
CRÈDIT A RECONÈIXER .......................  84.051 
--------------------------------------------------------- 
 
Intervé el Sr. Sala i Rovira i manifesta que aquests dos dictàmens fan referència a 
reconeixements de crèdit per diferències d'IVA. 
 
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens 6.1.1 i 6.1.2, són aprovats per unanimitat 
dels membres presents. 
 
 
6.1.3 ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE CARBURANT 

PER ALS VEHICLES MUNICIPALS FINS A 31-12-94 A FAVOR DE 
LA SOCIETAT CATALANA DE PETROLIS, S.A 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que per acord Plenari de 17 de maig de 1994, s'aprovà l'expedient de 
contractació del subministrament de carburant per als vehicles municipals, i es 
convocà el Concurs Públic anunciat en el D.O.G.C. num. 1928 d'1 d'agost de 1994. 
 
Atès que durant el periode de presentació de proposicions, es presentà 1 proposició i 
que d'acord amb l'informe emès pel Cap del Servei d'Hisenda, s'ha valorat 
favorablement dita proposició, aplicats els criteris de valoració establerts en la clàusula 
19 del Plec de Bases que regula aquesta contractació. 
 
El Tinent d'Alcalde-Regidor d'Hisenda, proposa al Ple de la Corporació l'adopció del 
següent 
 
 A C O R D : 
 
1r.- Adjudicar el contracte de subministrament de carburant per als vehicles municipals 
fins al 31 de desembre de 1994, a favor de l'entitat mercantil "SOCIETAT CATALANA 
DE PETROLIS, S.A." (NIF A-58415779 - Ca. Dr. Pedro i Pons 11 de Barcelona), per 
resultar l'única proposició presentada la Concurs Públic convocat a l'efecte per anunci 
publicat en el D.O.G.C. 1928 d'1 d'agost de 1994, en relació a l'expedient de contracta-
ció aprovat en sessió plenària de 17 de maig de 1994. 
 



2n.- Tornar la Garantia Provisional de 25.000 ptes. a l'adjudicatària "SOCIETAT 
CATALANA DE PETROLIS S.A. 
 
3r.- Publicar l'adjudicació del contracte en el Butlletí Oficial de la Provincia, en el 
Butlletí Oficial de l'Estat i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de 
conformitat amb l'article núm. 285 de la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de Règim 
Local de Catalunya. 
 
4t.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per a la 
complimentació de l'expedient". 
 
 
Intervé el Sr. Sala i Rovira i manifesta que, d'acord amb el compromís près per aquest 
Ple en el seu moment, es va tirar endavant una nova adjudicació, mantenint el mateix 
plec que hi havia a fi i efecte de no engruixir el temps per arribar a la nova adjudicació i 
un cop exhaurits els terminis per la presentació de propostes, només ni ha hagut una, 
que és la de Societat Catalana de Petrolis, i d'acord amb els informes jurídic favorable i 
l'econòmic amb una apreciació, tenint en compte que tot i que aquesta proposta no fa 
millores a la proposta inicial, és l'única proposta presentada, creu que és correcte 
adjudicar aquest contracte de subministrament de carburant als vehicles municipals a 
Societat Catalana de Petrolis, S.A. 
 
Intervé el Sr. Perramon i Carrió i manifesta que en el moment en què es va aprovar la 
modificació del Plec de Clàusules perquè l'altra havia quedat desert, es van abstenir i 
van argumentar que donada la diferent ubicació dels vehicles municipals, els semblava 
més raonable anar a fer un subministrament diversificat, procurant apropar aquesta 
font de subministrament a cadascun dels centres operatius dels diferents tipus de 
vehicles municipals. Segueixen pensant que aquesta seria la millor solució, no saben 
si en aquests moments ja s'està fent servir o no el magatzem municipal que s'està 
construint a Bufalvent, però suposa que, en qualsevol cas, en un termini breu es podrà 
utilitzar i sí que en el moment en què això comenci a funcionar seria difícil justificar un 
punt de subministrament molt allunyat quan n'hi ha un allà mateix i quan això pot 
significar una pèrdua d'hores/home important per tot el que seria el tema de 
manteniment municipal. Per tant, en aquest dictamen, la posició de l'ENM serà 
d'abstenció i esperen que en el futur es reconsideri la proposta que van fer. 
 
Intervé el Sr. Canongia i Gerona i diu que el Sr. Sala ha fet esment a un acord d'aquest 
Ple, quan es va fer la revisió del concurs per tornar-lo a presentar, i aquest acord 
portava també un altre acord, i era el que hi hauria un nou Plec de Clàusules de cara a 
l'any vinent. Recorda que el grup de l'ENM va fer aquesta mateixa exposició, que ara 
ha repetit el Sr. Perramon, sobre les diferents distàncies dels centres de treball de 
l'ajuntament envers les diferents gasolineres de la ciutat, i que era millor presentar un 
nou Plec de Clàusules de cara a l'any vinent que recollís totes les diferents possibilitats 
que hi havia a la ciutat. Recorda que en aquell Ple varen aprovar que per aquest any 
aprovarien aquell Plec de Clàusules que hi havia en vigor i que estudiarien un nou 
sistema per l'any vinent. Demana a l'equip de govern com està l'estudi d'aquest nou 
sistema de cara a l'any vinent. 
 
Intervé el Sr. Sala i Rovira i manifesta que quan es va dir que de cara l'any 94 
s'utilitzaria el mateix Plec de Condicions, es va introduir una modificació presentada 
per algun grup de l'oposició, que consistia en canviar l'ordre del barem, i amb aquesta 
esmena incorporada és el plec que van treure. Recollint l'esperit del que es deia, en el 
sentit que hi havien d'haver dos centres diversificats, diu que això té una raó de ser a 



partir del moment que entri en funcionament el nou magatzem de manteniment, no 
amb anterioritat. També és cert que en aquests moments encara tenen dubtes que en 
el Pla d'inversions de l'any que ve si puguin consignar els recursos suficients per poder 
acabar l'edifici de Bufalvent, la xifra que falta els està ratllant les possibilitats que es 
pugui incloure tot o no en el pressupost del 95. Depenent una mica d'això, es 
canviarien o no aquestes circumstàncies i, lògicament, es canviaria o no la concessió. 
També s'ha de dir que la concessió és per anys naturals i renovable, i que  si a finals 
del 95 es vol clausurar però fan falta uns mesos, es pot fer una pròrroga forçosa per 
aquells mesos determinats, perquè no hi ha voluntat de continuar. Per tant, el tema el 
tenen supeditat a si els recursos d'inversió són suficients o no per acabar i posar en 
marxa el magatzen l'any 95. Si són suficients jugaran amb les pròrrogues i si no són 
suficients farien una pròrroga per un any, perquè de cara al 96 es pogués passar d'un 
a dos centres de subministrament, que sí que té un lògica raonable. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per 18 vots afirmatius (11 CiU i 7 GMS) i 5 
abstencions (3 ENM, 1 GMP i 1 Sr. De Puig) i, per tant, es declara acordat: 
 
1r.- Adjudicar el contracte de subministrament de carburant per als vehicles municipals 
fins al 31 de desembre de 1994, a favor de l'entitat mercantil "SOCIETAT CATALANA 
DE PETROLIS, S.A." (NIF A-58415779 - Ca. Dr. Pedro i Pons 11 de Barcelona), per 
resultar l'única proposició presentada la Concurs Públic convocat a l'efecte per anunci 
publicat en el D.O.G.C. 1928 d'1 d'agost de 1994, en relació a l'expedient de contracta-
ció aprovat en sessió plenària de 17 de maig de 1994. 
 
2n.- Tornar la Garantia Provisional de 25.000 ptes. a l'adjudicatària "SOCIETAT 
CATALANA DE PETROLIS S.A. 
 
3r.- Publicar l'adjudicació del contracte en el Butlletí Oficial de la Provincia, en el 
Butlletí Oficial de l'Estat i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de 
conformitat amb l'article núm. 285 de la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de Règim 
Local de Catalunya. 
 
4t.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per a la 
complimentació de l'expedient. 
 
Pel Sr. Alcalde es disposa el debat i votació conjunta dels dictàmens compresos en els 
punts 6.1.4, 6.1.5 i 6.1.6 de l'ordre del dia. 
 
6.1.4 DEVOLUCIÓ DE GARANTIA DEFINITIVA DIPOSITADA PER ASSEGURAR 

EL COMPLIMENT DEL CONTRACTE DE LA CONCESSIÓ DE 
L'EXPLOTACIÓ DEL QUIOSC DE VENDA DE PREMSA UBICAT A 
LA CRA. DE VIC/PUJADA CASTELL A JOSEFA LLUNGURRIU 
COSTA. 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Tramitat l'expedient de devolució de garantia corresponent al contracte de la 
concessió de l'explotació del quiosc de venda de premsa ubicat a la carretera de 
Vic/Pujada Castell. 
 
El Tinent d'Alcalde Regidor-Delegat d'Hisenda, proposa al Ple de la Corporació, 
l'adopció del següent: 
 



                          A C O R D 
 
Tornar a la Sra. JOSEFA COSTA LLUNGURRIU (D.N.I. 39.189.490 ca. Bilbao, 13 3r. 
2a. - Manresa), la garantia definitiva de 30.000'- PTA, dipositada a la Caixa de la 
Corporació per assegurar el compliment del contracte de la concessió de l'explotació 
del quiosc de venda de premsa ubicat a la carretera de Vic/Pujada Castell, adjudicat 
per acord del Ple de la Corporació del dia 20 de març de 1989, amb fonament al 
compliment contractual acreditat en l'expedient incoat a l'efecte, amb subjecció a l'art. 
88 del Reglament de Contractació de les Corporacions Locals." 
 
6.1.5 RECUPERACIÓ DEL PLE DOMINI DE DIVERSOS HABITATGES QUE HAN 

DEIXAT DE COMPLIR LA SEVA FUNCIÓ ESCOLAR I 
ACTUALITZACIÓ A L'INVENTARI MUNICIPAL DE BÉNS, COM A 
BÉNS PATRIMONIALS. 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Atès que l'Ajuntament de Manresa és titular d'uns immobles situats al carrer Mestre 
Albagés s/n i al carrer Sèquia núms. 51 i 53, que figuren anotats als fulls 111.11 i 111.9 
respectivament de l'Inventari Municipal de Béns, en els quals s'ubiquen uns edificis 
d'habitatges per a mestres, qualificats jurídicament com a béns de domini públic 
adscrits al servei públic d'ensenyament. 
 
Atès que alguns d'aquests habitatges han quedat vacants i no hi ha mestres que hagin 
sol.licitat la seva adjudicació. 
 
Atès que a l'Ajuntament li és necessari disposar d'habitatges per a usos socials, per la 
qual cosa s'han de desafectar del servei públic els habitatges que a continuació es 
relacionen amb l'objecte d'esdevenir béns patrimonials de l'Ajuntament: 
 
 - C. Mestre Albagés, s/n, baixos 2a. 
 - C. Mestre Albagés, s/n, 4t. 1a. 
 - C. Mestre Albagés, s/n, 5è. 1a. 
 - C. Sèquia, núm. 51, 2n. 2a. 
 - C. Sèquia, núm. 51, 4t. 1a. 
 - C. Sèquia, núm. 53, 1r. 1a. 
 - C. Sèquia, núm. 53, 2n. 1a. 
 - C. Sèquia, núm. 53, 4t. 1a. 
 
Atès que es disposa de l'autorització prèvia del Departament d'Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, a la qual fa referència l'article 25 del Reglament de Patrimoni 
dels Ens Locals, la qual cosa porta implícita la desafectació dels habitatges. 
 
Atès l'informe emès per la Cap de Secció de l'Àrea d'Acció Ciutadana en data 26 de 
juliol de 1994. 
 
Com a Tinent d'Alcalde, Regidor-Delegat d'Hisenda, proposo al Ple de la Corporació 
l'adopció del següent 
 
 
 A C O R D 
 



1r. Recuperar el ple domini dels habitatges que s'indiquen a continuació, donat que 
han deixat de complir la seva funció escolar i atès que es disposa de l'autorització 
prèvia del Departament d'Ensenyament, la qual cosa porta implícita la seva 
desafectació de conformitat amb l'article 25.1 del Reglament de Patrimoni dels Ens 
Locals: 
 
 - C. Mestre Albagés, s/n, baixos, 2a. 
 - C. Mestre Albagés, s/n, 4t. 1a. 
 - C. Mestre Albagés, s/n, 5è. 1a. 
 - C. Sèquia, núm. 51, 2n. 2a. 
 - C. Sèquia, núm. 51, 4t. 1a. 
 - C. Sèquia, núm. 53, 1r. 1a. 
 - C. Sèquia, núm. 53, 2n. 1a. 
 - C. Sèquia, núm. 53, 4t. 1a. 
 
2n. Actualitzar l'Inventari Municipal de Béns, la rectificació del qual va ser aprovada per 
acord plenari de 29 de maig de 1992, en relació als immobles que figuren als seus fulls 
números 111.9 (Col.legi Públic Bages) i 111.11 (Col.legi Públic Sant Ignasi), de 
conformitat amb l'article 102 del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de 
Catalunya, amb la pràctica de la següent operació: 
 . Modificar l'epígraf en el qual estan anotats els habitatges referenciats a 

l'apartat anterior a l'efecte d'anotar-los en l'epígraf corresponent als béns 
patrimonials, atesa la desafectació al servei públic d'ensenyament que s'ha 
produït. 

 
3r. Facultar al Sr. Alcalde-President per a la signatura de la documentació necessària 
per a la complimentació de l'expedient." 
 
6.1.6 PRÒRROGA DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL SERVEI 

MUNICIPAL D'ESTACIONAMENT VIGILAT DE VEHICLES DE 
MOTOR, ADJUDICADA A APARCAMIENTOS CONCERTADOS, 
S.A. 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Atès que el Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 17 de novembre de 1992, 
adjudicà la concessió administrativa del Servei Municipal d'Estacionament vigilat de 
vehicles de motor en zones especials i determinades de la via pública de Manresa, 
sota control horari limitat, a l'entitat mercantil "APARCAMIENTOS CONCERTADOS, 
S.A. ". 
 
Atès que el proper mes de novembre finalitza aquesta concessió. 
 
Atès que per atorgar la nova concessió, s'ha d'actualitzar el règim de prestacions i el 
seu pressupost i s'ha de tramitar un nou expedient de contractació. 
 
Atès que l'art. 59 del Reglament de Contractació de les Corporacions Locals, estableix 
la prerrogativa administrativa de prorrogar els contractes referents a serveis, de forma 
obligatòria pel contractista, per un període màxim de 6 mesos a fi de garantir la 
continuïtat del servei, a l'espera d'un nou contracte o de la seva assumpció per 
l'administració. 
 



Amb la finalitat de garantir la continuïtat del servei durant la tramitació de la nova 
concessió, el Tinent d'Alcalde d'Hisenda proposa al Ple de la Corporació l'adopció del 
següent 
 
 A C O R D  
 
1r.- Prorrogar, obligatòriament per al contractista,  pel període de temps comprès entre 
els dies 18 de novembre de 1994 i 31 de gener de 1995 ( ambdós inclosos ), la 
Concessió administrativa del Servei Municipal d'Estacionament vigilat de vehicles de 
motor en zones especials i determinades de la via pública de Manresa, sota control 
horari limitat, adjudicada a l'entitat mercantil "APARCAMIENTOS CONCERTADOS, 
S.A." (A-28732915, c. de l'Enginyer, 11-13  2n  1a  Granollers ), per acord Plenari de 
17 de novembre de 1992, amb subjecció a l'art. 59 del Reglament de Contractació de 
les Corporacions Locals, a l'espera d'un nou contracte o de la seva assumpció per 
l'Administració. 
 
2n.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per a la 
complimentació de l'expedient." 
 
 
Intervé el Sr. Sala i Rovira i manifesta que, pel que fa al 6.1.4, es tracta d'un tema de 
tràmit de devolució de garantia. El 6.1.5 fa referència a la desafectació d'uns pisos que 
estaven afectats pel tema de mestres d'escoles, en un escoles determinades i que un 
cop transcorreguts els terminis que marca la Llei, tenen la possibilitat de demanar la 
desafectació, els la concedeixen i, entenen que aquest és un tema important que 
ajudarà a la futura Societat Anònima de Rehabilitació, així com a temes puntuals que 
pugui tenir l'Ajuntament de Manresa en qüestió d'habitatge. Quant al 6.1.6, el Sr. Sala 
manifesta que per una qüestió de terminis, i utilitzant la capacitat que els dóna el Plec 
actualment vigent de la concessió de la pròrroga forçosa fins a 6 mesos, fan ús 
d'aquests 2,5 mesos aproximadament, a fi i efecte de no quedar fora de les dates 
necessàries per poder amb normalitat l'adjudicació de la nova concessió. 
 
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens 6.1.4, 6.1.5 i 6.1.6, són aprovats per 
unanimitat dels 23 membres presents. 
 
6.1.7 CONCERTACIÓ D'UNA OPERACIÓ DE TRESORERIA AMB LA CAIXA 

D'ESTALVIS DE MANRESA, PER IMPORT DE 250.000.000 I 
APROVACIÓ DE LA MINUTA DE PÒLISSA DE CRÈDIT 
CORRESPONENT. 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"En previsió de les dificultats de Tresoreria que es puguin presentar en els propers 
mesos, aquesta Comissió d'Hisenda considera oportú recórrer a Operacions de 
Tresoreria, de conformitat amb allò que disposen els articles 52 i 180 de la Llei 
39/1988 de 28 de desembre, i a tal efecte proposa al Ple de la Corporació l'adopció 
dels següents acords: 
 
1r.- Concertar a l'amparament del que disposen els articles 52 i 180 de la Llei 39/1988 
de 28 de desembre i sense afectar recursos específics per a la seva devolució, una 
operació de tresoreria amb la Caixa d'Estalvis de Manresa per un import de DOS-
CENTS CINQUANTA MILIONS (250.000.000) de pessetes, amb les següents 
condicions: 



 
Tipus d'interès: Variable. Mibor a 90 dies, més un diferencial del 0'35% anual, amb 
interès total trimestral estimat del 8'11%. 
 
Data de venciment: Dotze mesos a comptar de la data de la signatura de la pòlissa o 
contracte. 
 
Interès de demora: Interès nominal aplicable més un vuit per cent, previsiblement, del 
16'11% 
 
2n.- Amb la concertació de l'operació que es proposa, no s'ultrapassa el límit fixat per 
l'article 52 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals. 
 
3r.- Aprovar la minuta de pòlissa de crèdit que s'adjunta al present Dictamen. 
 
4t.- Remetre a la Direcció General de Política Financera de la Generalitat de 
Catalunya, amb anterioritat a la formalització de l'operació de crèdit, una certificació 
dels anteriors acords. 
 
5è.- Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura dels documents necessaris per a la 
formalització de l'operació."  
 
Intervé el Sr. Sala i Rovira i manifesta que aquests dies ha vençut una operació de 
Tresoreria i aquí el que proposen és la creació d'una nova operació de Tresoreria, pel 
mateix import, amb la qual cosa deixarien la situació d'operacions de Tresoreria al 
mateix nivell que tenien en aquests moments, amb unes condicions que entén que són 
molt favorables per l'ajuntament, es mantenen les situacions anteriors de treballar amb 
un MIBOR més un diferencial de 0,35 % anual i, per altra banda, la necessitat 
imperiosa de l'ajuntament de tirar endavant aquesta operació de Tresoreria a fi i efecte 
de mantenir un nivell de liquidesa, de pagaments en totes les seves obligacions, siguin 
a nivell de personal, de tercers, de proveïdors, etc., és a dir, mantenir un nivell correcte 
que permeti una negociació dels seus costos el més acurada possible. Entenen que és 
una operació necessària, que ajuda a mantenir una imatge en el nivell de pagaments, 
que ha millorat respecte a mesos anteriors, i el que desitgen és continuar mantenint i 
millorant aquest nivell de pagaments . 
 
Intervé el Sr. Valls i Riera i manifesta que, de conformitat amb el que han anat fent en 
aquests tipus d'operacions, s'abstindran, tot i que no estan en un nivell molt perillós en 
el tema de pòlisses de crèdit, continuen tenint un volum important que ronda entre els 
800 i 900 milions de pessetes. 
 
Intervé el Sr. Balet i Oller i diu que pensava abstenir-se en la votació, però ara es 
pregunta què passa si aquest crèdit que es demana per Caixa, no s'aprova, si no 
cobrarà ningú, ni els empleats; serà car per la ciutat i políticament li és més còmode dir 
que s'arreglin i així queda al marge de la qüestió, però reflexiona i li pesa molt anar 
votant crèdits per sortir del pas. Però continua pensant i veu que si no s'aprova 
aquesta operació, no es podrà pagar la Seguretat Social, els pagaments de l'IRPF a 
Hisenda, els proveïdors, els treballadors, i ells mateixos, encara que aquest últim 
pagament no li preocupa en absolut, perquè sempre ha dit que no haurien de cobrar 
res. Si no paguen, recàrrec, i això serà car per la ciutat, perjudicarà els interessos de la 
ciutat, perquè igualment hauran de pagar-ho i al final hauran de pagar-ho tots.  I 
aquesta és una responsabilitat, és un fet que trobaran que a la taula, i no és ara el 
moment d'excusar-se, ja s'havia de fer en el seu moment, abans de pagar 1 milió 



d'interessos, de tenir els deutes que tenen  i un dèficit de Caixa de mil milions. 
L'oposició a vegades, políticament, queda molt bé davant la galeria, i diu que s'ha de 
demanar això i s'ha de demanar allò. Aquí s'han demanat moltes coses per fora, quan 
aquí no poden pagar el de casa. I sinó, que recordin les ajudes al Kurdistan, a 
Eslovènia, al Tercer Món, a Sarajevo, etc. i així anirien molt enllà. Fins i tot recorda que 
una vegada li va anar una senyora del carrer Nou dient que no se li pagava 36.000 
pessetes d'unes bates pels avis de la Residència de la Muralla i, en canvi, es van 
aprovar 2.148.565 pessetes per Ona-7, al comptat. Afegeix que com aquests 
exemples que ha citat, en podria citar molts més. I ell, conscient que si avui no 
s'aprova aquesta operació de Tresoreria, serà perjudicial per a tothom, donarà el seu 
vot favorable perquè tothom pugui cobrar. 
 
Intervé el Sr. Perramon i Carrió i manifesta que normalment el grup de l'ENM ha votat 
favorablement les operacions de Tresoreria, perquè els ingressos habitualment vénen 
en puntes 
i no vénen repartits en el temps. El què també és veritat és que últimament s'han 
incrementat força aquestes operacions degut a la situació econòmica i l'ENM es 
planteja a veure fins on es pensa arribar en el que queda de mandat. La seva posició, 
si aquest dictamen es posa a votació, serà d'abstenció; ara bé, si decidissin deixar-lo 
sobre la taula i s'arriba a un compromís de fins on es pensa anar amb les operacions 
de Tresoreria en el que queda de mandat, podrien arribar a un cert acord, però en 
aquests moments, posat el tema a votació, s'abstindran. 
 
Intervé el Sr. Valls i Riera i diu que anteriorment ja ha manifestat el perquè el GMS 
s'abstindria en la votació. Aquest ajuntament sempre ha fet pòlisses de crèdit i estan 
en una situació que degut a la situació de dèficit, l'ajuntament i el regidor d'Hisenda, es 
veuen obligats a demanar ampliacions de pòlisses de crèdit. No voldria engegar en 
aquests moments cap debat sobre la situació econòmica de l'ajuntament, perquè creu 
que ja han parlat de coses prou importants. El que sí demanaria al Sr. Balet és que voti 
el que estimi més oportú, i li recorda que fa molt temps que està a l'ajuntament i des 
del  87 fins ara, no ha estat a l'equip de govern però ha aprovat pressupostos, crèdits, 
préstecs i és ell mateix qui ha de valorar i finalment els electors, els que han de valorar 
si la seva gestió ha estat correcta o incorrecta. Afegeix que si el Sr. Balet vol votar 
favorablement, que voti, però no digui que es veu abocat en aquesta situació perquè 
és absolutament imprescindible i perquè és la salvació de la ciutat. El Sr. Balet és 
corresponsable de la situació econòmica que hi ha a l'ajuntament de Manresa, de la 
mateixa manera que el GMS, com a oposició, també n'és responsable perquè no ha 
pogut evitar aquesta situació, però si el Sr. Balet vota favorablment que ho faci per la 
seva pròpia consciència, i que no miri constantment cap a als altres grups de l'oposició 
com si fossin els purs irresponsables de que si ell no aixeca el braç justicier que té a la 
mà dreta, aquí demà no cobrarà ningú.  
 
Intervé el Sr. Sala i Rovira i diu que li ha semblat entendre que la posició de vot de 
l'ENM seria d'abstenció perquè no sabia el què pensava fer l'equip de govern d'aquí al 
final de la legislatura. Per ajudar-lo a què pugui votar favorablament, el Sr. Sala diu 
que pot garantir que d'aquí al final de la legislatura, la situació que hi ha a nivell 
d'operacions de Tresoreria és la que hi ha, que com a molt renovaran les que vencin 
però no faran ampliacions de cap d'elles. Creu que és important saber diferenciar tres 
punts importants de la regidoria d'Hisenda i de l'economia municipal. Hi ha el tema del 
pressupost, i lògicament cada qual s'ha de posicionar de la forma que cregui, en dret, 
que li correspon i que és segons ell la més coherent, i totes són raonables i totes són 
assumibles; hi ha el tema de l'endeutament a llarg termini, que va "conseqüència" del 
pressupost, tot i que no és ben bé així perquè es pot no estar d'acord amb el conjunt 



del pressupost per uns temes determinats, però sí amb una Pla d'Inversions concret i 
aleshores es pot votar favorablement el tema d'inversions.  Ara bé, el que tota 
l'oposició li ha d'admetre és que una operació de Tresoreria és una operació 
absolutament diferent i es pot votar independentment del pressupost i de 
l'endeutament de la inversió. Han de tenir molt clar que entre tots estan abocats a 
intentar sortir de la situació en la qual estan i això és una corresponsabilitat de tots i 
han d'ajudar en el mínim necessari perquè la situació no s'empitjori. Ha de dir, perquè 
és així de clar, que del fet de firmar o no firmar aquesta operació de Tresoreria d'aquí a 
finals de mes, l'ajuntament de Manresa si juga bastants milions de pessetes en 
possibles recàrrecs que li poden caure per temes de Ministeri d'Hisenda i de Tresoreria 
General de la Seguretat Social. El que busquen és únicament una línia de continuïtat, 
no una línia d'endeutament ni de posicionament polític davant d'un pressupost, i votar 
favorablement a les operacions de Tresoreria, en aquest cas a la continuïtat del nivell 
de les operacions de Tresoreria, no s'atreveix a dir-ho però creu que és una responsa-
bilitat que haurien de compartir entre tots els grups que hi ha al Consistori, siguin de 
govern o d'oposició. 
 
Intervé el Sr. Balet i Oller i diu que contestarà per al.lusions. Quan ell ha aprovat els 
pressupostos, s'ha hagut d'empassar moltes coses que no volia, però ho ha hagut de 
fer, i han vingut també projectes que uns i altres han presentat, i sinó dirien que per en 
Balet no es faria mai res. El que ell ha d'evitar és el que pugui, però el que no pot fer 
és com va passar al 92, que ho va deixar passar i va costar el 16,5% d'augment la 
contribució, és l'únic any que s'ha pujat, i l'IAE perquè l'ha frenat, i moltes altres coses 
que ha frenat, el que passa és que això no es veu. Però si tant vol frenar, la corda es 
trenca i llavors els altres passen factura. Si s'ha hagut d'empassar aquestes granotes 
és moltes vegades per projectes creats des de l'oposició i entre tot ha portat que cada 
legislatura s'augmenti mès el dèficit, i ha pujat també el personal, les despeses. Ell ha 
de fer de "Cicuta" i a sobre encara li diuen aquestes coses, quan ell frena i frenarà el 
que pugui, el que no pot fer és tombar-ho tot, perquè si d'ell depengués un altre gall 
cantaria i no es pagarien interessos, perquè administraria tan harmoniosament com 
podria, perquè això de què pagui el del darrera com passa ara, prive de viure 
harmoniosament. Si avui això no s'aprova, ve el col.lapse i ell se'n sent responsable, 
aleshores valora entre el que li aniria bé políticament o bé realment responsable de 
defensar la ciutat i si avui no aproven això, a la ciutat li costarà molts diners. Per evitar 
aquests diners, el colapse i, fins i tot, el descrèdit, és per això que es mulla i que no se 
li digui més perquè aprova perquè també dirà als altres perquè són tan exigents en 
demanar coses. 
 
El Sr. Alcalde diu que ha de reconèixer que el vot del Sr. Balet en aquests moments és 
molt positiu per tirar endavant, per tant, li agraeix el vot constructiu  i li dóna les gràcies 
en nom de la ciutat. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per 13 vots afirmatius (12 CiU i 1 GMP) i 10 
abstencions (7 GMS i 3 ENM) i, per tant, amb el quòrum que determina l'article 47.3.g) 
de la Llei 7/85, i l'article 112.3.i) de la Llei 8/87, es declara acordat: 
 
 
1r.- Concertar a l'amparament del que disposen els articles 52 i 180 de la Llei 39/1988 
de 28 de desembre i sense afectar recursos específics per a la seva devolució, una 
operació de tresoreria amb la Caixa d'Estalvis de Manresa per un import de DOS-
CENTS CINQUANTA MILIONS (250.000.000) de pessetes, amb les següents 
condicions: 
 



Tipus d'interès: Variable. Mibor a 90 dies, més un diferencial del 0'35% anual, amb 
interès total trimestral estimat del 8'11%. 
 
Data de venciment: Dotze mesos a comptar de la data de la signatura de la pòlissa o 
contracte. 
 
Interès de demora: Interès nominal aplicable més un vuit per cent, previsiblement, del 
16'11% 
 
2n.- Amb la concertació de l'operació que es proposa, no s'ultrapassa el límit fixat per 
l'article 52 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals. 
 
3r.- Aprovar la minuta de pòlissa de crèdit que s'adjunta al present Dictamen. 
 
4t.- Remetre a la Direcció General de Política Financera de la Generalitat de 
Catalunya, amb anterioritat a la formalització de l'operació de crèdit, una certificació 
dels anteriors acords. 
 
5è.- Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura dels documents necessaris per a la 
formalització de l'operació. 
 
6.1.8 APROVACIÓ DE LA QUARTA REVISIÓ DE PREUS DE LA CONCESSIÓ DEL 

SERVEI MUNICIPAL DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ 
D'INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT PÚBLIC I SEMAFÒRIQUES, A 
FAVOR DE SICE, SA. 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Atesa la sol.licitud de Revisió de Preus formulada per l'entitat mercantil " 
SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A. ( SICE ) ", en la 
seva condició d'adjudicatària, en relació al Servei Municipal de Manteniment i 
Conservació d'instal.lacions d'enllumenat públic i semafòriques en el terme municipal 
de Manresa. 
 
Atesa la Revisió de Preus conformada per l'adjudicatària. 
 
 
Atesa les clàusules de Revisió de Preus i la Fórmula Polinòmica prevista en el Plec de 
Clàusules del Contracte. 
 
El Tinent d'Alcalde-Regidor Delegat d'Hisenda, proposa al Ple de la Corporació 
l'adopció del següent  
 
 ACORD: 
 
1r.-  Aprovar la quarta revisió de preus de la Concessió del Servei Municipal de 
Manteniment i Conservació d'Instal.lacions d'enllumenat públic i semafòriques, 
resultant un coeficient de revisió de 1,002746466 amb efectes des del dia 1 de gener 
de 1994 i liquidar la quantitat de 65.379'- PTA (inclòs el 15% d'I.V.A), a favor de la 
Concessionària "SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A. ( 
SICE ) " ( A-28002335, carrer Monturiol, 16-18 Barcelona ), en concepte de la 
diferència causada per l'aplicació del coeficient de revisió sobre les certificacions 



mensuals de servei corresponents al període de revisió, aprovades amb anterioritat a 
la data del document tècnic de revisió de 28 de juliol de 1994 . 
 
2n.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per a la 
complimentació de l'expedient". 
 
Intervé el Sr. Sala i Rovira i manifesta que es tracta d'una actualització de tarifes d'una 
concessió. 
 
Intervé el Sr. Canongia i Gerona i diu que de conformitat amb la votació del Plec de 
Clàusules, s'abstindran en la votació. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per 16 vots afirmatius (12 CiU, 3 ENM i 1 
GMP) i 7 abstencions (GMS). 
 
6.1.9 MODIFICACIÓ DE LA CONCESSIÓ D'EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE 

RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I DE NETEJA DE LA 
VIA PÚBLICA DEL MUNICIPI DE MANRESA, ADJUDICADA A 
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA. 

 
 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Atès que l'Ajuntament de Manresa té previst posar en marxa un programa municipal 
d'intercanvi de xeringues a través de les farmàcies situades al municipi de Manresa, el 
servei de salut escolar i el servei municipal de planificació familiar. 
 
Atès que aquest programa generarà residus sanitaris del grup III, la recollida dels quals 
és susceptible d'incorporació a l'explotació del servei de recollida de residus sanitaris 
urbans i de neteja de la via pública del municipi de Manresa, a l'efecte de dur a terme 
una major funcionalitat en la prestació del servei. 
 
Atès que la prestació d'aquest nou servei de recollida es pot compensar amb l'incre-
ment del preu anual base que el concessionari rep com a retribució de la concessió. 
 
Atès que a l'expedient s'informen els aspectes jurídics i econòmics d'aquesta 
modificació de la concessió del servei de recollida de residus sòlids urbans i de neteja 
de la via pública del municipi de Manresa, i queda justificada la seva adequació a dret i 
el manteniment de l'equilibri econòmic-financer de la concessió. 
 
Atès que s'ha complimentat el tràmit d'audiència al concessionari que prescriu l'art. 
265.2 de la llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, de 
conformitat amb l'article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic 
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 
 
De conformitat amb l'art. 127 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals de 
1955. 
 
El Tinent d'Alcalde-Regidor Delegat d'Hisenda, proposa al Ple de la Corporació, 
l'adopció del següent  
 
 A C O R D : 
 



1r.- Modificar la concessió d'explotació del servei de recollida de residus sòlids urbans i 
de neteja de la via pública del municipi de Manresa, que s'adjudicà per acord plenari 
d'1 de desembre de 1992, a "FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, 
S.A.", en el sentit d'ampliar l'objecte concessional amb l'explotació del servei de 
recollida de residus sanitaris del Grup III generats per serveis municipals, a compensar 
mitjançant l'increment màxim de 903.768'- PTA, en el preu anual que el concessionari 
rep com a retribució de la concessió, resultant un preu anual base de 375.279.781'- 
PTA (inclòs l'IVA), a satisfer a partir de la posada en funcionament efectiva del servei, 
que serà acreditada pels serveis tècnics municipals encarregats de la seva supervisió. 
 
2n.- Aprovar les clàusules addicionals al contracte concessional d'explotació del servei 
de recollida de residus sòlids urbans i de neteja de la via pública del municipi de 
Manresa les quals regulen la modificació que s'aprova per primer punt d'aquest acord, 
un cop verificada la prèvia audiència al concessionari. 
 
3r.- Requerir la concessionària "FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, 
S.A.", perquè en el termini de 25 dies comptats a partir del dia següent al de recepció 
de la notificació d'aquest acord, constitueixi la garantia complementària de 31.435'- 
PTA, a la Caixa de la Corporació i presenti el document acreditatiu a la Unitat de 
Contractació i Patrimoni de Secretaria General. 
 
4t.- Facultar al Sr. Alcalde-President per a la signatura de la documentació necessària 
per a la complimentació de l'expedient." 
   
Intervé la Sra. Riera i Montserrat i diu que aquest dictamen es porta perquè vagi inclòs 
el servei de recollida de xeringues, que és un dels projectes que contempla el Pla 
Municipal de Drogues perquè aquesta empresa de Fomento pugui fer la recollida de 
les xeringues. Per això es demana un augment de la concessió, perquè sigui la 
mateixa empresa la que ho faci tot. Aquest any, la recollida és per aquest últim 
trimestre per tant, l'import serà una quarta part de les 900.000 i de cara l'any que ve, 
l'import serà total. Afegeix que aquesta és una de les proposicions del Consell 
Assessor de Drogues i hi ha hagut un equip format per l'òrgan tècnic de drogues, pel 
mateix ajuntament, pels farmacèutics, per l'ICS, pel CAST, que han treballat en petita 
comissió per tot el tema de l'intercanvi. Creuen que ara és el moment de posar-ho en 
marxa, tot i que si haguessin pogut fer-ho abans també ho haurien fet. Cada vegada hi 
ha més ajuntaments que  demanen tirar-ho endavant, actualment Barcelona, Reus, 
Vilanova, Mataró ho estan fent. 
 
Intervé el Sr. Mas i Font i manifesta que tal com ha explicat la Sra. Regidora, això és 
fruit del programa de Drogodependències i, per tant, s'han de felicitar per la posada en 
marxa d'aquest servei i d'aquesta iniciativa aplicada a aquesta ciutat. També s'han de 
felicitar pel fet d'aconseguir l'acord entre els farmacèutics per participar en aquesta 
recollida i en aquest intercanvi de xeringues, ja que saben que no ha estat una feina 
fàcil. De tota manera, demana si el concessionari ja té la inscripció en el Registre de 
Transports de Residus Sanitaris i referent a la destinació d'aquests residus, voldrien 
saber, apart del compliment del Decret 71/1994, quin mètode de tractament tindrà 
aquest residu. 
  
La Sra. Riera i Montserrat respon que l'empresa, un cop tingui adjudicat aquest 
augment en la concessió, vol demanar que pugui fer ella el transport i demanar a la 
Junta de Residus tots els permisos necessaris. Això és un acord, la Junta de Residus 
ja ho sap, el que passa és que l'empresa no s'ha avançant a fer res fins que no tingui 
la concessió aprovada. Ara bé, ja estan disposats a demanar tots els permisos, perquè 



sinó ho haurien de fer a través d'una de les empreses que ja ho tenen, com pot ser 
Consenur, que és la que està actuant aquí a Manresa, als hospitals o als CAPS. 
Pel que fa a l'eliminació dels residus, diu que es complirà estrictament la Llei, el que 
marca en residus del grup 3. 
 
El Sr. Mas i Font insisteix en que bàsicament sap que aquests procediments són els 
que marca la Llei, però a ell li interessa saber quin serà el procediment previst en 
aquest cas concret. 
 
La Sra. Riera i Montserrat diu que encara no s'ha conectat amb l'empresa ni tenen res 
escrit sobre el cas, com tampoc l'empresa encara no ha demanat fer el transport. El 
que sí estaran és tots junts i faran el que marqui la LLei, que creu que primer és 
esterilització i després incineració. 
 
El Sr. Mas i Font diu que votaran favorablement aquest dictamen, però faran un 
seguiment acurat de la manipulació d'aquests residus per tal que es faci 
satisfactòriament per la ciutat. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels membres presents. 
 
6.2 REGIDORIA-DELEGADA D'INTERIOR 
 
6.2.1 MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA ORGÀNICA DEL PERSONAL AL SERVEI 

D'AQUEST AJUNTAMENT PER A L'ANY 1994, EN EL SENTIT DE 
MODIFICAR LA JORNADA DEL LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC 
AUXILIAR DE GESTIÓ ESPECIALITZADA ADSCRIT A LA UNITAT 
D'ESPORTS, I CONSEQÜENT ADEQUACIÓ DEL CATÀLEG DE 
LLOCS DE TREBALL. 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Atès que el proppassat dia 21 de desembre de 1993 el Ple d'aquesta 
Corporació, va aprovar la Plantilla de Personal d'aquest Ajuntament per l'any 1994. 
 
Atès que en la Plantilla orgànica en l'apartat A) corresponent a les places a 
desenvolupar per funcionaris de carrera hi figuren 8 places de Tècnic Auxiliar de 
Gestió Especialitzada, tots ells com la resta de places amb una dedicació a jornada 
sencera. 
 
Atesa la conveniència de que una de les places de Tècnic Auxiliar de Gestió 
Especialitzada, i més concretament la que figura adscrita a la Unitat d'Esports en 
l'apartat 3.2.G de l'annex II de l'abans esmentada Plantilla de funcionaris, tingui una 
dedicació nomès de 10 hores setmanals, cal modificar la plantilla reduint la jornada de 
l'esmentada plaça. 
 
Atès el que preveu l'art.27 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, que disposa que la 
plantilla es pot modificar amb posterioritat a l'aprovació del pressupost durant l'any de 
la seva vigència per resoldre a l'establiment de nous serveis, per a l'amplicació, 
supresió  millora dels existents que no admètin demora per a l'exercici següent, com 
també si respon a criteris d'organització administrativa interna, i l'art.126 del Reial 
Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril pel qual s'aprova el Text Refòs en matèria de 
Règim Local. 
 



El Tinent d'Alcalde-Delegat de Règim Interior, proposa al Ple de la Corporació, 
l'adopció dels següents acords: 
 
1r.- Modificar la Plantilla Orgànica del personal al servei d'aquest Ajuntament per a 
l'any 1994, que va ser aprovada per acord plenari del dia 21 de desembre de 1993  en 
el sentit de modificar la jornada del lloc de treball de Tècnic Auxiliar de Gestió 
Especialitzada, adscrit a la Unitat d'Esports que figura en l'apartat 3.2.G. de l'annex II 
de l'abans esmentada plantilla, reduint la dedicació de l'esmentat lloc de treball a 10 
hores setmanals en lloc de les 37 hores setmanals establertes per a la resta de 
funcionaris. 
 
2n.- L'apartat 5.34 del vigent catàleg de llocs de treball d'aquest Ajuntament, aprovat 
per acord plenari de 30 de desembre de 1993 quedarà redactat de la manera següent:    
 
 
DENOMINACIO               ADSCRIPCIO      NIVELL      COMPL.DESTI 
 
Pref.Grup Instal.Esport.     Acció Ciutadana   C            14 
 
 
 
EDT   ED   INC   RES   P.P.   TOTAL   VALOR PUNT   RES.COMPL.ESP.   DRET PERS.  TOTAL C.ESPEC. 
 
0,50  0,00  0,00   0,50   0,00     1,00          59.400               59.400                32.905                 92.305 
 
 
3r.- Publicar aquesta modificació al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
4t.- Trametre a la vegada còpies a l'Administració de l'Estat i al Departament de 
Governació de la Generalitat de Catalunya." 
 
Intervé el Sr. Oms i Pons i manifesta que aquest dictamen ve donat perquè va haver-hi 
un funcionari que va demanar una reducció de jornada per poder-se dedicar a uns 
temes d'esport. L'equip de govern va considerar que aquesta persona era una persona 
valuosa per l'ajuntament, perquè feia unes tasques importants i havia de mantenir-se 
unes hores aquí per mantenir les coses més importants, i tenint en compte que la 
tasca que anava a fer també era important i que, evidentment amb la filosofia que té 
l'ajuntament de reducció de costos, hi havia una coincidència d'interessos, per la qual 
cosa no estaven disposats a prescindir totalment d'aquesta persona. 
 
El Sr. Valls i Riera diu que el GMS coincideix plenament amb la intervenció que ha fet 
el portaveu de CiU i creuen que aquesta persona s'ha de mantenir pel futur de 
l'ajuntament, és una persona valuosa i l'ajuntament no se la pot deixar perdre. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels membres presents. 
 
Pel Sr. Alcalde es disposa el debat i votació conjunta dels dictàmens compresos en els 
punts 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.2.1 i 7.2.2 de l'ordre del dia. 
 
7.- ÀREA DE POLÍTICA AMBIENTAL 
 
7.1 REGIDORIA-DELEGADA DE MEDI AMBIENT 
 
7.1.1 SOL.LICITUD AL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT DE LA GENERALITAT 

DE CATALUNYA D'INCLUSIÓ DE L'AJUNTAMENT DE MANRESA 



ENTRE ELS MUNICIPIS BENEFICIARIS DE LA CESSIÓ DE 
MATERIAL DE RECOLLIDA SELECTIVA 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
  
" Atès que el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya ha obert 
convocatòria, segons ordre de 20 de maig de 1994, publicada en el DOGC del dia 17 
de juny de 1994, per cedir als ajuntaments, de forma gratuïta, contenidors de vidre, 
paper i piles. 
 
Atès que l'Ajuntament de Manresa té en marxa el programa de recollida de materials 
selectius i va instal.lar l'any passat contenidors cedits per la Generalitat mitjançant 
convocatòria anàloga a la d'enguany. 
 
Atès que l'esmentada Ordre requereix la presentació d'una certificació d'acord del Ple 
de la Corporació en la qual s'especifiquin l'actuació projectada i el nombre de 
contenidors que demana per a cada tipus de recollida. 
 
Pere Oms i Pons, Tinent d'Alcalde, Regidor Delegat de Medi Ambient, proposa al Ple 
l'adopció del següents 
 
 
A C O R D S 
 
Primer.- Demanar a la Generalitat de Catalunya, Departament de Medi Ambient, la 
inclusió de l'Ajuntament de Manresa entre els municipis beneficiaris de la cessió del 
següent material: 3 contenidors de de vidre, 10 contenidors de paper, 50 contenidors 
de piles de format gran, 50 contenidors de piles de tipus botó i 20 contenidors de 
llauna, d'acord amb l'Ordre de l'esmentat Departament de 20 de maig de 1994. 
 
Segon.- Manifestar en acompliment de les bases de la convocatòria, el compromís 
d'aquest Ajuntament d'instal.lar els esmentats contenidors en el terme municipal 
complementant i ampliant els punts de recollida. 
 
Tercer.- Tramitar aquesta sol.licitud a través del Consell Comarcal del Bages". 
 
7.1.2 SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT DE 

LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A LA NETEJA DELS 
ESPAIS AFECTATS PER ABOCADORS INCONTROLATS DE 
CARÀCTER MIXT 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vista l'Ordre d'1 de maig de 1994, del Departament de Medi Ambient de la Generalitat 
de Catalunya, mitjançant la qual es convoquen subvencions destinades als ens locals 
per a la realització de la neteja d'espais afectats per abocaments incontrolats. 
 
Atès que en el terme municipal de Manresa hi ha molts espais afectats per 
abocaments incontrolats de residus mixtos, i que la voluntat municipal és la de netejar-
los i d'impedir que es tornin a embrutar, actuacions que, no obstant, suposen un 
important cost econòmic que impedeix que es pugui arribar a tots els indrets. 
 



Atès que la convocatòria de subvencions esmentada preveu que les operacions de 
neteja, cobriment, si s'escau, amb terra neta de l'àrea afectada i realització de rases o 
altres obstacles per impedir l'accés de vehicles, així com la senyalització dels punts 
netejats sigui objecte de subvenció al 100%, i que l'ens local hagi de costejar 
únicament una campanya de sensibilització ciutadana. 
 
Atès que, segons la valoració dels serveis tècnics municipals, els treballs objecte de la 
sol.licitud de subvenció és de 4.500.000,- mil pessetes. 
 
Pere Oms i Pons, Regidor Delegat de Medi Ambient, proposa al Ple de la Corporació 
l'adopció del següent  
 
A C O R D 
 
Sol.licitar a la Generalitat de Catalunya, Departament de Medi Ambient, una subvenció 
per import de 4.500.000,-pessetes, per a la neteja dels espais afectats per abocadors 
incontrolats de caràcter mixt, que es relacionen en el full adjunt a aquest dictamen, 
amb el compromís municipal, en cas d'atorgament de la subvenció, de dur a terme a 
càrrec municipal una campanya de sensibilització que comprendrà, com a mínim 
cartells per als comerços, tríptics explicatius de la campanya de neteja, actuacions a 
les escoles i anuncis als mitjans de comunicació locals, d'acord amb l'art. 3.6.c) de 
l'Ordre que publica la convocatòria. Aquesta campanya es valora pressupostàriament 
en 500.000,- pessetes." 
 
7.1.3 SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT DE 

LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A LA NETEJA I 
REGENERACIÓ D'UN ESPAI DEGRADAT PER L'ABOCAMENT 
INCONTROLAT A UNS 300 METRES DE LA RIERA DE RAJADELL 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vista l'Ordre de 24 de maig de 1994, del Departament de Medi Ambient de la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant la qual es convoquen subvencions per a la 
clausura d'abocador de materials de construcció i restauració del terreny. 
 
Atès que en el terme municipal de Manresa hi ha un espai  degradat per l'abocament 
incontrolat de residus procedents de la construcció, situat a uns 300 metres  de la riera 
de Rajadell i que ha malmès  una petita zona qualificada com a agrícola i forestal de 
protecció. 
 
Atès que la convocatòria de subvencions esmentada preveu que les operacions de 
neteja, cobriment, si s'escau, amb terra neta de l'àrea afectada i realització de rases o 
altres obstacles per impedir l'accés de vehicles, així com la senyalització dels punts 
netejats sigui objecte de subvenció al 100%, i que l'ens local hagi de costejar 
únicament el 50% de les actuacions de regenaració, redacció de projecte i direcció 
d'obra. 
 
Aès que, segons la valoració dels serveis tècnics municipals, els treballs objecte de la 
sol.licitud de subvenció és de 500.000,- mil pessetes, pel que fa a la neteja, retirada i 
transport de runa, i de 2.500.000,- mil pessetes pel que fa a la regenaració, amb 
estesa de terres vegetals, excavació de sots i replantació d'arbres. 
 



Pere Oms i Pons, Regidor Delegat de Medi Ambient, proposa al Ple de la Corporació 
l'adopció del següent  
 
A C O R D 
 
Sol.licitar a la Generalitat de Catalunya, Departament de Medi Ambient, una subvenció 
per import de 1.750.000,-pessetes, per a la neteja i regeneració de l'espai indicat en la 
part expositiva d'aquesta resolució, am el compromís municipal de finançar, amb 
recursos propis i/o cercant la col.laboració de la propietat del terreny, el 50% del valor 
de les tasques de regenaració, de conformitat amb l'art. 2.2.d) de l'Ordre que publica la 
convocatòria."  
 
7.2 REGIDORIA-DELEGADA DE SANITAT 
 
7.2.1 ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE 75.000 PESSETES, CONCEDIDA PER 

LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, AMB DESTINACIÓ A LES 
ACTIVITATS DE DESINFECCIÓ, DESINSECTACIÓ I 
DESRATITZACIÓ 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
 
"Atès que per Resolució de la Comissió de Govern de la Diputació de Barcelona del 
dia 19 de maig de 1994, ha estat atorgada a aquest Ajuntament una subvenció per 
import de SETANTA CINC MIL PESSETES (75.000,- pessetes)  per a la realització de 
les activitats de desinfecció, desinsectació i desratització d'acord amb la sol.licitud que 
s'havia formulat al respecte. 
 
Atès el que disposa la Llei 8/1987, Municipal i de Règim Local de Catalunya i la Llei 
39/88, d'Hisendes Locals, sobre subvencions a les entitats locals. 
 
Maria Rosa Riera i Monserrat, Tinent d'Alcalde, Presidenta de la Comissió Informativa 
de Política Ambiental, proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent 
 
A C O R D 
 
ACCEPTAR la subvenció concedida a aquest Ajuntament per resolució de la Comissió 
de Govern de la Diputació de Barcelona, per import de SETANTA CINC MIL 
PESSETES (75.000,-) i amb destí a la realització de les activitats de desinfecció, 
desinsectació i desratització." 
 
 
7.2.2 APROVACIÓ DEL PROJECTE DE CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE 

BARCELONA I AQUEST AJUNTAMENT PER A LA REALITZACIÓ 
DEL PROGRAMA "SUPORT A LA MENOPAUSA", I ACCEPTACIÒ 
DE LA SUBVENCIÓ DE 250.000 PESSETES PER A LA 
REALITZACIÓ DE L'ESMENTAT PROGRAMA 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que aquest Ajuntament ha sol.licitat a la Diputació de Barcelona una subvenció 
econòmica i la seva col.laboració per poder realitzar el programa "Suport a la 



Menopausa", que té la finalitat de conservar la salut i millorar-la en el període de la 
simptomatologia menopàusica de les dones del municipi de Manresa. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Manresa estan interessats en 
col.laborar en el desenvolupament de l'esmentat programa sobre "Suport a la 
Menopausa", per la qual cosa ambdues entitas formalitzen el present conveni que es 
regirà pels pactes que figuren al conveni que s'adjunta al present dictamen. 
 
Examinats els arts. 36.1.b) i 57 en relació amb el 55 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases de règim local i arts. 89.2 i 135 de la Llei 8/87, de 15 d'abril, 
municipal i de règim local de Catalunya. 
  
Vist l'informe dels Serveis Jurídics 
 
Maria Rosa Riera i Monserrat, Tinent d'Alcalde, Presidenta de la Comissió Informativa 
Municipal de Política Ambiental, proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels 
següents  
 
ACORDS 
 
1r. Aprovar el projecte de Conveni que s'adjunta, a signar entre la Diputació de 
Barcelona i l'Ajuntament de Manresa, per a la realització del programa "Suport a la 
Menopausa", que té la finalitat de conservar la salut i millorar-la en el període de la 
simptomatologia menopàusica de les dones del municipi de Manresa. 
 
2n. Acceptar la subvenció continguda en el pacte tercer del conveni, i consistent en la 
quantitat global de dues-centes cinquanta mil pessetes (250.000,-) per a l'any 1994, 
segons els conceptes que en l'esmentat pacte s'indiquen. 
 
3r. Facultar l'Il.lm. Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per 
portar a terme aquest acord en tots els seus punts."  
 
Intervé el Sr. Oms i Pons i manifesta que es tracta de sol.licitar tres subvencions i 
d'acceptar-ne dues. Totes són per temes de Medi Ambient, que ja es vénen portant 
cada any. 
 
Intervé el Sr. Mas i Font i manifesta que malgrat ser temes coneguts de cada any, 
pensen que és una ampliació dels punts de recollida selectiva, pel que fa al 7.1.1, i, a 
més, els introdueix un nou element, apareix un nou material en la recollida selectiva, 
que és el de llaunes, per la qual cosa es feliciten que s'avanci en l'aspecte de recollir 
nous materials. Davant d'aquest nou fet, demanen quin tipus de contenidor està previst 
per aquesta recollida de llaunes, quina distribució hi ha pensada per la ciutat dels 20 
contenidors, qui serà el gestor de residus que els recollirà, si serà municipal o 
comarcal, quina estimació de resposta ciutadana s'ha calculat, quina destinació tindrà 
aquest producte per al seu reciclatge i també saber si aquest dictamen ja s'ha tramès 
al Consell Comarcal perquè sigui elevat a la Generalitat i així pugui entrar dins el dret 
de subvencions. 
 
 
Intervé el Sr. Oms i Pons i respon que això ho trameten al Consell Comarcal i amb la 
gestió i amb els ràtios que el Consell Comarcal ja té establerts, en principi, ja hi ha la 
quantitat de contenidors que es necessiten.  



Aquestes qüestions les van començant de manera gradual per tal de poder 
sensibilitzar als ciutadans. La recollida es fa a través del Consell Comarcal. Els 
contenidors són els que té la Generalitat pels tipus de llaunes de begudes, són 
estàndars, disenyats per la Conselleria de Medi Ambient. 
De tota manera, aquest serà un tema gestionat a través del Consell Comarcal. Ja va 
dir anteriorment en la recollida de paper i vidre, que actuant d'aquesta manera són 
solidaris en el fet que sigui rendible la recollida als pobles petits, perquè Manresa té un 
gran volum i gràcies a aquest volum fan possible que la resta sigui rendible, quan si 
Manresa anés pel seu cantó, no seria possible recollir a la resta de la comarca.  
Pel que fa a la tramesa d'aquest dictamen al Consell Comarcal, el Sr. Oms diu que de 
veu se li ha passat una quantitat i l'acte formal es fa avui, evidentment supeditat a si 
avui s'aprova o no. 
 
 
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.2.1 i 7.2.2, són 
aprovats per unanimitat dels membres presents. 
 
7.3 REGIDORIA-DELEGADA DELS SERVEIS D'AIGUA, NETEJA I CEMENTIRI 
 
Pel Sr. Alcalde es disposa el debat i votació conjunta dels dictàmens compresos en els 
punts 7.3.1, 7.3.2 i 7.3.3 de l'ordre del dia. 
 
7.3.1 CONCESSIÓ DE DRET FUNERARI SOBRE NÍNXOLS DEL CEMENTIRI 

MUNICIPAL PER UN TERMINI DE 50 ANYS PRORROGABLES A 
COMPTAR DES DE LA DATA D'INICI DE LA CONCESSIÓ 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vistes les sol.licituds de concessió de dret funerari sobre nínxols del Cementiri 
Municipal, per un període de 50 anys prorrogables. 
 
De conformitat amb l'article 9.2 del Reglament del Cementiri Municipal i de Policia 
Mortuoria que estableix que la concessió de dret funerari sobre parcel.les, nínxols i 
altres sepultures implica l'autoritizació 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 dels Serveis d'Aigua, Neteja i Cementiri, actuant per delegació de 
l'Alcalde conferida el dia 17 de juny de 1991, proposa al Ple de la Corporació l'adopció 
del següent  
 
 A C O R D 
 
Atorgar la concessió de dret funerari sobre els nínxols 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." 
 
7.3.2 CONCESSIÓ DE DRET FUNERARI SOBRE NÍNXOLS DEL CEMENTIRI 

MUNICIPAL PER UN TERMINI DE CINC ANYS PRORROGABLES A 



COMPTAR DES DEL DIA SEGÜENT DE FINALITZACIÓ DELS 
RESPECTIUS LLOGUERS O DES DEL DIA D'INHUMACIÓ 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vistes les sol.licituds de concessió de dret funerari per un període de cinc anys 
prorrogables, sobre nínxols 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 canon 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 dels Serveis d'Aigua, Neteja i Cementiri, actuant per delegació de 
l'Alcalde conferida el dia 17 de juny de 1991, proposa al Ple de la Corporació l'adopció 
del següent 
 
 A C O R D  
 
Atorgar la concessió de dret funerari sobre els nínxols 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 de nínxols, a 
comptar, segons el cas, o des del dia següent al de finalització dels respectius 
"lloguers", o bé des del dia d'inhumació." 
 
7.3.3 ACCEPTACIÓ DE RENÚNCIA A CONCESSIONS TEMPORALS DE 

SEPULTURES DEL CEMENTIRI MUNICIPAL 
 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vistes les instàncies de renúncia a les concessions temporals de cinc anys, 
presentades pels respectius titulars, amb motiu d'haver sol.licitat del 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 d'acceptar-se la retrocessió, 
s'abonarà al titular la quantitat que per a cada any fixi la corresponent Ordenança 
Fiscal. 
 
El Regidor-Delegat dels Serveis d'Aigua, Neteja i Cementiri, actuant per delegació de 
l'Alcalde conferida el dia 17 de juny de 1991, 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". 



 
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens 7.3.1, 7.3.2 i 7.3.3, són aprovats per 
unanimitat dels 23 membres presents. 
 
8.- PROPOSICIONS 
 
8.1 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR SOL.LICITANT QUE ES 

DEMANI A LA GENERALITAT DE CATALUNYA QUE EL PÀRKING DE 
MONTSERRAT SIGUI GRATUÏT. 

 
El Secretari llegeix la proposició que, transcrita, diu el següent: 
 
"Demanar a la Generalitat de Catalunya que el pàrking de Montserrat sigui gratuït. 
 
 Fonament 
 
Montserrat és un símbol de Catalunya, i no està bé ni per ètica i agravi comparatiu, 
convertir l'accés d'entrada al recinte de la muntanya sagrada amb un pàrking de 
peatge lucratiu mercantil i, a l'ensem, de penalització per horari, a la devoció tan 
arrelada dels peregrins envers la Verge Moreneta de Montserrat, Patrona de 
Catalunya. És un contrasentit que desdiu de la Generalitat a través del seu Patronat." 
 
Intervé el Sr. Balet i Oller i manifesta que en el fonament ja diu que Montserrat és un 
símbol de Catalunya i fent una mica d'història, per fer una mica més de pes en aquesta 
qüestió diu que " el culte marià de Montserrat, fortament arrelat al poble de Catalunya 
es remonta ja a la primitiva ermita pre-romànica de Santa Maria; des del segle XIII els 
miracles de la Mare de Déu s'estengueren més enllà de les nostres terres, arribant a la 
coronació canònica i a la proclamació com a patrona de Catalunya pel Papa Lleó XIII 
l'any 1881 i a l'entronització que va encapçalar la Comissió Abad Oliba l'any 1947".  
D'altra banda, diu que la muntanya de Montserrat té la condició de Parc Natural, en 
virtut del Decret de 29 de gener de 1987, i se subjecta a la Llei 12 de 1985, de 13 de 
juny, d'Espais Naturals. El Patronat de la Muntanya de Montserrat es va crear l'any 
1950 i en el Decret ja s'esmentava la importància religiosa i cultural del Santuari, la 
bellesa i singularitat de l'indret, que l'havien convertit en un centre turístic internacional, 
així com la impossibilitat dels ens locals de la muntanya a exercir les actuacions 
públiques que aquesta singularitat exigia. L'any 1977, la Presidència del Patronat es va 
traspassar al President de la Diputació de Barcelona i l'any 1983 el Patronat passà a 
ser entitat autònoma de Catalunya. Finalment, la LLei 10 de 1989 adequa a les noves 
necessitats el Patronat del qual forma part la Generalitat de Catalunya, els ajuntaments 
del grup de Collbató, de Monistrol de Montserrat i de Marganell, els Consells 
Comarcals de l'Anoia, el Bages i el Baix Llobregat, les Diputacions de Barcelona, 
Tarragona, Lleida, i Girona, l'Administració Central de l'Estat i també el Monestir de 
Santa Maria de Montserrat. Per tant, atenent al significat que té només en la vida 
religiosa de Catalunya, sinó també els valors històrics i arqueològics monumentals i 
artístics que atresora i a l'important paper que ha tingut en la defensa de les nostres 
arrels la muntanya i el Monestir de Montserrat, l'accès a aquesta hauria de ser gratuït. 
Al mateix temps, es presenta una proposició no de Llei al Parlament de Catalunya, que 
és la que ha fet la Dolors Montserrat. En aquest cas, ja en el principi que es va donar 
compte d'aquesta aberració de penalitzar la devoció a la Mare de Déu, és per això que 
presenta aquesta proposta pensant en els mils de peregrins i de gent que van a 
Montserrat, i si això ha d'estar penalitzat, potser que alguns se sentint constrenyits de 
pensar que si van a adorar la Mare de Déu, els caurà el rellotge per l'hora. El que 
vulgui complir la devoció total d'estar-se a Montserrat de sentir les laudes, de sentir els 



cants, la Missa d'onze conventual, el Virolai  i anar a estimar la Mare de Déu, no ho pot 
fer anant pensant sempre amb el rellotge. No està be castigar als ciutadans d'aquesta 
manera ni que la Generalitat de Catalunya castigui o penalitzi la devoció a la Patrona 
de Catalunya. 
 
Intervé el Sr. Oms i Pons i diu que per part del grup de CiU no hi ha inconvenient en 
votar favorablement la proposició del GMP, però li demana a veure si poden fer una 
modificació en l'enunciat, que  consistiria en el següent, "Demanar al Patronat de la 
Muntanya que el pàrking de Montserrat sigui gratuït", és a dir, no demanar-ho a la 
Generalitat sinó al Patronat de la Muntanya. 
 
El Sr. Balet i Oller diu que evidentment està d'acord amb aquesta modificació, perquè 
el Patronat és el que té cura de la muntanya, però com que ell va llegir que el que 
havia aprovat les tarifes era la Generalitat de Catalunya, per això s'hi havia adreçat. 
Ara bé, si és més correcta adreçar-ho al Patronat, no hi té cap inconvenient. 
 
Intervé el Sr. Mas i Font i manifesta que han estat donant voltes a aquesta proposició i 
a la qüestió de l'aparcament a la Muntanya de Montserrat. El grup de l'ENM entén que 
aquest aparcament forma o hauria de formar part d'un projecte global, proposar 
aparcaments alternatius, proposar transport públic, etc. Creuen que posant-hi 
imaginació això podria ser un exemple d'aquest país i del seny que es té a l'hora 
d'elaborar propostes imaginatives. Entenen que el fet de posar una barrera o de no 
posar-la, cobrar més o menys diners no diu gran cosa a favor del que és l'explotació 
d'aquella muntanya, que recorden és parc natural. Una altra cosa és la gestió que el 
Patronat fa d'aquest parc natural i la gestió que en fan dels diners que recapten, això 
seria un debat apart. Davant del fet que aquesta proposició no contempla un programa 
global, un projecte global sobre la gestió de l'accés motoritzat a la muntanya, 
s'abstindran en la votació. 
 
Intervé el Sr. Canongia i Gerona i diu que el GMS no sap si aquesta proposició respon 
a la devoció mariana del Sr. Balet o bé que els dirigents populars el dia de la Festa 
Nacional de Catalunya van haver de passar per caixa, però el cert és que el GMS no 
vol entrar a debatre aquest tema, entre altres coses perquè no és un tema de la ciutat 
de Manresa, i sempre han dit que hi ha altres llocs on discutir aquests temes, com el 
Parlament de Catalunya, i el grup popular ja té els seus portaveus per fer-ho, no 
necessita que el Sr. Balet ho faci a la ciutat de Manresa. El que sí és una constatació 
és que si no hi ha un transport alternatiu, fer pagar a la muntanya de Montserrat, els 
sembla poc delicat; l'aeri no pot suportar els visitants que té i, evidentment, es 
necessita pujar a Montserrat en cotxe. Aleshores, fer pagar, els sembla una falta de 
respecte als ciutadans del país. 
 
El Sr. Balet i Oller diu que el projecte globlal ja l'estudiarà qui li pertoqui, però aquí es 
tracta de fer una petició. Pel que fa a les manifestacions del GMS sobre que aquest no 
és un cas competència de Manresa, el Sr. Balet diu que els que més visiten Montserrat 
són els manresans, pel que fa al Bages. I el Consell Comarcal del Bages també forma 
part d'aquesta comissió. No es tracta de devoció ni del 11 de Setembre, aquí es tracta 
de parlar de la Moreneta, es tracta de la devoció de la gent que va descalça a 
Montserrat fent penitència, i com aquests, que són molt respectables, ni ha d'altres que 
hi van per la seva devoció.  No li estranya que diguin això, perquè els dies de la Festa 
Major, a molts no se'ls veu, en canvi a l'àpat sí que hi són. No s'ha d'involucrar el tema 
d'aquesta proposició amb l'11 de Setembre, que no s'havia d'haver mencionat i 
lamenta moltíssim que s'hagi fet i demana respecte per les creences de tothom.  
 



El Sr. Mas i Font precisa que si el Sr. Balet vol saber si els del Patronat faran un 
projecte global o no, el que ha de fer és proposar-los-hi, perquè creuen que és més 
coherent proposar les coses que es persegueixen . 
 
El Sr. Balet i Oller precisa que el que ell demana és que el pàrking sigui gratuït, perquè 
el que no està bé és que l'accés a la muntanya de Montserrat es converteixi en una 
presó, i no està bé que al camí general per tothom ja hi hagi els burots, però com que 
no hi han anat no saben la història. 
 
Sotmesa a votació la proposició presentada pel GMP, amb la incorporació de l'esmena 
"in voce" formulada pel grup de CIU, en el sentit que on diu "Demanar a la Generalitat 
de Catalunya" digui "Demanar al Patronat de la Muntanya", és aprovada per 13 vots 
afirmatius (12 CiU i 1 GMP) i 10 abstencions (7 GMS i 3 ENM) i, per tant, es declara 
acordat: 
 
Demanar al Patronat de la Muntanya que el pàrking de Montserrat sigui gratuït. 
 
 Fonament 
 
Montserrat és un símbol de Catalunya, i no està bé ni per ètica i agravi comparatiu, 
convertir l'accés d'entrada al recinte de la muntanya sagrada amb un pàrking de 
peatge lucratiu mercantil i, a l'ensem, de penalització per horari, a la devoció tan 
arrelada dels peregrins envers la Verge Moreneta de Montserrat, Patrona de 
Catalunya. És un contrasentit que desdiu de la Generalitat a través del seu Patronat. 
 
8.2 PROPOSICIÓ CONJUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DE L'ENM I EL GRUP 

MUNICIPAL SOCIALISTA REFERENT A LA REORDENACIÓ DEL SISTEMA 
SANITARI DE MANRESA I LA COMARCA 

 
Aquesta proposició ja ha estat debatuda i votada anteriorment, en atenció al públic 
assistent. 
 
8.3 PROPOSICIÓ DELL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOL.LICITANT LA 

CONSTITUCIÓ D'UNA COMISSIÓ ENTRE ELS GRUPS MUNICIPALS I 
MEMBRES DE L'AAVV DEL BARRI DE VALLDAURA PER ESTUDIAR 
DIVERSOS ASSUMPTES RELACIONATS AMB EL BAR-JARDÍ CARPA DEL 
RIU 

 
Aquesta proposició ja ha estat debatuda anteriorment, en atenció al públic assistent. 
 
8.4 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE L'ENM SOL.LICITANT LA 

DESPENALITZACIÓ DE LES SITUACIONS D'INSUBMISSIÓ I PRESTACIÓ 
SOCIAL SUBSTITUTÒRIA 

 
El Secretari llegeix la proposició que, transcrita, diu el següent: 
 
"L'ordre d'empresonament condicional dictada contra el jove manresà Adam Majó pel 
fet de declarar-se insubmís al servei militar, i a la prestació social substitutòria, posa en 
evidencia una vegada més la necessitat de modificar la legislació, adaptar-la a la 
realitat de la nostra societat i, reconeixent el dret a la insubmissió. 
 
I fent que en cap cas, la insubmissió resulti castigada amb penes de presó, ni amb 
altres tipus de sanció. 



 
Per aquest moti, aquest Consistori pren l'acord de: 
 
- Manifestar la voluntat que cap ciutadà sigui empresonat per causa de la seva decisió 
de declarar-se insubmís al servei militar i a la prestació social substitutòria, i que es 
despenalitzi aquesta opció". 
 
A continuació, el Secretari dóna lectura a l'esmena de substitució presentada pel grup 
de CiU que, transcrita, diu el següent: 
 
"Substituir el text de proposta d'acord del punt 8.4 de l'ordre del dia pel següent: 
 
1.- L'Ajuntament de Manresa fent-se ressó del sentiment majoritari dels joves de 
Catalunya, entén que cal promoure valors i actituds que suposin un veritable 
compromís social i a aquest fi manifesta la seva voluntat d'avançar en la transformació 
de l'actual model de forces armades en un exèrcit de base voluntària. 
 
2.- L'ordre d'empresonament condicional dictada contra el jove manresà Adam Majó 
pel fet de declarar-se insubmís al servei militar i a la prestació social substitutòria, 
comporta a l'Ajuntament de Manresa a manifestar la seva preocupació per l'actual 
tractament penal de la insubmissió al servei militar obligatori i de la desobediència en 
el compliment de la prestació social substitutòria i en reclama la urgent modificació". 
 
Intervé el Sr. Perramon i Carrió i manifesta que la proposta de l'ENM és prou explícita 
i, de fet, quan hi ha una situació en què es demana presó i, a més, s'aplica una 
qualificació considerable, superior als 2 anys, a un ciutadà de Manresa, pensa que es 
posa en evidència la contradicció entre les Lleis i el que viu en aquests moments la 
nostra societat. Per tant, la proposta que presenten és d'un posicionament d'aquest 
ajuntament per la despenalització de tot el que significa la insubmissió i prestació 
social substitutòria. En tot cas, valorant la proposta que ha fet l'equip de govern i si 
aquesta proposta pot ser objecte d'unanimitat, estarien disposats a acceptar aquesta 
esmena,  manifestant també que el que es planteja en aquesta esmena, els grups 
polítics que estan representats en aquest Ple, siguin conseqüents i portin aquesta 
posició d'anar per la despenalització d'aquesta actitud i d'aquesta decisió de molts 
joves de la nostra societat, al Parlament de Madrid, que és allà on pertoca, i que del 
posicionament dels diferents grups en pugui sortir una modificació de la reglamentació 
que hi ha en aquests moments. 
 
Intervé el Sr. Rodó i Rodà i manifesta que el grup de CiU està d'acord amb bona part 
del text de la proposició presentada per l'ENM, però no poden acceptar el text tal com 
està, per alguns detalls, com pot ser el fet de la referència al reconeixement al dret a la 
insubmissió i a la seva despenalització, perquè creuen que justament el que cal és 
canviar allò que porta a fer-se insubmís, és a dir, cal canviar la Llei però no desobeir-la, 
com és el fet de la insubmissió. Per això, el que proposen és la transformació de 
l'exèrcit actual amb un de base voluntària per evitar, per tant, que no hi hagi 
insubmissos. Per altra banda, també demanen una modificació de l'actual tractament 
penal de la insubmissió per evitar que passin casos com el que ha passat amb aquest 
jove manresà. Per tant, arriben a proposar el mateix, d'alguna manera anant més a 
l'arrel amb el fet que cal canviar el sistema d'exèrcit actual perquè no es donin aquests 
casos, però treient aquesta referència al fet del reconeixement al dret a la insubmissió i 
a la seva despenalització. Creuen que, aleshores, seria difícil de saber on arriba el 
compliment de la Llei i la insubmissió a totes les Lleis. Pensen que és una esmena que 
pot arribar al consens de tots els grups. 



 
Intervé el Sr.  Valls i Riera i diu que, inicialment, el que s'hauria de manifestar d'una 
forma clara és que ningú ha d'estar empresonat per raons de consciència que 
l'impedeixein anar al servei militar, la qual cosa denota que l'actual reglamentació 
permet que si algú té problemes de consciència per anar al servei militar, hi ha la 
prestació social substitutòria. I quan aquí es demana, a través de la proposta 
presentada per l'ENM, que parlen de la insubmissió i prestació social substitutòria, 
entren dins del que és el món dels drets i els deures dels ciutadans envers l'estat, i 
creuen que ha de ser tant respectuós quant als drets com els deures, és a dir, les 
relacions que existeixen entre un ciutadà i l'estat no vénen regulades única i 
exclusivament per una relació fiscal, és a dir, l'únic deure que existeix d'un ciutadà 
envers l'estat no és única i exclusivament pagar els impostos. Inicialment es va 
entendre que la prestació del servei militar era una conquesta, entenent que el poble, 
d'alguna forma controlava l'òrgan de l'ordre públic, que en aquest cas era l'exèrcit. 
 Posteriorment, dins una relació més o menys històrica, comencen a aparèixer 
d'una forma absolutament legítima i a través dels moviments pacifistes, gent que 
manifesta  la seva clara voluntat de no anar a l'exèrcit per problemes de consciència, 
per problemes d'ideologia, absolutament respectables. S'obre un camí, que és el de la 
prestació social substitutòria, que és reconeixent l'existència de drets i deures i que un 
dels deure és una prestació personal a l'estat, i es considera que aquesta prestació 
s'ha de realitzar via treballs socials. El GMS, per respecte als molts de joves, tants o 
més que es declaren insubmissos, que han optat per la prestació social substitutòria, 
que estan en organitzacions com Càrites de Manresa, que estan a Bloc, que estan a 
ajuntaments de la comarca, que han realitzat alguns treballs a través d'organitzacions 
no governamentals d'ajuda al Tercer Món i d'ajuda a  Bòsnia, els dóna la impressió 
que per respecte a aquesta gent, en absolut entenen que s'ha de despenalitzar la 
prestació social substitutòria. Una  altra cosa és que parlin de la reglamentació de la 
Llei de la Prestació Social Substitutòria, que possiblement no és afortunada. Ara bé, en 
absolut creuen que hagin de prescindir del deure personal de fer una prestació 
personal a l'estat. Creuen que és inherent a l'estat de dret i és inherent a la relació 
entre drets i deures, que han de ser equitatius i equivalents. 
Valorant la proposta presentada per CiU diu que la poden votar favorablement, perquè 
d'alguna forma els determina un camí, manifesta una crítica a la prestació social 
substitutòria com a reglament, però no parla de la despenalització. Si el grup de l'ENM 
retirés la seva proposta i acceptés l'esmena de CiU, votarien favorablement l'esmena 
de CiU. 
 
Intervé el Sr. Perramon i Carrió i diu que abans ja ha manifestat que l'esmena que 
planteja CiU, tot i no reflectir exactament el sentit de la proposta de l'ENM, sí que la 
troben perfectament acceptable i, per tant, accepten que es voti la seva proposició, 
amb la incorporació de l'esmena de CiU. 
 
Sotmesa a votació l'esmena de substitució presentada pel grup de CiU, és aprovada 
per unanimitat dels presents i, per tant, es declara acordat: 
 
1.- L'Ajuntament de Manresa fent-se ressó del sentiment majoritari dels joves de 
Catalunya, entén que cal promoure valors i actituds que suposin un veritable 
compromís social i a aquest fi manifesta la seva voluntat d'avançar en la transformació 
de l'actual model de forces armades en un exèrcit de base voluntària. 
 
2.- L'ordre d'empresonament condicional dictada contra el jove manresà Adam Majó 
pel fet de declarar-se insubmís al servei militar i a la prestació social substitutòria, 
comporta a l'Ajuntament de Manresa a manifestar la seva preocupació per l'actual 



tractament penal de la insubmissió al servei militar obligatori i de la desobediència en 
el compliment de la prestació social substitutòria i en reclama la urgent modificació. 
 
Com a conseqüència d'aquesta aprovació, la proposició presentada pel grup de l'ENM, 
es considera decaiguda. 
 
8.5 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE L'ENM SOL.LICITANT QUE 

S'AGILITIN LES GESTIONS PER POSAR EN FUNCIONAMENT EL CENTRE 
D'ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA DEL BARRI ANTIC DE MANRESA. 

 
  
El Secretari llegeix la proposició que, transcrita, diu el següent: 
 
" En el transcurs de 1992, aquest plenari va prendre l'acord de demanar al 
Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalu-  nya l'obertura del Centre 
d'Assistència Primària corresponent al sector del Barri Antic, a la nostra ciutat. 
 
En converses mantingudes amb el responsable del sector de Manresa de l'I.C.S, es va 
manifestar el compromís de posar-lo en funcionament a finals de 1993 o inici de 1994. 
 
Després de tot aquest temps de retard, les obres d'adaptació de les dependències de 
l'edifici de l'Hospital de Sant Andreu, que han d'encabir el Centre d'Assistència 
Primària i que s'havien d'iniciar el proper trimestre, han estat ajornades novament. 
 
Conscients de la millora que representaria per a l'atenció sanitària als ciutadans, posar 
en funcionament aquest Centre d'Assistència Primària, proposem el següent acord: 
 
- Reclamar al Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya, que acceleri les 
gestions per posar en funcionament el Centre d'Assistència Primària del Barri Antic de 
Manresa." 
 
Intervé el Sr. Perramon i Carrió i manifesta que aquesta proposició té referència amb el 
que han estat parlant abans, en el primer punt de l'ordre del dia. Hi havia un cert 
compromís per part de l'Institut Català de la Salut de tirar endavant aquest Centre 
d'Assistència Primària. Per diferents raons, potser per no disposar de local, això es va 
ajornar i en aquests moments, quan a la tardor semblava que estaven a punt de fer-se 
les obres de condicionament de l'Hospital de Sant Andreu, on ha d'anar aquest Centre 
d'Assistència Primària, hi ha hagut un nou retard. És un tema que els preocupa, 
perquè creuen que afecten a un servei bàsic als ciutadans i per això han presentat 
aquesta proposta al Ple, en el sentit de demanar que s'acceleri l'obertura d'aquest 
Centre, perquè a més afecta a un sector de la ciutat on pensen que les necessitats 
sanitàries són prou específiques i prou importants com per determinar l'obertura ràpida 
d'aquest servei. 
 
Intervé la Sra. Riera i Montserrat i diu que el grup de CiU està completament d'acord 
amb aquesta proposició. Des de l'equip de govern han fet repetides gestions al llarg de 
tot aquest temps. En l'última reunió, encara no li han dit que no es posés en marxa tota 
l'adjudicació de les obres, no fa gaires dies que va parlar amb ells i el que havien de fer 
era reconduir els diners d'una altra partida cap aquí, perquè com que el projecte ara és 
molt més ampli, no hi havia prou pressupost. La setmana passada van anar a veure el 
Conseller, n'hi van parlar i es va dir que era un compromís ja fet, però de tota manera 
poden votar favorablement i tornar a fer-li accelerar les gestions, per escrit, tal com diu 
la proposició. 



 
Intervé el Sr. Valls i Riera i manifesta que com que aquest debat ja ha estat realitzat 
anteriorment, només resta dir que recolzen totalment aquesta proposició presentada 
per l'ENM i reiteren la voluntat que és necessari que la implantació dels Centres 
d'Assistència Primària es realitzin progressivament i paral.lelament amb tot el paquet 
de la reordenació hospitalària, per la qual cosa, votaran favorablement.  
 
Sotmesa la proposició a votació, és aprovada per unanimitat dels membres presents. 
 
8.6 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE L'ENM SOL.LICITANT L'ELA-

BORACIÓ D'UN PROGRAMA MUNICIPAL PER A LA RECOLLIDA SELECTI-
VA DE RESIDUS 

 
 
El Secretari llegeix la proposició que, transcrita, diu el següent: 
 
" Atès que la llei 6/1993 de 15 de juliol, reguladora de residus, estableix la instauració 
de la recollida selectiva, el servei de deixalleria i la reducció dels residus com a objectiu 
en la gestió d'aquests. 
 
Atès que des de l'any 1993 l'Ajuntament de Manresa ve incrementant la recollida 
selectiva dels residus municipals per al seu reciclatge i, vist que és voluntat d'aquest 
Ajuntament incrementar el nombre de materials de la recollida selectiva. 
 
Atès que per a una millor eficàcia del servei de la recollida  
selectiva i la millor coordinació amb el Consell Comarcal del Bages, és necessària la 
planificació de la mateixa. 
 
 
Proposem l'adopció del següent  A C O R D: 
 
 
- Elaborar un programa municipal per a la recollida selectiva de residus, que contempli 
entre d'altres: 
 
a) L'ampliació de la recollida selectiva a altres materials i substàncies susceptibles 
d'ésser reciclades o reutilitzades. 
 
b) La coordinació del programa de recollida selectiva amb els gestors de residus, 
garantint el reciclatge o reutilització dels materials recollits. 
 
c) La coordinació del programa municipal de recollida selectiva amb el programa 
d'actuació del Consell Comarcal del Bages pel que fa a recollida selectiva. 
 
d) La consideració del servei de deixalleria com un sistema de recollida selectiva de 
residus. 
 
e) La previsió d'espais i d'instal.lacions, així com, mecanismes, mètodes i elements 
que facilitin la recollida selectiva de residus. 
 
f) Campanyes de conscienciació per promoure la recollida selectiva i la reducció de 
residus." 
 



Intervé el Sr. Mas i Font i manifesta que la proposició en si és suficientment explícita. 
L'han presentada coneixent l'existència d'un document que funciona com a programa 
municipal per recollida selectiva. De tota manera, el coneixement del funcionament del 
mateix els ha inspirat el fet de portar aquestes millores en el propi programa i, per tant, 
elaborar-ne un on es contempli precissament tots aquests elements de coordinació i 
de programació del que pot ser un millor desenvolupament de la recollida selectiva de 
residus a la ciutat de Manresa.  
 
Intervé el Sr. Oms i Pons i manifesta que, tal com ha dit el Sr. Mas, ja tenen un 
programa de treball per a la recollida selectiva, en el qual l'última incorporació que hi 
han fet ha estat la recollida de llaunes i pots d'alumini. Diu que les consideracions que 
fa el Sr. Mas són dignes d'estudi. Aquest és un tema que, per tal de fer-hi front amb 
aquests suggeriments, comporta uns plantejaments econòmics i unes despeses 
importants; així, diu que el Sr. Mas ja sap que les deixalleries són el 50 %, no són 
subvencions sinó que són inversions que, pel cap mínim són de 20 milions. El grup de 
CiU acceptaria la proposta del grup de l'ENM si aquest accepta una esmena en 
l'enunciat, en el sentit de dir "estudiar la inclusió en el programa de recollida selectiva 
dels punts següents", aleshores que el servei tècnics facin un estudi de les propostes 
que fa el grup de l'ENM i ja avaluaran i podran discutir els temes proposats. 
 
El Sr. Mas i Font manifesta, referent a l'esmena que li ha proposat el Sr.  Oms, que ell 
en proposa una altra, que seria "ampliar el programa municipal per a la recollida 
selectiva de residus, amb els següents apartats". 
 
El Sr. Oms i Pons diu que l'ampliació és un compromís i ell primer voldria tenir un 
estudi econòmic, perquè no sap si s'hi pot fer front. 
 
El Sr. Mas i Font diu que quan l'ENM porta al Ple el fet d'elaborar un programa 
municipal per la recollida selectiva, ho fa perquè s'adoptin un compromís. Portar a 
estudi totes aquestes consideracions ho troben bé, però si al Sr. Oms el que li fa més 
basarda és la consideració del servei de deixalleria com un sistema de recollida 
selectiva de residus, això és el que diu la Llei de Residus, i tenir la consideració 
d'aquesta deixalleria dins un programa municipal de recollida selectiva, atenent al 
desenvolupament d'aquest programa, tenint en compte que tard o d'hora haurà 
d'haver-hi aquesta deixalleria i, per tant, anar a l'ampliació dels materials que seran 
susceptibles de ser recollits en el futur, amb previsió de recollir-los en la deixalleria i no 
esmerçar esforços en la distribució de contenidors arreu de la ciutat, amb materials 
que podrien ser contemplats en aquesta deixalleria no li sembla pas anar a fer una 
inversió de 20 milions, sinó que li sembla que això és programar les situacions que 
més endavant poden trobar-se en confrontació amb el programa que tenen 
desenvolupat. És, senzillament, tenir la consideració d'aquest servei. 
 
El Sr. Oms i Pons i diu que com ja deu saber el Sr. Mas, les deixalleries s'han 
implantat en una comarca veïna i estan a punt de ser un fracàs. A més, tenint en 
compte que Manresa té l'abocador a 1 km. encara no del nucli de la població, evi-
dentment tenen una deixalleria molt a prop. Les deixalleries estan en filosofies de la 
gent que tenen els abocadors molt lluny. Aleshores, s'hauria de fer un estudi seriós, 
són temes que s'han d'estudiar i s'ha de fer un estudi econòmic. Amb el programa que 
tenen, si han compromés i han fet la suficient consignació pressupostària per fer-hi 
front. Per això demana al Sr. Mas que això passi a una fase d'estudi, i l'equip de 
govern es compromet es portar aquest estudi aquí per tal de poder-hi fer front. Si 
l'ENM manté la la proposició en el sentit d'incorporar tot això en el programa actual, 
hauran de votar en contra. 



 
Intervé el Sr. Collado i Llort i manifesta que el GMS està d'acord amb la proposició, en 
el sentit que cada vegada amplia més els diferents materials que hi ha en recollida 
selectiva. Els sembla que és una proposta prou correcta, que planteja uns punts que 
els sembla que són del tot correctes i, en tot cas, seria qüestió d'estudiar el tema de la 
deixalleria que plantejaven. De tota manera votaran favorablement la proposta de 
l'ENM, perquè intenta treballar i elaborar un programa amb el que, entre tots, han de 
posar-se d'acord perquè és un tema prou important, cada vegada més. 
 
El Sr. Mas i Font matisa que, precisament, la intenció de l'ENM és l'enriquiment 
d'aquest programa municipal. Per tant, l'estudi no suposa un enriquiment. En l'apartat a 
) parlen de l'ampliació de la recollida selectiva a altres materials i substàncies 
susceptibles d'ésser reciclades o reutilitzades. Això, d'acord que s'ha d'estudiar. Però 
en l'apartat b) parlen de la coordinació del programa de recollida selectiva amb les 
gestors de residus, garantint el reciclatge o reutilització dels materials recollits, i això, 
entenen que no s'ha pas d'estudiar, sinó que s'ha d'aplicar pel bon funcionament del 
programa, i n'han tingut una mostra amb el tema dels 50 contenidors de llaunes, que 
encara no saben on seran reciclades. Entenen que abans d'anar a l'ampliació d'un 
material, han de tenir garantida la seva sortida. No dubten que en el moment que 
tinguin els contenidors instal.lats, ja tindran la sortida de llaunes, és evident, perquè els 
tècnics treballen bé i força en aquests aspecte, però entenen que aquí hi ha aspectes 
contradictoris en el fet de posar en l'enunciat l'estudi, perquè parlen també de 
coordinació amb el programa d'actuació del Consell Comarcal. A més, segueix 
defensant el fet de considerar el servei de deixalleria com un sistema de recollida 
selectiva de residus, perquè, a més, la Llei de Residus els hi obliga, a les poblacions 
més grans de 5.000 habitants. Per tant, creu que la consideració d'aquest servei no 
implica l'acceptació del mateix. 
 
El Sr. Oms i Pons diu que l'ampliació de la recollida selectiva a altres materials o 
substàncies susceptibles d'ésser reciclades o reutilitzades, comporta una modificació 
del conveni de recollida. És evident que aquí entren en tot el tema de l'orgànic i 
l'inorgànic i insisteix que sense un estudi econòmic no pot plantejar a la ciutat, 
d'entrada, perquè ho aproven al Ple, apujar al doble la recollida de brossa. Ell no vol 
ser responsable del pujar-la el doble perquè és doble recollida,  o un dia un i un dia un 
altre. Evidentment, això té unes implicacions econòmiques brutals i només demana al 
grup de l'ENM que es faci un estudi, que sapiguen a què s'enfronten i quan tinguin 
aquest estudi ja el votaran i seran corresponsables en augmentar la recollida de 
brossa, en comprometre 20 milions en el pressupost, però han de ser conscients a què 
es comprometen, que no només sigui una declaració d'intencions.  
 
El Sr. Mas i Font  diu que farà cas al Sr. De Puig que li ha dit "agilita nano", i matisa 
que ho diu perquè vol que consti en acta. El Sr. Oms li proposa que a la proposició es 
posi que s'estudiarà el programa, i ell diu que d'acord. Aquí no estan marcant ni unes 
dates ni uns terminis d'execució d'això i quan el Sr. Oms s'ha compromès ha portar-ho 
al Ple per aprovar--ho i estudiar-ho, ho troba fantàstic. 
 
Tot seguit, el Sr. Alcalde demana, doncs, que es concreti clarament quin és el redactat 
que se sotmet a votació, contestant el Sr. Oms que es modifiqui l'enunciat de manera 
que on diu "elaborar un programa municipal per a la recollida selectiva de residus ..." 
digui "estudiar la inclusió en el programa municipal de recollida selectiva de residus ...". 
 



El Sr. Mas i Font diu que està d'acord amb aquesta modificació però que, de tota 
manera, pren la paraula del Sr. portaveu en el sentit que això estarà elaborat d'aquí un 
parell de mesos. 
 
Sotmesa la proposició a votació, amb la incorporació de l'anterior esmena "in voce", és 
aprovada per unanimitat dels membres presents i, per tant, es declara acordat: 
 
 
- Estudiar la inclusió en el programa municipal de recollida selectiva de residus, que 
contempli, entre altres: 
 
a) L'ampliació de la recollida selectiva a altres materials i substàncies susceptibles 
d'ésser reciclades o reutilitzades. 
 
b) La coordinació del programa de recollida selectiva amb els gestors de residus, 
garantint el reciclatge o reutilització dels materials recollits. 
 
c) La coordinació del programa municipal de recollida selectiva amb el programa 
d'actuació del Consell Comarcal del Bages pel que fa a recollida selectiva. 
 
d) La consideració del servei de deixalleria com un sistema de recollida selectiva de 
residus. 
 
e) La previsió d'espais i d'instal.lacions, així com, mecanismes, mètodes i elements 
que facilitin la recollida selectiva de residus. 
 
f) Campanyes de conscienciació per promoure la recollida selectiva i la reducció de 
residus." 
 
9.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
Sotmesa a votació la prèvia i especial declaració d'urgència dels assumptes 
sobrevinguts 1, 2 i 3, s'aprova per unanimitat dels membres presents, de conformitat 
amb allò que disposa l'art. 51 del RDLEG 781/1986 i l'art. 51.1.e) del ROM. 
 
Pel Sr. Alcalde es disposa el debat i votació conjunta dels assumptes sobrevinguts 9.1 
i 9.2. 
 
9.1 RATIFICAR LA SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA GENERALITAT DE 

CATALUNYA PER A LA FORMACIÓ DEL PROGRAMA ESPECÍFIC D'AJUT 
ECONÒMIC EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ CIVIL A INTEGRAR EN EL PLA 
ÚNIC D'OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA, ANY 1994.  

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atesos el Decret 90/1994, de 6 d'abril de 1994, d'aprovació de les determinacions 
del programa específic d'ajut econòmic en matèria de Protecció Civil a integrar 
en el Pla únic d'obres i serveis de Catalunya i la Resolució de 18 d'abril de 1994, 
que el desenvolupa. 
 
Atès que existeix un interès municipal en la realització de determinades actuacions en 
matèria de protecció civil que són encabibles en l'objecte d'aquesta convocatòria. 
 



Atès que, en representació de l'Ajuntament, el dia 19 de maig de 1994, vaig dictar un 
decret per fer participar la Corporació en la convocatòria esmentada, la part resolutòria 
de la qual diu: 
 
Primer. Sol.licitar a la Generalitat de Catalunya (Departament de Governació), en virtut 
de la Resolució de 18 d'abril de 1994, de convocatòria dels ens locals per a la 
formació del programa específic d'ajut econòmic en matèria de protecció civil a 
integrar en el Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, any 1994, emesa per la 
Consellera de Governació de la Generalitat de Catalunya, una subvenció per un import 
de cinc-centes cinquanta mil (550.000) pessetes afectada al finançament del 50 % de 
les despeses de realització de les actuacions següents, l'import en pessetes de les 
quals és el que a continuació també s'indica: 
 
ACTUACIO                                               PESSETES 
-----------------------------------------------------------------Millora equipament sanitari i grups 
operatius          600.000 
 
Informació i formació                                  500.000 
                                                     --------- 
                                                     1.100.000 
                                                     ========= 
 
Segon. Adoptar el compromís en nom de l'Ajuntament, d'executar l'actuació en el 
termini màxim de 9 mesos des de la concessió de la subvenció." 
 
Com a Alcalde, proposo que el Ple Municipal adopti el següent: 
 
 ACORD: 
 
REITERAR la sol.licitud de subvenció i el compromís relatiu a l'execució adreçats a la 
Generalitat de Catalunya per l'Alcalde el dia 19 de maig de 1994, per a la participació 
de l'Ajuntament en la convocatòria regulada pel Decret 90/1994, de 6 d'abril de 1994, 
d'aprovació de les determinacions del programa específic d'ajut econòmic en 
matèria de Protecció Civil a integrar en el Pla únic d'obres i serveis de Catalunya 
i la Resolució de 18 d'abril de 1994, de convocatòria dels ens locals per a la 
formació del programa específic d'ajut econòmic en matèria de protecció civil a 
integrar en el Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, any 1994." 
 
9.2 ACCEPTAR LES SUBVENCIONS ATORGADES A L'AJUNTAMENT DE 

MANRESA PEL DECRET 120/1994, DE 3 DE MAIG, D'APROVACIÓ DEL 
PROGRAMA ESPECÍFIC D'AJUT ECONÒMIC EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ 
CIVIL INTEGRAT EN EL PLA ÚNIC D'OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA, 
ANY 1993. 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que el Ple Municipal, el 29 d'octubre de 1993, sol.licità a la Generalitat de 
Catalunya un participar en la convocatòria dels ens locals per a la formació del 
programa específic d'ajut econòmic en matèria de protecció civil a integrar en el Pla 
únic d'obres i serveis de Catalunya, any 1993, formulada mitjançant Resolució de la 
Consellera de Governació, de 12 de maig de 1993, per a la realització de 
determinades actuacions subvencionables d'interès municipal. 
 



Atès que pel Decret 120/1994, de 3 de maig, d'aprovació del programa específic 
d'ajut econòmic en matèria de protecció civil integrat en el Pla únic d'obres i 
serveis de Catalunya, any 1993, han estat atorgades les subvencions sol.licitades. 
 
Atès que la normativa reguladora del Pla únic d'obres i serveis disposa que el Ple ha 
d'acceptar les subvencions i la seva normativa reguladora. 
 
Com a Alcalde, proposo al Ple Municipal l'adopció del següent 
 
  ACORD: 
  
Primer. Acceptar les subvencions atorgades a l'Ajuntament de Manresa pel Decret 
120/1994, de 3 de maig d'aprovació del programa específic d'ajut econòmic en 
matèria de protecció civil integrat en el Pla únic d'obres i serveis de Catalunya,, 
any 1993, afectades a les finalitats i amb les quanties que s'expressen a continuació: 
 
ACTUACIO                          IMPORT                 IMPORT                                                 
ACTUACIO             SUBVENCIONAT 
-----------------------------------------------------------------Adquisició material divers 250.000 
PTA     125.000 PTA 
sanitari 
 
Material divers d'actuació 600.000 PTA     300.000 PTA 
 
Informació a la població     300.000 PTA     150.000 PTA 
(comunicacions i material gràfic) 
 
Segon. Acceptar la normativa reguladora del programa específic d'ajuts econòmics en 
matèria de protecció civil, integrat en el Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, any 
1993." 
 
 
Intervé el Sr. Oms i Pons i manifesta que es tracta de dos assumptes de tràmit, de 
demanar  dos ajuts al Pla Únic d'Obres i Serveis, per unes subvencions a Protecció 
Civil. 
 
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens sobrevinguts 9.1 i 9.2, són aprovats per 
unanimitat dels membres presents. 
 
9.3 APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE D'URBANITZACIÓ ANOMENAT 

2ª MODIFICACIÓ PROJECTE URBANITZACIÓ BARRI VILADORDIS. 
 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Atès que per aquest Ajuntament, en sessió celebrada el dia 21  de juny de 1994, fou 
adoptat acord aprovant inicialment el projecte d'urbanització anomenat “2ª MODIFICACIÓ 
PROJECTE URBANITZACIÓ BARRI VILADORDIS”, amb un pressupost general de setanta 
milions, set-centes trenta-dues mil, cent setanta-nou pessetes (70.732.179'-pts),  
així com la seva exposició pública durant el termini de quinze dies. 
 
Atès que, practicada la pertinent exposició pública mitjançant anunci publicat en el 
Butlletí Oficial de la Província núm. 168, del dia 15 de juliol de 1994, i en el tauler 
d'anuncis municipal, no ha estat presentada cap mena d'al·legació. 



 
Atès l'informe emès pels serveis jurídics municipals proposant l'aprovació definitiva del 
projecte d'urbanització, en aplicació del que disposa l'article 64.1 del Decret Legislatiu 
1/1990. 
 
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer dels membres que 
componen la Comissió Municipal Informativa d'Urbanisme, ha de proposar que pel Ple 
Municipal siguin adoptats els següents 
 

A C O R D S 
 
1r.- APROVAR DEFINITIVAMENT el projecte d'urbanització anomenat “2ª MODIFICACIÓ 
PROJECTE URBANITZACIÓ BARRI VILADORDIS”,  
de  conformitat al que disposa l'article 64.1, lle. -,lletra d), del Decret Legislatiu 1/1990, 
de 12 de juliol. 
 
2n.- TRAMETRE UN EXEMPLAR del projecte d'urbanització definitivament aprovat en 
l'apartat anterior, així com una còpia de l'expedient administratiu tramitat, a la Comissió 
d'Urbanisme de Barcelona, en compliment del que preveu l'article 64.1, lletra e), del 
Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol. 
 
3r.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província, així com en un dels diaris de major 
circul·lació de la província i a la premsa local, l'acord d'aprovació definitiva del projecte 
d'urbanització, notificant-se aquest acord als propietaris i titulars de dret reals que 
puguin resultar afectats." 
 
Intervé el Sr. De Puig i Viladrich i manifesta que aquesta dictamen fa referència a 
l'aprovació definitiva de la 2ª modificació del projecte d'urbanització del Barri de 
Viladordis. Tal es va quedar a l'aprovació inicial, i tal com es va quedar a la Comissió, 
durant el procés entre l'aprovació inicial i la definitiva, apart que no hi ha hagut cap 
tipus d'al.legació ni manifestació, sí que s'ha continuat treballat sobretot per solucionar 
un dels problemes que hi havia amb un dels veïns que estaven afectats dins d'aquest 
projecte, i que condicionava una mica part de la modificació que avui aproven. Tal com 
va manifestar a la Comissió, abans d'anar a l'adjudicació definitiva d'aquesta obra es 
podrà passar un conveni important que solucionarà part d'aquesta modificació. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels presents. 
 
9.4 MANIFESTAR EL COMPROMÍS D'AQUEST AJUNTAMENT DE FER TOTES 

LES GESTIONS NECESSÀRIES PER TAL D'ASSOLIR DIVERSOS OBJEC-
TIUS EN MATÈRIA SANITÀRIA. 

 
Aquest dictamen ja ha estat debatut i votat anteriorment 
 
10.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL.LACIONS 
 
10.1 Pregunta núm. 1 del grup municipal de l'ENM 
 
Aquesta pregunta ja ha estat formulada anteriorment. 
 
10.2 Pregunta núm. 2 del grup municipal de l'ENM 
 



El Secretari llegeix la pregunta que, transcrita, diu el següent: 
 
" A la Comissió de Política Ambiental que va tenir lloc el dia 20 de juliol de 1994, el 
nostre grup es va interessar sobre quines actuacions es duien a terme per controlar el  
 
soroll emès pels vehicles a motor, responent l'equip de govern que aquestes eren 
efectuades diàriament. 
 
Posteriorment, s'anuncia a la premsa que durant el mes d'agost es procedirà a realitzar 
una campanya de control de sorolls. 
 
Per això demanem: 
 
- De quants dies i quins ha constat la campanya de control del soroll dels 

vehicles a motor? 
 
- Quines són les conclusions d'aquesta campanya (total vehicles, 

recomanacions, sancions)? 
 
El Sr. Vilarasau i Serracanta explica que el mes de juny van fer controls a diversos 
punts de Manresa, i van estar tot el mes fent aquests controls. Quan van començar la 
campanya de sorolls, que va ser l'1, el 2 i el 3 de juliol, va resultar que el dia 4 hi van 
haver tots els incendis a la comarca del Bages, i els efectius de la Poliica Local van 
treballar molt en coordinació amb Protecció Civil, en el tema logístic i en el tema de 
relleu de bombers i voluntaris a diferents punts que hi havia foc. Això va representar 
que, a més, el 50% de personal entrava en període de vacances. Així, el punt fort de 
començar la campanya de sorolls va ser la segona quinzena de juliol, en què es van 
fer unes campanyes en punts determinats com la plaça de la Creu, la plaça de Crist 
Rei, la plaça 11 de Setembre, el carrer Circumval.lació i varis punts. Amb tots aquests 
controls  que es van fer, es van fer parar 250 vehicles, dels quals 20 passaven dels 80 
decibels, a 17 se'ls va donar un termini de 10 dies per poder-ho arreglar i ho van fer i 3 
es van sancionar. Aquesta campanya s'ha continuat el mes de setembre. 
 
10.3 Pregunta núm. 3 del grup municipal de l'ENM 
 
El Secretari llegeix la pregunta que, transcrita, diu el següent: 
 
" Referent a l'activitat d'aparcament de la Plaça Porxada, demanem: 
 
- Com és que estan desenvolupant aquesta activitat sense la corresponent 

Llicència d'Activitats? 
 
- S'ha obert expedient de disciplina per aquest motiu? 
 
- Com es pensa resoldre aquesta situació?" 
 
 
El Sr. Oms i Pons respon que aquí hi havia una diferència de criteris a veure si era 
necessària la llicència d'activitats a una concessió municipal. Aquest és un tema que 
es va discutir perquè semblava que, en principi, no era necessari, però al final s'ha 
considerat que la llicència era necessària. S'ha demanat a l'empresa que entrés els 
plànols de llicència d'activitats, en aquests moments s'ha vist unes deficiències, que 
són mínimes, com retolar a terra uns quants espais per minusvàlids i qüestions 



d'aquests tipus. No obstant això, s'ha obert un expedient i en aquest moment s'estan 
presentant al.legacions a aquest expedient. Estan a l'espera d'aquestes al.legacions. 
Ràpidament el tràmit de la llicència d'activitats es trametrà a Medi Ambient-Activitats 
Classificades. Tenint en compte que és un tema d'utilitat pública, àmpliament esperat 
pels ciutadans i que és una concessió municipal, creu que han d'esperar com es 
desenvolupa tot per tal de prendre una decisió. 
 
10.4 Pregunta núm. 1 del GMS 
 
El Secretari llegeix la pregunta que, transcrita, diu el següent: 
 
"Durant els mesos de bon temps s'intensifica la circulació de ciclomotors i motocicletes 
que produeixen soroll per sobre del permès, el que provoca molèsties als veïns, per la 
qual cosa el Grup Municipal Socialista DEMANA 
 
a.- Quantes sancions ha imposat l'equip de govern per sorolls en compliment del 
reglament de sorolls de la ciutat de Manresa? 
 
b.- Quantes d'aquestes sancions han estat imposades a motocicletes i ciclomotors? 
 
c.- Quantes han estat imposades a d'altres vehicles? 
 
d.- Quantes han estat imposades a establiments públics comercials o industrials? 
 
e.- S'han realitzat inspeccions sobre vehicles a motor sorollosos? 
 
f.- Quantes d'aquestes inspeccions s'han realitzat durant els mesos de juny, juliol i 
agost? 
 
El Sr. Vilarasau i Serracanta creu que amb la resposta que ha donat a la pregunta 
10.2, ja ha quedat bastant clar quines són les denúncies que es van fer als vehicles de 
motor. Pel que fa a les sancions, diu que se n'han imposat 3, a tres ciclomotors, cap 
motocicleta. Pel que fa a les sancions imposades a altres vehicles, diu que no se n'ha 
imposat cap. Quan a la pregunta d), diu que aquest tema ja és a part dels automòbils, 
però s'han fet inspeccions des d'urbanisme, i diu que el mes de juny se'n van fer 3, el 
mes de juliol 7 i el mes d'agost 2. Referent a la pregunta e) diu que abans ja ha dit que 
es van inspeccionar 250 vehicles, dels quals 20 van passar dels 80 decibels, 17 van 
arreglar l'avaria i 3 es van sancionar.  Pel que fa a l'última pregunta, el Sr. Vilarasau diu 
que ja ha quedat contestada amb el què ha dit anteriorment. 
 
10.5 Pregunta núm. 2 del Grup Municipal Socialista  
 
El Secretari llegeix la pregunta que, transcrita, diu el següent: 
 
"Des dels inicis d'aquest any existeix un compromís d'Alcaldia en el sentit d'entregar a 
l'Associació d'Amics de la UNESCO una subvenció per l'import de CINC-CENTES MIL 
PESSETES (500.000,- Ptes) en destí al programa de col.laboració i solidaritat 
internacional entre Manresa i Bambylor, és per això que el Grup Municipal Socialista 
DEMANA 
 
a.- Quan pensa l'equip de govern notificar formalment a l'Associació d'Amics de la 
UNESCO el document acreditatiu d'haver-se aprovat la subvenció, als efectes de què 
puguin negociar-ho amb les entitats financeres? 



 
b.- Quina és la previsió de l'equip de govern de fer efectiva aquesta subvenció de 
500.000 ptes?. 
 
El Sr. Sala i Rovira respon, pel que fa a la primera pregunta, que es va haver de 
reforçar la partida a finals del mes de juny i fins que no es va fer l'exposició pública i 
van passar els terminis, els canvis de partida no són efectius. Es van trobar que això 
va ser a finals de juliol i fins el mes de setembre no es va trametre la documentació.  
Pel que fa a la segona pregunta, el Sr. Sala diu que sent un tema que ve d'un 
compromís antic i que la voluntat és de solucionar-ho amb el mínim de temps possible, 
faran un esforç perquè pugui ser abans de final d'any i, lògicament, si poden fer-ho 
abans també ho faran.     
 
   
I no havent-hi més assumptes per tractar, es declara aixecada la sessió, quan són les 
0 h i 20 min del dia 21 de setembre de 1994, de tot el qual com a Secretari, certifico, i 
s'estén la present acta en els fulls del paper segellat de la Generalitat núm......i correla-
tius fins el núm .............. 
 
 
Vist i Plau 
L'ALCALDE 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 


