
Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el dia 28 de juliol 
de 1995. Es reuneixen els senyors  que tot seguit es diran, a l'objecte de celebrar 
sessió del Ple de la Corporació núm. 14 amb caràcter extraordinari, en primera 
convocatòria.¡Error! Marcador no definido. 
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Oberta la sessió per la Presidència, essent les 20 h i 25 min de la tarda, 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.- ÀREA D'ALCALDIA 
 
1.1 APROVAR EL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 

L'EXERCICI DE 1994 
 
 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"El Compte General del Pressupost, corresponent a l'exercici de 1994, ha estat 
informat favorablement, per la Comissió Especial de Comptes, d'aquest Ajuntament, en 
la reunió de 30 de maig de 1995, i exposat al públic, juntament amb els seus justificants 
i l'informe de l'esmentada Comissió, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de 
la Província, núm. 146, de 20 de juny de 1995, i en el tauler d'anuncis d'aquest 
Ajuntament, no havent-se presentat durant el termini de quinze dies i vuit dies més, cap 
reclamació en contra, per tot el qual, l'Alcalde que subscriu, proposa al Ple de la 
Corporació Municipal l'adopció dels següents acords: 
 
1r.- Aprovar el Compte General del Pressupost Municipal de l'exercici de 1994, rendit 
per l'Alcalde, integrat pels comptes i estats anuals que consten en l'expedient i que ha 
estat informat favorablement per la Comissió Especial de Comptes d'aquest ajuntament 
i exposat al públic pel termini previst a l'art. 193 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
Reguladora de les Hisendes Locals, sense que s'hagi presentat cap reclamació. 
 
2n.- L'aprovació del Compte General a què fa referència l'acord anterior, s'entén sens 
perjudici de la fiscalització externa del Tribunal de Comptes, en virtud d'allò que disposa 
l'article 204 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes 
Locals." 
 
El Sr. Collado i Llort manifesta que es tracta d'un dictamen que aprova el Compte 
General del Pressupost corresponent a l'any 1994, que ha estat informat favorablement 
per la Comissió Especial de Comptes de l'Ajuntament, integrat pels comptes i estats 
anuals, i per aquest motiu demana el vot favorable de la Corporació. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per 21 vots afirmatius ( 8 GMS, 3 GMERC, 2 
GMIC-A-EV i 8 GMCiU) i 3 abstencions (GMPP). 
 
1.2 CAUSAR LA BAIXA D'AQUEST AJUNTAMENT COM A MEMBRE DE 

L'ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I ADHERIR-SE A LA FEDERACIÓ 
DE MUNICIPIS DE CATALUNYA 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"L'associacionisme municipal és una de les bases del règim local democràtic a través 
del qual es promouen i defensen els interessos dels ens locals, particularment 



l'autonomia municipal. 
 
L'Ajuntament de Manresa sorgit en les primeres eleccions democràtiques va afiliar-se a 
la Federació de Municipis de Catalunya, essent Manresa precisament, la seu de la 
creació d'aquesta associació municipal. Posteriorment, en data 30.09.1987, el nou 
Ajuntament va decidir causar baixa com a membre de la Federació. 
 
Entenen que tant pels serveis que presta com pel nombre d'habitants que representa i 
el pes específic que Manresa pot tenir dins d'aquesta Associació, els interessos de la 
ciutat queden millor defensats essent l'Ajuntament membre de la Federació de 
Municipis de Catalunya. 
 
Aquesta Alcaldia-Presidència, proposa al Ple de la Corporació, l'adopció dels següents 
 
  A C O R D S 
 
1.- Causar la baixa aquest Ajuntament com a membre de l'Associació Catalana de 
Municipis, amb reconeixement als beneficis que per als interessos municipals hagi 
pogut representar la integració en aquesta Associació. 
 
2.- Adherir-se aquest Ajuntament a la Federació de Municipis de Catalunya, com a 
membre de ple dret, amb expressa acceptació dels Estatuts que regulen aquesta 
Federació. 
 
3.- Facultar a l'Alcalde-President per la signatura de quantes actuacions siguin 
necessàries pel compliment de l'anterior acord." 
 
El Sr. Collado i Llort diu que aquest dictamen tracta de potenciar l'associacionisme 
municipal, que és la base dels ajuntaments democràtics, i en aquest sentit avui fan una 
proposta de retornar l'Ajuntament de Manresa a la Federació de Municipis de 
Catalunya, que va ser en aquesta ciutat de Manresa on fou creada aquesta associació 
municipal. Es tracta de retornar a la Federació de Municipis de Catalunya amb el 
benentès també que en aquesta Federació és on hi ha la majoria de municipis més 
grans, de més població de tot Catalunya. En aquest sentit l'equip de govern proposa 
aquest acord per tal de tenir una vinculació més estreta amb aquells municipis més 
propers a la ciutat de Manresa quant al número d'habitants, i proposen a la Corporació 
l'adhesió de l'Ajuntament a la Federació com a membre de ple dret. En aquest sentit 
tornen al que va ser l'origen de les primeres eleccions democràtiques, que va ser 
aquesta afiliació de la ciutat a la Federació de Municipis de Catalunya i demana 
expressament el vot favorable de tota la Corporació. 
 
El Sr. Fontdevila i Subirana intervé per matisar que tot i que avui dins el pacte de 
govern també opten per la Federació de Municipis, vol remarcar que des d'Esquerra 
Republicana aposten per la unificació del municipalisme, i això també és un element en 
què convenen tots plegats, cal una associació única a Catalunya i caldria treballar 
conjuntament per buscar una major fortalesa dels governs municipals, sinó es trobaran 
durant molts anys, els representants de Manresa o de qualsevol altre poble de 
Catalunya, discutint-se per la "xocolata del lloro". Cal i convé tenir uns municipis forts i 



per tant el primer pas hauria de ser apostar per aquesta unificació del municipalisme, 
almenys pel que fa a Catalunya. Des d'Esquerra Republicana treballen també per la 
tercera associació de municipis, que no té res a discutir a les dues que ja hi ha ara, sinó 
que en definitiva el que es proposarien seria començar a agrupar i a treballar amb 
d'altres regidors que estan per l'opció independentista de Catalunya, senzillament per 
anar avançant cap aquesta unitat que al principi citava. 
 
El Sr. Javaloyes i Vilalta manifesta que entenen que tant la Federació de Municipis i 
l'Associació de Municipis és una qüestió partidista, amb dos conceptes i amb dos blocs, 
entenen que és voler que els municipis estiguin separats amb dues línies, del bloc de 
progrés i del que denominen el conservadurisme, la qual cosa consideren que és 
desencertada, incorrecta, i des del Partit Popular el correcte fora que només hi hagués 
una sola assemblea o federació de municipis perquè es pogués actuar més fort davant 
les administracions centrals i autonòmiques, perquè els municipis són els eixos 
vertebradors en què la democràcia queda palesa i on els municipis treballen amb 
l'administració més propera amb el ciutadà, i és en aquesta línia on cal actuar. No 
consideren que sigui bo sortir-se d'una associació per entrar en una federació perquè 
senzillament és d'un color diferent, no creuen positiu sortir-se de la federació per entrar 
a l'associació perquè sigui d'un altre color diferent, creuen que això senzillament 
aprofundeix més en la separació dels municipis i amb la força que els municipis puguin 
tenir i la seva representativitat i força davant les administracions autonòmiques i 
estatals a l'hora de demanar amb aquestes mateixes. 
 
El Sr. Oms i Pons manifesta que s'abstindran en la votació d'aquest dictamen perquè 
creuen que és lícit que el nou equip de govern se senti més vinculat ideològicament 
amb la Federació que amb l'Associació, però sí que vol aprofitar per dir que cal 
procurar que tots els municipis de Catalunya tinguin una representació única a 
Catalunya, amb poder propi i amb representació, a ser possible, a Europa. L'Associació 
és evidentment catalana, l'altra té uns vincles d'unió amb l'Associació de "municipios" 
de la resta d'Espanya. Per tant, creuen que haurien de lluitar les dues associacions per 
tal d'obtenir i aconseguir que les dues formin una sola unitat que representi a 
Catalunya, lluitaran i esperen que en un futur tots els regidors d'aquest Ajuntament es 
puguin sentir representats amb una associació i que en els canvis de govern no només 
si senti representat l'equip de govern i la resta de regidors no. Per tant, per aconseguir 
que el municipalisme català enraoni única i exclusivament amb veu de Catalunya, els 
tindran al seu costat per lluitar i per tal d'aconseguir que Catalunya sigui representada 
única i exclusivament per una associació que representi tots els municipis de 
Catalunya. 
 
El Sr. Collado i Llort manifesta que des de la Federació de Municipis de Catalunya 
també la seva voluntat és lluitar per aconseguir que l'associacionisme sigui unitari, el 
que és cert és que en principi volen manifestar que per exemple el Partit Popular també 
està dintre la Federació de Municipis i és una cosa que hi ha una diversitat ideològica 
important, i això és important de remarcar-ho. Manifesta que encara que hi hagi una 
vinculació amb la Federació de Municipis d'altres pobles, és important remarcar la 
voluntat que des de la federació es pugui treballar per aquesta proposta que es fa, d'un 
associacionisme més unitari, però que en aquests moments està dividit amb dues 
associacions. El que és cert és que des d'aqui potenciaran la relació amb les altres 



poblacions i ciutats com Manresa per tal d'anar involucrant més la potència i la força de 
l'associacionisme municipal que és la base de la democràcia. En aquest sentit referma 
que pel seu grup la Federació de Municipis és qui representa millor la voluntat de les 
ciutats mitjanes i grans, i en aquest sentit lluitar des de dintre per tal d'aconseguir una 
unitat de l'associacionisme municipal, que sempre diuen que estan intentant però que 
en els darrers anys no s'han vist gaires passos en aquest tema, creuen que a partir 
d'ara podran treballar des de dintre per aconseguir aquesta unitat de l'associacionisme 
municipal. És en aquest sentit que refermen el seu vot i demanen el vot favorable de 
tota la Corporació. 
 
El Sr. Oms i Pons vol insistir que quedi clar que l'Ajuntament de Manresa lluitarà 
perquè aquest associacionisme sigui representant de Catalunya, que Catalunya es 
presenti al municipalisme català amb representació de tot Catalunya i d'una associació 
catalana, no vinculada a la resta de l'estat. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per 13 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC i 2 
GMIC-A-EV) i 11 abstencions (8 GMCiU i 3 GMPP). 
 
 
El Sr. Javaloyes i Vilalta, intervé per fer una petita objecció abans de continuar amb el 
Ple, demana que tots els regidors porten un símbol a la solapa, que no sap si per 
descuit del seu grup no sap el que significa o si per omissió no se'ls ha passat o no s'ha 
volgut referenciar i agrairia que se'ls expliqués per tal d'adherir-s'hi o no. 
 
El Sr. Alcalde li respon que el Ple és públic i que si s'hi fixa hi ha gent representant 
d'una associació manresana que es diu Sloboda que lluita constantment per les 
injustícies que estan passant a l'ex-Iugoslàvia. Inicialment el llaç de color blanc significa 
per a la gent de Bòsnia el que podríem dir el dol, la mort, estrictament, i el que han fet 
tots i cadascun dels regidors d'aquest municipis és que com que coneixen aquesta 
associació saben d'alguna forma el que significa i quin és l'acte que s'està fent avui, 
perquè per altra part a la façana de l'Ajuntament hi ha un símbol que aquell sí que serà 
de la seva comprensió, creu que no hi haurà cap mena de problema perquè per part 
d'algú de l'associació de Sloboda se li faci entrega d'aquest llaç. 
 
El Sr. Javaloyes i Vilalta agraeix l'explicació del Sr. Alcalde, perquè s'ho suposaven el 
que significava, però davant el silenci a què han estat sotmesos s'han vist en la 
necessitat de demanar-ho per tal de poder-s'hi adherir. 
 
El Sr. Alcalde li respon que aquesta alcaldia li donarà les explicacions que sempre 
vulgui, però de cap manera avui se l'ha sotmès a cap cosa, en tot cas ho haurà sotmès 
a la seva pròpia ignorància. 
 
1.3 MANIFESTAR LA SOLIDARITAT D'AQUEST AJUNTAMENT AMB LA 

POBLACIÓ DE BÒSNIA. 
 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Davant la crueltat de la guerra de Bòsnia ningú es pot permetre de mantenir-se al 



marge d'aquest conflicte. 
 
Per això, des de la responsabilitat institucional, l'Ajuntament ha de manifestar la seva 
solidaritat amb la població de Bòsnia, fent costat a totes aquelles iniciatives 
encaminades a forçar que s'aturi el sofriment de la població i se salvaguardin els drets 
de les persones i del poble de Bòsnia. 
 
En conseqüència, aquesta Alcaldia-Presidència, proposa al Ple de la Corporació, 
l'adopció dels següents  
 
 A C O R D S 
 
 
1r.- Refusar la falsa neutralitat que es manté en la guerra de Bòsnia, que ens 
converteix en còmplices i que no distingeix entre els que practiquen la purificació ètnica 
i les seves víctimes. 
 
2n.- Considerar que els ciutadans bosnis defensen, en perill de la seva vida, els valors 
de la democràcia i els drets humans, sobre els que s'ha de fundar la Unió Europea. 
 
3r.- Recordar que és a les poblacions a les que la Comunitat Internacional ha acceptat 
de protegir, i no només als soldats encarregats d'aquesta misió. 
 
4t.-Demanar que les Forces d'Intervenció Ràpida siguin utilitzades immediatament per 
a què aquesta protecció sigui eficaç. 
 
5è. Reconeixem plenament el dret a la legítima defensa del poble de Bòsnia-
Herzegovina, en aplicació de l'article 51 de la Carta de l'ONU, i demanem que s'aixequi 
el cínic embargament d'armes que només beneficia als que practiquen la barbarie i la 
purificació ètnica. 
 
6è.- Notificar els anteriors acords al President del Govern de l'Estat Espanyol i 
President de la Unió Europea, i al Ministre d'Assumptes Exteriors." 
 
El Sr. Collado i Llort intervé per manifestar que avui es fa un acte de suport a un fet que 
ja fa massa temps que està durant i que els sembla que des dels municipis, des de 
l'Ajuntament, des de la democràcia municipal, poden i han d'estar al costat de les 
persones que més enllà de casa nostra sofreixen situacions d'injustícia. En aquest cas 
estan davant d'un fet, d'una crueltat d'una guerra. Com tota guerra, és injusta, i en 
aquest sentit creuen que han de respondre a la crida que han fet un grup 
d'organitzacions no governamentals, que han intentat no només conscienciar la 
població sinó també fer conscients els municipis, les administracions. És en aquest 
sentit que l'Ajuntament de Manresa s'adhereix a la campanya "Europa per Bòsnia", per 
intentar conscienciar la població europea que hi ha dins de casa nostra, un dels drames 
més grans que ha viscut Europa en els darrers temps i aquesta campanya que 
s'adhereix a l'Europa per Bòsnia, porta per nom "Manresa per Bòsnia" i com diu el 
dictamen, intenta aportar la ràbia continguda de molta gent davant la situació que s'està 
veient, impassibles, i proposar aquests acords com diu el dictamen, de refusar la falsa 



neutralitat que es manté a la guerra, de considerar que els ciutadans bosnis defensen 
els valors autèntics de la democràcia, els drets humans, sobre els quals s'ha fundat la, 
que tant se'n parla, unitat europea, i com diu el dictamen tots uns altres aspectes que ja 
consten escrits i en què no insistirà, però sí que li agradaria vincular aquesta proposta 
amb una crida que ha fet l'organització no governamental que treballa a la ciutat 
"Sloboda", que es faci una crida a la població perquè posin llençols blancs amb 
crespons i una crida també perquè cada dilluns del mes d'agost i setembre es pugui fer 
un minut de silenci davant els ajuntaments, en aquest cas davant el de la ciutat, 
propostes que recolzen així com la crida a recollir aliments: llaunes de peix i fruita en 
llauna. L'Ajuntament s'adhereix a aquesta campanya tant justa i demana a tots els 
grups que ho recolzin perquè pugui ser una proposta unitària, que com totes aquestes 
campanyes que es realitzen de cooperació internacional i de suport als drames que es 
viuen en diferents pobles pensen que és bo que sigui recolzada a nivell unitari de tots 
els grups. En aquest sentit, recolzant aquesta crida, que també ho està per molts altres 
ajuntaments, demanen urgentment i insistentment l'aprovació unitària d'aquest 
dictamen i la crida que fan des de l'ajuntament a l'adhesió de tota la població perquè 
manifesti el seu suport a aquesta campanya de "Manresa per Bòsnia", i demana el vot 
favorable. 
 
El Sr. Fontdevila i Subirana manifesta que des del seu grup fan una valoració favorable 
a aquest acord i demana que tots els grups municipals ho subscriguin perquè la guerra 
de Bòsnia aquests darrers dies ha arribat als punts més bèsties, per dir-ho clarament, a 
uns nivells extrems, on amb tota cruesa es manifesta un element que a vegades no 
s'ha volgut reconèixer en els darrers anys, i aquest element és el feixisme. Es pot parlar 
clarament del feixisme servi i quan es parla de Bòsnia es pot parlar d'un poble que 
defensa els valors de la llibertat i la democràcia, però remarcaria especialment el fet 
que avui Bòsnia està defensant també el dret a decidir com a poble i aquesta és una 
cosa que com a catalans no ens queda massa llunyana. Pensa que també és bo que 
s'hi reflexioni. 
A partir d'aqui és del tot pertinent posar de relleu el fracàs de la política que ha seguit 
fins avui dia tant l'ONU com l'OTAN, i els sembla que és bo que des de tots els 
ajuntaments es demani avui un canvi d'actitud que posi fi a aquests anys de guerra i 
també a uns anys de patiment. Per tot això, avui es fa aquesta crida no només als 
grups municipals d'aquest ajuntament pequè subscriguin aquest acord, sinó igualment 
a tots els ciutadans que facin avinent, que manifestin aquest suport per la tragèdia de 
Bòsnia, que es movilitzin, s'organitzin, que puguin participar-hi directament, que s'ho 
sentin seu, no fos cas que a base de telenotícies hi hagi un dia que ens haguem 
acostumat a aquesta tragèdia. 
 
El Sr. Casserras i Gasol manifesta que un dictamen com aquest no necessita gairebé 
ni argumentació per ser defensat perquè es defensa sol. En tot cas aprofitar l'ocasió, i 
entenen que l'ajuntament ha de ser un lloc per fer de vegades aquest tipus de 
reflexions, per veure què està passant, és a dir, com és possible que, hem assistit 
pràcticament així sense inmutar-se la immensa majoria d'institucions i persones 
d'aquest continent a un genocidi sistemàtic que no és d'avui sinó que ja fa uns quants 
anys que dura i com és possible que les institucions internacionals que teòricament han 
de garantir la llibertat dels pobles siguin incapaces de garantir en aquest cas la llibertat i 
la simple existència del poble bosnià. És una reflexió que entenen que s'ha de fer i que 



és bo que es faci, que siguem conscients quina Europa s'està construint, com es 
permeten genocidis com el de Bòsnia, i és obvi que es doni suport a aquesta petició i a 
totes les que vinguin en aquest sentit i constatar la vergonya col.lectiva que com a 
europeus hem d'assumir pel drama que estan patint els ciutadans de Bòsnia per la part 
de culpa que poguem tenir tots plegats. 
 
El Sr. Javaloyes i Vilalta manifesta la seva sorpresa que la proposta presentada 
sorgeixi precisament de l'equip de govern, un govern d'esquerres que sempre i durant 
molt de temps ha volgut liderar el moviment d'objectors de consciència i de la 
insubmissió, i que volent liderar aquests col.lectius s'han sentit i se senten identificats 
amb l'aspecte del no antimilitarisme. El que no entenen és que ara demanin una 
intervenció militar i armada, la d'uns criteris mantinguts amb el mateix ideal per part de 
l'equip de govern és el que els sorprèn, si volen liderar la insubmissió i l'objecció de 
consciència els sorprèn que demanin una intervenció militar. Creu que aquesta actitud 
seva en el dictamen present deu ser un retret identificatiu, de les crítiques de les que 
també el seu partit, aquesta darrera setmana, ha estat sotmès per part d'un membre de 
l'equip de govern. Realitzat aquest preàmbul i aquesta precisió i referent al dictamen en 
qüestió, el GMPP dóna el seu suport, en la seva totalitat, a uns pobles que estaven 
units, unes ètnies i unes cultures que eren diferents, on la convivència era correcta i 
esplèndida, s'hagi estroncat per l'ànsia totalitària, destructiva i expansionista d'uns 
elements assassins. Ho troben just, solidari i necessari, i creuen que cal actuar-hi. 
L'evolució d'un país després de sortir d'una esquerra fèrria, d'un comunisme tancat, on 
els servis són els seus representants, i on arrassen de manera bruta els drets humans 
del poble de Bòsnia, el GMPP reitera el seu punt de vista amb el tema de la justícia, la 
solidaritat i la necessitat i creuen que cal actuar i per això donaran el seu suport a 
aquest dictamen. 
 
El Sr. Oms i Pons manifesta que el seu grup votarà com ha votat al Parlament de 
Catalunya i com el President es va posar al davant de la manifestació. Creuen que 
aquest és un tema que és un dels més flagrants que està passant a Europa, del que la 
ciutat no està excessivament sensibilitzada perquè és una qüestió que hauria de fer 
vergonya que això passés a finals del sXX, una qüestió com la que està passant allà. 
Aprofita l'avinentesa per fer una reflexió que creu que s'ha de fer perquè de vegades és 
fàcil adoptar postures còmodes i aqui no s'adopta una postura còmoda, s'adopta una 
postura responsable, defensar la democràcia enfront d'actituds violentes, d'actituds 
xenofòbiques i d'actituds que no respecten les persones, i la democràcia a vegades 
costa i costa vides. Defensar la democràcia és dur i això portarà sinó ja se'n parlarà, 
que quan hi ha una nació expansionista que avassalla amb la força i amb el despreci a 
tot, se l'ha de contestar també amb la força, però amb la força que queda legitimada 
per la democràcia. Això costarà vides i costarà una lluita dura com sempre ha tingut 
Europa. La primera Guerra mundial va començar als Balcans, la segona eren qüestions 
que havien quedat pendents i també eren conseqüència dels Balcans, dels desajustos 
que es van crear, i ara es torna a estar ficats en aquest tema. Esperen que aquest 
posicionament serveixi perquè tots els pobles d'Europa entenguin que una vegada més 
han de defensar la democràcia i això s'ha de fer d'una forma valenta no s'ha d'estar 
només a fer un paper i quedar satisfets. Si en un determinat moment es demana un 
esforç i aquest esforç serà molt dur i en el moment que els cascos blaus espanyols 
s'hagin de posar a defensar amb les armes la democràcia, serà dur, hi haurà gent que 



no hi estarà d'acord, però que amb l'acte que avui es fa, de demanar intervenció, cal 
ser conscients que això portarà un desgast. També hi ha una altra qüestió que diu que: 
"aixequem l'embargament d'armes". Creu que aixecar l'embargament és donar el dret 
de contestar la gent del país enfront dels invasors. Això és correcte, però trobaria més 
correcte que tothom es fes solidari de sortir en la seva defensa perquè ells no 
haguessin de defensar-se sinó que els defensors de la democràcia els defensessin a 
ells. Considera que això hauria de ser així i no només donar-los armes perquè es 
defensin sinó anar a donar-los la nostra defensa, només així creu que seran solidaris, 
que defensaran la gent que realment en aquests moments està patint molt com a 
conseqüència d'aquesta guerra. La nostra solidaritat, molt possible, a l'Europa li costi 
sang jove. Siguem-ne solidaris. 
 
El Sr. Alcalde intervé per manifestar que per totes les intervencions creu que és bo que, 
malgrat els recels que ha despertat el dictamen en algun grup polític, malgrat això, el 
voti favorablement. Agraeix a tots els grups municipals que votin favorablement perquè 
en realitat ells, tots son la representació de la ciutat. Tota la ciutat, que està de dol, que 
és la representació d'alguna forma, del llaç blanc que tots porten. Creu que ha arribat 
un punt en què tots estan una mica saturats de viure l'espectacle d'horror a través dels 
mitjans de comunicació i que possiblement arribi un punt que encara que porti certes 
contradiccions, val la pena assumir riscos. Val la pena que davant d'una guerra es 
prengui partit per una de les parts, que es valori clarament qui és l'agressor i qui és 
l'agredit, i que es valori clarament que nosaltres, que vivim còmodament en aquest 
balneari occidental en què estem instal.lats, valorem també d'una forma clara que hi ha 
una part que és la feble i que en aquests moments s'ha d'estar d'aquesta part que és 
clarament feble i que rep totes les trompades. Més enllà del element cabdal que és la 
violació de tots els drets humans que s'estan produint a Bòsnia, creu que hi ha un 
segon element, és la debilitat de la idea d'Europa en aquests moments. Creu que el 
que està fallant en aquests moments a Iugoslàvia no és Europa, el que està faltant és 
Europa. No hi ha Europa en aquests moments, no és un problema d'estructures d'estat, 
d'estructures del continent europeu. No hi ha Europa en aquests moments. Realment, 
el que els fa pensar en Bòsnia primer és que les violacions dels drets humans 
existeixen, però també s'ha d'anar més enllà i veure que la idea d'Europa encara està 
molt verda, que no hi ha Europa en aquests moments. 
Vol agrair, més enllà dels recels, el fet que avui tota la ciutat de Manresa, representada 
pels regidors i també representada pels col.lectius que hi ha avui en el Ple, assumeixin 
aquest dictamen amb pena, i assumint també totes les contradiccions que hi ha, però 
creu que l'espectacle de l'horror de vegades requereix prendre decisions fermes i 
valentes i aquesta creu que n'és una, que val la pena agrair. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 23 membres presents. 
 
1.4 RATIFICAR L'ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ EFECTUADA PER DECRET DE 

L'ALCALDIA, ATORGADA PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA, 
D'IMPORT 79.000.000 PTA. AMB DESTINACIÓ A LA CONSTRUCCIÓ DE LA 
BIBLIOTECA COMARCAL. 

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



"Atès que la Generalitat de Catalunya ha emès el Decret 125/1995, de 3 d'abril, 
d'aprovació del programa específic de biblioteques per al període 1994-1995, integrat 
en el Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, en virtut del qual s'atorga a l'Ajuntament 
de Manresa una subvenció de SETANTA-NOU MILIONS (79.000.000) de pessetes, 
afectada a la construcció de la biblioteca comarcal que s'ubicarà en l'edifici Casino, en 
virtut de la sol.licitud formulada el dia 7 d'octubre de 1994. 
 
Atès que el dia 19 de juny de 1995, en base a la competència reconeguda en l'article 
21.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, vaig dictar 
un Decret que figura en el llibre corresponent, en el full de paper segellat de la 
Generalitat núm. 644417-A, la part dispositiva del qual diu: 
 
"Acceptar la subvenció atorgada per la Generalitat de Catalunya, per mitjà del Decret 
125/1995, de 3 d'abril, d'aprovació del programa específic de biblioteques per al 
període 1994-1995, integrat en el Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, amb un 
import de SETANTA-NOU MILIONS (79.000.000) de pessetes, afectada a la 
construcció de la biblioteca comarcal que s'ubicarà en l'edifici Casino, en virtut de la 
sol.licitud formulada el dia 7 d'octubre de 1994". 
 
Com a Alcalde, proposo al Ple l'adopció del següent 
 
 A C O R D  
 
Ratificar l'acceptació, efectuada per l'Alcalde el dia 19 de juny de 1995, en virtut de 
l'article  21.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, 
de la subvenció atorgada per la Generalitat de Catalunya, per mitjà del Decret 
125/1995, de 3 d'abril, d'aprovació del programa específic de biblioteques per al 
període 1994-1995, integrat en el Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, amb un 
import de SETANTA-NOU MILIONS (79.000.000) de pessetes, afectada a la 
construcció de la biblioteca comarcal que s'ubicarà en l'edifici Casino, en virtut de la 
sol.licitud formulada el dia 7 d'octubre de 1994." 
 
 
El Sr. Garcia i Comas manifesta que el dictamen és la ratificació d'una acceptació d'una 
subvenció destinada a la construcció de la biblioteca comarcal, de 79 MPTA, que prové 
de la Generalitat de Catalunya, i que va destinada a cobrir una nova etapa, la segona 
fase de la tercera etapa de les obres per a la construcció d'aquesta biblioteca comarcal 
i per tal de poder fer la contractació demana el vot favorable. 
 
El Sr. de Puig i Viladrich manifesta que durant la legislatura passada una de les idees i 
il.lusions de l'equip de CiU va ser intentar tirar endavant la recuperació del Casino, i 
bàsicament tot l'esforç concentrat en tirar endavant la construcció d'aquesta biblioteca 
comarcal. De tot el Ple és sabut que les inversions portades a terme al Casino han 
representat durant l'anterior legislatura uns 230, 240 MPTA i escaig, però per acabar 
aquesta obra de tots també és sabut que faltava l'última part que era la part de fer el 
continent i la part del contingut, però sobretot la part del contingut d'aquesta biblioteca 
que aproximadament està valorada sobre uns 110, 115 MPTA i que sempre s'ha 
quedat que aquests diners vindrien a través de la Diputació i del PCAL, però per acabar 



d'arranjar no la part de dintre sinó el que és la caixa feien falta una sèrie de diners per 
tirar endavant el projecte i aquest és el document que avui es porta, l'acceptació de la 
subvenció que va ser una gestió en què hi van intervenir sobretot l'anterior Alcalde i el 
Sr. Marcel.lí Llobet, que hi va tenir una especial dedicació en aquest tema, i avui se 
senten contents de poder aprovar l'acceptació d'aquesta subvenció que votaran 
favorablement. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 24 membres presents. 
 
1.5 COMPRAR, AMB DESTINACIÓ A FUTURES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS, 

L'ENTITAT NÚM. 5 DE L'EDIFICI SITUAT A LA PLAÇA MAJOR NÚM. 4 DE 
MANRESA, I APROVAR EL PROJECTE D'ESCRIPTURA REGULADORA DEL 
CONTINGUT DE LA COMPRA-VENDA ESMENTADA. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Atès que interessa a l'Ajuntament de Manresa adquirir l'entitat núm. 5 de l'edifici situat 
a la Plaça Major núm. 4 de Manresa, propietat per meitats indivises del Sr. ENRIQUE 
JURADO LANZAROTE i de la Sra. MONTSERRAT ALVAREZ LOPEZ, amb destí a 
futures dependències municipals. 
 
Atès que els propietaris han manifestat la seva conformitat en vendre l'esmentada finca 
(entitat número 5) pel preu d'11.100.000 PTA. 
 
Com Alcalde-President de l'Ajuntament de Manresa, actuant en virtut de les atribucions 
conferides per l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de 
règim local i l'article 51 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de 
Catalunya, proposo al Ple de la corporació l'adopció del següent  
  
 A C O R D 
 
"1r Comprar, amb destí a futures dependències municipals, l'entitat núm. 5 de l'edifici 
situat a la Plaça Major núm. 4 de Manresa, propietat per meitats indivises del Sr. 
ENRIQUE JURADO LANZAROTE i de la Sra. MONTSERRAT ALVAREZ LOPEZ (DNI 
35105067Y i 46540063T respectivament i domicili a la Plaça Major núm. 4, de 
Manresa), per un preu d'11.100.000'- PTA. 
 
La descripció de la finca que s'adquireix és la següent: 
 
 
 - Entitat número CINC.- Cos esquerre de l'edifici situat a Manresa, Plaça Major 

número quatre, destinat a local comercial i habitatge, distribuït entre les plantes 
baixa, primera, segona i tercera, comunicades entre si; l'accés és per la Plaça 
Major, a nivell de planta baixa. Aquesta planta té una superfície de cent dotze 
metres i vuit decímetres quadrats (112'08 m2); la primera planta, té una 
superfície de cinquanta-sis metres i setanta-sis decímetres quadrats (56'76 m2) 
més vint-i-un metres i vint decímetres quadrats (21'20 m2) de terrassa; les 



plantes segona i tercera tenen cadascuna d'elles una superfície de setanta-dos 
metres i vuitanta-vuit decímetres quadrats (72'88 m2). 

 
 Limita a la planta baixa: al front la plaça Major; a la dreta entrant en part amb 

l'entitat núm. 4 i en part en l'entitat núm. 3; a l'esquerra, amb la finca núm. 5 de 
la Plaça Major; i al fons, en part amb la finca núm. 9 del carrer de Santa Llúcia i 
en part amb el núm. 11 del mateix carrer. 

 
 Les plantes superiors; al front amb el vol de la plaça Major; a la dreta entrant, 

amb l'entitat núm. 4; a l'esquerra, amb la finca núm. 5 de la Plaça Major, 
propietat de l'Ajuntament de Manresa, la qual té una habitació de setze metres i 
dotze decimetres quadrats (16,12 m2) ubicada en la primera planta d'aquesta 
entitat; i al fons amb la finca núm. 11 del carrer de Santa Llúcia. 

 
 Coeficient de participació en règim de propietat horitzontal 25,41%. 
 
 - INSCRIPCIÓ. Inscrita al Registre de la Propietat de Manresa, al tom 2101, foli 

188, llibre 730, finca número 36.485. 
 
 - TÍTOL. Pertany al Sr. Jurado i a la Sra. Alvarez per compravenda al Sr. 

ROMAN VIDAL i CAPDEVILA, mitjançant escriptura atorgada el 18 d'abril de 
1994 davant del Notari de Manresa, Sr. Francisco Antonio Sánchez  Sánchez. 

 
 - CÀRREGUES. Hipoteca a favor de Caixa d'Estalvis de Catalunya en garantia 

de devolució d'un préstec de sis milions dues-centes mil pessetes (6.200.000 
PTA) de capital, segons resulta de l'escriptura atorgada el dia 18 d'abril de 1994, 
davant el Notari de Manresa, Sr. Francisco Antonio Sánchez Sánchez 

 Conveni de servituds que no afecta al destí al qual s'adscriu. 
 
 Es determina la següent forma de pagament: 
 
  . 6.188.200'- PTA o l'import del cost de cancel.lació de la hipoteca a la 

data que es formalitzi l'escriptura pública de compra-venda, que 
l'Ajuntament de Manresa retindrà per lliurar-les al representant de la 
Caixa d'Estalvis de Catalunya per tal d'extingir el préstec i alliberar la 
finca adquirida del gravamen hipotecari. 

 
  . 2.500.000'- PTA, que l'Ajuntament de Manresa lliurarà a la part 

venedora el dia de la signatura de l'escriptura de compra-venda. 
 
  . 2.411.800'- PTA o l'import de la diferència resultant de restar a 

11.100.000'- PTA la suma de 2.500.000 i l'import del cost de cancel.lació 
de la hipoteca, a pagar fins el dia 30 de novembre de 1995. 

 
2n Declarar que l'immoble descrit és l'únic que interessa a aquest Ajuntament als 
efectes del destí al qual s'adscriu de futures dependències municipals i per tant 
declarar l'excepció de licitació d'acord amb l'article 183 lletra c) de la Llei 13/1995, de 18 
de maig, de contractes de les administracions públiques i l'article 275.1 a) de la Llei 



8/1987 de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, al no ser possible 
promoure la concurrència en l'oferta per l'existència, en aquest supòsit, d'un únic 
posseïdor. Seran a càrrec de l'Ajuntament l'abonament de les despeses d'atorgament 
inclosos els honoraris de Notari i del Registrador de la Propietat i els tributs sobre la 
transmissió i sobre l'increment del valor dels terrenys. 
 
3r Aprovar el projecte d'escriptura reguladora del contingut de la compra-venda que 
s'arpova en el punt primer d'aquest acord. 
 
4t Facultar al Sr Alcalde-President de l'Ajuntament de Manresa per a la signatura de la 
documentació necessària per a la complimentació de l'expedient." 
 
El Sr. Canongia i Gerona manifesta que aquest dictamen consisteix en la compra per fi 
del local de la Plaça de l'Ajuntament, núm. 4, destinat a l'ampliació de les dependències 
municipals, quan així pressupostàriament sigui possible. Com tots saben i la ciutadania 
també, que aquesta casa té lleugers problemes d'espai per tal de poder atendre els 
ciutadans tal com es mereixen. Aquesta no és una actuació de màxima urgència i 
prioritat per a la ciutat, però sí que és una actuació important que cal fer algun dia i com 
que s'ha donat l'oportunitat de poder comprar aquest edifici, que és un annex a l'edifici 
nou de l'Ajuntament, que ja no és tant nou i que algunes de les dimensions d'escales i 
demés no arriben al mínim exigible, s'ha cregut convenient fer aquesta compra, tot i 
esperant que pressupostàriament sigui possible tirar endavant aquestes obres que 
servirien per poder atendre millor els ciutadans i poder accedir a les diferents 
dependències de la casa amb una escala de les característiques de l'actual. 
 
El Sr. Arderiu i Freixa manifesta que el seu grup s'oposarà en aquest dictamen per 
dues qüestions, una de tipus de política general i l'altra de qüestió tècnica. 
L'austeritat ha de començar per les petites despeses, aquesta no és molt gran, però en 
aquests moments la ciutat de Manresa té unes altres prioritats que no engrandir el 
funcionament municipal. Creuen també que el fet d'augmentar l'espai l'únic que fa és 
crear la necessitat d'ocupar-lo i avui en dia amb els mitjans tècnics de què es disposa 
el que s'ha de fer és reduir estructures i no engrandir-les. El Partit Popular, tot i 
conscient d'uns problemes d'espai que podrien tenir solució amb el que es disposa 
actualment, no ha posat cap inconvenient a l'hora d'ocupar les seves dependències, i si 
s'oposa en aquest dictamen és perquè entenen, sota el seu criteri d'austeritat, que la 
ciutat té altres prioritats que, malgrat que la despesa no és massa important, la podrien 
dedicar amb unes altres coses i que el fet de tenir aquesta casa l'únic que crearà és la 
necessitat d'ocupar-la. 
En segon lloc, una objecció tècnica a aquest dictamen i és que preveu que la plusvàlua 
vagi a càrrec de l'Ajuntament. Això no pot ser, està prohibit per la llei. La plusvàlua, des 
de l'any 90 corre a càrrec del venedor i no es pot repercutir en el comprador. La cosa 
no tindria més importància, però el fet és que tal com està escrit l'Ajuntament deixa de 
recaptar uns diners per plusvàlua, per ingressos municipals d'ordre normal, d'impostos 
indirectes. Entenen que seria millor pujar el preu, cobrint al venedor la plusvàlua, però 
no obligar a una modificació legislativa en aquest sentit, i s'atreviria a fer una esmena 
"in voce" dient que això es canviï, però lamentablement votaran en contra. 
 
El Sr. de Puig i Viladrich manifesta que aquest és un dictamen que possiblement 



s'hauria d'incloure dins d'un contexte i en tota una situació i un moment determinat amb 
una filosofia que es planteja durant la legislatura anterior. Per part del seu grup votaran 
favorablement aquest dictamen. Un dels dos temes que més mancança tenia aquesta 
administració, sobretot l'edifici nou, era el problema de les barreres arquitectòniques. 
De tots és sabut que la proposta o projecte que s'havia treballat era el tema de fer la 
construcció de l'ascensor per l'exterior per poder solucionar tots els accessos a les 
diferents plantes. També dels regidors d'aquesta casa és coneguda la gran dificultat 
que portava l'accés de gent amb minusvalies i els problemes que porten de tramitació, i 
creu que tots han de ser conscients que aquestes coses han d'estar superades. Això 
passava exactament a l'altra casa, quan es planteja per part de l'anterior equip de 
govern l'ampliació, es planteja per dues coses, una primera, que no s'ha dit i creu que 
és important, l'equip de govern és propietari d'una part d'aquell edifici del costat i aquest 
edifici està amenaçant unes grans deficiències que fins i tot podrien arribar a portar-lo a 
la ruïna i que les obres que s'haurien de fer per millorar aquell edifici són molt grans, a 
part, sempre quedaria un edifici vell i no se'n podria treure cap profit. Per això en 
l'anterior legislatura es plantejava tirar endavant aquest tema, no és un problema sinó 
que les despeses que ja es presenten allà son molt grans perquè, a més, hi ha una 
certa perillositat, i tota la gent que ha estat a Urbanisme ho coneixen i creuen que és 
important tirar-ho endavant perquè no succeeixi. En segon lloc, pel tema de les 
barreres arquitectòniques, tenint en compte que hi ha un departament com el de 
serveis socials, on la gent no pot accedir de forma còmoda, creu que és important que 
s'intenti plantejar aquesta remodelació. Finalment, creu que aquesta plaça, la plaça 
gran, que és la plaça de la ciutat i els edificis que estiguin en mal estat 
cal fer un esforç en el tema de la rehabilitació a la ciutat i aquest és un petit exemple 
per començar, per tant votaran favorablement el dictamen. 
 
El Sr. Canongia i Gerona en resposta a l'esmena "in voce" presentada pel Partit 
Popular, no dubta que el Sr. Arderiu sigui un bon advocat, però aquesta casa té uns 
serveis tècnis que, Déu n'hi do! la seva eficàcia i eficiència, i si els serveis tècnics en 
cap cas han fet un informe desfavorable que pactessin amb el comprador la plusvàlua 
pagar-la l'ajuntament en lloc de fer-ho ell és perquè la llei ho deu permetre, simplement 
per això, és un preu, s'han posat d'acord amb aquest preu i això és tot. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per 21 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC, 2 
GMIC-A-EV i 8 GMCiU) i 3 vots negatius (GMPP). 
 
 
1.6 APROVAR LA DOCUMENTACIÓ CONSTITUTIVA DEL "PROJECTE DE 

RENOVACIÓ TRAMOIES SALA CIUTAT ". 
 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vist el projecte d'obra municipal ordinària redactat pels serveis tècnics municipals, 
anomenat "Projecte de Renovació Tramoies Sala Ciutat", amb un pressupost general 
de QUARANTA-SET MILIONS, SET-CENTES SETANTA-DUES MIL QUATRE-
CENTES QUARANTA-UNA PESSETES (47.772.441,- pts). 
 
Atès que, en aplicació de l'article 12 del Decret 179/1995, de 13 de juny, aprovatori del 



Regalment d'obres, activitats i serveis dels ens locals, l'obra ha de qualificar-se, de 
conformitat amb el parer  de l'arquitecte autor del projecte, com a obra de reparació 
menor. 
 
Atès que el projecte reuneix el contingut mínim fixat a l'article 24 del Decret 179/1995, 
de 13 de juny, en relació a l'article 34, sense que existeixin béns a ocupar en la forma 
definida en l'article 31 del mateix texte legal. 
 
Atès que l'article 37 del repetit Decret 179/1995, disposa que "la tramitació dels 
projectes d'obres locals ordinàries s'ha d'ajustar al procediment següent: a) Acord 
d'aprovació inicial; b) informació pública i notificació individual, si s'escau; ... 
"contemplant l'apartat 6 de l'article esmentat que "per a les obres de  ... reparacions 
menors ..., és suficient que l'òrgan competent de la corporació aprovi la documentació 
a què es refereixen els articles 34 i 35 d'aquest Reglament..." 
 
Atès que l'òrgan municipal competent, als efectes contemplats a l'article 38 del Decret 
179/1995, és el Ple municipal. 
 
Vist l'informe emès per l'arquitecte autor del projecte i pels serveis jurídics municipals 
que s'adjunta al present dictamen.  
 
Aquesta Alcaldia-Presidència ha de proposar que pel Ple municipal sigui adoptat el 
següent 
 
 A C O R D  
 
Aprovar la documentació constitutiva del projecte d'obra de reparació menor redactada 
pels serveis tècnics municipals i anomenada "Projecte de Renovació Tramoies Sala 
Ciutat", amb un pressupost general de QUARANTA-SET MILIONS, SET-CENTES 
SETANTA-DUES MIL QUATRE-CENTES QUARANTA-UNA PESSETES (47.772.441, 
pts.) en aplicació del que disposa l'art. 37.6 del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
aprovatori del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
El Sr. Garcia i Comas,  manifesta que de tots és conegut que hi ha un problema 
estructural a la Sala Ciutat i que hi ha una sèrie d'espectacles, sobretot els teatrals, que 
degut a unes deficiències en unes vigues no permeten realitzar-los. Aquest projecte el 
que pretén és resoldre el problema estructural i també planteja una transformació de tot 
el que és la tramoia per fer un espai amb un recanvi dels mecanismes i millorar totes 
les politges, les corretges per pujar i baixar els decorats i fer teatre amb unes certes 
condicions de seguretat i òptim funcionament. L'objectiu que s'hagi plantejat aquest 
projecte ve perquè, com es veurà en els dos punts més avall, és per la sol.licitud al Pla 
d'Obres i Serveis de la Generalitat, i per això demana el vot favorable. 
 
El Sr. Javaloyes i Vilalta manifesta que votarà favorablement el dictamen ja que 
consideren que els equipaments culturals de què disposa la ciutat de Manresa són 
mínims, per no dir nuls, i consideren prioritari l'arranjament de les tramoies de la Sala 
Ciutat perquè com més aviat estigui equipada pugui funcionar correctament. 
 



Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 24 membres presents. 
 
1.7 APROVAR LA DOCUMENTACIÓ CONSTITUTIVA DEL PROJECTE 

D'ORDENACIÓ PLAÇA DE SANT DOMENEC. 
 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vist el projecte d'obra municipal ordinària redactat pels serveis tècnics municipals, 
anomenat "PROJECTE D'ORDENACIÓ PLAÇA DE SANT DOMÈNEC", amb un 
pressupost general de "QUARANTA-VUIT MILIONS, QUATRE-CENTES SETANTA 
MIL-CENT SETANTA-SET PESSETES (48.470.177,- pts.) 
 
Atès que, en aplicació de l'article 12 del Decret 179/1995, de 13 de juny, aprovatori del 
Regalment d'obres, activitats i serveis dels ens locals, l'obra ha de qualificar-se, de 
conformitat amb el parer  de l'arquitecte autor del projecte, com a obra de reparació 
menor. 
 
Atès que el projecte reuneix el contingut mínim fixat a l'article 24 del Decret 179/1995, 
de 13 de juny, en relació a l'article 34, sense que existeixin béns a ocupar en la forma 
definida en l'article 31 del mateix texte legal. 
 
Atès que l'article 37 del repetit Decret 179/1995, disposa que "la tramitació dels 
projectes d'obres locals ordinàries s'ha d'ajustar al procediment següent: a) Acord 
d'aprovació inicial; b) informació pública i notificació individual, si s'escau; ... 
"contemplant l'apartat 6 de l'article esmentat que "per a les obres de  ... reparacions 
menors ..., és suficient que l'òrgan competent de la corporació aprovi la documentació 
a què es refereixen els articles 34 i 35 d'aquest Reglament..." 
 
Atès que l'òrgan municipal competent, als efectes contemplats a l'article 38 del Decret 
179/1995, és el Ple municipal. 
 
 
Vist l'informe emès per l'arquitecte autor del projecte i pels serveis jurídics municipals 
que s'adjunta al present dictamen.  
 
Aquesta Alcaldia-Presidència ha de proposar que pel Ple municipal sigui adoptat el 
següent 
 
 A C O R D  
 
Aprovar la documentació constitutiva del projecte d'obra de reparació menor redactada 
pels serveis tècnics municipals i anomenada "PROJECTE D'ORDENACIÓ PLAÇA DE 
SANT DOMÈNEC", amb un pressupost general de QUARANTA-VUIT MILIONS, 
QUATRE-CENTES SETANTA MIL CENT SETANTA-SET PESSETES (48.470.177, 
pts.) en aplicació del que disposa l'art. 37.6 del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
aprovatori del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals." 
 
El Sr. Garcia i Comas manifesta que aquest dictamen també és un projecte d'obres 



d'urbanització de l'espai lliure de la Plaça Sant Domènec. El que pretén aquest projecte 
és fer la primera part, resoldre la urbanització de la primera part del que serà la futura 
gran plaça de Sant Domènec, evidentment resol el projecte sense intervenir en l'espai 
del Conservatori. El projecte se cenyeix entre la Plaça Fius i Palà, el que és la Muralla, i 
el petit espai que queda davant del Banc Central. El projecte pavimenta de nou aquesta 
plaça, en la qual no s'havia intervingut des de la desaparició de l'església l'any 36, és 
una plaça on s'hi han anat fent petites intervencions, deslligades entre sí, però que mai 
ha tingut una estructura pensada com tot un conjunt. Aquest espai entenen que 
complirà una funció estratègica perquè és la porta d'entrada, el nucli de relació de 
l'espai d'eixamplament de la ciutat i de l'espai del barri més antic de la ciutat i aquest 
nexe d'unió enllaçarà amb les futures actuacions que s'han de portar a terme dins el 
barri vell. Per tot això, demana el vot favorable. 
 
El Sr. de Puig i Viladrich, manifesta que aquest és un projecte que creu que és 
important per a la ciutat, a part que creuen que és un projecte que ja s'havia reflexionat 
anteriorment i que té el mèrit de ser un projecte que permet fer una obra en què 
d'alguna manera sigui definitiva, l'obra que es fa, la posterior ampliació de la plaça Sant 
Domènec, sobretot amb l'enderrocament del Conservatori, creuen que pot conservar la 
major part d'aquesta obra i per tant aquest és un projecte vàlid que no obligarà després 
a suplantar aquesta obra i no fer inversions en va, per tant votaran favorablement el 
projecte. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 24 membres presents. 
 
1.8 SOL.LICITAR A LA GENERALITAT DE CATALUNYA LA INCLUSIÓ EN EL PLA 

ÚNIC D'OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA, PER AL QUADRIENNI 1996-
1999, DE LES ACTUACIONES DE "PROJECTE DE RENOVACIÓ TRAMOIES 
SALA CIUTAT" I "PROJECTE D'ORDENACIÓ PLAÇA SANT DOMÈNEC". 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atesa la convocatòria per a la formulació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya 
per al quadrienni 1996-1999, efectuada per mitjà de Decret 188/1995, i la normativa 
que, per al seu desplegament, ha dictat el Departament de Governació. 
 
Ateses les actuacions previstes per als propers exercicis, la inclusió de les quals resulta 
possible en el Pla citat. 
 
Com a Alcalde,  proposo al Ple l'adopció del següent 
 
 A C O R D 
 
Primer.- Sol.licitar a la Generalitat de Catalunya (Departament de Governació) la 
inclusió en el Pla Únic d'obres i serveis de Catalunya per al quadrienni 1996-1999 de 
les actuacions que s'expressen a continuació, en els termes de la documentació 
complimentada de la sol.licitud que es lliurarà acompanyant al certificat d'aquest acte, i 
amb les característiques que s'indiquen també a continuació: 
 



Prioritat Actuació   Import Import  Exercici 
      Actuació Subvenció 
----------------------------------------------------------------- 
 1 Projecte renovació 47.772.441 23.886.220 1996 
  tramoies Sala Ciutat. 
 
 2 Projecte ordenació 
  Pl. Sant Domènec 48.470.177 24.235.088 1997 
 
----------------------------------------------------------------- 
 
Segon.- Aprovar els dos informes, emesos per l'Alcalde, que justifiquen l'interès públic 
de les obres a realitzar i les quanties de les subvencions sol.licitades que 
s'acompanyen a aquest dictamen. 
 
 
El Sr. Garcia i Comas manifesta que aquest dictamen és el compliment del que abans 
anunciava al presentar el dictamen de la Sala Ciutat. S'ha considerat oportú que 
aquests dos projectes se sol.licitin dins el Programa d'Obres i Serveis que fa la 
Generalitat de Catalunya, que és quadriennal, la subvenció que la Generalitat atorgarà 
als ajuntaments per als quatre anys següents, i demana el vot favorable. 
 
El Sr. Fontdevila i Subirana intervé per un matís, tot i que també demana el vot 
favorable, sí vol advertir que com a ERC presentaran un contenciós contra aquest 
PUOSC, perquè entre d'altres coses, tot i que han estat a temps de presentar aquests 
projectes, en general per als Ajuntaments de Catalunya, moltes vegades no han tingut 
ni un mes de temps per preparar la línia d'inversions més important que tindran pels 
propers quatre anys, és a dir, per tota la legislatura. Al seu grup li sembla que marcar 
aquestes prioritats amb un termini tant breu pot ser en alguns casos gairebé irracional, 
per no dir injust, i acaba dient que si el mes de setembre tenen pendent el PCAL per 
part de la Diputació, quasi quasi faran el matís semblant a aquest. 
 
El Sr. Oms i Pons, diu que votaran favorablement el dictamen perquè creuen que 
coincideixen plenament que el PUOSC són dues obres que Manresa les necessita i 
són àmpliament desitjades pels ciutadans, per la qual cosa el votaran favorablement. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 24 membres presents. 
 
1.9 APROVAR LA MINUTA DE CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE LA 

DIRECCIÓ GENERAL DE L'ESPORT, LA DIRECCIÓ GENERAL DE SERVEIS 
COMUNITARIS DEL DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I 
L'AJUNTAMENT DE MANRESA, RELATIU A L'0BRA DE MILLORA I 
COBRIMENT DE LA PISTA POLISPORTIVA MUNICIPAL DEL BARRI DE LA 
BALCONADA. 

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



"Atès que l'obra de MILLORA i COBRIMENT DE LA PISTA POLIESPORTIVA 
MUNICIPAL DEL BARRI DE LA BALCONADA és una intervenció sobre un bé 
municipal prevista en el pressupost municipal vigent i que resulta d'interès per a la 
ciutat. 
 
Atès que la incidència esportiva i social d'aquest equipament ha estat valorada molt 
positivament per la Direcció General de Serveis Comunitaris. 
 
Atesa la minuta de conveni lliurada per la Generalitat de Catalunya, als efectes de 
finançar per part d'ambdues administracions el cost d'aquesta obra. 
 
Atès l'article 22.2.j) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim 
local. 
 
Com a Alcalde, proposo al Ple l'adopció del següent: 
 
 A C O R D 
 
Primer.- Aprovar la minuta del conveni de cooperació entre la Direcció General de 
l'Esport de la Generalitat de Catalunya, la Direcció General de Serveis comunitaris del 
Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de 
Manresa, que s'acompanya a aquest dictamen, relatiu a l'obra de MILLORA I 
COBRIMENT DE LA PISTA POLIESPORTIVA MUNICIPAL DEL BARRI DE LA 
BALCONADA. 
 
Segon.- Facultar l'Alcalde, Jordi Valls i Riera, tant àmpliament com sigui legítim, als 
efectes que procedeixei a la signatura del conveni referenciat en la regla anterior, com 
també per a l'execució de tots aquells actes que siguin la seva conseqüència." 
 
Tot seguit, el Secretari llegeix l'esmena de substitució presentada pel mateix proponent 
del dictamen que, transcrita, diu el següent: 
 
"A l'empara del que disposa l'art. 53.e) del Reglament Orgànic Municipal i atenent a la 
proposta de substitució que en data 26 de juliol de 1995 ha comunicat a aquest 
Ajuntament el Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya en 
relació al dictamen 1.9 de l'ordre del dia del Ple extraordinari a celebrar el dia 28 de 
juliol, aquesta Alcaldia-Presidència proposa al Ple, l'adopció del següent 
 
 A C O R D 
 
Substituir, tant del dictamen 1.9 de l'ordre del dia del Ple extraordinari a celebrar el dia 
28 de juliol, com de la minuta de conveni relatiu a l'obra de millora i cobriment de la 
pista poliesportiva municipal del barri de la Balconada, la "Direcció General de Serveis 
Comunitaris", com a part en aquest conveni, per "ADIGSA". 
 
I en l'apartat REUNITS, on diu "D'una altra, el Sr. Josep Anton Fondevila i Nadal, 
Director General de Serveis Comunitaris, actuant per autorització de l'Honorable 
Conseller de Benestar Social, mitjançant Resolució de data " ha de dir "D'una altra, el 



Sr. Josep Anton Fondevila i Nadal, com a Conseller-Delegat d'ADIGSA, empresa 
pública adscrita al Departament de Benestar Social, actuant per acord del Consell 
d'Administració." 
 
El Sr. Collado i Llort manifesta que aquest és un conveni que aquest equip de govern 
es va trobar sobre la taula. En un principi faltaven alguns fils per lligar i fins a aquests 
moments s'ha pogut aconseguir, tal com s'havia acordat per part de l'Ajuntament, es 
pogués trobar la cooperació i la col.laboració de la Direcció General de l'Esport i la 
Direcció General de Serveis Comunitaris de Benestar Social. Creu que és un conveni 
important en el sentit que entre les tres administracions aporten el cost del que és la 
millora i cobriment de la pista polisportiva del barri de la Balconada, manifestar que és 
un acord bo a què s'ha arribat i dir que aquesta esmena que s'hi incorpora és perquè 
en els darrers dies ha arribat una proposta de la Direcció General de Serveis 
Comunitaris perquè se substitueixi Serveis Comunitaris per Conseller-Delegat 
d'ADIGSA, i en aquest sentit no hi havia cap mena d'inconvenient i per això s'incorpora 
aquesta esmena i demana el vot favorable per a aquest conveni de cooperació. 
 
El Sr. de Puig i Viladrich  diu que aquest conveni que es presenta és un conveni 
favorable per a l'Ajuntament de Manresa, sobretot perquè representa temes d'inversió, 
el 80% dels diners arriben a través de dos departaments de la Generalitat i l'altre 20% 
és un diner que posa l'Ajuntament de Manresa. Creu que és un projecte interessant per 
a la ciutat, que aporta a un barri un tipus d'instal.lació útil per a la pràctica esportiva. 
L'experiència d'aquesta mateixa instal.lació s'ha demostrat en un altre barri com és la 
Font dels Capellans i espera que en els propers anys es puguin tenir altres convenis 
que puguin ajudar a millorar les instal.lacions esportives de la ciutat. 
 
Sotmès el dictamen a votació, amb incorporació de l'esmena  de substitució, és aprovat 
per unanimitat dels 24 membres presents. 
 
1.10 APROVAR L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 4/95, DINS 

DEL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT. 
 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que 
no poden demorar-se fins l'exercici de 1996, 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 sense pertorbació 



del servei respectiu per finançar els costos necessaris per atendre diverses obligacions 
que no es poden  
demorar fins a l'exercici de 1996. 
 
Segon.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdits número 4/1995 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". 
 
El Sr. Teixeiro i Macipe manifesta que aquest dictamen proposa una modificació de 
crèdits, la 4/95. Els aspectes més significatius són els següents: A l'Àrea de Serveis 
Personals hi ha un canvi de partides d'1.900.000 pessetes, de Despeses diverses 
Joventut a Altres transferències Joventut per la signatura del conveni de l'organització 
del Saló Campi qui Jugui. En segon lloc, hi ha de Seguretat Ciutadana Policia Local, un 
canvi de partides d'1.700.000 de Seguretat-Subministraments, i de Seguretat-Centres 
de Detenció a Seguretat per material de transports, material d'oficina, mobiliari, i dietes 
per fer front a les despeses que ha comportat l'assistència a 7 aspirants a agents a 
l'Escola de Policia de Mollet del Vallès. Tercer, de Secretaria General, per suplementar 
despeses diverses per valor de 800.000 pessetes davant d'una previsible convocatòria 
electoral, que surten de la partida Òrgans de Govern-Laboral eventual. I quart i últim,  
de l'Àrea de Serveis de Personals, per adquirir una impressora per al Museu Comarcal 
de Manresa, es proposa el canvi de 100.000 pessetes, que és una partida de nova 
creació. 
 
El Sr. Arderiu i Freixa manifesta que el seu grup s'abstindrà en la votació d'aquesta 
modificació de crèdit, per una qüestió de principis. Entenen que la modificació l'únic que 
fa és incrementar la despesa corrent no productiva.    
 
El Sr. Alcalde aclareix que en absolut s'incrementa la despesa amb aquest canvi de 
partides. De tota manera, és el criteri del GMPP. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per 21 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC, 2 
GMIC-A-EV i 8 GMCiU) i 3 abstencions (GMPP). 
 
 
2.- ÀREA D'HISENDA I ADMINISTRACIÓ 
 
2.1 REGIDORIA-DELEGADA D'HISENDA 
 
Pel Sr. Alcalde es disposa el coneixement i debat conjunt dels dictàmens compresos 
en els punts 2.1.1 i 2.1.2 de l'ordre del dia. 
 



2.1.1 DICTAMEN CONJUNT DE LA REGIDORIA-DELEGADA D''HISENDA I DE LA 
REGIDORIA-DELEGADA DE MEDI AMBIENT, SOBRE ADJUDICACIÓ 
DEL CONTRACTE DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL 
SERVEI DE NETEJA DEL PRIMER GRUP DE DEPENDÈNCIES 
MUNICIPALS. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Atès que per acord plenari del dia 18 d'abril de 1995, s'aprovà l'expedient de 
contractació de les concesions administratives del servei de neteja de dos grups de 
dependencies municipals, per un període de 4 anys. 
 
Atès que durant el període de presentació de proposicions, es presentaren 7 
proposicions pel primer grup i 7 proposicions pel segon grup, segons resulta de l'acta 
d'obertura de pliques. 
 
Atès que s'han emès informes per part del Cap de Secció de Política Ambiental i pel 
Cap del Servei d'Hisenda, de conformitat amb els criteris de valoració establerts en la 
clàusula 41 del Plec de Clàusules d'explotació, obtenint la puntuació més alta la 
proposició núm. 7, presentada per la l'entitat mercantil "S.A. ENTRETENIMIENTO Y 
LIMPIEZA (S.A.E.L.)", de conformitat amb el quadre de puntuació i l'informe d'adjudica-
ció adjunt. 
 
El Tinent d'Alcalde Regidor-Delegat d'Hisenda i el Regidor-Delegat de Medi Ambient, 
proposen al Ple de la Corporació l'adopció del següent: 
 
                       A C O R D 
 
1r.- Adjudicar el contracte de la concessió administrativa del SERVEI DE NETEJA DEL 
PRIMER GRUP DE DEPENDENCIES MUNICIPALS, per un període de 4 anys, a 
l'entitat mercantil "S.A. ENTRETENIMIENTO Y LIMPIEZA (S.A.E.L.)" (A-08227860 ca. 
Ramón Turró, 145 - BARCELONA), per un cànon anual de 61.753.656'- PTA (inclòs 
l'I.V.A.), per resultar la proposició  més avantatjosa de les presentades al Concurs 
Públic convocat a l'efecte per anunci publicat en el B.O.E. núm. 136 de 8 de juny de 
1995, en relació a l'expedient de contractació aprovat en sessió plenària de 18 d'abril 
de 1995. 
 
2n.- Requerir a l'adjudicatària "S.A. ENTRETENIMIENTO Y LIMPIEZA (S.A.E.L.)" per a 
que en el termini de 25 dies comptats a partir de la recepció de la notificació d'aquest 
acord, constitueixi la garantia definitiva de 2.129.436'- PTA, a la Caixa de la Corporació 
i presenti el document acreditatiu a la unitat de Contractació i Patrimoni de la Secretaria 
General. 
 
3r.- Tornar la garantia provisional de 1.142.161'- PTA a l'adjudicatària "S.A. 
ENTRETENIMIENTO Y LIMPIEZA (S.A.E.L.)", prèvia la constitució de la garantia 
definitiva i als licitadors exclosos NETEGES MANRESANES, S.L., (B-08794570 ca. 
Castellfollit núm. 16 - Manresa),  LIMINTER, S.A.  (A-43110006  Ronda  Sant  Pau,  29 
entl 1a. - Barcelona), TRANSMERSA, S.A. (A-28990513 ca. Principe de Vergara, 112 - 



Madrid), URBASER, S.A. (A-78999273  Via  Laietana, 33 5è - Barcelona), NETEGES I 
SERVEIS, S.A. (A-58083148 ca. Pintor Ribalta, 5 - Barcelona) i SELMAR, S.A. (A-
08255085 ca. Vinya, 32 - Barcelona). 
 
4t.- 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. 
     
         
5è.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per a la 
complimentació de l'expedient." 
 
2.1.2 DICTAMEN CONJUNT DE LA REGIDORA-DELEGADA D'HISENDA I DE LA 

REGIDORIA-DELEGADA DE MEDI AMBIENT, SOBRE ADJUDICACIÓ 
DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL SERVEI DE NETEJA DEL 
SEGON GRUP DE DEPENDÈNCIES MUNICIPALS. 

 
 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Atès que per acord plenari del dia 18 d'abril de 1995, s'aprovà l'expedient de 
contractació de les concessions administratives del servei de neteja de dos grups de 
dependencies municipals, per un període de 4 anys. 
 
Atès que  durant el període de presentació de proposicions, es presentaren 7 
proposicions del primer grup i 7 proposicions pel segon grup, segons resulta de l'acta 
d'obertura de pliques. 
 
Atès que s'han emès informes per part del Cap de Secció de Política Ambiental i pel 
Cap del Servei d'Hisenda, de conformitat amb els criteris de valoració establerts  en la 
clàusula 41 del Plec de Clàusules d'explotació. 
 
El Tinent d'Alcalde Regidor-Delegat d'Hisenda i el Regidor-Delegat de Medi Ambient, 
proposen al Ple de la Corporació l'adopció del següent: 
 
                      A C O R D 
 
1r.- Adjudicar el contracte de la concessió administrativa del SERVEI DE NETEJA DEL 
SEGON GRUP DE DEPENDENCIES MUNICIPALS, per un període de 4 anys, a 
l'entitat mercantil "LIMPIEZAS DEYSE, S.L." (B-08383085 ca. Lleida, 1 y 5 - Manresa), 
per un cànon anual de 64.217.704'- PTA (inclòs l'I.V.A.), per resultar la proposició més 
avantatjosa de les presentades al Concurs Públic convocat a l'efecte per anunci 
publicat en el B.O.E. núm. 136 de 8 de juny de 1995, en relació a l'expedient de 
contractació aprovat en sessió plenària de 18 d'abril de 1995. 
 
2n.- Fer constar que  l'import adjudicat és el resultat de corregit l'error aritmètic observat 
en comptabilitzar el nombre total d'hores de vidrier a l'Escola d'Adults, que figura al full 
núm. 59 del sobre 2 de la proposició presentada per l'adjudicatari. 



 
3r.- Requerir a l'adjudicatària "LIMPIEZAS DEYSE, S.L." per a que en el termini de 25 
dies comptats a partir de la recepció de la notificació d'aquest acord, constitueixi la 
garantia definitiva de 2.214.404'- PTA, a la Caixa de la Corporació i presenti el 
document acreditatiu a la Unitat de Contractació i Patrimoni de la Secretaria General. 
 
4t.- Tornar la garantia provisional de 1.135.859'- PTA a l'adjudicatària "LIMPIEZAS 
DEYSE, S.L.", prèvia la constitució de la garantia definitiva i als licitadors exclosos, 
LIMINTER, S.A. (A-43110006 Ronda Sant Pau, 29 entl. 1a. - Barcelona), 
TRANSMERSA, S.A. (A-28990513 ca. Principe de Vergara, 112 - Madrid), URBASER, 
S.A. (A-78999273 Via Laietana, 33 5è - Barcelona), NETEGES I SERVEIS, S.A. (A-
58083148 ca. Pintor Ribalta, 5 - Barcelona), SELMAR, S.A. (A-08255085 ca. de la 
Vinya, 32 - Barcelona) i SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZAS, S.A. (A-
083506212 ca. Acer, 30-32 3r 2a - Barcelona). 
 
5è.- 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. 
 
6è.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per a la 
complimentació de l'expedient." 
 
 
Tot seguit, el Secretari dóna compte de l'esmenta de substitució, presentada també 
conjuntament pel Regidor-Delegat d'Hisenda i pel Regidor-Delegat de Medi Ambient 
que, transcrita, diu el següent: 
 
                    ESMENA DE SUBSTITUCIO 
 
 
" Atès que la part resolutòria del dictamen inclòs amb el número 2.1.2 de l'ordre de la 
sessió de caràcter extraordinari del ple de la corporació a celebrar el dia 28 de  juliol de 
1995 preveu l'adjudicació del contracte de la concessió del servei de neteja del Grup II 
de dependències municipals a favor de l'entitat mercantil LIMPIEZAS DEYSE, S.L. 
 
Atès que part de la fonamentació d'aquest acord es justificava bàsicament en 
l'existència d'un error aritmètic detectat pels serveis tècnics municipals, en la proposició 
núm. 1 presentada per LIMPIEZAS DEYSE, SL, observat en comptabilitzar en el 
nombre tota 
 d'hores de vidrier a l'Escola d'Adults. 
 
Atès que inicialment els serveis tècnics van estimar la diferència a la baixa que 
suposava l'error indicat en unes 800.000'- PTA, la qual cosa incidia en una major 
puntuació de l'oferta de LIMPIEZAS DEYSE, SL, en l'apartat de baixa del preu anual 
màxim. 
 
Atès que mitjançant instància de referència registre d'entrada núm. 13749, presentada 
per "LIMPIEZAS DEYSE, SL", s'ha constatat que la diferència és de 372.791'- PTA i 



per tant no varia la puntuació que obté l'oferta número 1. 
 
En base al que s'ha exposat, el Tinent d'Alcalde Regidor-delegat d'Hisenda i el 
Regidor-delegat de Medi Ambient, proposen al Ple de la Corporació la següent esmena 
de substitució de la part resolutòria del dictamen, la qual quedarà redactada de la 
següent manera: 
 
1r.- Adjudicar el contracte de la concessió administrativa del SERVEI DE NETEJA DEL 
SEGON GRUP DE DEPENDENCIES MUNICIPALS, per un període de 4 anys, a 
l'entitat mercantil "SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A." (A-08350621 ca. 
Acer, 30-32 3r 2a - Barcelona), per un cànon anual de 63.258.453'- PTA (inclòs l'I.V.A.) 
(OFERTA VARIANT), per resultar la proposició més avantatjosa de les presentades al 
Concurs Públic convocat a l'efecte per anunci publicat en el B.O.E. núm. 136 de 8 de 
juny de  1995, en relació a  l'expedient de contractació aprovat en sessió plenària de 18 
d'abril de 1995. 
 
2n.- Requerir a l'adjudicatària "SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A." per a 
que en el termini de 25 dies comptats a partir de la recepció de la notificació d'aquest 
acord, constitueixi la garantia definitiva de 2.181.326'- PTA, a la Caixa de la Corporació 
i presenti el document acreditatiu a la Unitat de Contractació i Patrimoni de la 
Secretaria General. 
 
3r.- Tornar la garantia provisional de 1.135.859'- PTA a l'adjudicatària " SERVICIOS 
ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A.", prèvia la constitució de la garantia definitiva i als 
licitadors exclosos LIMPIEZAS DEYSE, S.L. (B-08383085 ca. Lleida, 1-5 - Manresa), 
LIMINTER, S.A. (A-43110006 Ronda Sant Pau, 29 entl. 1a - Barcelona), 
TRANSMERSA, S.A. (A-28990513 ca. Principe de Vergara, 112 - Madrid), URBASER, 
S.A. (A-78999273 Via Laietana, 33 5è - Barcelona), NETEGES I SERVEIS, S.A. (A-
58083148 ca. Pintor Ribalta, 5  - Barcelona) i SELMAR, S.A. (A-08255085 ca. de la 
Vinya, 32 - Barcelona). 
 
4t.- 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. 
 
5è.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per a la 
complimentació de l'expedient." 
 
Intervé el Sr. Mas i Font i manifesta que en aquests moments, fan bo allò que van 
aprovar en el plec de clàusules de l'expedient de contractació i l'obertura de tràmit 
d'informació pública per la concessió de neteges dels grups primer i segon. Aquest 
acord de Ple va tenir lloc el 18-4-95 i es va adoptar per unanimitat dels presents. Va 
seguir la tramitació corresponent, la publicació dels anuncis, la presentació de 
proposicions, l'obertura de pliques i va ser informat per les Comissions tant d'Hisenda 
com de Política Ambiental el 25 del corrent. Tots dos neixen del mateix Plec de 
clàusules i es troben adjudicant a l'oferta més avantatjosa, amb major puntuació en el 
grup primer, a l'empresa SAEL i en el segon dictamen, han hagut de presentar una 
esmena, degut a què els informes tècnics i econòmics situaven les puntuacions en una 



situació d'empat i atès que es va detectar un error material en les pliques que portava 
l'empresa DEYSE, que en el cas de la subsanació segons indicacions i estimacions 
tècniques suposava l'aportació d'1 punt més en la valoració econòmica global de la 
plica. Per tant, aquesta va ser una rectificació que se li va demanar a la pròpia empresa 
perquè ni els serveis tècnics ni l'ajuntament podien procedir a aquesta rectificació, 
rectificació que, en el benentès i per la siutació de temps que tenien en aquells 
moments, va haver de passar per les pròpies comissions i presentant en aquest Ple en 
aquesta situació. Un cop aportada la rectificació per la pròpia empresa, va resultar ser 
insuficient, molt menor a la que s'estimava en un principi pels propis serveis tècnics. 
Això va fer que aquella situació d'empat teòric que hi havia en aquell moment, passés a 
una situació d'avantatge per part de l'empresa SELSA, que amb igualtat de puntuació 
tècnica, era la millor econòmica i més avantatjosa per aquesta ciutat. Per això han 
portat l'esmena en aquest Ple per adjudicar aquesta contractació. 
 
Sotmès a votació el dictamen 2.1.1, és aprovat per 13 vots afirmatius (8 GMS, 3 
GMERC i 2 GMIC-A-EV) i 11 abstencions ( 8 GMCiU i 3 GMPP) . 
 
Sotmesa a votació l'esmena de substitució al dictamen 2.1.2, és aprovada per 13 vots 
afirmatius (8 GMS, 3 GMERC i 2 GMIC-A-EV) i 11 abstencions (8 GMCiU i 3 GMPP). 
 
Com a conseqüència del resultat d'aquesta votació, el Sr. Alcalde declara que decau el 
dictamen i, per tant, es declara acordat: 
 
1r.- Adjudicar el contracte de la concessió administrativa del SERVEI DE NETEJA DEL 
SEGON GRUP DE DEPENDENCIES MUNICIPALS, per un període de 4 anys, a 
l'entitat mercantil "SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A." (A-08350621 ca. 
Acer, 30-32 3r 2a - Barcelona), per un cànon anual de 63.258.453'- PTA (inclòs l'I.V.A.) 
(OFERTA VARIANT), per resultar la proposició més avantatjosa de les presentades al 
Concurs Públic convocat a l'efecte per anunci publicat en el B.O.E. núm. 136 de 8 de 
juny de  1995, en relació a  l'expedient de contractació aprovat en sessió plenària de 18 
d'abril de 1995. 
 
2n.- Requerir a l'adjudicatària "SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A." per a 
que en el termini de 25 dies comptats a partir de la recepció de la notificació d'aquest 
acord, constitueixi la garantia definitiva de 2.181.326'- PTA, a la Caixa de la Corporació 
i presenti el document acreditatiu a la Unitat de Contractació i Patrimoni de la 
Secretaria General. 
 
3r.- Tornar la garantia provisional de 1.135.859'- PTA a l'adjudicatària " SERVICIOS 
ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A.", prèvia la constitució de la garantia definitiva i als 
licitadors exclosos LIMPIEZAS DEYSE, S.L. (B-08383085 ca. Lleida, 1-5 - Manresa), 
LIMINTER, S.A. (A-43110006 Ronda Sant Pau, 29 entl. 1a - Barcelona), 
TRANSMERSA, S.A. (A-28990513 ca. Principe de Vergara, 112 - Madrid), URBASER, 
S.A. (A-78999273 Via Laietana, 33 5è - Barcelona), NETEGES I SERVEIS, S.A. (A-
58083148 ca. Pintor Ribalta, 5  - Barcelona) i SELMAR, S.A. (A-08255085 ca. de la 
Vinya, 32 - Barcelona). 
 
4t.- 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. 
 
5è.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per a la 
complimentació de l'expedient." 
 
 
Havent-se tractat ja tots els assumptes de l'ordre del dia, el Sr. President aixeca la 
sessió, quan són les 21 h i 25 min, de tot el qual com a Secretari certifico, i queda estès 
en els fulls del paper segellat de la Generalitat núm. ...... i correlativament fins el ........ 
 
EL SECRETARI      L'ALCALDE 


