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Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el dia 28 
de juliol de 1997. Es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit es diran, a 
l'objecte de portar a terme la sessió del Ple de la Corporació núm. 13, amb 
caràcter extraordinari i  urgent, en primera convocatòria. 
 
ASSISTENTS 
    Alcalde-President 
 
    Il.lm. Sr. Jordi Valls i Riera 
      
    Tinents d'Alcalde 
 
    Sr. Ramon Fontdevila i Subirana 
    Sr. Joaquim Collado i Llort 
    Sr. Josep Ramon Mora i Villamate 
    Sr. Joan Canongia i Gerona 
    Sr. Joaquim Garcia i Comas 
    Sr. Eduard Teixeiro i Macipe 
    Sr. Carles Esclusa i Espinal 
 
    Regidors 
 
    Sra.Emma Vila i Esteban 
    Sr. Jacint Carrió i Vilaseca 
    Sr. José Empez i Garcia 
    Sr. Magí Mas i Font 
    Sr. Antoni Casserras i Gasol 
    Sr. Pere Oms i Pons 
    Sra.Ma. Rosa Riera i Monserrat 
    Sr. Francesc Iglesias i Sala    
    Sr. Jordi López i Costa 
    Sr. Josep Rueda i Cruz 
    Sr. Carles Anguela i Sant 
    Sr. Josep Ma. Clotet i Feliu    
    Sra. Imma Torra Bitlloch     
    Sr. Lluís Serracanta Cortés 
    Sr. Antonio Arderiu i Freixa    
    Sr. Xavier Javaloyes i Vilalta 
 
    Secretari General  
    
    Sr. Miquel Corbella Pijuan 
 
    Interventor 
 
    Sr. Josep Trullàs Flotats 
 
 
 
ABSENT JUSTIFICAT  
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    Sr. Joaquim Sotoca i Cornet  
    
El Sr. Antonio Arderiu i Freixa s’incorpora a la sessió en el coneixement del punt 
2 de l’ordre del dia. 
  
Oberta la sessió per la Presidència, essent les 20 h i  35 min, i després de 
comprovar el quòrum d'assistència necessari perquè pugui ser iniciada, es 
procedeix tot seguit a conèixer els assumptes compresos en l'ordre del dia 
següent: 
 
1.- PRONUNCIAMENT DEL PLE SOBRE LA URGÈNCIA DE LA 

CONVOCATÒRIA I, SI S’ESCAU, RATIFICAR-LA. 
 
El President sotmet a votació  la urgència de la convocatòria, la qual resulta 
aprovada per unanimitat dels 23 membres presents i, per tant, queda 
ratificada. 
 
2.- CANVI DE DENOMINACIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’IC-A-EV. 
 
Es fa constar que en el coneixement d’aquest punt s’incorpora a la sessió el 
Sr. Antonio Arderiu i Freixa. 
 
El Secretari dóna compte del dictamen de l’Alcalde, de data 28-7-97, que 
transcrit diu el següent: 
 
“Vista la declaració presentada en data 28-7-97, pel Sr. Josep Ramon Mora i 
Villamate, portaveu del Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya - 
L’Assemblea d’Unitat Popular - Els Verds  (GMIC-A-EV), comprensiva de la 
decisió presa per l’esmentat grup, en el sentit que, d’ara en endavant, 
passarà a denominar-se Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya - Els Verds 
(GMIC-EV). 
 
Vista la normativa aplicable, continguda essencialment a l’art. 48 de la Llei 
8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, a l’art. 40 del 
Reglament Orgànic Municipal i a l’art. 23 del ROF, aprovat per RD 
2568/1986, de 28 de novembre. 
 
Per tot això, proposo al Ple Corporatiu l’adopció del següent 
 
 

ACORD 
 
 
De conformitat amb la declaració presentada en data 28-7-97, pel Sr. Josep 
Ramon Mora i Villamate, portaveu del Grup Municipal d’Iniciativa per 
Catalunya - L’Assemblea d’Unitat Popular - Els Verds (GMIC-A-EV), 
DECLARAR que l’esmentat grup municipal, d’ara en endavant, passarà a 
denominar-se  Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya - Els Verds (GMIC-
EV).” 
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Intervé el Sr. Mora i Villamate  i manifesta que al llarg dels darrers dies han 
emplaçat a l’Assemblea d’Unitat Popular  i al company i regidor Antoni 
Casserras, com a membres de la coalició d’IC-A-EV, a la clarificació  i debat 
al voltant de tres qüestions que, com a Iniciativa consideren que són de 
fonamental importància. La primera d’aquestes qüestions fa referència a la 
desautorització per part de l’AUP del vot favorable que el regidor Antoni 
Casserras va fer a la moció del Ple extraordinari relativa al segrest i posterior 
assassinat del Sr. Miguel Angel Blanco. La segona qüestió, sobre la qual 
també han demanat debat i clarificació, fa referència a la necessària 
coherència que ha d’existir entre les actuacions del Sr. Antoni Casserras com 
a regidor i les posicions que públicament manifesti l’Assemblea al respecte 
de les seves actuacions. En tercer lloc, han demanat la necessitat de 
clarificar quina és la voluntat explícita per part de l’AUP de donar suport a la 
feina municipal de la coalició, al treball dels dos regidors de la coalició, al 
pacte de govern establert a la ciutat amb els seus socis del Partit Socialista i 
d’Esquerra Republicana. Com a resultat de les diverses reunions que han 
mantingut amb representants de l’Assemblea d’Unitat Popular, de diverses 
converses que han mantingut amb el regidor Antoni Casserras  i  un cop 
valorat el comunicat de premsa últim que coneixen, emès per l’Assemblea 
ahir, dia 27, creuen que cal constatar el següent: 
En primer lloc, pel que fa referència a la desautorització del regidor Antoni 
Casserras, l’Assemblea d’Unitat Popular manifesta en el comunicat esmentat, 
que dóna suport incondicional a la seva continuïtat, però no es manifesta en 
absolut respecte del seu suport o manca de suport al que ha estat la seva 
actuació fins ara. A banda d’aquesta qüestió, consideren que existeixen 
divergències fonamentals entre les dues formacions polítiques pel que fa a 
l’anàlisi del què és el terrorisme i el paper que han de jugar els partits i les 
institucions democràtiques en aquesta qüestió. Respecte dels altres dos 
temes que ha esmentat abans, és a dir, la necessitat de coherència entre les 
actuacions del regidor i les posicions públiques de l’Assemblea i la necessitat 
d’explicitar el suport a la tasca de govern, ha de dir que en les posicions 
manifestades per l’Assemblea es constata, d’una banda, la manca de 
sintonia política i organitzativa entre el regidor Antoni Casserras i l’Assemblea 
i, d’altra banda, entre l’Assemblea i Iniciativa. També es constata la manca 
de garanties que els permetin assegurar que podran conjuminar en el futur la 
discrepància legítima amb la necessitat de continuar avançant en el treball 
conjunt de transformació real de la ciutat.  
Per altra banda, l’Assemblea manifesta la necessitat que tenen de disposar 
de més temps per continuar un debat a l’interior de l’Assemblea respecte 
d’aquests dos temes esmentats. 
En tercer lloc, constata que l’AUP, al llarg d’aquest afer, ha actuat “de facto” 
com si la coalició d’Iniciativa-Els Verds no existís, ja que en cap moment han 
tingut oportunitat de debatre les seves posicions prèviament al moment de 
fer-les públiques. Per tant, des d’Iniciativa entenen que la coalició ha arribat a 
una situació de col.lapse. En aquesta situació, entenen que una posició 
política més responsable no és contemporitzar, no és amagar el cap sota 
l’ala, no és tampoc fer fugues cap endavant com si els problemes no 
existissin, i tampoc és políticament responsable dedicar-se a cercar víctimes i 
culpables. Creuen que el que cal fer, des d’una posició política responsable 
és intentar donar carta de naturalesa legal i política al que de fet és una 
situació de fets consumats. Per tant, des d’aquest punt de vista, Iniciativa 
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considera que ha de donar per finalitzada la coalició amb l’Assemblea 
d’Unitat Popular; de tota manera, fan explícita la voluntat de reiniciar el diàleg 
en el moment en què l’Assemblea consideri que està en disposició d’aportar 
elements nous en relació amb els temes que han estat objecte de debat. En 
coherència amb aquesta posició, Iniciativa considera que cal procedir, i per 
això ho proposa al Ple, al canvi de nom, de manera que a partir d’ara el grup 
municipal passi a denominar-se Grup Municipal d’Iniciativa - Els Verds. És 
per això, que demana el vot favorable. 
   
Intervé el Sr. Casserras i Gasol  i manifesta que, segurament, aquesta és la 
situació políticament més dura que aquest regidor afronta al llarg del temps 
que ha durat fins ara la legislatura, i és dura per les circumstàncies que han 
portat fins a aquest punt. Entenen que les circumstàncies que s’han produït al 
voltant d’aquesta situació vénen presidides per una campanya de 
criminalització que s’ha emprès des d’un grup municipal d’aquest Ajuntament 
contra l’Assemblea d’Unitat Popular i contra aquest regidor en relació a les 
posicions respecte a què passa a Euskadi i com s’ha de resoldre el què 
passa a Euskadi. Una campanya que ell entén que ha estat molt baixa, molt 
bruta, i que ha arribat a tenir un exponent en un comunicat del propi grup 
municipal que espera i desitja que en algun moment se’n faci algun tipus de 
retractació, perquè li sembla que no són admissibles els conceptes que allà 
s’hi abocaven ni abocar el linxament polític o la cacera de bruixes, si no volen 
dir una paraula tan forta, a l’entorn de les posicions d’aquest regidor i, en 
definitiva, potser també de l’Assemblea.  
Ja saben que el conflicte que viu Euskadi és molt dolorós, té moltíssimes 
víctimes, moltíssimes, no només les que de vegades els destaquen els 
mitjans de comunicació, i que prendre posició és molt difícil perquè,  a més, 
la penúltima tràgica mort que hi ha hagut a Euskadi ha estat aprofitada per 
crear un clima no només de beneir la política de l’Estat respecte a aquest 
tema, sinó d’induir una autèntica situació de cacera de bruixes que també ha 
tingut el seu reflex en aquesta ciutat. Més enllà que això ho estigui dient el 
representant de la part afectada per aquesta situació, per aquesta campanya, 
els agradaria fer reflexionar sobre el fet que arribar en aquests nivells, sigui 
en aquest tema o sigui en un altre, és molt perillós, perquè enverina el clima 
polític i fa impossibles coses que potser en altres circumstàncies serien 
possibles.  
Deplora que els fins d’aquí pocs minuts socis de l’equip de govern s’hagin 
deixat arrossegar o pressionar per aquest clima, un clima que és cert que ha 
tingut un gran suport “mediàtic” i que, d’alguna manera, se’ls exclou de la 
coalició, bàsicament creu que aquest és el tema central que ha portat a la 
situació que tenen aquí i, d’altra banda, l’Assemblea d’Unitat Popular es veu 
desplaçada a l’oposició, es veu desplaçada a l’oposició per una discrepància 
en un tema de política general, no pas de política local, quan entenien que hi 
havia un marge per la discrepància en temes de política general, tal com 
contemplava el pacte de govern. Tot i que es veuen desplaçats a l’oposició, 
evidentment no per això els referents polítics de l’Assemblea d’Unitat Popular 
han de variar substancialment. L’AUP fa dos anys que va apostar per un 
determinat tipus de govern municipal, un govern progressista, d’esquerres, 
que cadascú li digui com vulgui, i va donar suport i col.laboració en 
l’elaboració d’un Pla Director d’Objectius que per l’AUP segueix tenint la 
mateixa validesa avui que fa tres setmanes. Per tant, en qualsevol cas, en la 
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posició que estigui l’AUP, ara al govern, més endavant a l’oposició, no 
deixarà de prestar suport a aquesta política i no deixarà de prestar suport a 
aquest tipus de majoria, encara que se’n vegin exclosos. Aquesta situació és 
políticament dura i és també humanament dura, perquè durant dos anys ha 
estat implicat a fons en les tasques de govern, ha col.laborat estretament 
amb l’equip de govern, s’ha trobat amb un clima de treball força positiu i, a 
més a més, lògicament, per poder desenvolupar la seva tasca, ha comptat 
amb el suport del personal d’aquesta Casa en tots aquells afers que tenien 
alguna connexió amb les dues regidories que ell dirigia. Per tant, simplement 
vol constatar que no és una situació gens fàcil, però ja saben que la política 
és dura, que hi ha posicions que potser són molt difícils de defensar, o més 
que difícils de defensar, si van molt contracorrent tenen una gran hostilitat, 
però els polítics també han de ser coherents i el que no poden es deixar-se 
portar per campanyes determinades a portar les coses cap una banda o cap 
a una altra, en la mesura del possible; no sempre és possible però sí que 
com a mínim és un dels compromisos que qualsevol persona que estigui 
posada en política ha d’assumir. 
 
Intervé el Sr. Fontdevila i Subirana  i manifesta que avui, com a membres 
de l’equip de govern, ERC donarà suport a l’acord de transformació del grup 
IC-AUP-EV i la posterior revocació de les competències del regidor Antoni 
Casserras, amb alguns comentaris, però. En primer lloc, des d’ERC, voldria 
deixar constància i elogi de la tasca i de la dedicació d’Antoni Casserras al 
capdavant de la regidoria d’Ensenyament i Joventut aquests últims dos anys. 
I encara més, vol manifestar totes les coincidències que fins fa pocs dies, en 
les seves converses, arran d’aquests fets d’Èrmua, van trobar, des de la 
condemna inicial manifestada en aquesta Ple fins a la denúncia de la 
utilització tergiversada d’algunes manifestacions de rebuig popular. Amb tot, 
des del seu punt de vista, sorprenentment, la posterior desautorització per 
part de l’AUP al posicionament del regidor en el Ple del passat 12 de juliol, 
creu que va introduir elements de desestabilització que, lluny de superar-se, 
al  llarg d’aquests dies s’han anat agreujant i avui com a membres d’aquest 
equip de govern, donarien suport a aquest acord. Ara bé, matisa que això 
suposa,  i cal admetre-ho, una certa fractura de l’equip de govern, en tant que 
l’AUP, fins avui, no ha manifestat la seva condemna a la violència, com a 
forma de lluita democràtica, tot i que des del punt de vista d’ERC cal 
condemnar-la, l’exerceixi qui l’exerceixi. Ara bé, insisteix, que això no suposi 
callar davant de la manipulació, de la criminalització, dels oportunismes o de 
l’espanyolització flagrant en què  s’ha transformat, precisament, el crim 
d’Èrmua. Tot és cert, però en qualsevol cas arriben a la conclusió que avui no 
estan parlant tant d’opcions polítiques sinó d’un dret humà, no és una 
divergència en el programa, sinó un punt bàsic, en definitiva, el que 
n’anomenen el respecte a la vida i això vol dir a totes les vides, defensin 
l’opció que defensin. No és doncs una qüestió política, sinó una qüestió 
humana.  
Un segon matís que voldria plantejar fruit d’un debat llarg d’aquests últims 
dies, aquestes últimes hores, que des d’ERC consideren que va ser serè, 
que encara van realitzar fins ahir a la nit, o fins avui aquesta matinada, és 
que no hi ha hagut cap plantejament obert sobre el cartipàs, i aquesta és una 
qüestió que cal tenir en compte i tot i que el regidor Antoni Casserras queda 
fora de l’equip de govern, voldrien demanar que continuï per part de l’AUP 
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aquesta reflexió que la mateixa Assemblea demanava poder continuar 
exercint. I certament, aquesta reflexió s’hauria de continuar exercint encara 
que ara sigui des de fora del govern. Cal valorar el tracte que hi ha hagut 
entre els socis de la coalició, cal valorar el tracte que hi ha hagut amb la resta 
de membres del govern i, fins i tot, entre ells mateixos. Potser amb l’excepció 
que els debats d’aquesta darrera setmana, concretament, no han estat gaire 
debats, sinó una qüestió de telefonades i de comunicats i contracomunicats. 
Encara creuen que les persones tenen molta capacitat de reflexió, si més no, 
fins el proper mes de setembre; de vegades, calen plantejaments una mica 
més valents, sense ambigüitats, que possibilitin noves maduracions i, si se li 
permet dir-ho, que també estalviï màrtirs. No es poden simplificar els debats, 
ni tampoc es pot menysvalorar la importància de la feina feta, la impossibilitat 
d’intervenir directament a la ciutat i encara de fer possible moltes altres 
opcions de futur. Per tot plegat, des d’ERC també votaran a favor d’aquest 
acord, sabent que potser de moment és un punt sense retorn, però amb 
l’esperança que en el futur continuaran retrobant nous espais de 
coincidència. 
 
Intervé el Sr. Canongia i Gerona  i diu que com a portaveu del Grup 
Municipal Socialista voldria manifesta que des del Partit dels Socialistes de 
Catalunya entenen, comparteixen i donen suport a aquesta decisió presa per 
Iniciativa per Catalunya, ja que és l’única solució políticament possible, 
donats els lamentables esdeveniments d’aquests dies. 
 
El Sr. Oms i Pons manifesta que al tractar-se d’un afer que en aquests 
moments, concretament, afecta a l’equip de govern, s’abstindran en la 
votació, per considerar que aquesta tema, aquesta dictamen, és una opció de 
l’equip de govern. 
 
Intervé el Sr. Casserras i Gasol  i diu que, a risc de ser reiteratiu, voldria 
recordar que ell sempre ha dit el mateix sobre el tema que plana sobre 
aquesta situació, i és que rebutja i lamenta tots els sofriments que es 
produeixen al País Basc, però tots, i no obstant això no entén que hagi de 
donar suport a determinats plantejaments polítics que entenen que no porten 
enlloc, i aquesta és l’actitud que aquí sempre s’ha manifestat, ja que aquí 
algú hagi pogut entendre que això es posava en dubte, ha de quedar ben 
clar: el fet que apostin perquè es busquin vies polítiques per solucionar 
aquesta tragèdia, no treu el que acaba de dir, i entenen que això no ha de 
donar peu a què se’ls criminalitzi de la manera que es fa. Simplement volia 
matisar això. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 12 vots afirmatius (8 GMS, 3 
GMERC, i 1 Sr. Mora ), 1 vot negatiu ( Sr. Casserras-) i 11 abstencions ( 9 
GMCiU i 2 GMPP). 
 
3.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DICTAT EN DATA 

28-7-97, SOBRE REVOCACIÓ DE LES DELEGACIONS 
CONFERIDES MITJANÇANT DECRET D’ALCALDIA DE DATA 28-6-
95, AL REGIDOR ANTONI CASSERRAS I GASOL. 
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El Secretari dóna compte del Decret de l’Alcalde, de data 28-7-97, que 
transcrit diu el següent: 
 
“ Atesa la situació generada per les manifestacions del regidor delegat sr. 
Antoni Caserras i Gasol, així com de l’Assemblea d’Unitat Popular, es 
considera convenient des d’aquesta Alcaldia la revocació de les atribucions 
delegades per Decret d’Alcaldia del dia 28 de juny de 1995, per la necessitat 
de confiança que precisa l’execució de funcions delegades. 
 
Atès que l’article 13.6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del  Règim 
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú, disposa que la delegació serà revocable en qualsevol moment per 
l’òrgan que l’hagi conferit, i en el mateix sentit, l’article 116 del R.D. 
2.568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals. 
 
L’Alcalde-President, en ús de les atribucions que tinc legalment conferides, 
HE RESOLT: 
 
1r.- REVOCAR la delegació conferida per Decret d’Alcaldia del dia 28 de juny 
de 1995, en concret el punt 1.B.b., a través del que es delegaven atribucions 
en el regidor delegat d’ensenyament i joventut, sr. Antoni Caserras i Gasol, i 
per tant es deixa sense efecte, així com qualsevol altra previsió del Decret 
esmentat que afecti la concreta delegació que es revoca. Aquesta delegació 
tindrà efectes a partir del dia d’avui, 28 de juliol de 1997. 
 
2n.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.” 
 
L’Alcalde intervé dient que, atès que es tracta de donar compte d’aquest 
Decret i que no és objecte de votació, i atès que ha estat signat per l’Alcalde, 
voldria explicar els motius que han portat a aquesta decisió. Avui, com a 
Alcalde, ha pres la decisió de revocar les delegacions conferides al regidor 
Casserras, i això ha estat motivat, en primer terme, perquè en el dia avui s’ha 
produït el trencament de la coalició entre IC-AUP-EV, passant aquesta 
coalició a denominar-se IC-EV. Això ha estat producte, tal com s’ha 
manifestat, de dos elements: un és el de la desconfiança i l’altra és el de la 
clarificació. El de la desconfiança perquè sembla ser que en el seu moment, 
dins l’àmbit de la coalició IC-AUP-EV, hi havia un procés de reflexió obert, 
sobre el qual ja ha fet esment el Sr. Mora quins eren els tres elements de 
discussió que es produïen, en el qual, en el rerafons, el que hi havia era una 
reflexió sobre la necessitat o no d’aprofundir més en el pacte de govern que 
en aquests moments existeix a la ciutat de Manresa. El fet de l’assassinat al 
País Basc del regidor Miguel Angel Blanco i la presa de posicionament per 
part del Ple de l’Ajuntament i, evidentment, per part del regidor Casserras, i 
les posicions que s’havien produït a través de diferents comunicats per un 
dels integrants de la coalició IC-AUP-EV, possiblement va accelerar tot 
aquest procés. Aquest procés també va quedar accelerat amb una posterior 
desautorització que es va realitzar sobre l’acord que havia pres el Ple 
d’aquesta Corporació el passat 12 de juliol del 97, en què hi havia una 
desautorització al vot que s’havia realitzat per un dels membres de 
l’esmentada coalició. Això va comportar, com tots saben, un requeriment per 
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part d’IC, com a element integrant d’aquesta coalició, i també per part 
d’aquesta Alcaldia, de clarificar quina de les dues posicions s’entenia que era 
la de la coalició. Creu que en tot aquest procés ha quedat bastant clar quina 
és la posició d’IC; el que no ha quedat suficientment clarificat és quina és la 
posició de l’AUP respecte aquesta qüestió, independentment d’un procés de 
desconfiances que, de vegades, poden ser absolutament lògiques i legítimes 
que existeixin en qualsevol tipus de coalició. Aquesta clarificació, en el 
rerafons, implica o comporta una interpretació no tan sols del procés basc, 
sinó una interpretació sobre la declaració dels drets humans. Creu que poden 
haver-hi diferents posicionaments respecte el conflicte del País Basc, hi ha 
una part d’aquesta Corporació que interpreta d’una forma determinada una 
situació i hi ha una part que ho interpreta d’una altra. Més enllà d’això, 
insisteix, aquest no és únicament i exclusivament el nucli central, sinó que el 
nucli central és produeix també amb un procés de desconfiança. 
També vol manifestar la seva satisfacció com a Alcalde, i creu que també és 
el sentiment de tot l’equip de govern, respecte de la feina que ha realitzat el 
regidor Casserras, tant des d’un punt de vista polític com des d’un punt de 
vista personal: la relació que s’ha produït dins de l’àmbit de l’equip de govern 
entre tots els integrants ha estat certament cordial. Més enllà, però, que les 
relacions políticament puguin ser correctes i les personals puguin arribar a 
ser cordials, hi ha decisions que un o un grup de persones ha de prendre. En 
qualsevol moment de la vida un pren decisions que estan emmarcades amb 
diferents components i amb diferents elements, en política també és així. I 
creuen que amb tots els components que comporta la decisió que avui 
prenen, elements polítics, elements d’interès general de la ciutat, sentiments, 
consciència de tots i cadascun dels regidors que estan aquí, creuen que s’ha 
pres la millor decisió per la ciutat, malgrat les contradiccions i malgrat les 
relacions humanes que existeixen entre tots ells; malgrat tot, la política 
continua sent i ha de continuar sent relacions humanes, conviccions, però 
també relacions humanes, i creu que les han tingut. Insisteix, en aquesta 
decisió hi ha elements polítics, hi ha elements d’interès general, hi ha 
sentiments, hi ha consciència i, en definitiva, creuen que és la millor decisió 
per la ciutat. 
 
 4.- RETIRAR EL RÈGIM DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA AL REGIDOR 

ANTONI CASSERRAS I GASOL. 
 
El Secretari dóna compte del dictamen de l’Alcalde, de data 28-7-97, que 
transcrit diu el següent: 
 
“ Atès que pel ple de la Corporació del dia 7 de juliol de 1995 es van adoptar 
diversos acords relatius a l’atorgament del règim de dedicació exclusiva per a 
diversos regidors de l’Ajuntament, així com altres de percepció 
d’indemnitzacions. 
 
Atès que per Decret d’Alcaldia dictat avui, dia 28 de juliol de 1997, s’ha resolt 
la revocació de la delegació conferida per Decret de 18 de juny de 1995 al 
regidor delegat sr. Antoni Casserras Gasol, és procedent proposar al ple de 
la Corporació la retirada de la dedicació exclusiva al regidor esmentat, per no 
tenir ja funcions de govern, i l’acomodació al règim d’indemnitzacions previst 
per a la resta de regidors. 
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És per això que aquest Alcaldia-Presidència proposa al ple de  la Corporació 
l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
RETIRAR el règim de dedicació exclusiva al regidor sr. Antoni Casserras i 
Gasol, al que li ha estat revocada la delegació que tenia per Decret de 
28/6/95, revocació resolta per Decret d’Alcaldia del dia d’avui, 28 de juliol de 
1997, i que tindrà efectes a partir del dia d’avui. El règim d’indemnitzacions 
que li pertoqui es definirà en una propera sessió del ple de la Corporació, si 
bé s’aplicarà amb efectes del dia d’avui.” 
 
L’Alcalde intervé  dient que en aquest punt no té res més per afegir. Sinó 
que, evidentment, aquest dictamen és conseqüència de la valoració, tant a 
nivell polític, com a nivell personal, que ha fet anteriorment del dictamen 3. 
 
El Sr. Oms i Pons  manifesta que en aquest dictamen hi ha una sèrie de 
qüestions que es definiran en una propera sessió del Ple. Tenint en compte 
que les postures creu que han estat clares i que a la regidoria 
d’Ensenyament s’acosten dos mesos que realment hi ha qüestions 
complexes, no veuen que hi hagi una delegació concreta. Els preocupa 
aquest tema i veuen que queda indefinit, per això demanarien que es 
concretés al màxim, perquè sinó aniran a finals de setembre i això quedaria 
desatès. En cas que aquesta manca de concreció sigui esperant si hi ha 
alguns altres esdeveniments, però a la vista de les intervencions, creu que 
les postures són prou clares, s’hauria de procurar definir qui tindrà la 
responsabilitat d’Ensenyament i com es resol aquest impàs, pel bé de la 
ciutat. 
 
Intervé el Sr. Arderiu i Freixa  i manifesta el suport del GMPP a la decisió 
que ha pres l’Alcalde. Són conscients que l’Alcalde s’ha trobat amb un 
problema sobre la taula i l’ha resolt de la manera que ha tingut per 
convenient, no l’ha defugit en cap moment, li ha donar una solució que els 
pot agradar o no els pot agradar, però és la seva solució, i en aquest punt 
trobarà sempre el suport del GMPP. Ja li van dir en el seu dia que amb tot el 
que fos o bé entenguessin que fos bo per la ciutat, els trobaria al seu costat.  
Pel que fa al fons de tot aquest afer que els ha portat a aquest Ple 
extraordinari, vol deixar ben clara la postura del Partit Popular: 
afortunadament aquí no estem al País Basc, aquí estem a Catalunya, però la 
postura del Partit Popular és bastant monolítica: als que per acció o omissió 
donen suport a unes accions que no són ja simplement terroristes, sinó que 
són infraccions de dret comú, el Partit Popular ni el pa ni la sal, i consideren 
que no poden representar a ciutadans de bona be. 
 
L’Alcalde contesta la intervenció del Sr. Oms dient que les delegacions que 
fins ara tenia el regidor Casserras, eren delegacions que provenen 
directament de l’Alcaldia.  Per això, inicialment, l’Alcaldia assumeix  
Ensenyament i Joventut i, properament, potser dins el mes de setembre, 
quedaran definides les adscripcions pertinents d’aquestes dues regidories. 
De tota manera vol deixar clar que, evidentment, dins del mes d’agost 
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s’iniciaran els processos de construcció que havia endegat el regidor 
Casserras, de millora de les escoles públiques, també hi ha havia obert un 
procés dins l’àmbit del Consell Escolar, i creu que poden estar tranquils 
perquè tot el procés de les escoles, amb àmbits de col.laboració des de la 
regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament de Manresa, de la Comunitat 
Educativa i amb la col.laboració de la Generalitat de Catalunya, no es notarà 
absolutament res i l’activitat continuarà funcionant absolutament igual. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 14 vots afirmatius ( 8 GMS, 3 
GMERC , 1 GMIC-EV - Sr. Mora - i 2 GMPP), i 10 abstencions ( 9 GMCiU i 1  
Sr. Casserras ).  
  
I havent-se tractat tots els assumptes inclosos a l’ordre del dia, l’Alcalde 
aixeca la sessió, desitjant a tots unes bones vacances i un bon estiu, quan 
són les 21 h i 10 min, de tot el qual, com a Secretari certifico, i s’estén 
aquesta acta en els fulls del paper segellat de la Generalitat núm. 
................... i correlativament fins el ................ 
   
         Vist i plau 
EL SECRETARI        L’ALCALDE, 


