Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el dia 7 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. 12 amb caràcter extraordinari, 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. Francesc De Puig i Viladrich
Sr. Josep Rueda i Cruz
Sr. Carles Anguela i Sant
Sr. Josep Mª Clotet i Feliu
Sra.Imma Torra i Bitlloch
Sr. Antoni Arderiu i Freixa
Sr. Joaquim Sotoca i Cornet
Sr. Xavier Javaloyes i Vilalta
Secretari General
Sr. Miquel Corbella Pijuan
Interventor
Sr. Josep Trullàs Flotats

Oberta la sessió per la Presidència, essent les 20 h i 5 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 següent:
1.-

DONAR COMPTE DEL DECRET DICTAT PER L'ALCALDIA, EN DATA 28-695, EN MATÈRIA DE NOMENAMENT DE MEMBRES DE LA COMISSIÓ DE
GOVERN I DE TINENTS D'ALCALDE.

Es dóna compte del Decret que, transcrit, diu el següent:
" Atès el que disposen els articles 20.1 i 23 de la Llei de Bases de Règim Local;
46.1.b), 52 i 53 de la Llei 8/87, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya;
38 d), 46, 47, 52 i 53 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre; 7, 10, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23 i 24 del Reglament Orgànic Municipal,
RESOLC
" 1.- La Comissió de Govern, com òrgan municipal de preceptiva existència en aquest
Ajuntament, queda integrada pels següents regidors, sota la presidència d'aquesta
Alcaldia:
JOAQUIM COLLADO I LLORT
JOAQUIM GARCIA I COMAS
EDUARD TEIXEIRO I MACIPE
JOAN CANONGIA I GERONA
RAMON FONTDEVILA I SUBIRANA
CARLES ESCLUSA I ESPINAL
JOSEP RAMON MORA I VILLAMATE

2.- Els regidors designats quedan nomenats tinents d'alcalde, i substituiràn a aquesta
Alcaldia per l'ordre de nomenament que es designa, en els casos de vacant, absència
o malaltia. Així mateix exerciràn les atribucions que aquesta Alcaldia els hi delegui,
mitjançant les resolucions pertinents.
Primer Tinent d'Alcalde, Sr. RAMON FONTDEVILA I SUBIRANA
Segon Tinent d'Alcalde, Sr. JOAQUIM COLLADO I LLORT
Tercer Tinent d'Alcalde, Sr. JOSEP RAMON MORA I VILLAMATE
Quart Tinent d'Alcalde, Sr. JOAN CANONGIA I GERONA
Cinquè Tinent d'Alcalde, Sr. JOAQUIM GARCIA I COMAS
Sisè Tinent d'Alcalde, Sr. EDUARD TEIXEIRO I MACIPE
Setè Tinent d'Alcalde, Sr. CARLES ESCLUSA I ESPINAL

3.- La Comissió de Govern tindrà el següent règim de sessions:

Periodicitat: es proposarà al Ple de la Corporació, que tinguin caràcter
setmanal.
Dia:
dilluns. En el supòsit de dia inhàbil se celebrarà l'immediat hàbil a
la mateixa hora.
Hora: 13 hores.
4.- A la Comissió de Govern li correspon l'assistència a l'Alcalde en l'exercici de les
seves atribucions. Així mateix, tindrà les competències que se li deleguin expresament,
per aquesta Alcaldia o pel Ple de la Corporació, i aquelles que li siguin atribuïdes per
les Lleis.
Es delega en la Comissió de Govern la facultat de resoldre, respecte de qualsevol
expedient que hagi d'entendre un altre òrgan resolutori de la Corporació per raó de les
delegacions efectuades per aquesta Alcaldia, si la proposta de resolució fos divergent
del que s'informi en l'expedient.
Així mateix, la Comissió de Govern informarà els expedients sancionadors, llevat en
matèria de tràfic, circulació de vehicles a motor, i seguretat viària, i tributària, amb
caràcter previ a la imposició de la sanció corresponent per aquesta Alcaldia.
5.- Donar compte d'aquest Decret al Ple de la Corporació, i publicar-lo íntegrament al
Butlletí Oficial de la Provincia."
2.-

DONAR COMPTE DEL DECRET DICTAT PER L'ALCALDIA, EN DATA 28-695, SOBRE DELEGACIONS DE COMPETÈNCIES CONFERIDES ALS
REGIDORS

Es dóna compte del Decret que, transcrit, diu el següent:
"Constituïda la Corporació Municipal, el passat dia 17 de juny de 1995, com a
conseqüència de les eleccions locals celebrades el dia 28 de maig de 1995, pertoca
per un normal funcionament dels serveis, atorgar les corresponents delegacions als
regidors.
Ateses les atribucions i altres disposicions que regulen els articles: 21 i 23 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril; 51, 53, 54 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril; 167 de la Llei 39/1988,
de 28 de desembre; 12, 13, 127 i 134 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre; 19 i
següents del Reglament Orgànic Municipal, 43, 44, 45 i 114 i següents del R.D.
2568/1986, de 28 de novembre; 62 del Decret 500/1990, de 20 d'abril.
RESOLC
1.- Es nomenen regidors-delegats de l'Alcaldia els membres corporatius que s'indiquen,
amb les facultats de gestió, direcció política i inspecció dels serveis inclosos dins del
seu àmbit competencial que així mateix s'indica, sota la coordinació del president de la
comissió informativa i d'àrea, a la qual estiguin adscrits, amb facultat de proposta i

signatura de dictamens i demés projectes de resolució:
1.A. ÀREA D'ALCALDIA
1.A.a. REGIDOR-DELEGAT DE PRESIDÈNCIA: Sr. JOAQUIM COLLADO I
LLORT.
Atribucions: relacions institucionals en l'àmbit de la promoció industrial; relacions
institucionals derivades de la política universitària; relacions institucionals en l'àmbit del
comerç i el desenvolupament econòmic en general: relacions institucionals en l'àmbit
de la política de solidaritat, en especial amb les ONG de cooperació amb el Tercer
Món; relacions institucionals en matèria de relacions exteriors, i de projecció de la ciutat
en general.
Ordenació de pagaments, comprensiva de l'autorització de xecs i demés órdres
de pagament que es girin contra els comptes oberts en tota classe d'establiments de
crèdit.
1.A.b. REGIDORA-DELEGADA DE TURISME: EMMA VILA I ESTEBAN.
Política municipal en matèria de promoció del turisme; foment de les relacions
de cooperació turística amb altres ciutats. Programació turística.
1.A.c. REGIDOR-DELEGAT
ESCLUSA I ESPINAL.

DE

SEGURETAT

CIUTADANA:

CARLES

Ordenació general dels serveis de la Policia Local, quantificació i distribució dels
efectius humans i materials assignats a seguretat ciutadana; facultats derivades de la
Llei de Policies locals de Catalunya i de la Llei i Reglament reguladors del trànsit i la
seguretat viària; foment de la coordinació amb els diferents cossos i forces de
seguretat; potenciació de la Junta Local de Seguretat; llicències d'utilització o ocupació
transitòria de la via pública; autoritzacions per revetlles, balls, aplecs, festes de barri o
altres espectacles a la via pública i fires tradicionals; expedició de targes d'armes;
autoritzacions sobre exhibició pública de material audio-visual; instrucció de
procediments sancionadors derivats de l'ocupació il.legal a la via pública; protecció civil.
1. B. ÀREA DE SERVEIS PERSONALS
1.B.a.
SUBIRANA.

REGIDOR-DELEGAT

DE

CULTURA:

RAMON

FONTDEVILA

I

Política municipal en matèria de planificació, programació i foment de la cultura i
equipaments culturals; foment de la interrelació entre les diverses cultures; política
museística, arxiu històric, biblioteques i centres cívics; potenciació del Conservatori
municipal de Música com a equipament cultural; política de festes; impuls de la
normalització lingüística; instrucció d'expedients d'honors i distincions; rotulació de vies
públiques.

1.B.b. REGIDOR-DELEGAT D'ENSENYAMENT I JOVENTUT: ANTONI
CASSERRAS I GASOL.
Política municipal en matèria d'ensenyament primari i secundari; política de
manteniment dels centres públics d'EGB i de l'Escola d'Arts; Conservatori Municipal
Professional de Música com a centre d'ensenyament; gestió per la creació de places
públiques d'escola bressol; vetllar pel desplegament del mapa
escolar i l'aplicació de la reforma educativa, prioritzant l'oferta de places públiques;
impuls de l'escola d'adults; política d'impuls de la descentralització de la Generalitat en
matèria d'ensenyament a les comarques de la Catalunya central; impuls a la creació
del Consell Escolar Territorial del Bages.
Política municipal en matèria de promoció i coordinació d'activitats dedicades als
joves; control i seguiment de la gestió de les instal.lacions juvenils municipals; relacions
amb entitats i moviments juvenils.
1.B.c. REGIDOR-DELEGAT DE SANITAT: CARLES ESCLUSA I ESPINAL.
Política municipal en matèria de protecció i promoció de la salut; consum i
control alimentari; potenciació del programa de salut escolar; seguiment i difusió del
servei de planificació familiar; programes de sensibilització ciutadana sobre el sida;
impuls del programa de reinserció en l'àmbit de les drogodependències; control dels
compromisos derivats de la reordenació sanitària.
Control i seguiment del servei d'escorxador consorciat; política municipal en
matèria de mercats; control i seguiment del mercat municipal de Puigmercadal;
propostes en matèria de llicències per ocupació de llocs en els mercats públics
municipals; instrucció de procediment sancionador en matèria de disciplina de mercats;
control i seguiment del servei d'aigües; control i seguiment del servei de cementiri.
1.B.d. REGIDOR-DELEGAT D'ESPORTS: JOAQUIM COLLADO I LLORT.
Política en matèria esportiva; programació, conservació, control i gestió de les
instal.lacions esportives municipals; promoció de l'esport, particularment l'esport
escolar; foment de la col.laboració entre clubs i entitats esportives; propostes
d'atorgament de distincions al mèrit esportiu.
1.B.e. REGIDOR-DELEGAT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA: JOAQUIM
COLLADO I LLORT.
Política d'informació i participació ciutadana; desenvolupament del Reglament
Municipal de Participació Ciutadana; relacions amb les associacions cíviques de la
Ciutat.

1. C. ÀREA DE SERVEIS SOCIALS I POLITIQUES D'IGUALTAT
1.C.a. REGIDOR-DELEGAT DE SERVEIS SOCIALS: RAMON MORA I
VILLAMATE.
Polítiques d'atenció social i d'igualtat; beques de menjador escolar i ajuts a
sectors socials necessitats; programa d'acollida als immigrants; foment del voluntariat;
atenció a la infància i a l'adolescència amb projecció comarcal; seguiment i control del
pla de supressió de les barreres arquitectòniques i pla de vialitat per a discapacitats
motrius o visuals; atenció a les persones disminuïdes; atenció als grups socials amb
especials dificultats: sida, etc.; establiment dels criteris socials de la política d'habitatge;
seguiment i control de la Fundació Assistèncial del Bages; gestió relacionada amb els
centres de dia, servei de telealarmes, atenció domiciliària i altres; targes especials per a
la gent gran en matèria de transport públic municipal i altres.
1.C.b REGIDOR-DELEGAT PER A LA GENT GRAN: JACINT CARRIÓ I
VILASECA.
Política municipal d'atenció a la gent gran; relacions amb les associacions de la
gent gran; impuls de la participació, i foment de la solidaritat entre generacions.
1.C.c. REGIDORA-DELEGADA PER A POLÍTIQUES DE LA DONA: EMMA
VILA I ESTEBAN.
Política de promoció a la participació de la dona en els diferents àmbits de la
vida pública; aplicació de plans d'igualtat de la dona; servei d'assessorament i
orientació per a la dona; programa de suport a la dona.
1.C.d. REGIDOR-DELEGAT D'ECONOMIA SOCIAL: JOAQUIM COLLADO I
LLORT.
Política en matèria d'Economia Social i polítiques actives d'ocupació; protecció i
promoció del dret al treball; foment de la formació ocupacional; accions d'inserció
laboral amb especial prioritat als col.lectius de risc social; assessorament i orientació en
l'àmbit de l'auto-ocupació, iniciatives i programes europeus en matèria d'ocupació.
1.D. ÀREA D'URBANISME, MEDI AMBIENT I VIA PÚBLICA
1.D.a REGIDOR-DELEGAT D'URBANISME: JOAQUIM GARCIA I COMAS.
Política municipal en matèria de planejament, gestió i disciplina urbanística;
obres d'urbanització; construcció d'equipaments i infraestructures; política de
rehabilitació del nucli antic i d'edificis d'interès o caràcter monumental; aprovació,
execució i divulgació del Pla General d'Ordenació Urbana; sistemes generals i

comunicacions.
Llicències d'obres majors i menors o comunicades i les seves incidències;
llicències d'activitats inoqües o no classificades; llicències per realitzar espectacles o
exercir activitats recreatives en locals o establiments de pública concurrència, subjectes
a la Llei 10/1990, de 15 de juny, del Parlament de Catalunya, sobre Policia de
l'Espectacle, i les seves incidències. Així mateix, li correspon l'atorgament de les
llicències per a l'exercici d'activitats classificades, i les llicències d'obres en els supòsits
que aquestes (activitats classificades i llicències d'obres) fossin concorrents, de forma
conjunta o separada amb les llicències d'espectacles i activitats recreatives, ja que el
procediment per obtenir les llicències esmentades i la seva resolució ha de ser únic.
1.D.b REGIDOR-DELEGAT DE MEDI AMBIENT: MAGI MAS I FONT.
Política municipal en matèria de protecció i promoció del medi ambient;
actuacions en l'àmbit de la sostenibilitat del territori; actuacions en l'àmbit de la
sensibilització social; carta municipal de medi ambient; política municipal en matèria de
residus; foment de la recollida selectiva de deixalles; control i
seguiment del servei de neteja; proposta d'atorgament de llicències d'activitats
classificades i les seves incidències; control de les activitats contaminants; mesures i
control de les activitats amb impacte ambiental; mesures per l'estalvi energètic i les
enèrgies renovables; seguiment de l'ordenança sobre contaminació acústica; política
de protecció, manteniment i promoció de parcs, jardins i espais verds.
1.D.c REGIDOR-DELEGAT DE VIA PÚBLICA: JOAN CANONGIA I GERONA.
Política de manteniment de vies públiques i edificis municipals; servei
d'enllumenat públic; política municipal de planificació en matèria de circulació, trànsit i
senyalització; política municipal en matèria d'aparcaments i illes de vianants; política
municipal en matèria de transports urbans; control i seguiment del servei públic
d'autobusos; control i seguiment del servei de parquímetres; control de seguiment del
servei de l'estació d'autobusos; llicències de transport en automòbils lleugers i les
seves incidències; elaboració i execució del pla de barreres arquitectòniques.
1. D.d REGIDOR-DELEGAT D'HABITATGE: JOSEP EMPEZ I GARCIA.
Política de promoció d'habitatges públics, amb especial incidència en habitatges
de lloguer per a joves i gent gran.
E. ÀREA D'HISENDA I ADMINISTRACIÓ
1. E.a. REGIDOR-DELEGAT D'HISENDA: EDUARD TEIXEIRO I MACIPE.
Ordenació de despeses fins a 1.000.000 Ptes, IVA exclòs; contractació
administrativa d'obres, serveis i subministraments i altres contractes com: assistència
tècnica amb empreses consultores o de serveis, llevat dels contractes de treballs
específics, concrets i no habituals, fins a 1.000.000 Pts, IVA inclòs, incloent-s'hi
certificacions d'obres i resolucions d'incidències fins la quantia esmentada; resolucions

en matèria d'ús comú general, privatiu i especial del demani públic i béns de propis
municipals, excepte les expressament delegades a un altre òrgan, dins del límit i
quanties expressats, quan tinguessin contingut econòmic i en la mesura que fossin
delegables per l'Alcaldia; resolucions de gestió tributària que corresponguin a l'òrgan
polític i execució del pressupost; ordenació de pagaments, llevat de les delegades al
regidor-delegat de presidència; aprovació de padrons fiscals; i altres propis de la
matèria.
1. E.b. REGIDOR-DELEGAT D'ADMINISTRACIÓ: JOAN CANONGIA I
GERONA.
Política de personal municipal; conveni laboral i pactes amb el personal
municipal; programes de formació contínua del personal municipal; règim
d'incompatibilitats i deontologia del personal municipal; llicències, permisos, adquisició
de la condició de funcionari, gratificacions, excedències, jubilacions i totes aquelles
matèries de personal que són delegables; instrucció d'expedients sancionadors;
contractació del personal laboral; contractació dels treballs específics, concrets i no
habituals fins a 1.000.000 Pts.
Resolucions en matèria d'estadística, censos i padró d'habitants; subscriure el
vist-i-plau dels certificats a què fa referència l'article 205 del RD 2568/86, de 28 de
novembre i la pràctica de la rúbrica prevista en l'article 199 del mateix Reial Decret; la
instrucció d'expedients sancionadors per infracció d'ordenances i reglaments no
expressament delegats en altres òrgans;
2.- Els regidors-delegats s'integraran a les següents àrees, presidides i
coordinades pel president de la Comissió Informativa corresponent.
2. A. ÀREA D'ALCALDIA
Coordinador: Alcalde-President
Delegacions: Presidència
Seguretat ciutadana
Turisme
2. B. ÀREA DE SERVEIS PERSONALS
Coordinador: El President de la Comissió Informativa de Serveis Personals.
Delegacions: Cultura
Ensenyament i joventut
Sanitat
Esports
Participació Ciutadana
2. C. ÀREA DE SERVEIS SOCIALS I POLÍTIQUES D'IGUALTAT

Coordinador: El President de la Comissió Informativa de Serveis Socials i
Polítiques d'Igualtat.
Delegacions: Serveis Socials
Gent Gran
Polítiques de la Dona
Economia Social
2. D. ÀREA D'URBANISME, MEDI AMBIENT I VIA PÚBLICA
Coordinador: El President de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Medi
Ambient i Via Pública
Delegacions: Urbanisme
Medi Ambient
Via Pública
Habitatge
2. E. ÀREA D'HISENDA I ADMINISTRACIÓ
Coordinador: El President de la Comissió Informativa d'Hisenda i Administració
Delegacions: Hisenda
Administració
3.- Es deleguen, en els tinents d'alcalde respectius, les facultats de dictar resolucions
vinculants per a tercers en l'exercici de les atribucions contemplades en l'àmbit material
de les competències assenyalades en cada cas. En el supòsit de les delegacions
encomanades a la resta de regidors, la facultat de dictar resolucions vinculants per a
tercers, en cada cas, s'exercirà pel tinent d'alcalde-president de l'àrea respectiva, sens
perjudici de les propostes del respectiu regidor-delegat.
4.- A més dels tinents d'alcalde, es delega en tots els regidors-delegats la facultat
d'instruir expedients sancionadors en l'àmbit de les matèries delegades. En aquest
últim cas l'incoació de l'expedient, correspon al tinent d'alcalde-president de l'àrea.
5.- Delegar en la Comissió de Govern la facultad de resoldre, respecte de qualsevol
expedient que hagi d'entendre un altre òrgan resolutori de la Corporació per raó de les
delegacions efectuades per aquesta Alcaldia, si la proposta de resolució fos divergent
del que s'informi en l'expedient.
6.- Declarar les anteriors delegacions que fa aquesta Alcaldia,
subsistents.

com les úniques

7.- Notificar la present resolució als regidors respectius als efectes de la seva
acceptació.

8.- Donar compte del present decret al Ple de la Corporació Municipal, i publicar-lo
íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província."
3.-

DONAR COMPTE DEL DECRET DICTAT PER L'ALCALDIA, EN DATA 28-695, SOBRE DESIGNACIÓ DE PRESIDENTS I VICE-PRESIDENTS DE LES
COMISSIONS INFORMATIVES

Es dóna compte del Decret que, transcrit, diu el següent:
" Atès el que disposen els articles: 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril; 51 de la Llei
8/1987, de 15 d'abril; 25 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre; 10 del Reglament
Orgànic Municipal i concordants,
RESOLC
Nomenar als tinents d'alcalde que han de presidir les comissions informatives
municipals, amb designació igualment dels vice-presidents de les mateixes:
Comissió Informativa de Serveis Personals:
President: Sr. Ramon Fontdevila i Subirana
Vice-president primer: Sr. Josep Ramon Mora i Villamate
Vice-president segon: Sr. Joaquim Collado i Llort
Secretària: Sra. Montserrat Simon i Circuns
Comissió Informativa de Serveis Socials i Polítiques d'Igualtat:
President: Sr. Josep Ramon Mora i Villamate
Vice-president primer: Sr. Ramon Fontdevila i Subirana
Vice-president segon: Sr. Joaquim Collado i Llort
Secretària: Sra. Montserrat Simon i Circuns
Comissió Informativa d'Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública:
President: Sr. Joaquim García i Comas
Vice-president primer per a medi ambient: Sr. Magí Mas i Font
Vice-president segon per Urbanisme i Via Pública: Sr. Joan Carles
Canongia i Gerona
Secretari: Sr. Julià Vives i Valls
Comissió Informativa d'Hisenda i Administració, i Especial de Comptes:
President: Sr. Eduard Teixeiro i Macipe
Vice-president; Sr. Joan Carles Canongia i Gerona

Secretari: Sr. Pere Massegú i Bruguera
Comissió Especial d'Estudi del Reglament Orgànic Municipal:
President: Sr. Joan Carles Canongia i Gerona
Vice-president: Sr. Eduard Teixeiro i Macipe
Secretari: Sr. Miquel Corbella i Pijuan."

4.-

DICTAMEN SOBRE CONSTITUCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS, CREACIÓ I
COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES, RÈGIM DE
SESSIONS DELS ÒRGANS DECISORIS (PLE I COMISSIÓ DE GOVERN), I
DESIGNACIÓ DELS REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN TOTA
CLASSE D'ÒRGANS COL.LEGIATS EN QUÈ HAGI DE SER
REPRESENTADA.

El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:
" Constituïda la Corporació Municipal el passat dia 17 de juny de 1995, com a
conseqüència de les eleccions locals celebrades el dia 28 de maig de 1995, pertoca, en
compliment de la legislació vigent i per a un normal funcionament de serveis, acordar la
constitució dels grups municipals, el nombre, àmbit material i integració de les
comissions municipals, el règim de sessions dels òrgans decisoris col.legiats, i la
designació dels representants municipals que han d'integrar-se en diferents fundacions,
entitats, empreses, mancomunitats i altres òrgans.
Atès el que disposen els articles: 20 i 116 de la Llei 7/85, de 2 d'abril; 48, 56, 57 i
96 de la Llei 8/87, de 15 d'abril; 22 i següents de la Llei 30/92, de 26 de novembre; 31
al 42 del Reglament Orgànic Municipal, i 23, 123 i següents del R.D. 2568/86, de 28 de
novembre, i concordants.
Aquesta Alcaldia-Presidència, proposa al Ple de la Corporació, l'adopció dels
següents,
ACORDS
GRUPS MUNICIPALS
1. Declarar constituïts els grups municipals de l'Ajuntament de Manresa, d'acord
amb les declaracions signades pels respectius regidors i presentades a aquesta
Alcaldia, amb els drets i deures que els hi atorga la legislació vigent:
- Grup Municipal Socialista (GMS)
- Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (GMERC)
- Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya-L'Assemblea d'Unitat

Popular-Els Verds (GMIC-A-EV)
- Grup Municipal de Convergència i Unió (GMCiU)
- Grup Municipal del Partit Popular (GMPP)
2. D'acord amb les declaracions signades pels respectius regidors, la
representació de cada grup municipal ha quedat conferida a:
2.a. Grup Municipal Socialista:
President: Sr. Jordi Valls i Riera.
Portaveu: Sr. Joaquim Collado i Llort.
Secretari: Sr. Joan Carles Canongia i Gerona.
2.b. Grup Municipal de l'Esquerra Nacionalista de Catalunya:
President i portaveu: Sr. Ramon Fontdevila i Subirana.
Secretari: Sr. Carles Esclusa i Espinal.
2.c. Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya-L'Assemblea d'Unitat Popular-Els
Verds:
Portaveu: Sr. Josep Ramon Mora i Villamate.
Secretari: Sr. Antoni Casserras i Gasol.
2.d. Grup Municipal de Convergència i Unió:
President i portaveu: Sr. Pere Oms i Pons.
Portaveu suplent: Sr. Francesc de Puig i Viladrich.
Secretària: Sra. Maria Rosa Riera i Montserrat.
2.e. Grup Municipal del Partit Popular:
President: Sr. Antoni Arderiu i Freixa.
Portaveu: Sr. Xavier Javaloyes i Vilalta.
Secretari: Sr. Joaquim Sotoca i Cornet.
COMISSIONS INFORMATIVES
2. Es creen les comissions informatives següents amb la denominació i l'àmbit
material que s'especifica:
2.a. Comissió Informativa de Serveis Personals.
Política municipal en matèria de planificació, programació i foment de la cultura i
equipaments culturals.

Museu, arxiu històric, centres cívics, biblioteques, festes, activitats culturals,
conservatori municipal de música.
Normalització lingüística.
Honors i distincions, rotulació de vies públiques.
Política municipal en matèria d'ensenyament primari i secundari.
Política de manteniment dels centres públics d'E.G.B. i l'Escola d'Arts.
Impuls a la renovació pedagògica, aplicació de la reforma educativa, i la dotació
adequada de places públiques d'ensenyament.
Política municipal en matèria de protecció i promoció de la salut, de protecció
dels consumidors i control alimentari.
Servei de planificació familiar; programes de sensibilització ciutadana en
diferents àmbits de la salut; drogodependències, i qualsevol altre activitat o gestió
sanitària.
Escorxador consorciat; mercats; servei d'aigües; servei de cementiri.
Política en matèria esportiva; programació, conservació, control i gestió de les
instal.lacions esportives municipals; promoció de l'esport; distincions al mèrit esportiu.
Política municipal d'informació i de participació ciutadana.
I totes les matèries competencials objecte de delegació als regidors-delegats
que integren l'àrea de serveis personals.
2.b. Comissió Informativa de Serveis Socials i Polítiques d'Igualtat
Polítiques d'atenció social i d'igualtat; ajuts als diferents sectors socials
necessitats; barreres arquitectòniques; programes per a discapacitats i persones
disminuïdes; criteris socials en política d'habitatge; gestió de serveis a la gent gran.
Política de promoció a la participació de la dona en els diferents àmbits de la
vida pública; servei d'assessorament i orientació per a la dona.
Política en matèria d'economia social i polítiques actives d'ocupació; protecció i
promoció del dret al treball; formació ocupacional i inserció laboral.
Immigració, polítiques d'infància i adolescència.
I totes les matèries competencials objecte de delegació als regidors-delegats
que integren l'àrea de serveis socials i polítiques d'igualtat.
2.c. Comissió Informativa d'Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública.
Política municipal en matèria de planejament, gestió i disciplina urbanística;
obres públiques, equipaments, infraestructures.
Pla General d'Ordenació Urbana.
Política de rehabilitació del nucli antic i d'edificis d'interès monumental.
Llicències d'obres.
Llicències derivades del procediment únic previstes en l'art. 4 de la Llei de
Catalunya 10/1990, de 15 de juny.
Política municipal en matèria de protecció i promoció del medi ambient.
Carta municipal del medi ambient.
Servei de neteja.
Llicències d'activitats classificades.

Política d'estalvi energètic i d'energies renovables.
Control de les activitats contaminants.
Política de manteniment de les vies públiques i dels edificis municipals.
Servei d'enllumenat públic.
Política municipal de planificació en matèria de circul.lació,
trànsit i
senyalització.
Política municipal en matèria d'aparcaments i illes de vianants.
Servei de transports urbans.
Servei de parquímetres.
Servei de l'estació d'autobusos.
Llicències de transport en automòbils lleugers.
Parcs, jardins i espais verds.
Política de promoció d'habitatges públics.
I totes les matèries competencials objecte de delegació als regidors-delegats
que integren l'àrea d'urbanisme, medi ambient i via pública.
2.d. Comissió Informativa d'Hisenda i Administració i Especial de
Comptes.
Les funcions previstes com a Comissió Especial de Comptes a l'article 56 de la
Llei 8/87, de 15 d'abril, l'article 24.3 del R.D. 2568/1986, de 28 de novembre, i l'article
38 del Reglament Orgànic Municipal, i concordants.
Política municipal en matèria pressupostària, política de finançament, ordenació
i gestió fiscal.
Compres i subministraments.
Administració del patrimoni municipal.
Règim general de personal.
Serveis d'estadística i mecanització.
Coordinació del programa d'inversions municipal.
I totes les matèries competencials objecte de delegació als regidors-delegats
que integren l'àrea d'hisenda i administració i especial de comptes.
2.e. Comissió Informativa especial per a l'estudi del Reglament Orgànic
Municipal.
Estudi i proposta de modificació del Reglament Orgànic Municipal.
3. Les comissions informatives municipals esmentades en el punt anterior,
quedaran integrades cadascuna per un total de 9 membres, mantenint la
proporcionalitat derivada del resultat de les últimes eleccions locals. S'adscriuen a
cadascuna els membres electes designats pels respectius grups municipals:
3.a. Comissió Informativa de Serveis Personals.
President: Sr. Ramon Fontdevila i Subirana
Vice-president primer: Sr. Josep Ramon Mora i Villamate

Vice-president segon: Sr. Joaquim Collado i Llort
Vocals:
Sr. Antoni Casserras i Gasol
Sr. Eduard Teixeiro i Macipe
Sra. Maria Rosa Riera i Montserrat
Sra. Imma Torra i Bitlloch
Sr. Josep Rueda i Cruz
Sr. Joaquim Sotoca i Cornet
Secretària: Sra. Montserrat Simon i Circuns
3.b. Comissió Informativa de Serveis Socials i Polítiques d'Igualtat.
President: Sr. Josep Ramon Mora i Villamate
Vice-president primer: Sr. Ramon Fontdevila i Subirana
Vice-president segon: Sr. Joaquim Collado i Llort
Vocals:
Sr. Carles Esclusa i Espinal
Sra. Emma Vila i Esteban
Sra. Maria Rosa Riera i Montserrat
Sr. Josep Rueda i Cruz
Sr. Carles Anguela i Sant
Sr. Joaquim Sotoca i Cornet
Secretària: Sra. Montserrat Simon i Circuns
3.c. Comissió Informativa d'Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública.
President: Sr. Joaquim García i Comas
Vice-president primer per a medi ambient: Sr. Magí Mas i Font
Vice-president segon per Urbanisme i Via Pública: Sr. Joan Carles
Canongia i Gerona
Vocals:

Sr. Josep Empez i Garcia
Sr. Antoni Casserras i Gasol
Sr. Francesc de Puig i Viladrich
Sr. Pere Oms i Pons
Sr. Josep López i Costa
Sr. Xavier Javaloyes i Vilalta
Secretari: Sr. Julià Vives i Valls
3.d. Comissió Informativa d'Hisenda i Règim Interior, i Especial de
Comptes.
President: Sr. Eduard Teixeiro i Macipe
Vice-president: Sr. Joan Carles Canongia i Gerona
Vocals:
Sr. Ramon Fontdevila i Subirana
Sr. Josep Ramon Mora i Villamate
Sr. Josep Empez i García
Sr. Pere Oms i Pons
Sr. Francesc Iglesias i Sala

Sr. Josep Maria Clotet i Feliu
Sr. Antoni Arderiu i Freixa
Secretari: Sr. Pere Massegú i Bruguera
3.e. Comissió Especial per a l'Estudi del Reglament Orgànic Municipal.
President: Sr. Joan Carles Canongia i Gerona
Vice-president: Sr. Eduard Teixeiro i Macipe
Vocals:
Sr. Ramon Fontdevila i Subirana
Sr. Pere Oms i Pons
Sr. Francesc Iglesias i Sala
Sr. Antoni Arderiu i Freixa
4. El règim de suplència transitòria dels membres que integren les comissions
informatives municipals, serà el següent:
4.a. Comissió de Serveis Personals.
Sr. Carles Esclusa i Espinal
Sr. Joaquim Garcia i Comas
Sr. Josep Maria Clotet i Feliu
Sr. Francesc de Puig i Viladrich
Sr. Antoni Arderiu i Freixa
4.b. Comissió de Serveis Socials i Polítiques d'Igualtat.
Sr. Jacint Carrió i Vilaseca
Sr. Antoni Casserras i Gasol
Sra.Imma Torra i Bitlloch
Sr. Josep Maria Clotet i Feliu
Sr. Xavier Javaloyes i Vilalta
4.c. Comissió d'Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública.
Sr. Josep Ramon Mora i Villamate
Sr. Ramon Fontdevila i Subirana
Sr. Carles Anguela i Sant
Sr. Josep Rueda i Cruz
Sr. Joaquim Sotoca i Cornet
4.d. Comissió d'Hisenda i Administració, i Especial de Comptes.
Sr. Antoni Casserras i Gasol
Sr. Carles Esclusa i Espinal
Sr. Francesc de Puig i Viladrich
Sr. Jordi López i Costa
Sr. Xavier Javaloyes i Vilalta

4.e. Comissió Especial per l'Estudi del Reglament Municipal.
Sr. Josep Ramon Mora i Villamate
Sr. Carles Anguela i Sant
Sr. Xavier Javaloyes i Vilalta
5. El règim de sessions ordinàries de les comissions informatives serà amb una
periodicitat quinzenal, determinant-se els dies i hora de reunió, pel seu president
respectiu.
6.- Les comissions informatives municipals tindran les atribucions següents:
a)

Emetre dictamen previ sobre els assumptes de la seva àrea de gestió
que han de ser sotmesos al Ple de la Corporació.

b)

Informe i debat sobre temes proposats per la presidència de la comissió.

c)

Controlar les tasques de govern i gestió de l'àrea corresponent mitjançant
preguntes i interprel.lacions.

d)

Debatre les línies d'actuació de l'àrea corresponent.

7.- El Ple de la Corporació podrà crear comissions especials transitòries per
assumptes concrets o específics, quan convingui a l'interès general i l'eficàcia
administrativa.
RÈGIM DE SESSIONS PLENÀRIES I DE LA COMISSIÓ DE GOVERN
8.- El règim de sessions del Ple de la Corporació serà el següent:
- les sessions ordinàries tindran lloc el tercer dilluns de cada mes, llevat el del
mes d'agost.
- en cas que aquest dia sigui festiu, la sessió ordinària tindrà lloc el dia immediat
hàbil posterior.
- les sessions extraordinàries seguiran el règim de convocatòria i realització
establerts per la Llei.
9.- El règim de sessions de la Comissió de Govern tindrà una periodicitat
setmanal, amb caràcter ordinàri. El règim de sessions extraordinàries el decideix
l'Alcalde-President. Així mateix, el dia i hora de celebració de les sessions ordinàries ha
quedat determinat per Decret de l'Alcaldia del dia 28 de juny de 1995.

DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS MUNICIPALS
10.- Es designen els membres corporatius que es diuen a continuació, com
representants d'aquest Ajuntament en les fundacions, entitats, mancomunitats,
empreses i altres òrgans col.legiats que requereixen representació municipal, o bé que
han d'integrar-se en els mateixos en funció dels respectius càrrecs:
JUNTA DE LA SÈQUIA
Sr. Joaquim Collado i Llort
Sr. Magí Mas i Font
HOSPITAL GENERAL DE MANRESA, FUNDACIÓ PRIVADA
Sr. Jordi Valls i Riera
HOSPITAL DE SANT ANDREU, FUNDACIÓ PRIVADA
Sr. Jordi Valls i Riera
Sr. Carles Esclusa i Espinal
Sr. Josep Ramon Mora i Villamate
JUNTA DE LA RESIDÈNCIA ASSISTENCIAL
Sr. Josep Ramon Mora i Villamate
CONSELL D'ADMINISTRACIÓ "AIGÜES DE MANRESA, S.A."
Sr. Joaquim Collado i Llort
Sr. Magi Mas i Font
CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE FOMENT DE REHABILITACIÓ URBANA DE
MANRESA, S.A.
Sr. Joaquim Garcia i Comas
Sr. Josep Empez i García
Sr. Josep Ramon Mora i Villamate
CONSELL D'ADMINISTRACIO DE LA CAIXA D'ESTALVIS DE MANRESA
Sr. Eduard Teixeiro i Macipe
CONSELL D'ADMINISTRACIO DE BASQUET MANRESA, SAD
Sr. Josep Empez i Garcia
CONSELL TECNOLOGIC DEL BAGES

Sr. Jordi Valls i Riera
Sr. Joaquim Collado i Llort
JUNTA LOCAL DE PROTECCIO CIVIL
Sr. Carles Esclusa i Espinal
ASSOCIACIÓ D'AMICS DE LA SEU. ASSOCIACIÓ MANRESANA PER
CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DE LA BASÍLICA

A LA

Sr. Ramon Fontdevila i Subirana
FIRA DE MANRESA
Sr. Joaquim Collado i Llort
Sr. Eduard Teixeiro i Macipe
Sr. Ramon Fontdevila i Subirana
Sr. Josep Ramon Mora i Villamate
FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA DEL BAGES
Sr. Jordi Valls i Riera
Sr. Joaquim Collado i Llort
PATRONAT DE L'ESCOLA UNIVERSITARIA D'INFERMERIA
Sr. Carles Esclusa i Espinal
PATRONAT DE L'ESCOLA UNIVERSITARIA D'ESTUDIS EMPRESARIALS
Sr. Eduard Teixeiro i Macipe
PATRONAT DE L'ESCOLA UNIVERSITARIA DE GESTIO I ADMINISTRACIO
PUBLICA
Sr. Antoni Casserras i Gasol
FUNDACIÓ ASSISTÈNCIAL DEL BAGES
Sr. Jordi Valls i Riera
Sr. Josep Ramon Mora i Villamate
FUNDACIO LACETANIA
Sr. Antoni Casserras i Gasol

CONSELL DE SEGUIMENT DEL PLA MUNICIPAL DE DROGODEPENDÈNCIES I
DE LA RESPECTIVA COMISSIÓ MUNICIPAL
Sr. Jordi Valls i Riera
Sr. Carles Esclusa i Espinal, que serà President de la Comissió Municipal
Sr. Josep Ramon Mora i Villamate, suplent de l'anterior
Sra. Maria Rosa Riera i Montserrat
Sr. Joaquim Sotoca i Cornet, suplent de l'anterior
ASSOCIACIÓ DE DEFENSA FORESTAL DEL PLA DE BAGES
Sr. Carles Esclusa i Espinal
MANCOMUNITAT
L'ABOCADOR.

INTERMUNICIPAL

VOLUNTARIA

DEL

BAGES

PER

VOLUNTARIA

DEL

BAGES

PEL

Sr. Jordi Valls i Riera
Sr. Magi Mas i Font
Sr. Joan Carles Canongia i Gerona
Sr. Josep Ramon Mora i Villamate
Sra. Maria Rosa Riera i Montserrat
Sr. Carles Anguela i Sant
Sr. Jordi López i Costa
Sr. Xavier Javaloyes i Vilalta
MANCOMUNITAT
SANEJAMENT.

INTERMUNICIPAL

Sr. Magi Mas i Font
Sr. Joan Carles Canongia i Gerona
Sr. Pere Oms i Pons
Sr. Antoni Arderiu i Freixa
CONSORCI DE L'ESCORXADOR COMARCAL DEL BAGES
Sr. Carles Esclusa i Espinal
Sr. Eduard Teixeiro i Macipe
Sr. Joan Carles Canongia i Gerona
Sr. Josep Ramon Mora i Villamate
CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA
Sr. Ramon Fontdevila i Subirana
Substitut: Sr. Antoni Casserras i Gasol
CONSORCI DE LA XARXA DE TEATRES PÚBLICS DE CATALUNYA

Sr. Ramon Fontdevila i Subirana
ASSEMBLEA LOCAL DE LA CREU ROJA
Sr. Carles Esclusa i Espinal
Sr. Josep Ramon Mora i Villamate
CONSELLS ESCOLARS
UNIVERSITARIS:

DELS

CENTRES

COL.LEGI PÚBLIC ANSELM CABANES
Sr. Ramon Fontdevila i Subirana
COL.LEGI PUBLIC BAGES
Sr. Josep Empez i Garcia
COL.LEGI PÚBLIC FRANCESC BARJAU
Sr. Eduard Teixeiro i Macipe
COL.LEGI PUBLIC PARE ALGUÉ
Sr. Jacint Carrió i Vilaseca
COL.LEGI PÚBLIC PARE IGNASI PUIG
Sr. Josep Ramon Mora i Villamate
COL.LEGI PÚBLIC PUIGBERENGUER
Sr. Joan Carles Canongia i Gerona
COL.LEGI PÚBLIC RENAIXENÇA
Sr. Carles Esclusa i Espinal
COL.LEGI PÚBLIC SANT IGNASI
Sr. Antoni Casserras i Gasol
ESCOLA FLAMA
Sr. Joaquim Garcia i Comas

DOCENTS

PUBLICS

NO

COL.LEGI PÚBLIC JAUME SERRA I HUNTER
Sr. Josep Ramon Mora i Villamate
INSTITUT ENSENYAMENT SECUNDARI LLUIS DE PEGUERA
Sr. Antoni Casserras i Gasol
INSTITUT ENSENYAMENT SECUNDARI PIUS FONT I QUER
Sr. Ramon Fontdevila i Subirana
INSTITUT ENSENYAMENT SECUNDARI LACETANIA
Sr. Joaquim Collado i Llort
INSTITUT ENSENYAMENT SECUNDARI BAGES
Sr. Joan Carles Canongia i Gerona
INSTITUT ENSENYAMENT SECUNDARI MAURICI FIUS I PALÀ
Sra. Emma Vila i Esteban
CONSERVATORI MUNICIPAL PROFESSIONAL DE MÚSICA
Sr. Jordi Valls i Riera
CENTRE DE CAPACITACIÓ AGRÀRIA DE MANRESA
Sr. Magí Mas i Font
CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL
President: Sr. Ramon Fontdevila i Subirana
Vice-president: Sr. Antoni Casserras i Gasol
Vocals: Sr. Joan Carles Canongia i Gerona
Sr. Joaquim Collado i Llort
Sra. Emma Vila i Esteban
Sra. Imma Torra i Bitlloch
Sr. Carles Anguela i Sant
Sr. Joaquim Sotoca i Cornet
Secretària: Sra. Justina Zapata i Arcos".
A continuació, el Secretari dóna compte de l'esmena presentada per l'Alcaldia, el
contingut de la qual és el següent:

"D'acord amb el que disposen els articles 53.e) i 35 del Reglament Orgànic Municipal, i
vista la proposta del grup municipal socialista, en relació amb el dictamen sobre
constitució dels grups municipals, creació i composició de les comissions informatives,
règim de sessions dels òrgans decisoris col.legiats, i designació dels representants de
la Corporació en tota classe d'òrgans col.legiats en què hagi de ser representada (punt
4, ordre del dia del Ple 7.07.95) aquesta Alcaldia-Presidència proposa al Ple l'adopció
del següent
ACORD
Substituir els regidors que a continuació d'indiquen, en les comissions informatives a
les que s'adscrivien inicialment en el dictamen de Presidència núm. 4 de l'ordre del dia
del Ple extraordinari, a celebrar el 7 de juliol de 1995; per tal de facilitar la participació
de tots els regidors en l'estudi i informe dels dictàmens que s'hagin de sotmetre als
òrgans decisoris col.legiats, a través de les respectives comissions informatives:
3.a. Comissió Informativa de Serveis Personals.
Substituir el Sr. Eduard Teixeiro Macipe, per la Sra. Emma Vila i Esteban.
3.b. Comissió Informativa de Serveis Socials i Polítiques d'Igualtat.
Substituir la Sra. Emma Vila i Esteban, pel Sr. Jacint Carrió i Vilaseca.
4.a. Comissió de Serveis Personals, règim de suplència transitòria.
Substituir el Sr. Joaquim Garcia i Comas, pel Sr. Eduard Teixeiro i Macipe.
4.b. Comissió de Serveis Socials i Polítiques d'Igualtat, règim de suplència
transitòria.
Substituir el Sr. Jacint Carrió i Vilaseva, per la Sra. Emma Vila i Esteban".

Intervé el Sr. Joaquim Collado i manifesta que aquest dictamen tracta de definir les
diferents composicions, sobretot de les comissions informatives, que són les que han
d'estructurar el funcionament de l'ajuntament. S'ha estructurat en 5 comissions. Com
diu el dictamen, hi ha la de Serveis Personals que fa referència a tots aquells temes
que afecten a aspectes culturals, ensenyament, joventut, sanitat, esports i participació
ciutadana, en un reforçament de tot el que és l'atenció a les persones.
La segona comissió és la de Serveis Socials i Polítiques d'Igualtat, per donar suport i
reforçament a tot el que són serveis socials i, sobretot, les polítiques de foment de la
igualtat, que abarcarà sobretot aspectes referents a polítiques d'atenció social,
d'igualtat i aspectes referents a la promoció de la dona i la promoció de la gent gran;
també abarcarà polítiques actives d'ocupació i d'economia social. En aquest sentit,
també abarcarà aspectes relatius a la immigració, la infància i l'adolescència. Aquesta
comissió es crea, sobretot, per donar suport i reforçar les polítiques de foment de la

igualtat que es puguin tirar endavant des d'aquest ajuntament.
A la Comissió d'Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública s'incorpora tot el referent a
medi ambient; s'ha de pensar que un 60 o 70% d'aspectes referents a temes de medi
ambient, tenen vinculació o relació directa amb el món de l'urbanisme, i és per aquest
motiu que s'incorpora aquest aspecte en aquesta comissió.
La Comissió d'Hisenda, Administració i Especial de Comptes i la Comissió Especial per
l'estudi del Reglament Orgànic ja queden prou especificades en el dictamen, així com
la composició de totes elles.
Creuen que totes les comissions que es creen reforcen el paper que ha de tenir
l'atenció a les persones; en el dictamen també s'especifica la designació de
representants. En aquest sentit creuen que és important que l'ajuntament es doti en
cada moment, i reforci en cada moment quins són aquells àmbits que més reclamen i
més demanen una actuació des de la societat. És per això que s'ha cregut convenient
adequar l'ajuntament amb aquestes cinc comissions.
Pel que fa a l'esmena, el Sr. Collado explica que és una esmena tècnica que
s'incorpora per tal d'adequar les persones que feien falta per les comissions al que es
creu convenient per poder-les tirar endavant.
Intervé el Sr. Pere Oms i diu que a la vista d'aquest dictamen, hi ha una sèrie de coses
que els preocupen. Una d'elles és la que fa referència al Decret núm. 2, que diu que
lliga amb el que vol explicar. Creuen que en la Comissió Informativa d'Urbanisme, Medi
Ambient i Via Pública, englobar-ho tot i no posar-hi l'Àrea de Política Ambiental, és
important.
El GMCiU ja ho havia estructurat en dues àrees, Urbanisme i Política Ambiental,
perquè el tema de Política Ambiental, creuen que no és només un tema tècnic, sinó
que és una tema filosòfic, de fons, un tema que creuen que és molt important per la
societat d'avui en dia, i cada dia s'hi dóna més importància. La qüestió medio-ambiental
és un tema que engloba aspectes físics de la ciutats, l'atmosfera, l'urbanisme, les
zones verdes, les activitats industrials i creuen que englobar-ho dintre d'una comissió
informativa molt genèrica, els portarà a què aquestes comissions siguin molt llargues,
molt denses, que poden arribar a cansar, per tal de poder tractar els temes en
profunditat. Veuen que aquesta incursió de medi ambient en la comissió informativa
d'urbanisme pot portar problemes i no donar la suficient importància al que és la política
ambiental. Veient l'alternativa que ha presentat l'equip de govern, suposen que ho han
fet perquè han pensat que era el millor i el Sr. Oms diu que, per la seva experiència, hi
havia encara moltes coses per desenvolupar, que no és una àrea fàcil.
Una altra qüestió són les delegacions d'Alcaldia en tots els temes de Promoció
Econòmica. Creuen que, donada la situació en la què està la ciutat, fora bo que hi
hagués una comissió informativa en la qual es poguessin debatre, quan sigui
necessari, temes de vital importància dintre l'equip de govern. Demana al Sr. Alcalde
que trobi la fórmula que el GMCiU, com a grup de l'oposició, pugui intervenir en tot el
tema de promoció econòmica, en tot el tema d'esports, en els temes de participació
ciutadana. Creuen que incorporar tot això des de l'Alcaldia i no fer-ho en una comissió
informativa, priva que l'oposició pugui participar i pugui aportar les seves idees en els
camps que abans s'ha referit.
Per últim, el Sr. Oms diu que el GMCiU s'abstindrà en la votació d'aquest dictamen, és
el dictamen de l'equip de govern, evidentment el GMCiU l'hagués fet diferent, però han
de respectar la seva opció, s'abstindran i desitgen que amb aquest funcionament els

vagi el màxim de bé possible. Prega que en les comissions com la de
Drogodependències, es convoqui a la persona del seu grup, que també hi és
representada. Suposa que es tracta d'algun problema tècnic i que ja es solventarà.
Intervé el Sr. Joaquim Collado i diu que l'equip de govern referma que molts aspectes
vinculats a activitats classificades i altres elements, són temes que creuen que per
millor operativitat és important que vagin vinculats a temes d'urbanisme i, per tant
creuen que en aquest sentit és la millor opció. Pel que fa a la promoció econòmica, hi
ha la voluntat expressa manifestada pel Sr. Alcalde de desenvolupar el més aviat
possible tot l'aspecte relacionat amb el Consell Econòmic i Social i, en aquest sentit,
creuen que convindria vincular totes les polítiques de concertació a nivell de promoció
econòmica. Des d'Alcaldia, es potenciarà aquest organisme com un organisme
plenament concertador de propostes. Quant als aspectes de participació ciutadana,
joventut i esports, el Sr. Collado diu que participació ciutadana i joventut van vinculats a
la comissió de Serveis Personals, i no a Presidència. Per tant, l'equip de govern
referma la postura que ha près.
Sotmès l'assumpte a votació, dóna el resultat següent:
- 13 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC i 2 GMIC-A-EV)
- 12 abstencions (9 GMCiU, 3 GMPP)
Conseqüentment, a la vista de la votació, la Presidència declara aprovat el dictamen
esmentat, amb l'esmena incorporada formulada per l'Alcaldia.
5.-

DICTAMEN SOBRE ASSIGNACIONS, RETRIBUCIONS, INDEMNITZACIONS I
DEDICACIÓ EXCLUSIVA DLELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ
MUNICIPAL.

El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:
" Atès el que disposen els articles: 75 de la Llei 7/85, de 2 d'abril; 151 de la Llei 8/87, de
15 d'abril; 77 del Reglament Orgànic Municipal, i 13 del R.D. 2568/1986, de 28 de
novembre. Així mateix, el que disposa l'article setè de la Carta Europea d'Autonomia
Local, feta a Estrasburg el 15 d'octubre de 1985, i que va entrar en vigor al nostre pais
el dia 1 de març de 1989; sobre el dret que assisteix els membres de les corporacions
locals a la percepció de les retribucions en l'exercici de llurs càrrecs quan es
desenvolupen en règim de dedicació exclusiva, i a la compensació financera
adequada a les despeses causades per l'exercici del seu mandat.
Aquesta Alcaldía-Presidència, un cop constitutïda la nova Corporació Municipal i en
funció del nou Cartipàs, ha de proposar al Ple de la Corporació, l'adopció dels
següents,
ACORDS
Primer.- El règim de dedicació exclusiva per a l'exercici dels seus càrrecs, s'aplicarà

als membres d'aquesta Corporació següents, que percebran les retribucions que així
mateix s'expressen:
a. Sr. Jordi Valls i Riera, alcalde-president.
450.000 PTA mensuals brutes.
b. Sr. Ramon Fontdevila i Subirana, primer tinent d'alcalde, president de la Comissió
Informativa i de l'Àrea de Serveis Personals.
Sr. Joaquim Collado i Llort, tinent d'alcalde, delegat de Presidència, d'Esports, de
Participació Ciutadana, i d'Economia Social.
Sr. Joan Carles Canongia i Gerona, tinent d'alcalde, delegat de Via Pública i
d'Administració.
Sr. Joaquim Garcia i Comas, tinent d'alcalde, President de la Comissió Informativa i
d'Àrea d'Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública.
374.406 PTA mensuals brutes, cadascun.
c. Sr. Antoni Casserras i Gasol, regidor-delegat d'Ensenyament i Joventut.
311.000 PTA mensuals brutes.
Segon.- El règim de dedicació exclusiva comporta per a cadascun dels compresos en
la seva aplicació, l'alta en el règim general de la Seguretat Social, assumint la
Corporació el pagament de les quotes empresarials, i comportarà, així mateix, la
incompatibilitat de la percepció de les retribucions amb qualsevol altra que poguessin
percebre amb càrrec als pressupostos de les Administracions Públiques i dels ens,
organismes i empreses depenents d'elles.
Tercer.- El règim de dedicació ordinària dels membres corporatius d'aquest Ajuntament
es regirà pels següents indicadors de dedicació, aprovant-se, així mateix, les quanties
de les indemnitzacions aplicables:
3.1. Assistència a les sessions del Ple de la Corporació i de les Comissions
Municipals Informatives:
- Sessions del Ple de la Corporació a raó de 7.659 PTA, per sessió amb una mitjana
de dues sessions al mes com a percepció global.
- Sessions de les Comissions Municipals Informatives a raó de 3.753 PTA, per
sessió i amb una mitjana de dues sessions al mes com a percepció global.
3.2. Exercici de les tasques de control de l'acció de govern, seguiment d'acords i

coordinació de grups municipals no integrats en el govern municipal, mitjançant
l'atribució de l'exercici d'aquestes tasques als càrrecs diferenciats de President i
Portaveu dels Grups Municipals. En el supòsit de concentració en una mateixa persona
del càrrec de President i Portaveu, es contempla el càrrec de Portaveu-suplent:
President de Grup Municipal: 49.176 PTA mensuals, amb caràcter d'indemnització.
Portaveu del Grup Municipal: 22.176 PTA mensuals, amb caràcter d'indemnització.
3.3. Delegacions de l'Alcaldia següents:
3.3.a. Presidència de Comissió Informativa i d'Àrea,
221.548 PTA mensuals brutes, amb caràcter d'indemnització.
3.3.b. Seguretat Ciutadana i Sanitat; Medi Ambient
158.142 PTA mensuals brutes, amb caràcter d'indemnització.
3.3.c. Habitatge; Turisme, i Polítiques de la Dona
124.393 PTA mensuals brutes, amb caràcter d'indemnització.
3.3.d. Gent Gran
100.000 PTA mensuals brutes, amb caràcter d'indemnització.
Quart.- De conformitat amb el que s'estableix en l'acord tercer, s'assignen als membres
de la Corporació Municipal que seguidament es relacionen, les indemnitzacions en la
quantia mensual que s'expressen, en virtut dels nivells resultants d'aplicar els diferents
indicadors de dedicació ordinària.
Nivell A - indicador 3.1:
Sra. Maria Rosa Riera i Montserrat.
Sr. Francesc Iglesias i Sala.
Sr. Jordi Lopez i Costa.
Sr. Josep Rueda i Cruz.
Sr. Carles Anguela i Sant.
Sr. Josep Maria Clotet i Feliu.
Sra. Imma Torra i Bitlloch.
Sr. Joaquim Sotoca i Cornet.

Indemnització: 22.824 PTA mensuals brutes, a cadascún.
Nivell B - indicador 3.2:
Sr. Pere Oms i Pons.
Sr. Antoni Arderiu i Freixa.
Indemnització: 72.000 PTA mensuals brutes, a cadascún.
Sr. Francesc de Puig i Viladrich.
Sr. Xavier Javaloyes i Vilalta.
Indemnització: 45.000 PTA mensuals brutes, a cadascún.
Nivell C - indicador 3.3.a:
Sr. Josep Ramon Mora i Villamate:
Sr. Eduard Teixeiro i Macipe:
Indemnització: 221.548 PTA mensuals brutes, a cadascún.
Nivell D - indicador 3.3.b:
Sr. Carles Esclusa i Espinal.
Sr. Magi Mas i Font.
158.142 PTA mensuals brutes, a cadascún.
Nivell E - indicador 3.3.c:
Sr. Josep Empez i García.
Sra. Emma Vila i Esteban.
124.393 PTA mensuals brutes, a cadascún.
Nivell F - indicador 3.3.d:
Sr. Jacint Carrió i Vilaseca.
100.000 PTA mensuals brutes.

Cinquè.- La retribució i indemnitzacions que es reconeixen en els acords anteriors serà
independent del dret que es reconeix igualment als membres corporatius, en virtut del
que disposa l'article 77 del Reglament Orgànic Municipal, a la percepció de dietes per
desplaçament i allotjament per raó del càrrec, així com indemnitzacions per les
despeses ocasionades en l'exercici del càrrec quan siguin efectives i amb justificació
documental prèvia.
Sisè.- Les retribucions i indemnitzacions que es fixen en els acords d'aquest dictamen
tenen efectes retroactius des del dia 18 de juny de 1995; excepte les retribucions
fixades als senyors Fontdevila, Collado, Canongia, i Casserras, que tindran efectes a
partir del dia 1 de juliol d'enguany.
Setè.- En els mesos de juny i desembre, les retribucions i indemnitzacions a que fan
referència els acords anteriors s'acreditaran en quantia doble a cada perceptor.
Vuitè.- Les retribucions i indemnitzacions que es fixen en els acords anteriors
s'adequaran, a partir de l'1 de gener de 1996, de forma automàtica i sense necessitat
d'acord exprés, en funció de la previsió de l'índex general de preus al consum de l'any
corresponent.
Novè.- S'assignen als Grups Municipals constituïts les percepcions, amb caràcter
mensual, que a continuació s'indiquen:
Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.
96.000
Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya..... 61.000
Grup Municipal d'Iniciativa-L'Assemblea-Els Verds.
54.000
Grup Municipal de Convergència i Unió.................
103.000
Grup Municipal del Partit Popular.....................
61.000"
Tot seguit, el Secretari dóna compte de l'esmena presentada pel GMPP, que transcrita
diu el següent:
"Atesa la situació d'endeutament de l'Ajuntament de Manresa.
Atès el nivell d'atur que hi ha en aquesta ciutat.
Atès el descens generalitzat que en l'empresa privada i també en la pública han
experimentat les retribucions dels que les dirigeixen degut a la difícil situació
econòmica.
PROPOSEM
1r.- Que les retribucions siguin les consignades en l'anterior legislatura, sense cap tipus
d'augment.
2n.- Que totes les retribucions, pel concepte que siguin, superior a les 50.000 PTA., es
redueixin en un 25 %".

Intervé el Sr. Joaquim Collado i diu que en aquest dictamen porten el tema de la
dedicació dels regidors. En aquest sentit, plantegen cinc regidors amb dedicació
exclusiva i els altres rebran indemnitzacions. És la mateixa estructura que hi havia en
l'anterior legislatura, per austeritat i se situen per sota de les recomanacions tant de la
Federació de Municipis de Catalunya com de l'Associació Catalana de Municipis. Els
sembla, doncs, que el que aquest dictamen presenta és absolutament ajustat a les
necessitats que té aquest ajuntament i els sembla que va amb la línia que han
manifestat de control de despesa i de moderació. En aquest sentit, defensen aquest
dictamen, tenint present aquests aspectes de moderació i de control. Fan una defensa
d'aquest dictamen i pensen que en aquest sentit aquest ajuntament està en una línia
bastant per sota de molts altres ajuntaments de la mateixa magnitud.
Intervé el Sr. Xavier Javaloyes i manifesta que és evident que amb la situació financera
actual de l'ajuntament de Manresa, que és delicada, tal com ha reconegut el mateix
equip de govern, els sembla totalment fora de lloc i inàudit que les assignacions que
s'han fixat siguin les mateixes que les assignacions que hi havia en la legislatura
anterior, o pel mateix estil, tenint en compte que el GMPP tampoc hi estava d'acord. No
ho veuen factible i no ho veuen correcta perquè d'aquesta manera difícilment podran
redreçar i sanejar l'economia municipal, perquè l'equip de govern si el que vol fer es
redreçament d'economia municipal, hauran de demanar als ciutadans de Manresa que
"s'apretin" els cinturons, quan les entitats vinguin a l'ajuntament se'ls haurà de demanar
que "s'apretin" els seus pressupostos, que no hi ha diners per tot, perquè és una
realitat, no és un fet d'anar a buscar una pica-baralla política, sinó que és una realitat,
no ho hi ha els pressupostos ajustats per poder fer les coses. Si a partir d'aquesta base
l'ajuntament no dóna el primer exemple a seguir, difícilment el ciutadà manresà podrà
agafar un bon concepte del què és el primer pas del que es fa en aquest plenari. En
definitiva, vénen a treballar per la ciutat de Manresa, pels manresans. Evidentment hi
ha un altre concepte, i és que la ciutat de Manresa i els manresans treballins per
l'ajuntament. El GMPP és de la primera idea, ve a treballar i a servir als ciutadans de
Manresa. Sóns conscients que ha d'haver-hi assignacions per les persones que estan
treballant i que estan treballant amb dedicació exclusiva per la seva societat i pels
conciutadans, és evident que ha d'haver-hi aquestes assignacions perquè s'ha de
viure, però les assignacions que es plantegen en aquest dictamen les troben
desmesurades i fora de la realitat social, no parla de mercat, perquè a la gent del dia a
dia, que no els parlin de directors generals ni de gerents perquè, en tot cas, ningú els
ha obligat a venir a l'ajuntament, ningú els ha posat la pistola al pit per venir a
representar els interessos dels ciutadans, han vingut aquí voluntàriament i saben a què
s'exposen, és a dir, no vénen a gaudir o intentar gaudir d'un sou de director general ni
d'un sou de gerent. És evident que no estan d'acord amb aquestes assignacions que
l'ajuntament de Manresa, amb la situació que està, ha fixat. Per això, demanen a
l'equip de govern que reflexioni el màxim possible aquest aspecte i que retirin del seu
dictamen les assignacions i retribucions que han consignat perquè la proposta del
GMPP és que les retribucions que es van consignar en l'anterior legislatura, en bloc, la
mateixa quantitat de diners, siguin les retribucions que en aquests moments es puguin
aplicar i es puguin dur a terme. Seguint en aquesta mateixa línia, demanen que les
assignacions, siguin pel concepte que siguin, que superin les 50.000 pessetes, com si
volen posar les 0 pessetes, siguin rebaixades un 25%. Amb això pretenen demostrar a
la ciutat que realment volen intentar sanejar el dèficit de l'ajuntament de Manresa i el

problema econòmic de la ciutat de Manresa. Altrament, si el dictamen de l'equip de
govern resulta aprovat, el GMPP creu que infringirien un cop baix moral als ciutadans
de bona fe que encara creuen en la democràcia com a millor sistema de vida social,
polític i moral, i no com els que s'abstenen i no van a votar amb l'argument que tots són
iguals. Creu que ara tenen l'oportunitat de poder donar un pas endavant i dir que no
tots són iguals i que en situacions extremes com la que es troba l'ajuntament de
Manresa, poden fer un pas de veritat, públic i notori.
Si s'aprova aquest dictamen, que troben abusiu, serà una immoralitat, un abús de
poder i un progrés a la butxaca.
Intervé el Sr. Pere Oms i diu que avui ha observat una sèrie de coses en què haurien
coincidit amb l'equip de govern, llàstima que fa quatre anys no van coincidir, perquè fa
quatre anys se'ls deien que hi havia massa dedicacions exclusives, que els sous
s'havien de rebaixar un 10%, i algunes coses més. El GMCiU creu que la gent que es
dedica a l'ajuntament de Manresa s'ha de guanyar la vida dignament, però dedicant-hi
un esforç important per tal d'aconseguir que la situació difícil que té l'ajuntament de
Manresa es pugui, mitjançant aquest treball, aportar el màxim de recursos de l'exterior
que facin que Manresa pugui tirar endavant. Aquesta és l'obligació de l'equip de govern
i, per tant, el GMCiU està d'acord amb les assignacions que s'han fet, però hi ha una
sèrie de qüestions que volen remarcar, com que és evident que no és el mateix que hi
havia, sinó que l'assignació a l'equip de govern és un 18,75% més alta de la que hi
havia, que el cost de l'oposició, a l'haver-hi un partit menys ha baixat un 18,44% i que
l'increment de la dotació als òrgans de govern són d'un 14%. Aquest 14 % està per una
dedicació de l'Alcalde, pels regidors de dedicació exclusiva, que ara n'hi ha 5, més
l'Alcalde 6. Abans n'hi havia 5, perquè l'Alcalde no estava en dedicació exclusiva amb
motiu de ser parlamentari. Per tant, allò que ERC havia dit abans que amb tres regidors
l'ajuntament funcionaria, celebra que ara se n'adonin que amb 3 no funciona, sinó que
se'n necessiten més. Coincideixen amb això, i desitgen que ara tirin endavant, tot i que
s'abstindran en la votació d'aquest dictamen, desitjant que aquests sous que avui
aprovaran serveixin perquè puguin treballar al màxim per Manresa, per tal d'aconseguir
que Manresa pugui rebre molts diners de fora i no s'hagin de reclamar aquests diners
mitjançant l'increment d'impostos als ciutadans. Aquest és el repte que tenen i
l'abstenció del GMCiU va en aquest sentit, d'encoratjar-los a aconseguir-ho i deixar clar
que d'auster aquest dictamen no n'és, han fet el mateix que el GMCiU fa quatre anys,
però ja se sap les coses es veuen diferents d'un cantó a l'altre, tot i el que GMCiU les
continua veient igual, i no variaran el seu punt de vista, perquè el seu punt de vista està
en funció del que s'ha de fer per la ciutat.
Intervé el Sr. Joaquim Collado i diu que troben bastant demagògica la proposició que
ha fet el GMPP, en el sentit que no els sembla gens car que, per exemple, un Alcalde
cobri 315.000 PTA. de sou net i que un regidor amb dedidació exclusiva cobri 268.000,
tenint en compte que recomanacions de l'Associació Catalana de Municipis, posen
aquest sous per ajuntaments petits o mitjans de Catalunya. Els sembla, doncs, bastant
demagògic utilitzar les paraules que ha fet servir el GMPP quan estan proposant
aspectes de determinacions econòmiques en un ajuntament com el de Manresa, que
està qualificat com a gran i quan les retribucions que es posen són a la banda alta que
es recomana en ajuntaments de menys de 50.000 habitants. En aquest sentit,
l'ajuntament de Manresa fa un esforç absolutament clar i net de moderació i poden

manifestar, fins i tot, que hi ha bastantes persones de les que ara han agafat el govern
de l'ajuntament que hi perden diners, però en tot cas, amb el bé del treball per la ciutat i
del treball envers Manresa, és absolutament clar que la proposta és ajustada i bastant
per sota de les recomanacions que fa l'Associació de Municipis i la Federació de
Municipis. Finalment, diu que si han fet aquesta proposta és perquè creuen que és la
proposta adequada i van votar aquests mateixos sous en l'anterior legislatura, per tant,
troben absolutament adequat que ara defensin aquesta proposta. Es refermen en la
proposta que han presentat i, en relació amb l'esmena, la rebutjaran.
El Sr. Xavier Javaloyes vol deixar clar un aspecte que creu que és bastant cabdal. Diu
que tant l'Associació de Municipis com la Federació de Municipis de Catalunya, que
fixen els mínims i els màxims, estan marcades per un color polític, aleshores no vol dir
que l'equip de govern estigui marcat per aquests colors, però evidentment que ho
estant, i per això al GMPP no li serveix com un barem fiable i adequat al que la realitat
social demana. Demana a l'equip de govern que surti una mica més al carrer i que no
es fixin tant amb el que recomana la Federació i l'Associació de Municipis. Quant a la
intervenció del Sr. Oms, diu que estan d'acord en què ha d'haver-hi sous dignes a
l'ajuntament de Manresa, fins ara n'hi ha hagut i ni continuaran havent, el que pregarien
a l'actual equip de govern, és que no facin el mateix que ha fet l'anterior, que tenien
sous dignes i han endeutat la ciutat fins al coll.
El Sr. Alcalde sotmet a votació l'esmena presentada pel GMPP, que és rebutjada per 3
vots afirmatius (GMPP), 13 vots negatius (8 GMS, 3 GMERC i 2 GMIC-A-EV) i 9
abstencions (GMCiU).
Tot seguit, sotmet el dictamen a votació que és aprovat per 13 vots afirmatius (8 GMS,
3 GMERC i 2 GMIC-A-EV), 3 vots negatius (GMPP) i 9 abstencions (GMCiU) i, per
tant, es declara aprovat el dictamen esmentat.
6.- DICTAMEN SOBRE DETERMINACIÓ DEL NOMBRE, CARACTERÍSTIQUES I
RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EVENTUAL.
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:
" Atès el que preveu l'art. 140 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril reguladora de les Bases
de Règim Local, l'art. 311 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de
Catalunya, i l'art. 9 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament
del personal al servei dels ens locals de Catalunya.
Atès que de totes les disposicions esmentades, es dedueix que pel que fa als llocs de
treball que es configuren com "de confiança i assessorament especial", aquests han de
ser determinats pel Ple de la Corporació al començament del mandat Corporatiu,
determinant les característiques dels llocs, el règim de dedicació i les retribucions, a
l'efecte que, posteriorment, l'Alcalde pugui efectuar per Decret el nomenament en favor
de les persones que consideri més adients i sense perjudici d'efectuar les publicacions
d'aquests nomenaments en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

Renovada aquesta Corporació Municipal com a conseqüència de les Eleccions Locals
del propassat 28 de maig, correspon al Ple la configuració dels llocs de treball reservats
a personal eventual.
Per tot això es proposa al Ple de la Corporació, l'adopció del següents:
ACORDS
1r.- El nombre i denominació dels llocs de treball que aquest Ajuntament crea per al
seu desenvolupament per personal eventual, de confiança i assessorament especial
serà el següent:
* 1 Secretària de la Presidència.
2n.- El lloc de treball de Secretària de la Presidència, tindrà atribuides les tasques
d'auxili i col.laboració a les activitats que desenvolupi la Presidència. El lloc de treball
requereix la plena dedicació i disponibilitat de la persona que l'ocupi. La retribució anual
es fixa, per tots els conceptes, en 3.315.788.-pessetes, distribuides en dotze
mensualitats i dues pagues extraordinàries a meritar en els mesos de juny i desembre
per l'import equivalent a una mensualitat cadascuna.
3r.- Procedir a la publicació al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, del nomenament de personal eventual, del règim de les
seves retribucions i de la seva dedicació."
El Sr. Joaquim Collado manifesta que aquest dictamen és per determinar el lloc de
treball que afecta a la Secretària de la Presidència, que és cobert per una funcionària
de la casa. La retribució d'aquesta funcionària s'augmenta per qüestió de plena
dedicació i disponibilitat, aspectes que fan referència al seu nou càrrec. La retribució és
la mateixa que la que tenia la persona que abans ocupava aquest lloc.
Intervé el Sr. Antoni Arderiu i manifesta que votaran en contra d'aquest dictamen, ja
que els sembla que no és adequat ni el sistema que s'utilitza ni la finalitat que es
persegueix. Les normes que regulen el personal de confiança, preveuen un altre tipus
determinat de personal. Els consta que a l'ajuntament de Manresa, hi ha prous i
eficients secretàries que poden cobrir perfectament, sense que hi hagi cap modificació
a l'organigrama ni en les retribucions, el lloc que es preveu. Si és que l'equip de govern
no té confiança amb les secretàries que hi ha actualment a l'ajuntament i n'ha de
buscar una específica que no té la categoria adequada per, en virtut de no sap quina
confiança, elevar-la a la categoria de Secretària de la Presidència, els sembla que
aquest complement que, en el fons el que s'està intentant, és un complement salarial
per aquesta senyoreta, ho haurien de pagar o del grup municipal o de la seva pròpia
butxaca. Els sembla també que a la persona escollida és fer-li una mala feina, perquè
ja se li marca el seu caràcter definitiu en aquesta santa casa. Per tot això, i seguint
també en la línia d'austeritat, el GMPP votarà en contra d'aquest dictamen.

El Sr. Joaquim Collado replica al Sr. Arderiu dient que no sap si coneix a la persona
que fa de secretària de l'Alcalde. És una persona de la casa, absolutament adequada
pel lloc que se li ha demanat i volen agrair a les persones que estan ocupant en
aquests moments el lloc que tenia. Vol deixar clar que la persona que fa de Secretària
de l'Alcalde és una persona que fa el seu treball amb absoluta dedicació, i per això
troben la posició del Sr. Arderiu fora de lloc; és una persona coneguda dins de la casa i
que coneix bastant bé tot el que és el funcionament intern i el que han fet és això,
agafar una persona interna que coneix molt bé l'Administració i els sembla que en
aquest sentit haurien d'estar absolutament agraïts que des de l'equip de govern s'hagi
fet aquesta proposta, que és del tot correcta. Potser primer que sàpiga de quina
persona es tracta.
El Sr. Antoni Arderiu manifesta que no sap ni vol saber en aquests moments de quina
persona es tracta, encara que s'ho imagina, i li sembla una persona execel.lent, no es
vol posar amb ella, al revés, i és que pel bé d'aquesta senyoreta el que s'ha de fer és
fer les coses bé. Hi ha d'altres sistemes si se li vol retribuir una especial dedicació o
una especial confiança i no és aquest el sistema adequat, ni la manera adequada
d'actuar. Entenen que això obre portes a molts abusos que poden sortir en el futur.
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per 22 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC, 2
GMIC-A-EV i 9 GMCiU) i 3 vots negatius (GMPP) i, per tant, es declara acordat:
1r.- El nombre i denominació dels llocs de treball que aquest Ajuntament crea per al
seu desenvolupament per personal eventual, de confiança i assessorament especial
serà el següent:
* 1 Secretària de la Presidència.
2n.- El lloc de treball de Secretària de la Presidència, tindrà atribuides les tasques
d'auxili i col.laboració a les activitats que desenvolupi la Presidència. El lloc de treball
requereix la plena dedicació i disponibilitat de la persona que l'ocupi. La retribució anual
es fixa, per tots els conceptes, en 3.315.788.-pessetes, distribuides en dotze
mensualitats i dues pagues extraordinàries a meritar en els mesos de juny i desembre
per l'import equivalent a una mensualitat cadascuna.
3r.- Procedir a la publicació al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, del nomenament de personal eventual, del règim de les
seves retribucions i de la seva dedicació.
7.- DICTAMEN SOBRE MANTENIR LA DELEGACIÓ EN LA COMISSIÓ DE GOVERN
DE LA COMPETÈNCIA CONSISTENT EN L'EXERCICI DE LES ACCIONS
ADMINISTRATIVES I JUDICIALS SEMPRE QUE L'AJUNTAMENT SIGUI
PART
DEMANDADA
O
DENUNCIADA,
DONANT-NE
COMPTE
POSTERIORMENT AL PLE, APROVADA PEL PLE DE LA CORPORACIÓ EN
SESSIÓ DEL DIA 16-12-87.

El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:
" Atès que pel Ple de la Corporació del dia 16 de desembre de 1987 es va aprovar la
delegació en la Comissió Municipal de Govern de la competència prevista als articles
22.2.j) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i 50.2.l
de la Llei 8/1987, Municipal i de Règim Local de Catalunya, consistent en "l'exercici de
els accions administratives i judicials, sempre que l'Ajuntament sigui part
demandada o denunciada, donant-ne compte posteriorment al Ple."
Atès que és convenient de mantenir la delegació esmentada, per continuar vigents
les raons que van motivar-la, consistents en la brevetat dels terminis legals judicials,
que obligarien a adoptar aquests acords majoritàriament per Decret d'Alcaldia,
produint-se les mateixes situacions de duplicitat administrativa que s'advertien en
aquell acord inicial, i que actuarien en detriment de la preceptiva economia i eficàcia
administrativa i processal que estableix l'article 103 de la Constitució de 1978.
Atès que la periodicitat setmanal de les sessions de la Comissió Municipal de
Govern possibilita el compliment de la majoria de terminis processals.
Atès que la competència per a l'exercici de les accions esmentades és delegable en
la Comissió Municipal de Govern, segons els articles 23.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
52.2.b) de la Llei 8/1987 Municipal i de Règim Local de Catalunya i l'article 29 del
"sensu
contrario".
Reglament
Orgànic
Municipal,
tots
ells
a
Aquesta Alcaldia-Presidència proposa que pel Ple de la Corporació s'adopti el
següent
ACORD:
MANTENIR la delegació en la Comissió Municipal de Govern de la competència
prevista als articles 22.2.j) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 50.2.l) de la LLei 8/1987,
Municipal i de Règim Local de Catalunya i 28.j del Reglament Orgànic Municipal,
aprovada pel Ple de la Corporació del dia 16 de desembre de 1987, i que consisteix en
"l'exercici de les accions administratives i judicials sempre que l'Ajuntament
sigui part demandada o denunciada, donant-ne compte posteriorment al Ple",
d'acord amb el que disposen els articles 23.2 de la Llei 7/1985, 52.2.b) de la LLei
8/1987 i 29 del Reglament Orgànic Municipal, tots ells a "sensu contrario" i els articles
24.c) i 30 del mateix Reglament Orgànic Municipal "
Intervé el Sr. Joaquim Collado i diu que aquest dictamen és estrictament jurídic,
d'adequació de la normativa de manteniment de la delegació en la Comissió de
Govern.
El Sr. Pere Oms manifesta que votaran favorablement aquest dictamen, però fa el prec
que, al donar compte al Ple, la informació que hi hagués a Secretaria fos àmplia i
extensa per tal de poder fer una anàlisi exhaustiva d'aquests acords, que no hi hagués
només el dictamen, sinó que hi hagués la documentació necessària.

El Sr. Joaquim Collado li respon que seguiran l'actuació que s'ha vingut fent com
sempre en aquesta casa.
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per 22 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC, 2
GMIC-A-EV i 9 GMCiU) i 3 abstencions (GMPP) i, per tant, amb el quòrum que
determina l'article 55 de la Llei 8/1987, és declara aprovat el dictamen esmentat.
8.- DICTAMEN SOBRE DELEGACIÓ A L'ALCALDE DE DETERMINADES
ATRIBUCIONS EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:
" Atès que l'article 23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim
local i l'article 52 de la Llei 8/1987, 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya,
determinen les atribucions reservades al ple que no són delegables.
Atès que es considera necessari, per tal de possibilitar l'agilitat en la tramitació
administrativa dels expedients de contractació, una delegació del ple en l'Alcalde.
De conformitat amb l'article 51 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals.
Com Alcalde-President de l'Ajuntament de Manresa, proposo al Ple de la Corporació
l'adopció del següent:
ACORD
PRIMER.- Delegar a l'Alcalde les següents atribucions en matèria de contractació
administrativa:
. Ambit dels assumptes: contractes previstos al capítol I del Títol I de la Llei
13/1995, de 18 de maig, de contractes de les administracions públiques.
. Facultats que es deleguen: Les conferides a l'òrgan de contractació pels
articles 264 i 265 de la Llei 8/1987, de 19 d'abril, municipal i de règim local de
Catalunya.
. Condicions específiques:
Quantia de la delegació:
A partir del 50% del límit de quantia general per cada contracte per
tramitar-lo per procediment negociat i fins a:

- 5.000.000 PTA (inclòs l'I.V.A.) en els contractes d'obres,
subministraments i consultoria, assistència i serveis.
- Despeses de primer establiment inferiors a 3.000.000 PTA i
termini inferior a 4 anys, en el contracte de gestió de serveis públics.
SEGON.- Publicar íntegrament aquest acord en el Butlletí Oficial de la Provincia."
Intervé el Sr. Joaquim Collado i diu que aquest dictamen també tracta d'una adequació
de la normativa, que afecta a la possibilitat d'agilitzar la tramitació administrativa dels
expedients de contractació.
El Sr. Xavier Javaloyes manifesta que no estan d'acord amb aquest procediment i els
fa l'efecte que l'equip de govern confon el fet de l'eficàcia amb el fet d'haver-hi una
manca de transparència administrativa. L'eficàcia no està renyida amb la transparència
administrativa i creuen que això l'únic que fa es posar més cortines de fum a la gestió,
de dit, de l'Alcalde sense cap control adequat i quan es vulgui controlar potser no hi
haurà manera. En definitiva, el GMPP creu que no hi ha transparència per poder dur a
terme una bona gestió.
El Sr. Joaquim Collado precisa que aquests aspectes que fan referència a l'Alcaldia són
plenament transparents i públics, és a dir, que no hi ha cap problema en aquest sentit.
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per 22 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC, 2
GMIC-A-EV i 9 GMCiU) i 3 vots negatius (GMPP) i, per tant, es declara aprovat el
dictamen esmentat.
9.- DICTAMEN SOBRE DELEGACIÓ A LA COMISSIÓ DE GOVERN, COM A ÒRGAN
COL.LEGIAT, DE DETERMINADES ATRIBUCIONS EN MATÈRIA DE
CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA, RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE
L'ADMINISTRACIÓ, ARRENDAMENTS I CESSIONS D'ÚS I DECLARACIÓ DE
TERRENYS COM A PARCEL.LES SOBRERES I LA SEVA ALIENACIÓ.
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:
" Atès que l'article 23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim
local i l'article 52 de la Llei 8/1987, 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya,
que estableixen que corresponen a la Comissió de Govern les atribucions que l'Alcalde
o un altre òrgan municipal li deleguin o li atribueixin les lleis, i alhora determinen les
atribucions reservades al ple que no són delegables.
Atès que l'article 55 de la llei 8/1987, de 15 d'abril, estableix que la delegació
d'atribucions del ple en favor de la Comissió de Govern, requereix l'acord adoptat per
majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació.

De conformitat amb l'article 51, en concordança amb l'article 53.3 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
Com Alcalde-President de l'Ajuntament de Manresa, proposo al Ple de la Corporació
l'adopció del següent
ACORD

PRIMER.- Delegar a la Comissió de Govern, com a òrgan col.legiat, les següents
atribucions:
A) - Matèria: contractació administrativa
. Ambit dels assumptes: contractes previstos al capítol I del Títol I de la Llei
13/1995, de 18 de maig, de contractes de les administracions públiques.
. Facultats que es deleguen: Les conferides a l'òrgan de contractació pels
articles 264 i 265 de la Llei 8/1987, de 19 d'abril, municipal i de règim local de
Catalunya.
. Condicions específiques:
Quantia de la delegació:
a) Contractes d'obres: a partir de 5.000.000 PTA (inclòs l'I.V.A.) fins a
40.000.000 PTA (inclòs l'I.V.A.).
b) Contractes de gestiò de serveis publics: despeses de primer
establiment compreses entre 3.000.000 i 5.000.000 PTA i termini de temps
comprès entre 4 i 6 anys, sempre que no se superi el límit fixat per l'article 112.3
lletra g) de la Llei 8/1987, de 15 d'abril.
c) Contractes de subministrament: a partir de 5.000.000 (inclòs l'I.V.A.) i
fins a 10.000.000 PTA. (inclòs l'I.V.A.).
d) Contractes de consultoria, assistència i serveis: a partir de 5.000.000
PTA (inclòs l'I.V.A.) i fins a
15.000.000 PTA (inclòs l'I.V.A.).
B) - Materia: responsabilitat patrimonial de l'administració.
. Àmbit: reclamacions de responsabilitat patrimonial a què fa referència el Títol X

de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
. Facultats que es deleguen: resolució dels expedients de responsabilitat
patrimonial, d'acord amb Reial Decret
429/1993, de 26 de març, pel qual
s'aprova el Reglament dels procediments de les administracions públiques en
matèria de responsabilitat patrimonial.
. Condicions específiques: límit quantitatiu de la reclamació 5.000.000 PTA.
C) - Matèria: arrendaments i cessions d'ús.
. Àmbit: utilització de béns patrimonials prevista al capítol 2 del Títol III del
Reglament de Patrimoni dels ens locals de Catalunya, aprovat per Decret
336/1988, de 17 d'octubre, quan concorrin motivacions de prestació de serveis
socials, promoció i reinserció socials, activitats culturals i esportives, promoció
urbanística, foment del turisme, ocupació del temps lliure o altres anàlogues.
. Facultats que es deleguen: adopció de l'acord de cessió d'ús o l'arrendament.
. Condicions específiques: Concurrència simultània dels següents requisits:
a) El termini del contracte d'arrendament o del conveni de cessió d'ús ha
de ser igual o inferior a 5 anys.
b) La renda anual objecte de la cessió o arrendament no pot ser superior
a 1.000.000 PTA.
c) Supeficie objecte de cessió d'ús o arrendament no superior a 500 m2
de sòl o de sostre construït, en cas d'edificis.
D) - Matèria: Declaració de terrenys com a parcel.les sobreres i alienació.
. Àmbit: Declaració de terrenys com a parcel.les sobreres i alienació de les
mateixes, de conformitat amb el Reglament de Patrimoni dels ens locals de
Catalunya.
. Facultats que es deleguen: adopció de l'acord de declaració de parcel.la
sobrera i d'alienació de la mateixa.
.Condicions específiques:
a) La declaració ha de derivar expressament i implícita de l'aprovació de
plans d'ordenació urbana o de projectes d'obres i serveis.
b) el valor del terreny declarat parcel.la sobrera no pot ser superior als
3.000.000 PTA.

SEGON.- Publicar íntegrament aquest acord en el Butlletí Oficial de la Provincia.
Intervé el Sr. Joaquim Collado i manifesta que aquest dictamen fa referència també a
l'adequació a la normativa. Són assumptes absolutament transparents i públics i l'únic
que fan es portar aquesta adequació d'una normativa antigua i una altra que s'ha posat
en marxa aquest any. Creu que és una agilització administrativa.
El Sr. Xavier Javaloyes diu que el seu grup es remet a la intervenció del dictamen
anterior, amb el seu mateix pensament. Si abans, en el dictamen anterior, les
contractacions públiques podien arribar fins a 5 milions de pessetes i ara poden arribar
fins a 40 milions, li agradaria que se li contestés que li quedarà al Ple per poder decidir.
En tot cas, el sorprèn bastant el punt b), que és sobre els dictàmens de responsabilitat
on els errors de la seva gestió poden recaure sobre el Ple de la Corporació, quan hi
hagi reclamacions sobre algú extern. Si l'equip de govern vol decidir també han de
decidir sobre la nulitat, no poden fer recaure aquesta responsabilitat en el Ple.
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per 22 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC, 2
GMIC-A-EV i 9 GMCiU) i 3 vots negatius (GMPP) i, per tant, amb el quòrum que
determina l'article 55 de la Llei 8/1987, es declara aprovat el dictamen esmentat.
El Sr. Alcalde manifesta que s'han tractat ja els assumptes compresos a l'ordre del dia,
però donat el fet que la Federació d'Associacions de Veïns ha presentat a l'Ajuntament
de Manresa una instància manifestant la seva voluntat de poder parlar en el Ple d'avui,
i malgrat que no vingui determinat estrictament pel Reglament de Participació
Ciutadana, aquest equip de govern i aquesta Alcaldia té la clara voluntat que la
participació no sigui tan sols una paraula i que la participació vagi lligada estrictament a
una paraula que avui ha sortit possiblement d'una forma molt opaca, que és la paraula
transparència. Degut a això, avui creuen oportú que el representant de la Federació de
Veïns expressi el que cregui més oportú en aquest Ple i que consti en acta de la sessió
d'avui la seva intervenció.
Atenent la petició del Sr. Iglesias, referent al fet de constar en acta aquesta intervenció,
el Sr. Alcalde demana al Sr. Secretari que aclareixei aquest extrem. El Sr. Secretari
informa que l'article 228.2 del Reglament 'Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Entitats Locals, estableix que "Acabada la sessió del Ple, l'Alcalde pot establir un
torn de precs i preguntes pel públic assistent sobre temes concrets d'interés municipal.
Correspon a l'Alcalde ordenar i tancar aquest torn."
Per tant, el Sr. Secretari opina que, d'acord amb la disposició que acaba de llegir, no
veu cap infracció manifesta legal en què consti en acta aquesta intervenció si així ho
decideix el Sr. Alcalde.
El Sr. Alcalde diu que havent acabat l'objecte de la sessió i atenent que el Sr. Secretari
no veu cap infracció manifesta de llei en què consti en acta la intervenció de la
Federació de Veïns, no hi posarà cap objecció de tipus polític.
Tot seguit, el Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Victor Feliu, representant de la

Federació de Veïns.
El Sr. Victor Feliu saluda a tothom i, en primer lloc, diu que la Federació es va plantejar
en reunió de junta, el sol.licitar a l'ajuntament tenir avui aquesta intervenció per
diferents raons. Una per fer una salutació al nou Consistori, l'altra per expressar la
voluntat de col.laboració del moviment veinal i l'altra per exposar uns temes
reivindicatius que entenen que seran perfectament assumibles de poder tur a terme en
aquesta legislatura. Aquesta intervenció va estar aprovar en un plenari de la Junta
directiva de la Federació i també vol aclarir que el que pretenen és engrescar el
moviment associatiu ciutadà per tal que utilitzi aquests mecanismes de participació i
intervenir al Ple entenen que és una via molt important
que caldria que fos utiliizada per les diferents entitats per poder apropar l'administració
als ciutadans i d'aquesta manera, entre tots plegats, aconseguir el model de ciutat que
desitgen. Estan sorpresos per aquest interrogant que s'ha plantejat en la seva
intervenció. I, en tot cas, el que demanaran en una propera ocasió, tal com va succeir
en el Ple que van intervenir pel tema de la Sanitat, perquè no hi hagi dubtes de constar
en acta o no, ja que ells sí que ho desitgen, en quin moment del Ple ho han de
sol.licitar perquè així sigui possible, sense interrogants.
El Sr. Feliu continua dient que, feta aquesta prèvia, tot respectant la voluntat dels
ciutadans manifestada el passat 28 de maig democràticament mitjançant les urnes,
desitgen saludar i felicitar els 25 ciutadans que durant els propers 4 anys hauran de
regir el destí de Manresa, alguns des de la responsabilitat de l'equip de govern i altres
des de la responsabilitat de l'oposició. A tots els desitgen que tinguin el degut encert
per fer avançar Manresa en la consecució d'una ciutat millor. Sóns conscients de les
dificultats que el nou equip de govern municipal tindrà per impulsar els seus projectes.
Tant el dèficit com l'endeutament existent es converteixen en feixugues càrregues
heretades que condicionaran en gran manera l'acció de govern desitjada. En aquest
sentit, demanen que es faci públic la situació econòmica de l'ajuntament en aquests
moments per tal que els ciutadans d'aquí a 4 anys puguin valorar objectivament el
treball realitzat en funció dels recursos disponibles, així com també la gestió econòmica
de sanejament efectuada. La Federació d'Associació de Veïns i, en conseqüència, les
entitats veinals, ofereixen a l'ajuntament la seva total predisposició en la col.laboració,
com sempre han fet, per tal de treballar conjuntament, i entre tots plegat avançar en la
millora de la qualitat de vida urbana en tots els seus diferents àmbits, l'urbanístic, el
cultural, el sanitari, l'assistència social, l'ensenyament, la gent gran, els serveis públics,
etc. Tot i que són conscients de l'encotillament econòmic, i tot i oferint sense dubtes ni
recels la seva col.laboració, amb la voluntat d'evitar suspicàcies entre les diferents
organitzacions polítiques, manifesten que no ofereixen cap xec en blanc en absolut. La
confiança i l'avinença en la col.laboració caldrà guanyar-la dia a dia amb un treball
seriós i eficaç i, per tant, amb resultats concrets i positius respecte les seves inquietuds
i reivindicacions. Per tal d'emmudir errònies interpretacions i maniobres polítiques,
proclamen ara i aquí que les Associacions de Veïns són unitàries i pluralistes, sense
discriminacions ni polítiques ni religioses. Democràtiques en el seu funcionament,
promovent una veritable democràcia de base, independents de partits polítics, sindicats
i de qualsevol grup de pressió, reivindicatives en defensa dels interessos populars i
autònomes de l'administració. Insisteix, doncs, en la seva total independència i
transparència en l'actuació per tal d'anul.lar dubtes, suspicàcies i escepticismes. En el

transcurs de l'any, amb motiu de diversos esdeveniments, des de la Federació
d'Associacions de Veïns es van promoure dues plataformes de coordinació ciutadana.
Una la d'Urbanisme, l'altra la de Sanitat, plataformes que van obrir les seves portes a la
diversistat del mosaic associatiu ciutadà, entitats cíviques, socials, sindicals, polítiques,
sense exclusions. La cojuntura política d'aquest Consistori era ben diferent a l'actual, hi
ha qui va acceptar la invitació de participació i hi ha qui la va rebutjar. Avui, les
plataformes continuen sent vàlides i vigents.
La revisió de Pla General d'Ordenació Urbana tan sols ha començat i els resultats
inicials de la reordenació sanitària no són gens convincents. Si insisteixen en l'oferta de
participació és per acabar amb les malfiances que encara algú té. Tot i que la
correlació de forces en aquest ajuntament ha canviat, desitgen que tothom continui
sent conseqüent amb els compromisos adquirits. En aquestes passades setmames
han estat moltes les promeses que han escoltat durant la campanya electoral. Ara ha
arribat el moment de complir-les, la ciutat es fa entre tots, els que han guanyat i els que
han perdut, la ciutat es fa cada dia, no cada quatre anys. Hi ha projectes que,
evidentment, necessiten d'importants inversions econòmiques per fer-los realitat, però
també és cert que malgrat l'estat de la situació financera municipal, hi ha projectes que
continuen sent viables amb una nova redistribució i racionalització dels actuals recursos
disponibles, ja siguin d'infrastructura com de personal o bé econòmics. Aquests dies
han escoltat molt sovint les paraules possibilitat i imaginació, ara doncs és l'oportunitat
de fer-la realitat. Són ben evidents les diferències ideològiques des d'una perspectiva
global, entre les organitzacions polítiques que avui constitueixen l'actual equip de
govern municipal, però també és ben evident que en el transcurs de la campanya
electoral s'han manifestat moltes coincidències des d'una perspectiva local en les
propostes municipals. I des d'aquestes coincidències és que demanen un programa
d'acció de govern pels propers quatre anys, que sigui seriós i no d'aparador, que sigui
factible i no utòpic i si bé la decisió final, lògicament la té qui disposa de la
responsabilitat política de governar la ciutat, la petició d'esforç i de col.laboració la fan
extensiva també a qui avui està a l'oposició, desitjant que faci possible moltes de les
seves reivindicacions, que en el transcurs de la campanya electoral havien acollit i que
tots els aquí presents, en alguns apartat, hi havien coincidit. Des del moviment veinal
formulen propostes i projectes factibles de realitzar i desitgen veure'ls convertits en
realitat en acabar-se la present legislatura. Seran breus i concisos, no porten cap llista
als Reis Mags ni cap plataforma de conveni que hagin d'anar regatejant durant els
propers quatre anys.
El Sr. Feliu afegeix que, fent un ràpid repàs, demanen, en urbanisme, que s'aprovin
definitivament i es comencin a desenvolupar els Plans Parcials del Tossal dels
Cigalons i els de les Bases de Manresa; tramitar el Pla Parcial del barri de la Sagrada
Família; definir el Pla Especial del sector de la Pujada Roja-Les Cots-El Guix i la
intervenció a l'anomenat Pla d'Actuació dels Ametllers en el barri de MionPuigberenguer; en l'apartat de rehabilitació cal una intervenció ràpida i decidida en els
punts més conflictius i degradats del Barri Antic, de les Escodines i el Remei; als barris
perifèrics es requereix una major atenció i, concretament, a Miralpeix, Sant Pau,
Viladordis i el Guix, dotant-los d'equipaments tan elementals i perfectament assumibles
com són zones de jocs pels infants i de descans per la gent gran. En referència a les
zones de lleure, es reclama l'inici d'actuació Puigberenguer.
En sanitat, es reclama que es facin realitat les àrees bàsiques de salut, pendents de
desenvolupar, amb els seus corresponents CAPS, els Centres d'Assistència Primària;

els sectors del Barri Antic, l'any 1995 i el de la Cra. de Santpedor l'any 1996, segons
compromisos establerts. En relació a la reordenació sanitària i hospitalària, cal efectuar
un seguiment molt d'aprop de les seves conseqüències, vetllant pel compliment dels
pactes subscrits a la taula negociadora, i entorn a la problemàtica generada per l'ús de
les drogues, el tabac i l'alcohol, cal realitzar campanyes de sensibilització coordinant els
seus consumidors i afectats. En aquest apartat de la sanitat, continua dient el Sr. Feliu,
que volen fer un incís consistent en què la passada setmana, la Federació juntament
amb les Associacions de Veïns del Poble Nou i de la Cra. de Santpedor, que són el lloc
on haurà d'anar ubicat el CAP corresponent a l'Àrea Bàsica Manresa-3, varen tenir una
entrevista amb el Dr. Miquel González, del Servei Català de la Salut, Director
responsable de les comarques del Bages, Solsonès, Cerdanya i Berguedà i el resultat
de la reunió va ser totalment decebedor; és a dir, que hi ha compromisos que s'havien
establert que no s'estan complint. I quan diuen això i a vegades des del moviment
veinal plantegen els seus dubtes i escepticismes, a l'administ
ració o bé al que governa, no li agrada, però ells volen insistir que no s'inventen res,
perquè aquesta vegada, com moltes d'altres, a més a més està escrit. I està escrit en
reunions de Comissió Mixta que la Federació havia tingut amb l'ajuntament el febrer del
94 i el març de 95, i en tenen les còpies. De la voluntat que el febrer del 94, al cap de 8
o 9 mesos es tiraria endavant, que les obres ja estarien enllestides al CAP de l'Hospital
de Sant Andreu, el març del 95 es torna a dir el mateix i en la reunió del Dr. González,
se'ls diu que res, que ni 94 ni 95, que se'n va al 96. I referent a l'Àrea Bàsica amb el
CAP de la Cra. de Santpedor Manresa-3 se'ls diu que el 96 res, que se'n va al 97. A
finals de l'any passat, amb els acords de convenis que es van signar, i que van signar
l'ajuntament, el Servei Català de la Salut, Centres Hospitalaris de Manresa, els Comitès
dels Treballadors, queda ben especificat que durant l'any 1996 es posarà en
funcionament l'Àrea Bàsica Manresa-3, i ara els diuen que d'això res de res. Quan en el
passat Ple van dir que tot escrit i signat, a algú no li va agradar i ara que està escrit i
signat, aquest acord queda sense complir.
Referent a l'apartat de cultura, demanen que s'efectuï un replantejament de l'actual
dinàmica de funcionament dels Centres Cívics, que sigui també realitat el disposar d'un
auditori i sala d'exposicions municipals i haver-se endagat seriosament el procés del
teatre municipal. És necessària també la descentralització de l'activitat cultural, lúdica i
festiva, portant-la als diferents barris de la ciutat.
Referent a l'assistència social, s'ha de potenciar les residències d'estada temporal per a
gent gran i ampliar la xarxa de cuidadores familiars en l'assistència domiciliària. Cal
eixamplar, també vies d'integració, millorant les actuals condicions de vida de la
població immigrant sense exclusió, però amb especial atenció al col.lectiu magrebí per
la seva dimensió. Vetllar també el procés iniciat al barri de Mion-Puigberenguer per fer
efectiva la residència modular per a gent gran.
En habitatge, fomentar la construcció d'habitatge públic i social, descentralitzant-lo pels
diferents barris de la ciutat, potenciar l'habitatge de lloguer i facilitar vivendes de
dimensions adaptables a les necessitats dels joves com a primera residència. Cal
pensar, també, en la gent gran i en les persones amb minusvalies a l'hora de construir
les vivendes i en l'adquisició de l'habitatge pel patrimoni municipal per afrontar
emergències.
En hisenda, cal efectuar una bona gestió administrativa en funció dels recursos
disponibles, tot reduïnt progressivament el dèficit existent i implicant a altres
administracions pel seu sanejament. S'ha de realitzar d'una manera conjunta i

coordinada entre Associació i Federació de Municipis, accions i campanyes per
aconseguir majors recursos financers pels propis ajuntaments, aplicant-se el
repartiment de pressupost general amb la teoria de distribució percentual del 50%,
25%, 25% en els àmbits estatal, autonòmic i municipal.
En medi ambient, es demana el trasllat de les indústries residuals i de les indústries
contaminants com LIPMES, que resten encara al nucli urbà, cap als polígons
industrials, efectuar un control acurat dels sorolls i fums tant d'activitats industrials com
de circulació rodada, prohibició de circular pel centre de la ciutat, de camions amb
transport de càrregues considerades com a perilloses. Demanen més rigidesa en
l'aplicació de la normativa de disciplina urbanística i sanitària en general, i d'una
manera puntual, en indrets on existeix un evident desgavell com és el sector de El
Poal. Protegir l'entorn paisatgístic, vetllant per la seva netedat. Tant en boscos, com les
Marcetes o el Suanya, com les rieres, Rajadell o bé en la canalització del riu des de
Sant Joan fins Els Comdals.
Pel que respecte a l'ensenyament, cal donar resposta amb solucions a reivindicacions,
com la manca de places en Escoles Bressol de caràcter públic, la polèmica sorgida a
l'Escola Lacetània en motiu del canvi de sistema educatiu, la reobertura de la Unitat
Escolar al barri de Sant Pau i la creació de nous estudis universitaris completant el cicle
dels ja existents.
En esports, ampliar definitivament les caduques instal.lacions de la piscina municipal, la
utilització de les instal.lacions esportives escolars fora de les hores considerades com
lectives pels veïns del barri on estigui ubicat el centre escolar. Potenciar l'esport de
base, donant facilitat per la seva pràctica i acabar de completar equipaments esportius
pendents com és el cas del barri de la Sagrada Família.
En serveis públics, implantar el guàrdia de barri, reforçant la vigilància en zones de la
ciutat considerades de més risc. Intensificar la vigilància nocturna acabant amb els
aldarulls i fent complir la normativa d'horaris de locals, de volums de so i d'ocupació de
la via pública. Replantejar els circuits urbans de l'autobús, potenciant el servei cap als
barris perifèrics, amb considerables problemes de desplaçament al centre de la ciutat,
com són el Guix, Sant Pau, Miralpeix, Viladordis i, també, barris cèntrics com són
Valldaura. Efectuar un estudi de la circulació en termes globals i no puntuals, així com
també d'estacionaments públics perifèrics amb la finalitat de reconduir l'actual desgavell
circulatori. Instal.lar semàfors en diferents punts de risc de la ciutat com són el carrer de
la Pau, la cruïlla de la Cra. del Pont de Vilomara amb carrer Foneria, les cruïlles del
carrer Barcelona amb carrer Font i Quer i carrer Poeta Mistral.
Major atenció en neteja i manteniment en instal.lacions com jocs infantils, parterres i
places, contenidors i enllumenats.
Oferir als joves vies de participació i coordinació, tot cercant solucions a la seva
complexa problemàtica, en els àmbits d'ensenyament, en el mercat laboral, en l'accés a
l'habitatge, en el servei militar i el servei de prestació social.
En l'àmbit de la dona, esmerçar els esforços necessaris per aconseguir la igualtat per a
tot, acabant amb les actuals discriminacions que pateix, d'una manera especial en
l'accés al món laboral.
Cal també facilitar la informació i deguda assistència del Servei de Planificació Familiar.
En participació ciutadana, cal promoure la participació dels ciutadans desenvolupant
l'actual reglament, amb la creació dels consells municipals.
Finalment, també cal projectar la imatge de la ciutat des de diferents vessants, com la
turística, l'esportiva, la cultural, la comercial, fent-la atractiva per invertir i donant

facilitats al sector industrial per tal de crear nous llocs de treball.
Aquests apartats relacionats, els semblen totalment assumibles pel complir en la
present legislatura, conscients de la realitat econòmica, conscients del temps
disponible i conscients de la imaginació creativa, que no dubten que existeix.
Evidentment, el llistat reivindicatiu és molt més extens tal com va manifestar-se en la
passada conferència veïnal, el dossier de ponències de la qual van entregar a les
diferents organitzacions polítiques aquí presents.
La Federació no renuncia a cap de les seves propostes i reivindicacions, sinó que
demanen una priorització en l'acció de govern a curt, mitjà i llarg termini.
Per acabar, el Sr. Feliu reafirma una vegada més que aquesta Federació
d'Associacions de Veïns, ofereix la seva total predisposició en la col.laboració per
aconseguir una ciutat millor, així com també desitgen manifestar, una vegada més, la
seva total independència amb el poder polític de l'ajuntament. Es donaran situacions en
les quals a vegades coincidiran i a vegades discreparan i si bé desitgen que es
produeixin més coincidències que discrepàncies, quan aquestes últimes sorgeixein, les
manifestaran respectuosament.
A l'Alcalde i Regidors i Regidores aquí presents, els demanen una acció de govern
valenta, eficaç i transparent. Des del moviment veinal són i seran exigent, però
respectuosos, i desitgen aquesta mútua col.laboració, cadascú des del seu àmbit i des
de les seves pròpies responsabilitats per aconseguir aquesta Manresa millor, més
participativa, més habitable, més ecològica, més equilibrada, amb una visió més
comarcalista, més progresista i, en definitiva, més solidària.
Intervé el Sr. Alcalde i diu que voldria manifestar d'una forma clara que la intervenció
del Sr. Feliu constarà en acta.
Pel que fa a la situació econòmica de l'ajuntament a què ha fet referència el Sr. Feliu, el
Sr. Alcalde diu que certament és difícil, però com que tenen una plena confiança amb
els serveis econòmics de la casa, és una situació pública i clara, però aquest equip de
govern farà un esforç important per explicar i informar a tothom quina és clarament la
situació econòmica de la ciutat, perquè d'alguna forma és pugui marcar aquella situació
per poder demanar un balanç al cap de 4 anys.
Dit això, el Sr. Alcalde expresa que l'equip de govern té una clara voluntat de complir
les propostes i reivindicacions fetes per la Federació, però hi haurà un element que
determinarà el compliment d'aquestes propostes, que és la priorització. Faran un esforç
per prioritzar els elements i les reivindicacions que puguin venir directament dels barris,
faran un esforç de diàleg, faran un esforç per explicar perquè unes inversions les fan i
perquè altres no les fan. La seva relació serà transparent, sincera i clara, explicant i fent
i esforç d'informació, de quina és la situació i perquè fan certes coses. Han manifestat
clarament i ho reivindica aquí una altra vegada, la voluntat d'aprofundir en la
participació i aprofundir en la corresponsabilitat. Tenen voluntat de fer un acord de
ciutat en què participi absolutament tothom, tots els grups polítics i tota la ciutat. Cruen
que han d'avançar d'una forma sinzera en el que és la planificació de la ciutat, amb la
qual han d'assumir el compromís de fer un Pla Quadriennal, un Pla d'objectius durant
quatre anys en aquest ajuntament.
Els objectius per l'equip de govern són la cohesió social i la qualitat de vida de la ciutat,
sense oblidar en absolut el paper de Manresa dins el marc de la Catalunya central, que
creu que també és un paper que en aquesta legislatura han d'assumir d'una forma
important. I quan diu que han d'assumir el paper de Manresa desenvolupant el Pla

Territorial, ho vol manifestar en el sentit que la promoció econòmica de la ciutat és un
element també cabdal, tan cabdal com la cohesió social de la mateixa ciutat.
Creu que era oportú per part de l'Alcaldia en aquests moments, manifestar quina és la
reacció que pot tenir l'equip de govern davant les paraules de la Federació. La relació
de l'equip de govern amb la Federació de Veïns, amb tots i amb tothom, perquè la
ciutat són tots, serà d'informar, d'explicar, i serà una relació sincera i clara. Dóna les
gràcies a la Federació de Veïns per les seves paraules i diu que la participació sempre
serà benvinguda en aquest ajuntament. Agraeix a la gent que avui ha vingut al Ple, i
l'encoratja a què vingui. El problema d'avui és que aquest Ple no té un atractiu pel
públic, però els demana que facin l'esforç de venir al Ple, i el Ple farà l'esforç d'explicar
allò que sembla feixuc i carregós, d'una forma més entenedora.
L'Alcalde aixeca la sessió, quan són les 21 h. i 30 min. de tot el qual, com a Secretari
certifico, i s'estén la present acta en els fulls del paper segellat de la Generalitat núm.
.... i correlatius fins el ..........
EL SECRETARI

Vist i plau
L'ALCALDE

