
Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el dia 25 de 
setembre de 1995. Es reuneixen els senyors  que tot seguit es diran, a l'objecte de 
celebrar sessió del Ple de la Corporació núm. 16 amb caràcter extraordinari, en primera 
convocatòria.¡Error! Marcador no definido. 
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Oberta la sessió per la Presidència, essent les 20 h i 5 min de la tarda, i després de 
comprovar el quòrum d'assistència necessària perquè pugui ser iniciada, es procedeix 
tot seguit a conèixer els assumptes compresos en l'ordre del dia següents: 
 
1.- ÀREA D'ALCALDIA 
 
1.1 CREAR EL LLOC DE TREBALL DE CAP DE COMUNICACIONS, A 

DESENVOLUPAR PER PERSONAL EVENTUAL, DE CONFIANÇA I 
ASSESSORAMENT ESPECIAL; PRÈVIA RATIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ DE 
L'ASSUMPTE A L'ORDRE DEL DIA, PER RAONS D'URGÈNCIA, DE  

     CONFORMITAT AMB L'ARTICLE 82.3 DEL ROF. 
 
Prèvia la ratificació de la inclusió d'aquest assumpte a l'ordre del dia, per raons 
d'urgència, acordada per unanimitat dels 22 membres presents i de conformitat amb 
l'art. 82.3 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre, s'entra en el coneixement del 
dictamen, del que dóna compte el Secretari i que, transcrit, diu el següent: 
 
" Atès el que preveuen l'art. 20.2 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost de Mesures per a la 
Reforma de la Funció Pública, l'art. 9.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual 
s'aprova el Reglament del Personal al servei dels ens locals de Catalunya, que 
estableix que el ple de les Corporacions Locals, determinarà el nombre, les 
característiques bàsiques, la dedicació i les retribucions del personal eventual, en 
començar el seu mandat, dins els crèdits pressupostaris assignats o que s'habilitin a 
aquest efecte. 
 
Atès el que preveu l'art. 9.4 del Decret 214/1990, abans esmentat, el Ple de la 
Corporació pot introduir a proposta de l'Alcalde, modificacions pel que fa al nombre, les 
característiques bàsiques i les retribucions del personal eventual. 
 
Atès el que preveu l'article 104 de la Llei 7/1985 de 2 d'agost reguladora de les Bases 
de Règim Local, i l'article 176 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril que 
regula les característiques del personal eventual per a desenvolupar tasques de 
confiança o assessorament especial. 
 
Per la seva part, la Llei 8/1987, de 15 d'abril Municipal i de Règim Local de Catalunya, 
en el seu article 311, també es refereix al personal eventual. 
 
De totes les disposicions esmentades, es dedueix que pel que fa als llocs de treball que 
es configuren com "de confiança o assessorament especial", el Ple de la Corporació 
pot introduir a proposta de l'Alcalde modificacions pel que fa al nombre, 
característiques i retribucions, a l'efecte que, posteriorment, l'Alcalde pugui efectuar per 
Decret el nomenament en favor de les persones que estimi més adients. 
 
Atès que pel Ple de la corporació de data 7 de juliol de 1995 es va determinar el 
nombre de llocs de treball eventual, de confiança i assessorament especial. 
 
Atès que, es considera necessari crear un lloc de treball de confiança anomenat Cap 



de Comunicacions. 
 
Es per tot això que aquesta Alcaldia-Presidència proposa al Ple de la Corporació 
l'adopció de l'acord següent: 
 
1r.- Crear un nou lloc de treball, a desenvolupar per personal eventual, de confiança i 
assessorament especial i que és el següent: 
 
  1 Cap de Comunicacions  
 
2n.- El lloc de treball de Cap de Comunicacions, tindrà com a tasques, les 
comunicacions externes, informació als ciutadans i als mitjans de comunicació. 
El lloc de treball requereix la plena dedicació i disponibilitat de la persona que l'ocupi. 
La retribució anual per a tots els conceptes es fixa en 3.700.000.-ptes., 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.- Per Decret de l'Alcaldia s'efectuarà el corresponent nomenament en favor de la 
persona que hagi de desenvolupar el lloc de treball abans esmentat, i del referit Decret 
se'n donarà compte al Ple de la corporació. 
 
4t.- A la persona nomenada per desenvolupar el lloc de treball abans esmentat, li seran 
aplicables les prevencions contingues als articles 20.2 i 3 de la Llei 30/1984 de 2 
d'agost, article 104.2 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, article 311.2 de la Llei 8/1987 de 15 
d'abril, i articles 9 a 15 del Decret 214/90 de 30 de juliol. 
 
5è.- Procedir a la publicació del nomenament amb el règim de retribucions i dedicació 
al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, segons 
preceptuen l'art. 311.3 de la Llei 8/1987 de 15 d'abril i art. 10.1 del Decret 214/1990 de 
30 de juliol." 
 
Intervé el Sr. Canongia i Gerona i manifesta que és voluntat de l'equip de govern el 
potenciar la informació als ciutadans, ja sigui directament a través dels mitjans del propi 
ajuntament, els que té i els que pugui crear, com a través dels mitjans d'informació. És 
per això, que han cregut convenient la creació d'aquesta plaça de Cap de 
Comunicacions que ha de coordinar totes aquestes tasques. Creuen que és bo que 
sigui un home de confiança i que no val la pena dissimular-ho amb d'altres fórmules, 
sinó que es pot fer clarament a través del que marca la Llei, a través d'una nominació 
d'un càrrec de confiança, perquè aquesta persona ha de poder transmetre a la societat 
allò que el govern d'aquesta ciutat estigui desenvolupant. Per això, és necessari que 
aquesta tasca la faci una persona de confiança de l'equip de govern, una persona que 
treballi colze a colze amb l'equip de govern.  
 
Intervé el Sr. Arderiu i Freixa i manifesta que el GMPP votarà en contra d'aquest 
dictamen, tot i que comprèn perfectament la necessitat que s'hagi de contractar un Cap 
de Comunicacions, i ho comprèn perfectament perquè fets com aquella divisió en la 
història de la fumada són molt difícils d'explicar a la ciutadania, perquè no l'entenen. 
Ara bé, els sembla que el fet que es contracti un càrrec d'aquest tipus com a càrrec de 
confiança, vol dir dues coses. Primera, que els polítics no saben comunicar els seus 



fets i aleshores es pregunta perquè estan aquí; en segon lloc, li dóna la impressió que 
sota l'eufemisme de Cap de Comunicacions, no es vol crear ni més ni menys que una 
Regidoria de Propaganda, amb la qual cosa es produiria el fet que els ciutadans estan 
pagant amb els seus impostos a una persona perquè els vengui una pel.lícula, cosa 
que tampoc els sembla massa correcta; i, en tercer lloc, encara que en menor 
quantitat, estan augmentat la despesa fixa de l'ajuntament amb un cost d'un personal 
que estimen innecesari pel que té de càrrega partidista el tema. 
També els sembla que aquest fet és una mostra de desconfiança pels serveis interns 
de l'ajuntament . 
 
Intervé el Sr. Iglesias i Sala i manifesta que el grup de CiU tampoc no donarà suport a 
aquesta proposta, tot i que coincideixen amb el portaveu del grup de govern que és 
important la informació al ciutadà, com també és important la informació general pròpia, 
a part de la dels mitjans de comunicació, però durant dues legislatures aquest lloc de 
treball no ha existit perquè el servei, no de Cap sinó el servei d'informar, el feia una 
persona que, al mateix temps, també estava en l'Àrea de Turisme, es cuidava de la 
informació general pròpia i dels  mitjans de comunicació. Els sembla que davant d'una 
situació d'objectius d'abaixar l'endeutament, d'abaixar el dèficit, d'assolir objectius de 
Maastrich rendibilitzar els recursos humans com qualsevol empresa privada, també és 
un objectiu de l'administració, i duplicar una altra àrea de comunicacions quan ja estava 
coberta dintre altres camps, els sembla una despesa que no està en aquesta línia. Es 
temen, també, que no és el mateix la informació a què el ciutadà té dret i que és bo que 
l'administració tingui, amb què la confiança no es confongui amb un càrrec d'imatge i 
de màrketing. En aquest sentit, i pensant que es pot cobrir amb personal propi com 
s'ha fet les dues últimes legislatures, el grup de CiU no donarà el vot favorable a 
aquesta proposta. 
 
El Sr. Canongia i Gerona diu que no té cap ganes de guerra i que no tinguin cap por 
ni cap mania de pensar que des d'aquí s'intentarà vendre històries estranyes als 
ciutadans, sinó que s'intentarà explicar als ciutadans el què es fa per ells, des 
d'aquesta administració. Als senyors de CiU els diu que en la seva època varen tenir 
tres càrrecs de confiança, l'equip de govern actual en té dos, dels quals un ja treballava 
en aquesta casa, per tant el tema de la despesa innecessària i supèrflua els sembla 
fora de lloc en aquests moments. Quant al càrrec en si, és cert que CiU hi tenia una 
persona que entre altres coses feia aquesta funció, i els vol recordar que era un càrrec 
de confiança de l'equip de govern, tot i que no fos un càrrec de confiança. L'equip de 
govern pensa que un càrrec d'aquestes característiques ha de ser purament de 
confiança. El que no es tracta és de portar un home del propi partit, regidor d'un altre 
ajuntament, i posar-lo al front de la comunicació d'aquest ajuntament, sinó que s'agafa 
una persona i es posa al front, sense amagar-ho ni maquillar-ho de cap de les 
maneres, fer-ho clarament, que és el que ha fet l'equip de govern. I als senyors del 
GMPP els diu que estar fent demagògia fàcil, els sembla molt bé, però allà on ha 
manat el PP, no s'han estat de fer-ho, i als seus amics i companys del País Valencià, 
els ha costat ben poc de posar-hi un home de plena confiança a la Televisió 
Valenciana, un càrrec orgànic del partit que deia que estava a la política per enriquir-se. 
No sap si això és lícit o il.lícit, moral o immoral, simplement diu que l'equip de govern ho 
ha fet amb total transparència, perquè si mai hi ha un canvi de govern en aquest 
ajuntament, pugui canviar el Cap de Comunicacions i posar-hi la persona que cregui 
millor per les finalitats de la ciutat. 



 
El Sr. Arderiu i Freixa replica que aquí no estan a València, i això no és la Tele 
manresana ni la valenciana ni rés. Es tracta d'un Ministeri de propaganda per l'equip de 
govern. Rés més. I per això diu que, amb tots els respectes i amb tota la cordialitat del 
món, es referma en el què ha dit abans, els polítics són els que han de connectar amb 
la societat, no han de necessitar cap mitjà interposat. Els han escollit precisament per 
això, primer perquè es faci els què es pugui i després s'expliqui correctament, i es 
connecti amb la societat. Des del moment que es busca un tècnic per disfrassar 
aquesta connexió amb la societat, un tècnic en un organisme polític, que no estan 
parlant de cap televisió ni pública ni privada, des d'aquest moment estan 
desnaturalitzant la funció dels polítics i per això, uns dels motius, no l'únic, perquè amb 
els altres dos no insisteix més però els mantè, votaran en contra d'aquest dictamen. 
 
El Sr. Iglesias i Sala replica al portaveu de l'equip de govern que si ell no té ganes de 
guerra, CiU menys, discrepar de l'enfocament no és guerra, sinó que és expressar una 
voluntat democràtica. En segon lloc diu que els càrrecs de confiança de l'anterior equip 
de govern eren 2, aquest tercer a què feia referència el Sr. Canongia, era un funcionari 
que va accedir per concurs. 
    
El Sr. Canongia i Gerona insisteix en què els càrrecs de confiança eren tres, però que 
ara no discutiran si eren dos o tres. I al Sr. Arderiu li que ja estan tenint contactes amb 
els ciutadans, tots i cadascun dels membres de l'equip de govern, cadascú amb la seva 
Àrea, i suposa que entendrà que ell com a regidor pot explicar la seva tasca a un 
nombre molt reduït de ciutadans i és bo que el conjunt de ciutadans sàpiga que s'està 
fent i amb quin objectiu s'està fent. No tenen cap intenció de destinar grans recursos 
econòmics al tema de la comunicació, sinó que hi destinaran tots els recursos humans i 
força de treball de tots, però han d'entendre que els mitjans de comunicació necessiten 
d'un interlocutor per posar-se en contacte amb ells, una persona que els faci arribar al 
informació que es genera des de l'ajuntament, i que no hagi de ser el propi regidor el 
que vagi passant tot allò que genera als mitjans de comunicació, perquè si ho fa així, 
dedica massa temps a fer aquesta feina i deixa de fer altres feines i com que l'equip de 
govern el que vol és fer moltes coses, miren d'alliberar-se d'aquelles que poden fer 
altres per ells. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per 13 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC i 2 
GMIC-A-EV) i 9 vots negatius ( 6 GMCiU i 3 GMPP) i, per tant, es declara acordat: 
 
1r.- Crear un nou lloc de treball, a desenvolupar per personal eventual, de confiança i 
assessorament especial i que és el següent: 
 
  1 Cap de Comunicacions  
 
 
2n.- El lloc de treball de Cap de Comunicacions, tindrà com a tasques, les 
comunicacions externes, informació als ciutadans i als mitjans de comunicació. 
El lloc de treball requereix la plena dedicació i disponibilitat de la persona que l'ocupi. 
La retribució anual per a tots els conceptes es fixa en 3.700.000.-ptes., 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.- Per Decret de l'Alcaldia s'efectuarà el corresponent nomenament en favor de la 
persona que hagi de desenvolupar el lloc de treball abans esmentat, i del referit Decret 
se'n donarà compte al Ple de la corporació. 
 
4t.- A la persona nomenada per desenvolupar el lloc de treball abans esmentat, li seran 
aplicables les prevencions contingues als articles 20.2 i 3 de la Llei 30/1984 de 2 
d'agost, article 104.2 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, article 311.2 de la Llei 8/1987 de 15 
d'abril, i articles 9 a 15 del Decret 214/90 de 30 de juliol. 
 
5è.- Procedir a la publicació del nomenament amb el règim de retribucions i dedicació 
al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, segons 
preceptuen l'art. 311.3 de la Llei 8/1987 de 15 d'abril i art. 10.1 del Decret 214/1990 de 
30 de juliol. 
 
1.2 ACCEPTAR LES AJUDES INCLOSES EN EL PROGRAMA GENERAL DEL 

PLA ÚNIC D'OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA 1992-1995, ANY 1994, PER 
AL FINANÇAMENT DE DIVERSES OBRES. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que, per acord del Ple Municipal, del dia 20 de desembre de 1994, es sol.licitava 
a la Generalitat de Catalunya un canvi de destinació en les actuacions incloses en el 
Pla únic d'obres i serveis de Catalunya 1992-1995, exercici 1994, de forma que es 
renunciava a la inclusió de l'obra de rehabilitació del museu i arxiu comarcal (obra: 
94/072-PG) i es demanava la inclusió de diverses actuacions, per un import 
subvencionat equivalent. 
 
Atès que, per mitjà de la Resolució del Director General d'Administració Local, de 23 de 
maig de 1995, s'acceptà la renuncia a l'obra 94/072-PG 
 
Atesa que la Resolució del Conseller de Governació, de 5 de juliol de 1995, d'inclusió 
d'obres en el Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, any 1994, en connexió amb el 
Decret 44/1994, de 22 de febrer, d'aprovació del Pla únic d'obres i serveis de 
Catalunya, inclou en l'esmentat Pla les obres sol.licitades per l'Ajuntament en l'acord de 
20 de desembre. 
 
Atès l'article 22.2.j) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim 
local. 
 
Com a Alcalde, proposo al Ple l'adopció del següent 
 
 ACORD: 
 
Primer. Acceptar les ajudes incloses en el programa general del Pla únic d'obres i 
serveis de Catalunya 1992-1995, any 1994, aprovat pel Decret 44/1994, de 22 de 
febrer, per al finançament de les obres següents: 
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94/766-PG Arranjament de la carretera del Pont de 
Vilomara, entre el carrer de Viladordis i 
el carrer de Sant Blai. 

2.785.179 1.795.179 1.000.000 

94-767-PG Remodelació de l'edifici La Florinda: 
acondicionament de la planta baixa de 
l'edifici. 

14.121.738 7.121.738 7.000.000 

94/768-PG Remodelació de l'edifici La Florinda: 
instal.lació elèctrica. 

14.119.519 7.119.519 7.000.000 

 
Segon. Acceptar la normativa aprovada per al desenvolupament del Pla. 
  
Tercer. Declarar que aquesta Corporació considera que té garantida la capacitat de 
gestió administrativa i tècnica per al desenvolupament normal de l'execució de les 
obres i a aquests efectes designa com a director facultatiu de les obres el senyor 
Frederic Marlet i Chavarria, amb títol professionat d'arquitecte, número de col.legiat 
5346-5, en relació administrativa amb l'Ajuntament en concepte de funcionari de 
carrera, qui no presta cap servei en altra entitat pública. 
 
Quart. Que l'Ajuntament es compromet a solucionar, al seu càrrec exclusiu, qualsevol 
incidència que sobrevingui abans de l'inici de les obres o durant la seva execució." 
 
Intervé el Sr. Teixeiro i Macipe i manifesta que en el seu moment la Generalitat va 
concedir una subvenció per l'obra de rehabilitació del Museu i Arxiu Comarcal, per valor 
de 15 milions. En el Ple del 20 de desembre de 1994, es va aprovar un canvi de 
destinació de l'esmentada subvenció a l'entendre que aquesta obra de rehabilitació del 
Museu no es farà pròximament. El 5 de juliol, el Conseller de Governació acceptà el 
canvi de destinació incorporant en el Pla Únic les obres sol.licitades. En aquest 
dictamen es tracta d'acceptar aquestes ajudes; l'actual aplicació de la subvenció seria 1 
milió per l'arranjament de la Cra. del Pont de Vilomara, 7 milions per l'acondiciament de 
l'Edifici de la Florinda i 7 milions pel projecte d'instal.lació elèctrica a l'Edifici de la 
Florinda. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 22 membres presents. 
 
1.3 RATIFICAR EL DECRET DE L'ALCALDE, DE 2 D'AGOST DE 1995, QUE 

SOL.LICITA LA INCLUSIÓ DE LES OBRES D'ACONDICIAMENT DEL CAMÍ 
DE VILADORDIS EN EL PROGRAMA ESPECÍFIC D'AJUT ECONÒMIC ALS 
MUNICIPIS AMB NUCLIS AGREGATS, ANY 1995. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Atesa la convocatòria del programa específic d'ajut econòmic als municipis amb nuclis 
agregats, any 1995, convocat pel Decret 192/1995, de 27 de juny, del Consell Executiu 
de la Generalitat, a integrar en el Pla únic d'obres i serveis de Catalunya. 
 
Atès el Decret de l'Alcalde, de 2 d'agost d'enguany, formulat a l'empara d'allò que 
disposa l'article 21.1.i de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim 
local, la part resolutòria del qual disposa la sol.licitud a la Generalitat de Catalunya de la 



inclusió en el programa referenciat de les obres d'acondicionament del camí de 
Viladordis, els pressupost general aproximat de les quals ascedneix a cinc milions cent 
trenta-dues mil cinquanta-una pessetes. 
 
Atès l'article 22.2.j de la Llei 7/1985. 
 
Com a Alcalde, proposo al Ple l'adopció del següent: 
 
 ACORD: 
 
Primer. Ratificar el Decret de l'Alcalde, de 2 d'agost de 1995, que sol.licita inclusió de 
les obres d'acondiciament del camí de Viladordis en el programa específic d'ajut 
econòmic als municipis amb nuclis agregats, any 1995, convocat pel Decret 192/1995, 
de 27 de juny, del Consell Executiu de la Generalitat, a integrar en el Pla únic d'obres i 
serveis de Catalunya. 
 
Segon. Acceptar la normativa reguladora de la convocatòria." 
 
Intervé el Sr. Teixeiro i Macipe i manifesta que, per raons d'urgència, la inclusió de les 
obres de l'acondiciament del Camí de Viladordis en el programa específic per als 
municipis amb nuclis agregats, es va tramitar per Decret d'Alcaldia el 2 d'agost de 
1995. Ara es proposa el tràmit formal de ratificar aquest Decret. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 22 membres presents. 
 
2.- ÀREA DE SERVEIS PERSONALS 
 
2.1 REGIDORIA-DELEGADA DE CULTURA 
 
2.1.1 ESTABLIR COM A DATA OFICIAL DE CELEBRACIÓ DE LA FESTA MAJOR 

DE MANRESA, A PARTIR DEL PROPER ANY 1996, LA DEL DIUMENGE I 
DILLUNS IMMEDIATAMENT SEGÜENTS AL DARRER DISSABTE DEL MES 
D'AGOST DE CADA ANY. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Atès que la Festa Major de Manresa, que tradicionalment s'ha vingut celebrant el 
darrer diumenge i dilluns del mes d'agost de cada any, i que, apart dels elements 
d'identitat cultural pròpia que hi conflueixen, suposa una gran ocasió per a promocionar 
la ciutat. 
 
Atès que des de l'Ajuntament de Manresa s'intenta fer que cada edició d'aquesta festa 
tant nostra vagi millorant d'edició en edició, i es vol afavorir la participació en els 
diferents actes que s'organitzen amb aquesta finalitat. 
 
Atès que el fet de celebrar-se durant el mes d'agost, un mes tradicional a la nostra 
ciutat per a la realització de les vacances estiuenques, fa que, segons el dia del mes en 
que s'escaigui la Festa Major, molts ciutadans i ciutadanes estiguin gaudint de les 
mateixes, el que comporta un entrebanc a l'una o les altres. 



 
Atès que s'ha considerat que això podria resoldre's passant la data oficial de celebració 
de la festa als diumenge i dilluns immediatament següents al darrer dissabte del mes 
d'agost. 
 
És pel que, el Regidor-Delegat de Cultura, proposa al Ple de la Coproració Municipal, 
l'adopció dels següents: 
 
A C O R D S 
 
1r.- Establir com a data oficial de celebració de la Festa Major de Manresa, a partir del 
proper any 1996, la del diumenge i dilluns immediatament següents al darrer dissabte 
del mes d'agost de cada any. 
 
2n.- Facultar a l'Alcalde per a l'adopció de totes les mesures necessàries per tal de 
portar a terme aquest acord en tots els seus punts." 
 
Intervé el Sr. Fontdevila i Subirana i manifesta que aquest últim any, des de l'entitat 
"Manresa de Festa", hi va haver un esforç de concentració dels actes, especialment en 
els tres dies centrals, i això va permetre una major afluència de públic, també perquè 
es va escaure força a finals d'agost i, finalment, fins i tot, algú ha apuntat el motiu que 
aquelles pluges tan negatives per la ciutat de Manresa que van tenir els primers dies 
d'aquella setmana, van fer que algunes persones desistissin dels seus projectes de 
marxar per la Festa Major i, fins i tot, d'altres que eren fora van decidir tornar abans i es 
van trobar amb la Festa Major que, potser alguns, feia anys que no la participaven tant. 
Ara bé, hi ha un fet que és clar i és que la Festa Major cada any té una mobilitat en la 
data i que avui dia ningú no es planteja recuperar els dies 30 i 31 d'agost, que seria el 
que la tradició marcaria veritablement, vinculada amb el trasllat dels Cossos Sants, des 
de Sant Fruitós fins a Manresa. No es plantegen pas tornar a aquests dies 30 i 31 
d'agost, però la modificació que es va fer ja l'any 1931  i que només va durar fins 1939, 
i que es va recuperar 40 anys després, una mica d'acord amb l'empresariat del país, de 
dir, que es fes la Festa Major l'últim diumenge i dilluns festiu d'agost i, per tant, 
introduint el concepte de mobilitat de la Festa Major per tal de fer un dia festiu ajuntat a 
un cap de setmana, en definitiva, gastar només un dia dels dos locals que hi ha per una 
festa pròpia. El resultat va ser una oscil.lació al fixar com a diumenge i dilluns els últims 
d'agost, una oscil.lació que va des del 24 d'agost dissabte, diumenge 25 i dilluns 26, 
fins a la possibilitat d'arribar al dia 31. Aquest cicle de 7 possibilitats el fan cada 6 anys, 
perquè entremig sempre se n'escau un que és de traspàs. Amb aquest dictamen han 
modificat lleument la norma de manera que serà Festa Major aquell diumenge i dilluns 
després de l'últim dissabte d'agost. Això vol dir que en anys extrems com el que vindria 
el futur 1996, podrien tenir la Festa Major el 31, que és dissabte, i serien festius l'1 de 
setembre diumenge i el 2 de setembre dilluns. Això passaria cada sis anys i 
aconsegueixen rebaixar 1 ó 2 dies la Festa Major, amb l'objectiu d'aconseguir que hi 
hagi més ciutadans que siguin a Manresa, que ja hagi tornat de vacances i, fins i tot, 
que no es produeixei aquest miratge de dir que encara queda una setmana sencera 
d'agost després de la Festa Major i decideixen marxar. Amb aquest objectiu proposen 
aquesta norma que, insisteix, només la notaran cada sis anys, però que es menja un 
extrem, que sigui Festa Major dissabte 23, diumenge 24, dilluns 25, i, en canvi, podrien 
arribar a l'altra extrem de tenir un dissabte 31, diumenge 1 i dilluns 2. Aquest canvi fa, 



d'altra banda, que potser un altre poble de la comarca, cada sis anys se'n podria 
resentir, com és el cas d'Artés, però que tampoc no els acosta a les grans festes 
majors. Han cregut que, atesa la mobilitat que li donaven, guanyaven possibilitats que 
els manresans siguin aquí en una Festa Major que aquest any més manresans van 
conèixer d'aprop. 
 
Intervé el Sr. Javaloyes i Vilalta i, en primer lloc, precisa que aquest canvi no serà un 
cop cada sis anys sinó que seran 2 cops cada sis anys, perquè del dissabte  30, se'n 
van al dia 1 de setembre que és dilluns, igual que del dissabte 31 se'n van al diumenge 
1 i al dilluns 2 de setembre. De tota manera, independentment d'això, manifesta que el 
GMPP està sorprès per aquest canvi de data perquè, en definitiva, no aporta cap 
solució al problema que planteja l'equip de govern per la manca d'assistència de públic 
als actes de la Festa Major. Una gran sorpresa perquè potser perd una mica l'origen 
que durant la campanya i durant la pròpia investidura del President d'aquesta 
Corporació, que han demanat a Manresa imaginació i si en la imaginació de l'equip de 
govern els problemes passen per traspassar d'un dia a un altre perquè així les coses 
quedin solucionades, pensen que Manresa té un futur bastant magre. Com el mateix 
regidor apuntava, únicament guanyen que potser dos cops cada sis anys, hi hagi un 
dia 1 i un dia 2 de setembre, en el qual molta gent de Manresa hagi acabat el seu 
període vacacional i, d'aquesta manera, no tingui l'excusa perfecta de dir que estaven 
de vacances. En tot cas, el GMPP creu que aquest aspecte no s'ha d'enfocar des 
d'aquesta vessant, sinó pel fet d'estimular la ciutat perquè s'apleguin molt més a un 
acte que és de ciutadania, fer que la gent hi participi i que la gent se senti seva la Festa 
Major. De fet hi ha un sentit de tradició en la data de la Festa Major i saben que, 
evidentment, en data 30 i 31 que cauen en dies laborables, entre setmana, és 
impossible perquè potser per disposicions legals vigents, només correspon 1 dia i, 
potser per comoditat, sempre es trasllada als dilluns; això, no solament a Manresa sinó 
a totes les localitats de Catalunya. Però, tot i així, continuen tenint un sentit de tradició, 
perquè es fan en aquestes dates els dies de la Festa Major, no perden aquest sentit de 
tradició. De tota manera, recorda que dia 1 i dia 2 de setembre que caigui en dia 
laborable a Manresa, que ja no hi hagi vacances, hi ha aproximadament un 30 % de la 
ciutadania de Manresa, població activa de la ciutat que treballa fora de Manresa i, 
evidentment, es fa molt difícil que aquesta gent pugui participar-hi activament perquè 
han d'anar a treballar i, aleshores, no serà l'excusa de les seves vacances sinó que 
serà l'excusa del seu menjar de cada dia. Evidentment, no dóna peu a què això es 
pugui rectificar . D'altra banda, creuen que, en definitiva, això és un invent sense gaire 
imaginació que no dóna peu a fer les rectificacions oportunes perquè la gent a la Festa 
Major hi col.labori més, se senti més seva i s'aplegui a la Festa Major. De la Festa 
Major de Manresa, tothom en pot gaudir, i l'únic que caldria fer es posar més a l'abast 
de la Comissió organitzadora més mitjans per fer-la més engrescadora i així que la 
gent de vacances, faci un forat a la seva agenda per poder disposar dels 3 ó 4 dies que 
correspongui a la Festa Major per estar a Manresa. Des del GMPP creuen que aquesta 
circumstància s'hauria de plantejar al revés. Demana a l'equip de govern que es 
plantegi la manera que els ciuatadans de Manresa se sentin més aplegats a la Festa i 
que hi participi. Per això el GMPP votarà en contra d'aquesta dictamen, senzillament 
per una manca de rigor, per una mana d'imaginació i, en tot cas, per precipitar uns fets 
sense necessitat, perquè es pregunten si tornaran a canviar la data si aquest invent no 
funciona. 
 



Intervé el Sr. Oms i Pons i demana al Sr. Fontdevila quina resposta ha rebut de fer 
aquesta consulta als agents socials i econòmics i quina opinió en tenen.  Afegeix que 
avui es passa per Ple la data de la Festa Major, però també s'hi ha de passar la data 
de la Llum, ja que també s'ha de comunicar per confeccionar el calendari.  
 
El Sr. Fontdevila i Subirana replica el Sr. Javaloyes que és sorprenent que un tema 
tan míniscul com un petit canvi de data porti tanta lletra. Matisa que l'equip de govern 
no vol portar cap solució a rés, sinó que únicament vol modificar mínimament les 
condicions objectives. Ja sap que això no és imaginació sinó que és un intent de 
facilitar les condicions que la gent sigui a Manresa quan es realitza la Festa Major. Està 
convençut que aquest any, i no s'ho atribuiria mai com un mèrit ni de la Regidoria de 
Cultura ni del nou govern municipal, han tingut més gent a la Festa Major i per això 
volen que aquesta gent l'any que ve ho tingui més senzill per ser-hi. Anant als càlculs 
matemàtics diu que, efectivament, només un cop cada sis anys trobarien que 1 és 
diumenge i 2 és dilluns, tot i que també un cop cada sis anys es trobarien que és 1 
dilluns; aleshores, dos cops cada sis anys arribarien a tocar el setembre i, és més, en 
períodes de sis anys, cada 24 anys, en aquest període de 6, els passaria no 2, sinó 3 
vegades perquè s'hi afegiria un altre any de traspàs. Ja sap, doncs, que en els propers 
24 anys això passaria 9 vegades. Ara bé, creuen que val la pena provar-ho i, insisteix, 
no és fruit de la imaginació sinó que es tracta d'aplicar unes condicions més objectives 
perquè tinguin manresans a ciutats. 
Finalment, diu al Sr. Javaloyes que el què no passarà mai és el que els dies 1 i 2 siguin 
laborables, perquè l'1 serà diumenge, que és festiu. Quant al 30 % de la població de 
Manresa que treballa a fora, el Sr. Fontdevila diu que aquí la base del càlcul matemàtic 
és erroni, potser l'han calculat ben bé per la composició del GMPP, si una tercera part 
treballa a fora, però això no pot extrapolar-se a tot el conjunt de la ciutat, seria un error. 
Per la mateixa regla de tres, podrien dir que no tota la gent fa les vacances a l'agost. El 
que sí li ha agradat és el que ha dit el Sr. Javaloyes, que si ha de posar més mitjans i 
això s'ho apunta, tot i que no se'n recorda bé del que va dir el dia de l'incremenent de 
partides. Pel que fa a l'esforç d'imaginació, per exemple aquest any les pel.lícules de la 
plaça les han fet totes en català, tot i que potser això té més de novetat que 
d'imaginació. Aleshores, hi ha la Festa Major Infantil i aquí sí que hi va haver una mica 
més d'imaginació. Amb això, i amb els recursos que diu el GMPP que els ajudarà a 
trobar, segur que aniran molt bé. 
Pel que fa a la intervenció del Sr. Oms, el Sr. Fontdevila explica que sí que han tingut 
contactes amb els agents econòmics i socials, el que passa és que han tingut una certa 
premura per tirar això endavant, perquè precisament per atendre amb correcció 
aquests agents econòmics i socials, han d'haver dit això al Departament de Treball 
abans del 30 de setembre. Diversos representants, tant del món dels botiguers com de 
la Cambra de Comerç, no s'hi han volgut fer forts per una senzilla raó, perquè tothom 
qui està contractat laboralment, quan acaba l'any haurà d'haver fet el mateix nombre 
d'hores laborals i, en aquest sentit, que només afecta un cop cada sis anys, ningú no 
ha manifestat obertament la voluntat d'oposar-se a aquest projecte i, per tant, amb 
totes les reserves que fan el cas, els han donat l'oportunitat de tirar-ho endavant.  
Quant a la data de la Llum, diu que aquesta no la tocaran, continuarà sent el 21 de 
febrer, tot i que les mateixes fonts oficioses han dit que si es canviava una també es 
podia canviar l'altra. No serà l'equip de govern qui canvïi la Llum, els sembla que ha de 
continuar sent el 21 de febrer. 
 



Intervé el Sr. Javaloyes i Vilalta i precisa que la dada del 30% no l'han treta de 
l'estadística del GMPP, potser haurà estat una equivocació d'una transcricpió d'una 
macro-enquesta que es va fer en el seu moment a la ciutat de Manresa. Creu que no 
s'ha equivocat i a "Manresa, digues la teva" es reflecteix que aproximadament un 30% 
de la gent de Manresa que treballa ho fa fora de la ciutat de Manresa.  De tota manera, 
suposa que, per la premura de temps, la gent a qui ha consultat l'equip de govern, no 
és la mateixa a qui ha consultat el GMPP i, per això, les opinions no són les mateixes. 
En definitiva, hi ha la petita empresa de la ciutat de Manresa que ja no per qüestió 
econòmica sinó per qüestions de costos d'aquestes empreses, no els ha de fer gaire 
gràcia que un dia que saben que no tindrien de costos, siguin costos perennes que 
perderan, i als treballadors tan els hi fa. De tota manera, aquest punt seria més 
anècdotic.  
Pel que fa a la qüestió dels recursos, el Sr. Javaloyes diu que no han de ser tot costos 
econòmics englobats a les partides del pressupost de l'ajuntament de Manresa, sinó 
que hi ha moltes maneres s'aconseguir aquests recursos i el GMPP es brinda de cara 
l'any que ve a col.laborar per aconseguir aquests recursos per la Festa Major de 
Manresa. No tot han de ser recursos de les partides del pressupost municipal. Hi ha 
moltes maneres d'aconseguir aquests recursos. Es tracta  
d'imaginació, d'utilitzar-la i treballar-la. 
 
El Sr. Oms i Pons explica que si notifiquen el calendari, també han d'aprovar per Ple la 
data de la Llum, cada any. Si no l'aproven en aquest Ple, ja no hi són a temps. Cada 
any han aprovat les dues festes per notificar-les, no sap si és correcta o no, però cada 
any s'havia fet.  
 
El Sr. Alcalde explica que per calendari laboral, amb acord de la Comissió de Govern 
és suficient. El fet d'haver passat el tema de la Festa Major per Ple, bàsicament era per 
la importància que l'equip de govern li ha donat. 
 
El Sr. Oms puntualitza la pregunta que ha fet anteriorment i demana si la Federació de 
Veïns, la Federació d'Empresaris, la Cambra i la Unió de Botiguers hi estan d'acord. 
 
El Sr. Fontdevila respon que les respostes les ha tingut a títol individual dels 
presidents d'aquests col.lectius que anomena el Sr. Oms, però aquests col.lectius no 
han tingut temps de muntar una assemblea on aparegués aquest punt. Per això, ha de 
parlar amb molta cautela i no vol fer valdre opinions individuals. D'altra banda, el 
preocupa que el Sr. Javaloyes digui que als treballadors tant els fa la data de la Festa 
Major. No vol donar més voltes a aquest tema, aquest va ser un comentari que va 
plantejar amb molta innocència en una Comissió de Govern passada la Festa Major. 
Els mitjans de comunicació se'n van fer ressó i, de cop i volta, et trobes en què això t'ho 
has de plantejar i els assessors jurídics et diuen que això t'ho has de plantejar abans 
del 30 de setembre, i si això té sentit fer-ho és de cara l'any que ve. L'equip de govern 
voldria estendre la corresponsabilitat d'aquesta decisió a la resta del Ple, dit d'una altra 
manera, si no aconsegueixen ni un vot més dels 13 que són a l'equip de govern, no sap 
si té sentit, per tant poca cosa, modificar la Festa Major, i que es continuï fent el 
diumenge i dilluns darrers d'agost, com s'ha fet des del 79 i s'ha acabat, no cal fer més 
matemàtica. 
 
El Sr. Javaloyes i Vilalta precisa que els treballadors li mereixen tot el respecte del 



món i creu que les seves paraules no han estat ben interpretades. Es referia a què, 
bàsicament, a un treballador no li ve d'aqui, amb l'efecte pur i matemàtic de si cau el dia 
2, el dia 31 o el dia 26. De tota manera, està convençut que els treballadors aprecien 
molt el seu lloc de treball i potser per davant d'aquest aspecte, els prima més la 
necessitat pura i estable que res més. 
 
El Sr. Oms i Pons diu que si té la paraula de l'equip de govern que els presidents de 
les entitats han dit que sí, el GMCiU votarà que sí, responent-li el Sr. Fontdevila que, 
han contestat de manera oficiosa i a títol personal, però això és un risc, saben que l'any 
que ve serà difícil. A ell, personalment, li angoixa pensar que hi ha empreses al Bages 
que la seva estabilitat depèn d'un dilluns dia 2, si això és així, automàticament retira la 
proposta.  
El Sr. Oms afegeix que no creu que l'estabilitat de ningú depengui de la Festa Major. 
L'únic que creu és que és perjudici per les PYMES, que no funcionen per convenis 
col.lectius, sinó per convenis generals, per això insisteix en que sí els empresaris i la 
Cambra, han dit que sí, que no ho veuen cap disbarat, encara que sigui de manera 
oficiosa, el GMCiU votarà que sí. 
 
El Sr. Alcalde aclareix que si, fins i tot, hi hagués una reacció de la mateixa ciutat 
abans del 30 de setembre conforme no veu oportú aquest canvi, s'ho poden replantejar 
amb certa tranquil.litat. En aquest tema, agraeix el compromís que està assumint el 
GMCiU i el sentit comú amb què l'està tractant. Tal i com ha dit el regidor de Cultura, 
l'equip de govern creu que és oportú fer aquest canvi, però també tenen molt clar que 
no és una decisió de majoria absoluta, sinó que és una decisió de majoria de la ciutat i 
per això demanen aquest recolzament. Creu que tothom pot arribar a entendre que les 
consultes s'han fet i que els diferents sectors ho han vist amb els seus aspectes 
positius i amb els seus aspectes negatius. 
 
El Sr. Oms i Pons matisa que si hi hagués alguna reacció en la qual les entitats 
econòmiques es manifestessin disconformes, demanarien que després, per Comissió 
de Govern, es tornés la data tal com està. 
  
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per 19 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC, 2 
GMIC-A-EV i 6 GMCiU) i 3 vots negatius (GMPP) i, per tant, es declara acordat: 
 
1r.- Establir com a data oficial de celebració de la Festa Major de Manresa, a partir del 
proper any 1996, la del diumenge i dilluns immediatament següents al darrer dissabte 
del mes d'agost de cada any. 
 
2n.- Facultar a l'Alcalde per a l'adopció de totes les mesures necessàries per tal de 
portar a terme aquest acord en tots els seus punts. 
 
3.- ÀREA D'HISENDA I ADMINISTRACIÓ 
 
3.1 REGIDORIA-DELEGADA D'HISENDA 
 
3.1.1 APROVAR LA REVISIÓ DE PREUS PROVISIONAL DEL CONTRACTE DE 

L'OBRA D'URBANITZACIÓ DEL SECTOR INDUSTRIAL ELS DOLORS. FASE 
I. TRAM SUD. 



 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atesa la sol.licitud de Revisió de Preus formulada per l'entitat mercantil " OCP 
CONSTRUCCIONES, S.A. ", en la seva condició d'adjudicatari, en relació a l'Obra 
d'URBANITZACIÓ DEL SECTOR INDUSTRIAL ELS DOLORS. FASE I TRAM SUD. 
 
Atesa la certificació de Revisió de Preus del  80% de la totalitat de l'obra certificada, 
conformada per l'adjudicatari. 
 
Atesa la clàusula de Revisió de Preus i les Fórmules Polinòmiques previstes en el Plec 
de Condicions del Contracte. 
 
De conformitat amb el Decret Llei 2/1964, de 4 de febrer, Decret 461/1971, de 11 de 
març i Decret 1.757/1974, de 31 de maig. 
 
Considerats l'informe tècnic i l'informe jurídic que s'adjunta al present, el regidor-delegat 
d'Hisenda de l'Ajuntament de Manresa, proposa al Ple de la Corporació l'adopció del 
següent  
 
 ACORD: 
 
1r.- Aprovar la Revisió de Preus Provisional del Contracte de l'Obra d'URBANITZACIÓ 
DEL SECTOR INDUSTRIAL ELS DOLORS. FASE I TRAM SUD, adjudicat per acord 
Plenari de 20 d'octubre de 1992, que ascedeix a 6.795.904'- PTA, certificada per la 
Direcció Facultativa i conformada per l'adjudicatària, a favor de l'adjudicatària "OCP 
CONSTRUCCIONES, SA"  (A-08235608, Pl. Gala Placídia, 22 Barcelona ) i requerir a 
l'adjudicatària perquè constitueixi fiança per import equivalent al 4% del muntant de la 
certificació de revisió de preus que aquí s'aprova, en el termini de 25 dies a comptar 
des del trasllat del present per l'oportuna notificació. 
 
2n.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per a la 
complimentació de l'expedient ". 
 
Intervé el Sr. Teixeiro i Macipe i manifesta que aquest dictamen tracta d'una revisió 
de preus que, d'acord amb la clàusula de revisió de preus i les fórmules polinòmiques, 
tècnicament es certifica una revisió de 6.795.904 pessetes, IVA inclòs. Es contempla 
l'índex de variació del cost de la mà d'obra, l'índex de variació del cost de l'energia, 
l'índex de variació del cost del ferro i l'índex de variació de l'asfalt, el cinquè sumand és 
una constant.  
 
Intervé el Sr. Arderiu i Freixa i diu que els sembla bé aquesta revisió, però que 
recordi el Sr. Teixeiro que no es pot repercutir via contribucions especials perquè hi ha 
un pacte previ pre-establert per deixar-ho clar. 
 
El Sr. Teixeiro replica que això li va explicar ell al Sr. Arderiu, per tant, és ell qui se n'ha 
de recordar. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 22 membres presents. 



 
Pel Sr. Alcalde es disposa el debat i votació conjunta dels dictàmens compresos en els 
punts 3.1.2, 3.1.3 i 3.1.4 de l'ordre del dia. 
 
3.1.2 DEVOLUCIÓ DE GARANTIA DEFINITIVA AL SR. EMILI PLANS SARDANS, 

PER IMPORT DE 174.480 PTA. 
 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Tramitat l'expedient de devolució de garantia corresponent al contracte de la 
concessió, consistent en la construcció i explotació del quiosc de venda de premsa i 
llibres al sector de la Plaça Espanya, adjudicat al Sr. EMILI PLANAS SARDANS. 
 
El Tinent d'Alcalde Regidor-Delegat d'Hisenda, proposa al Ple de la Corporació 
l'adopció del següent: 
 
                        A C O R D 
 
Tornar al Sr. EMILI PLANAS SARDANS (D.N.I. 39.296.501 ca. Prolongació General 
Prim núm. 12 4t - Manresa), la quantitat de 174.480'- PTA, corresponent a la garantia 
definitiva constituida per respondre del compliment del contracte de la concessió, 
consistent en la construcció i explotació del quiosc de venda de premsa i llibres al 
sector de la Plaça Espanya, adjudicat per acord plenari del dia 1 de juliol de 1983, amb 
fonament al compliment contractual acreditat en l'expedient incoat a l'efecte." 
       
3.1.3 DEVOLUCIÓ DE GARANTIA DEFINITIVA AL SR. CARLOS BLASCO CANO, 

PER IMPORT DE 22.000 PTA. 
 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Tramitat l'expedient de devolució de garantia corresponent al contracte de la 
concessió del servei de venda de premsa i llibres al quiosc de la Plaça de Catalunya, 
adjudicat al Sr. CARLOS BLASCO CANO. 
 
El Tinent d'Alcalde Regidor-Delegat  d'Hisenda, proposa al Ple de la Corporació, 
l'adopció del següent. 
 
                        A C O R D 
 
Tornar al Sr. CARLOS BLASCO CANO (D.N.I. 39.313.306 ca.  General Prim núm. 42 - 
Manresa), la quantitat de 22.000'- Pta, corresponent a la garantia definitiva constituida 
per respondre del compliment del contracte de la concessió del servei de venda de 
premsa i llibres al quiosc de la Plaça de Catalunya, adjudicat per acord plenari del dia 
27 de juny de 1986, amb fonament al compliment contractual acreditat en l'expedient 
incoat a l'efecte." 
 
3.1.4 DEVOLUCIÓ DE GARANTIA DEFINITIVA A LA SRA. MARIA PILAR 

BAQUERO I MIRÓ, PER IMPORT DE 20.000 PTA. 
 



El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Tramitat l'expedient de devolució de garantia corresponent al contracte de la 
concessió del quiosc de venda de premsa i llibres situat al barri de la Parada, adjudicat 
a la Sra. Maria Pilar Baquero i Miro. 
 
El Tinent d'Alcalde Regidor-Delegat d'Hisenda, proposa al Ple de la Corporació, 
l'adopció del següent: 
 
                          A C O R D 
 
Tornar a la Sra. MARIA PILAR BAQUERO i MIRO (D.N.I. 41.070.488 ca. Flors de Maig 
núm. 2, 2n. 2a - Manresa), la quantitat de 20.000'- PTA, corresponent a la garantia 
definitiva constituida per respondre del compliment del contracte de la concessió del 
quiosc de venda de premsa i llibres situat al barri de la Parada, adjudicat per acord 
plenari del dia 25 de gener de 1985, amb fonament al compliment contractual acreditat 
en l'expedient incoat a l'efecte." 
 
Intervé el Sr. Teixeiro i Macipe i manifesta que es tracta de tres devolucions de 
garantia definitiva al finalitzar el contracte de concessió de tres quioscos de venda de 
premsa i llibres, un del sector de la Plaça d'Espanya, un altre del sector de la Plaça 
Catalunya i l'altre del sector barri de La Parada. 
 
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens 3.1.2, 3.1.3 i 3.1.4, són aprovats per 
unanimitat dels 22 membres presents. 
 
3.1.5 DICTAMEN CONJUNT DE LA REGIDORIA-DELEGADA D'HISENDA I DE LA 

REGIDORIA-DELEGADA DE SANITAT SOBRE REVISIÓ DEL CANON DE LA 
CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL SERVEI MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓ 
FAMILIAR, ADJUDICADA A "HOSPITAL DE SANT ANDREU" I 
RECONEIXEMENT DE CRÈDIT DE 483.800 PTA. A FAVOR DE 
L'ADJUDICATÀRIA. 

 
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
" Atesa la instància de referència registre d'entrada núm. 14748/22.06.95, subscrita pel 
senyor Manel Valls i Martorell, en representació de l'entitat " HOSPITAL SANT 
ANDREU ", adjudicatària de la Concessió del Servei Municipal de Planificació Familiar, 
per la que sol.licita la revisió del cànon pel present exercici 1995. 
 
Atès l'informe emès pel Cap del Servei d'Hisenda de l'Ajuntament de Manresa. 
 
De conformitat amb la clàusula 24a del plec de clàusules que regulen la concessió. 
 
El Regidor-Delegat d'Hisenda i el Regidor-Delegat de Sanitat, proposen al Ple de la 
Corporació l'adopció del següent 
 
 A C O R D: 
 



1r.- Revisar el cànon de la concessió administrativa del servei municipal de Planificació 
Familiar, adjudicada a l'entitat "HOSPITAL SANT ANDREU" (G-08453250, C. Remei 
de Dalt, 1-3 Manresa), aplicant-se un coeficient de revisió kt = 1'0354 i fixar un cànon 
anual, amb efectes des del dia 1 de gener de 1995, de 21.225.700'-PTA, equivalent a 
un cànon mensual d' 1.768.808'- PTA. 
 
2n.- Reconèixer un crèdit de 483.800'- PTA favor de l'adjudicatària en concepte de les 
diferències causades sobre el cànon pel període de revisió comprès des de l'1 de 
gener de 1995 al 31 d'agost de 1995. 
 
3r.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per a la 
complimentació de l'expedient." 
 
Intervé el Sr. Teixeiro i Macipe i manifesta que, d'acord amb la clàusula de revisió 
s'aplica la corresponent fórmula que contempla l'índex de variació del cost de la ma 
d'obra i l'índex de variació de preus de consum; surt un coeficient de revisió de 3,54% i, 
en conseqüència, un cànon anual de 21.225.700 pessetes, mensualment equivalent a 
1.768.808 pessetes. Aquesta revisió acredita a favor de l'adjudicatària fins a agost una 
diferència de 483.800 pessetes. 
 
Intervé la Sra. Riera i Monserrat i demana que la informació de les concessions no es 
fes només per la Comissió d'Hisenda sinó que també se'n parlés a les comssions 
corresponents, com és el cas d'aquesta o el cas del proper dictamen, que són de l'Àrea 
de Serveis Personals. A vegades, hi ha concessions en què només s'aprova l'augment, 
i són concessions per 1, 2 o 3 anys, i seria convenient que se'n donés informació a la 
comissió corresponent. Un altre punt, és que no entenen perquè no s'ha modificat 
l'apartat del plec de clàusules que fa referència a personal. El grup de CiU ho havia 
deixat apunt, hi havia un conveni que estava pràcticament acabat, amb l'ICS, i s'havia 
de passar tot el Servei de Planificació Familiar a les dependències de l'ICS i no van 
poder fer el trasllat perquè faltava el mobiliari, que es va retardar. Ara, el mobiliari hi és 
tot i només s'està a l'espera de passar allà. Al no haver-hi aquesta modificació és 
l'impediment, de moment, de passar-ho al CAP Bages i això suposa que les despeses, 
fins que no es faci el trasllat allà, continuen anant a càrrec de l'ajuntament. D'aquesta 
manera, si es fes el  trasllat, tot el que és material fungible, neteja, telèfon, i un seguit 
de despeses ja se'n faria càrrec el CAP. Un altre aspecte és l'atenció a la persona, allà 
el mobiliari i material és nou. De moment, estan a Sant Andreu provisionalment, però 
espera poder gaudir d'un millor servei. Amb la modificació del Plec de Clàusules, hi ha 
un augment d'hores de metge, i això sí que suposa un millor servei a Manresa i a la 
comarca, amb una disminució de les llistes d'espera que hi ha en aquest servei. 
 
Intervé el Sr. Esclusa i Espinal i explica que en el tema del trasllat del planing de Sant 
Andreu a l'ICS, no hi havia res signat i estan en un moment en què tot just s'està 
negociat per poder-lo passar a treballar al CAP Bages a primers de gener. Quant el 
tema de modificació de cànon, diu que no n'hi ha cap i estan treballant en el conveni 
que hi ha establert. Els serveis de Contractació de l'ajuntament estan estudiant amb 
quin increment es treballarà de cara el 1996. 
 
La Sra. Riera i Monserrat precisa que ha demanat això perquè aprovar una cosa així 
al maig no semblava ètic, però a les actes de les últimes reunions, hi havia el 



compromís de fer el canvi l'1 de juliol, si havia arribat el mobiliari. L'únic que demana el 
grup de CiU és que com més aviat es pugui fer el trasllat millor, per un millor servei al 
ciutadà i per disminuir les despeses que això suposa a l'ajuntament. 
 
El Sr. Esclusa i Espinal diu que està d'acord amb aquesta argumentació de la Sra. 
Riera. Matisa que estan en fase d'acabar d'arribar a un acord per fer el traspàs, estan 
parlant amb el Servei Català de la Salut per contractar la part econòmica i estan parlant 
amb l'ICS per veure quan fan la fusió. Realment, a 31 de juliol no hi havia res signat per 
fer el traspàs. 
 
La Sra. Riera i Monserrat insisteix en que això es va deixar fet a l'abril, però es va dir 
que passar-ho al Ple de maig, modificant personal i tot, no semblava correcte i es va 
deixar tot apunt, tant amb el Servei Català de la Salut com amb l'ICS. L'únic que va 
quedar pendent és que si allà no hi havia el mobiliari, no es podia fer el trasllat per no 
traslladar mobiliar vell i que anés arribant el nou. Demanen fer-ho el més aviat possible. 
 
El Sr. Alcalde recorda a la Sra. Riera que no hi havia res signat, i s'han trobat amb 
alguns compromisos verbals i han rebut alguna carta d'un Conseller que diu que els 
compromisos verbals no serveixen absolutament per res en les relacions entre les 
administracions. Creu que la resposta que ha donat el Sr. Esclusa és clara i en aquest 
moment segueixen les negociacions amb el Servei Català de la Salut. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 22 membres presents i, 
per tant, es declara acordat: 
 
1r.- Revisar el cànon de la concessió administrativa del servei municipal de Planificació 
Familiar, adjudicada a l'entitat "HOSPITAL SANT ANDREU" (G-08453250, C. Remei 
de Dalt, 1-3 Manresa), aplicant-se un coeficient de revisió kt = 1'0354 i fixar un cànon 
anual, amb efectes des del dia 1 de gener de 1995, de 21.225.700'-PTA, equivalent a 
un cànon mensual d' 1.768.808'- PTA." 
 
2n.- Reconèixer un crèdit de 483.800'- PTA favor de l'adjudicatària en concepte de les 
diferències causades sobre el cànon pel període de revisió comprès des de l'1 de 
gener de 1995 al 31 d'agost de 1995. 
 
3r.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per a la 
complimentació de l'expedient. 
 
 
3.1.6 DICTAMEN CONJUNT DE LA REGIDORIA-DELEGADA D'HISENDA I DE LA 

REGIDORIA-DELEGADA DE MEDI AMBIENT SOBRE REVISIÓ DEL CANON 
DE LA CONCEISSIÓ ADMINISTRATIVA DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE 
RESIDUS SÒLIDS URBANS I DE NETEJA DE LA VIA PÚBLICA DEL 
MUNICIPI DE MANRESA, ADJUDICAT A "FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A", I RECONEIXEMENT DE CRÈDIT 
DE 10.730.101 PTA. A FAVOR DE L'ADJUDICATÀRIA. 

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



" Atesa la instància de referència registre d'entrada núm. 12317/24.05.95, subscrita pel 
senyor Aureli Blasco i Lazaro, en representació de l'entitat mercantil " FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. ", adjudicatària de la Concessió del Servei 
de Recollida de Residus Sòlids Urbans i de Neteja de la Via Pública del Municipi de 
Manresa, per la que sol.licita la revisió del cànon pel present exercici 1995. 
 
Atès l'informe emès pel Cap del Servei d'Hisenda de l'Ajuntament de Manresa. 
 
De conformitat amb les clàusules 74 i 75 del Plec de Clàusules que regulen la 
concessió. 
 
El Regidor-Delegat d'Hisenda i el Regidor-Delegat de Medi Ambient, proposen al Ple 
de la Corporació l'adopció del següent 
 
 A C O R D: 
 
1r.- Revisar el cànon de la concessió administrativa del Servei de Recollida de Residus 
Sòlids Urbans i de Neteja de la Via Pública del Municipi de Manresa, adjudicada a 
l'entitat mercantil " FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. ", ( A-
28037224, Polígon Bufalvent, Ca. Narcís Monturiol núm. 12 Manresa), aplicant-se una 
revisió de cànon del 4,11% i fixar un cànon anual, amb efectes des de l'1 de gener de 
1995, de 408.837.834'-PTA, equivalent a un cànon mensual de 34.069.819'- PTA. 
 
2n.- Reconèixer un crèdit de 10.730.101'- PTA favor de l'adjudicatària en concepte de 
les diferències causades sobre el cànon pel període de revisió comprès des de l'1 de 
gener de 1995 al 31 d'agost de 1995. 
 
3r.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per a la 
complimentació de l'expedient." 
 
Intervé el Sr. Teixeiro i Macipe i manifesta que aquest dictamen fa referència a una 
revisió de cànon, d'acord amb la clàusula de revisió i aplicant la fórmula corresponent, 
que contempla l'índex de variació del cost de la mà d'obra, l'índex de variació del cost 
del carburant, l'índex de variació dels vehicles i maquinària i l'índex de variació de preus 
del consum. El coeficient de revisió que surt aplicant aquesta fórmula polinòmica és 
4,11 %. En conseqüència, surt un cànon anual de 408.837.834 pessetes, equivalent a 
un cànon mensual de 34.069.819 pessetes. Aquesta revisió acredita a favor de 
l'adjudicatària una diferència fins agost de 10.730.101 pessetes. 
 
Intervé el Sr. Arderiu i Freixa i diu que el GMPP s'abstindrà en la votació d'aquest 
dictamen, per una qüestió tècnica o d'estètica. El seu grup no va negociar aquest 
contracte, no va negociar el plec de condicions, per altra part, l'actuació de la regidoria 
corresponent ha estat correctíssima en aquest tema, però, en definitiva, els estan 
anunciant un augment de la taxa de recollida d'escombraries. Aquest increment s'haurà 
de finançar per aquesta via. Aleshores, s'abstenen per demostrar que no els agrada 
l'increment de la pressió impositiva i després per demanar que es faci un control més 
accentuat de la manera com es desenvolupa el servei de recollida d'escombraries, que 
estan rebent moltes queixes al respecte. 
 



El Sr. Mas i Font diu que li sorprèn el posicionament del Sr. Arderiu, de voler-se 
desvincular d'un acord près pel Partit Popular a l'hora d'aprovar el Plec de Clàusules i 
condicions que regeixen el servei de neteja. El GMPP, representat aquests anys a 
Manresa pel Sr. Balet i Oller, se'n va fer responsable, com així la majoria dels 
components d'aquest Ple. Agraeix la felicitació que ha fet pel desenvolupament 
d'aquest servei i no entèn les queixes últimes sobre anomalies que hi pugui haver; això 
sí, el convida a què les hi traslladi el més aviat possible perquè puguin millorar dia a dia 
aquest servei. 
 
El Sr. Arderiu i Freixa replica el Sr. Mas que potser no s'ha expressat bé. Ell no ha dit 
que el Sr. Balet ho hagi aprovat o no, el què diu és el que el GMPP no ha près part en 
les negociacions. Pel que fa a les queixes, recull el seu oferiment i ja n'hi dirà algunes, 
però no creu que sigui ara el moment de tractar-les en aquest Ple. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per 19 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC, 2 
GMIC-A-EV i 6 GMCiU) i 3 abstencions (GMPP). 
 
I havent-se tractat ja tots els assumptes inclosos a l'ordre del dia, el Sr. Alcalde aixeca 
la sessió, quan són les 21 h i 5 min, de tot el qual, com a Secretari, certifico, i queda 
estès en els fulls del paper segellat de la Generalitat núm. 030040-A i correlativament 
fins el 030049-A. 
 
 
EL SECRETARI      L'ALCALDE 


