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Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el dia 17
de juny de 1996. Es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit es diran, a
l'objecte de celebrar sessió del Ple de la Corporació núm. 9 amb caràcter
ordinari, en primera convocatòria.
ASSISTENTS
Alcalde-President
Il.lm. Sr. Jordi Valls i Riera
Tinents d'Alcalde
Sr. Ramon Fontdevila i Subirana
Sr. Joaquim Collado i Llort
Sr. Josep Ramon Mora i Villamate
Sr. Joan Canongia i Gerona
Sr. Joaquim Garcia i Comas
Sr. Eduard Teixeiro i Macipe
Sr. Carles Esclusa i Espinal
Regidors
Sra.Emma Vila i Esteban
Sr. Jacint Carrió i Vilaseca
Sr. José Empez i Garcia
Sr. Magí Mas i Font
Sr. Antoni Casserras i Gasol
Sr. Pere Oms i Pons
Sra.Ma. Rosa Riera i Monserrat
Sr. Francesc Iglesias i Sala
Sr. Jordi López i Costa
Sr. Josep Rueda i Cruz
Sr. Carles Anguela i Sant
Sr. Josep Mª Clotet i Feliu
Sra.Imma Torra i Bitlloch
Sr. Lluís Serracanta Cortés
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
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Oberta la sessió per la Presidència, essent les 20 hores i 25 minuts , i després
de comprovar el quòrum d'assistència necessari perquè pugui ser iniciada, es
procedeix tot seguit a conèixer els assumptes compresos en l'ordre del dia
següents:

1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR
Es pregunta si cap membre de la Corporació ha de formular alguna
observació a les actes de les sessions anteriors, que van tenir lloc els dies 6 i
20 de maig de 1996, la còpia de les quals s'ha distribuït juntament amb la
convocatòria.
I en no formular-se cap observació en relació al contingut de les actes, es
consideren i es declaren aprovades per unanimitat dels 25 membres presents,
les actes de les sessions dels dies 6 i 20 de maig de 1996, sense cap
modificació.

2.- QÜESTIONS PRÈVIES
2.1

CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN
DE LA CORPORACIÓ I, EN CONCRET, DELS ACORDS ADOPTATS
PER LA COMISSIÓ DE GOVERN EN LES SEVES SESSIONS NÚM.
21,22,23 I 24, CORRESPONENTS ALS DIES 13,20 I 27 DE MAIG I 3
DE JUNY DE 1996, RESPECTIVAMENT, PEL REPARTIMENT QUE
DE LES ACTES DE LES MATEIXES S'HA EFECTUAT ALS
PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICS, EN ELS TERMES DE
L'ART. 22.2 a) DE LA LLEI 7/85, DE 2 D'ABRIL I ELS ART. 104 I 113,
1, b) DEL RD 2568/86, DE 28 DE NOVEMBRE.

Per assentiment dels presents queden assabentats del contingut dels acords
adoptats per la Comissió de Govern en les seves sessions núm. 21,22,23 i 24
corresponents als dies 13, 20 i 27 de maig i 3 de juny de 1996, respectivament
pel repartiment que de les actes de les mateixes s'ha efectuat als portaveus
dels partits polítics, en els termes de l'art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d'abril i
els arts. 104 i 113, 1, b) del RD 2568/86, de 28 de novembre.
2.2

CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE, DELS ÒRGANS DE
GOVERN DE LA CORPORACIÓ I, EN CONCRET, DELS DECRETS
DE L'ALCALDE-PRESIDENT I ELS SEUS DELEGATS, MITJANÇANT
DONACIÓ DE COMPTE, EN ELS TERMES DE L'ART. 22.2.a) DE LA
LLEI 7/85, DE 2 D'ABRIL, I DELS ART. 42 I 104 DEL RD 2568/86, DE
28 DE NOVEMBRE.
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Es posen a disposició dels Srs. Regidors els Decrets dictats per l'Il.lm. Sr.
Alcalde-President i els seus delegats, des de l'anterior donació de compte, en
els termes de l'art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, i dels articles 42 i 104
del RD 2568/86, de 28 de novembre.
2.3

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA, DE DATA 9-4-96,
SOBRE COMPAREIXENÇA D'AQUEST AJUNTAMENT EN EL
RECURS D'APEL.LACIÓ FORMULAT PER LA SRA. XXX, CONTRA
LA SENTÈNCIA QUE LA CONDEMNAVA PER UNA FALTA DE
DESOBEDIÈNCIA LLEU ALS AGENTS DE L'AUTORITAT.

* Alguns noms i dades personals s’han omès en aplicació a la Llei de Protecció de dades

El Secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:
“Atesa la sentència dictada pel Jutjat d’Instrucció núm. 1 de Manresa el dia 6
de març d’enguany, en la que es resol condemnar a la Sra. XXX per cometre
una falta de desobediència lleu als agents de l’autoritat (Policies Locals de
l’Ajuntament de Manresa), tipificada a l’art. 570.2 del Codi Penal.
Atès que la representació processal de la Sra. Montero ha interposat recurs
d’apel·lació es considera convenient l’oposició a l’esmentada apel·lació.
Atès que segons l’article 51.1.j) de la Llei Municipal de Règim Local de
Catalunya és competència de l’Alcalde exercir les accions judicials i
administratives en cas d’urgència, i cal tenir en compte que el termini per
interposar apel·lació és tan sols de deu dies.
Atès l’informe emès per la Cap del Servei dels Serveis Jurídics.
Aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les facultats que té legalment
atribuïdes HA RESOLT:
1.- COMPARÈIXER EN EL RECURS D’APEL.LACIÓ formulat per la
representació processal de la Sra. XXX, davant l’Audiència Provincial de
Barcelona contra la sentència dictada pel Jutjat d’Instrucció núm. 1 de
Manresa, que resolia condemnar a la Sra. X per una falta de desobediència
lleu als agents de l’autoritat (Policies Locals de l’Ajuntament de Manresa).
2.- NOMENAR al Sr. Arturo Cot Montserrat, Procurador dels Tribunals de
Barcelona, representant de l’Ajuntament davant l’Audiència Provincial, i
designar la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, Sra.
Montserrat Morros Martínez, directora de la defensa jurídica en el recurs
d’apel·lació referenciat.
3.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació, en la
primera sessió que celebri.
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2.4

DONAR COMPTE DEL DECRET DEL TINENT D'ALCALDEDELEGAT D'ADMINISTRACIÓ, DE DATA 15-5-96, SOBRE
NOMENAMENT DEL SR. XXX, AMB CARÀCTER INTERÍ, COM A
SUBALTERN, PER PRESTAR SERVEIS AL CENTRE CÍVIC SELVES
I CARNER.

* Alguns noms i dades personals s’han omès en aplicació a la Llei de Protecció de dades

El Secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:
"Atès que per part del Servei d'Acció Ciutadana s'ha sol.licitat d'aquesta unitat
de Recursos Humans la cobertura, pel sistema de màxima urgència, d'un lloc
de treball per tal de cobrir, en part, les tasques que venia realitzant el senyor
XXX, mentre duri la situació de comissió de serveis del mateix.
Atès que per decret del Tinent d'Alcalde-Delegat d'Administració de data 29
d'abril de 1996, va ser concedida al senyor XXXX la comissió de serveis
sol.licitada pel departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya
per tal que pogués prestar serveis a la Direcció d'Acció Cívica del
Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, per un
període de tres mesos, amb efectes de 1r. de maig i fins el 31 de juliol de
1996.
Atès que en la plantilla de funcionaris existeix un lloc de treball de Subaltern,
vacant, adscrit als serveis d'Acció Ciutadana, amb el núm. de catàleg 11.01.
Atesa la proposta de la Cap de Servei dels Serveis d'Acció Ciutadana en la
que proposa el nomenament del Sr. XXX (dni XXX), per exercir dites tasques.
Atès que la tramitació per a la provisió d'aquesta vacant és laboriosa i
requereix pel procediment normal, un període de temps que no és operatiu en
aquest cas, donada la urgència.
Vist el Decret 214/90 de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del
Personal al Serveis de les Entitats Locals.
Atès el que disposa l'Art. 7 d) del Decret 214/1990, en concordància amb l'art.
100 c) de la Llei de la Funció Pública de la Generalitat de Catalunya.
El Tinent d'Alcalde-Delegat d'Administració, en virtut de la delegació conferida
pel Sr. Alcalde, mitjançant decret de data 28 de juny de 1995,
RESOL:
Nomenar al Sr. XXX (dni XXX), amb caràcter interí, i pel procediment de
màxima urgència, com a subaltern, per prestar serveis al Centre Cívic Selves i
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Carner, mentre duri la comissió de serveis autoritzada al funcionari d'aquest
Ajuntament senyor XXX i que serà fins el 31 de juliol de 1996.
El nomenat s'incorporarà al lloc de treball prèvia presa de possessió.
El nomenat interí cessarà el dia 31 de juliol de 1996, de conformitat amb el
que disposa l'art. 7 d) del Decret 214/1990, en concordància amb l'art. 100 c)
de la Llei de la Funció Pública de la Generalitat de Catalunya.
2.- Donar compte al Ple de la Corporació el present Decret i publicar el
present nomenament al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.".
2.5

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA, DE DATA 16-5-96,
SOBRE ACORDS ADOPTATS PER LA COMISSIÓ DE GOVERN,
DURANT EL PERÍODE COMPRÈS ENTRE L'1 DE GENER I EL 31
DE MARÇ DE 1996.

El Secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:
“ En compliment de l'acord adoptat pel Ple d'aquest Ajuntament en sessió
plenària del dia 16 de desembre de 1987, sobre delegació en la Comissió de
Govern de la competència prevista als arts. 22.2 j) de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, i 50.2 l) de la Llei 8/1987, Municipal i de Règim Local de Catalunya,
sobre exercici de les accions administratives i judicials, sempre que
l'Ajuntament sigui part demandada o denunciada, donant-ne compte posterior
al Ple, delegació mantinguda per acord del Pla de la Corporació de data 7 de
juliol de 1995.
Aquesta Alcaldia-Presidència, ha resolt donar compte al Ple dels acords
adoptats per la Comissió Municipal de Govern, sobre la matèria des de l'1 de
gener fins el 31 de març de 1996:

COMISSIÓ DE GOVERN DEL 2 DE GENER DE 1996:
1r.- APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera
instància i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable
als interessos municipals, davant la Sala del contenciós-administratiu del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en relació al recurs contenciósadministratiu núm. 2.167/95 per part de XXX , contra l'acord plenari del 17 de
juliol de 1995 en el que es declarava la inadmissió de la reclamació de
responsabilitat patrimonial que presentava, sense entrar en el fons de
l'assumpte, atès que el dret a reclamar havia prescrit.

COMISSIÓ DE GOVERN DEL 19 DE FEBRER DE 1996:
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1r.- APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera
instància i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable
als interessos municipals, en relació al recurs contenciós-administratiu número
1696/95 interposat per part de l'AUTOSCOLA FONT, S.C.P. contra aquest
Ajuntament sobre la llicència d'obres pels treballs de pavimentació i adequació
d'un solar a la carretera 1411, pk, 29,950 a 30,250, davant la Secció Tercera
de la Sala del contenciós-administratiu del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya.

COMISSIÓ DE GOVERN DEL 19 DE FEBRER DE 1996:
1r.- APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera
instància i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable
als interessos municipals, en relació al recurs contenciós-administratiu 5/96
interposat per part de BONAPLATA, S.A., i altres contra aquest Ajuntament
sobre la modificació del Pla parcial del sector d'urbanització "Tossal dels
Cigalons", davant la Secció Tercera de la Sala del contenciós-administratiu del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

COMISSIÓ DE GOVERN DEL 18 DE MARÇ DE 1996:
1r.- APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera
instància i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable
als interessos municipals, en relació al recurs contenciós-administratiu número
171/96 interposat per part de TOTGESTIÓ ASSESSORIA, S.L., contra la
resolució d'aquest Ajuntament de data 20-11-95, desestimatòria del recurs de
reposició interposat contra la denegació de la sol.licitud de concessió de
beneficis fiscals de l'Impost sobre Activitats Econòmiques, davant la Secció
Primera de la Sala del contenciós-administratiu del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya.”
2.6

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA, DE DATA 4-6-96,
SOBRE PERSONACIÓ DAVANT L'AUDIÈNCIA PROVINCIAL, EN
RELACIÓ AL RECURS D'APEL.LACIÓ INTERPOSAT PER EAGLE
STAR SEGUROS GENERALES Y REASEGUROS, S.A.

* Alguns noms i dades personals s’han omès en aplicació a la Llei de Protecció de dades

El Secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:
“Atès que per acord de la Comissió Municipal de Govern del dia 20 de maig
passat es va aprovar donar compte i acatar la sentència dictada el dia 13/4/96
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pel Magistrat-jutge del Jutjat de Primera Instància número 3 de Manresa, dins
de les actuacions del judici verbal civil número 298/95, iniciat per demanda de
la Sra. XXX contra l’Ajuntament i la companyia CHASYR, S.A., així com
reclamar a l’asseguradora esmentada que procedís al pagament a favor de la
sra. XXX de les quanties a què se li condemnava en la sentència esmentada.
Atès que per part de la representació processal de la companyia
asseguradora EAGLE STAR SEGUROS GENERALES Y REASEGUROS,
SOCIEDAD ANÓNIMA, successora de CHASYR s’ha interposat recurs
d’apel.lació contra la sentència esmentada, a través del que es demana la
declaració de nulitat del procés judicial i la retroacció de les actuacions, en
fonament a la falta de citació de la companyia esmentada, ja que no es
reconeix a COGRUP -correduria d’assegurances- com a apoderat seu ni amb
cap relació de dependència de la companyia esmentada.
Atès que en la data del sinistre la companyia asseguradora de l’Ajuntament
era CHASYR, contractada a través de la correduria d’assegurances
COGRUP, segons es desprèn de l’expedient, i per tant és a aquesta
companyia a qui li correspon respondre arran del pronunciament de la
sentència.
Atès que, segons l’article 51.1.j) de la Llei 8/1987, Municipal i de Règim Local
de Catalunya, és competència de l'Alcalde exercir accions judicials i
administratives en cas d'urgència, i cal tenir en compte el curt termini per
oposar-se al recurs d’apel.lació interposat per l’asseguradora.
Atès l'informe emès d'acord amb el que preveu l'article 54.3 del R.D.
781/1986, emès pel Lletrat Tècnic d'Administració General dels Serveis
Jurídics.
Aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les facultats que té legalment
atribuïdes HA RESOLT:
1r.- APROVAR LA PERSONACIÓ davant l’Audiència Provincial de Barcelona
d’aquest Ajuntament, dins del rotlle d’apel.lació, i en oposició a la mateixa,
interposat per EAGLE STAR SEGUROS GENERALES Y REASEGUROS,
S.A. contra la sentència dictada pel Jutjat de Primera Instància número 3 de
Manresa dins de les actuacions del judici verbal número 298/95, iniciat per
demanda de la sra. XXX en reclamació per responsabilitat civil.
3r.- NOMENAR el senyor ARTURO COT MONTSERRAT, Procurador dels
Tribunals, representant d'aquest Ajuntament en el recurs d’apel.lació esmentat
als acords anteriors, i designar el Lletrat en exercici dels Serveis Jurídics
Municipals senyor JORDI RODRÍGUEZ FUENTES, director de la defensa
jurídica en el rotlle del recurs referenciat.
4t.- DONAR COMPTE d'aquesta resolució al Ple de la Corporació.”
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Referent al punt 2.4, intervé el Sr. Oms i Pons i demana si la contractació
amb caràcter interí del Sr. XX, és d’un funcionari de l'Ajuntament o és una
persona que ha entrat de l'exterior, i si ha entrat de l'exterior, demana si se li
ha fet el corresponent examen o ha entrat directament.
Intervé el Sr. Canongia i Gerona i respon que aquest cas és d'extrema
urgència, perquè es va donar el fet que un funcionari de la Casa, va demanar
una comissió de serveis, i aquest funcionari estava ocupant no aquesta plaça,
sinó una plaça al Centre Cívic, però que complia una de les funcions que es
van trobar desatesos, i aleshores o feien la contractació de màxima urgència
per poder obrir la porta del Centre Cívic, o l’havien de tancar. Donat això, van
fer aquest contracte d'interinatge per dos mesos i, mentrestant, han de mirar si
convoquen de nou la plaça, o sigui crear la plaça i convocar-la, o veure si
retorna el funcionari que havia demanat la comissió de serveis, perquè la
comissió de serveis en principi no semblava que fos definitiva. Aquesta és
l'explicació del tema i per això van fer aquest nomenament de màxima
urgència.
En atenció al públic assistent, el Sr. Alcalde disposa que s’anticipi el
coneixement del punt 5.1.2. de l'ordre del dia.

5.1.2 CREAR EL CONSELL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que l'Ajuntament de Manresa veu la necessitat de crear un organisme
amb la finalitat de recollir les inquietuds dels ciutadans respecte a la gent gran,
facilitant el debat i l'elaboració de propostes per tal que puguin esdevenir-se
projectes realitzables.
Atès que diverses entitats ciutadanes relacionades amb aquest camp han
sol.licitat a aquest Ajuntament la creació d'un consell municipal de la gent gran
a la nostra Ciutat, demanant, al mateix temps de formar-ne'n part.
Atès l'informe-proposta emès pel Regidor de Serveis Socials respecte a la
integració dins l'esmentat Consell de diferents persones físiques de
reconeguda vàlua en el sector de la gent gran.
Atès el que s'estableix als articles 45 del Reglament orgànic Municipal, i 19 i
20 del Reglament de Participació Ciutadana d'aquest Ajuntament, pel que fa a
la creació de Consells Municipals.
Per tot això, el Regidor de Serveis Socials proposa al Ple de la Corporació
l'adopció dels següents:
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ACORDS
PRIMER.- CREAR el Consell Municipal de la Gent Gran, com a òrgan de
participació en la gestió municipal, amb la finalitat de recollir les inquietuds
dels ciutadans respecte a la gent gran, facilitant el debat i l'elaboració de
propostes per tal que puguin esdevenir-se projectes realitzables, i a l'empara
del que s'estableix als articles 19 i 20 del Reglament de Participació Ciutadana
d'aquest Ajuntament, i que estarà constituït de la forma en que segueix:
President:

L'Alcalde-President de l'Ajuntament de Manresa, o
persona en qui delegui.

Sots-President:

Un/a regidor/a de l'Ajuntament de Manresa.

Vocals:

Un/a representant de cada partit polític o coalició electoral
amb representació municipal.
Un representant de cadascuna de les següents entitats:
- Càrites Manresa
- Coordinadora de jubilats i pensionistes de Manresa
- Federació d'associacions de veïns de Manresa
- Associació de veïns de la Sagrada Família
Persones físiques de reconeguda vàlua en el sector de la
gent gran, designades pel Ple de la Corporació Municipal.

Secretari:

Un funcionari municipal nomenat per l'Alcalde, amb veu i
sense vot.

SEGON.- DESIGNAR com a vocals del Consell Municipal de la Gent Gran, les
persones físiques de reconeguda vàlua en el sector de la gent gran, que a
continuació s'indiquen:
- Sr. XXX (DNI XXX)
- Sr. XXX (DNI XXX)
- Sra. XXX (DNI XXX)
- Sr. XXX (DNI XXX)
- Sr. XXX (DNI XXX)
- Sra. XXX (DNI XXX)
- Sr. XXX (DNI XXX)
TERCER.- FACULTAR a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la
documentació necessària per a portar a terme aquest acord en tots els seus
punts".
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Intervé el Sr. Mora i Villamate i diu que abans de procedir a la presentació
d'aquest dictamen, mitjançant el qual es crea el Consell municipal de la Gent
Gran, li agradaria comentar algunes reflexions al voltant de la participació
ciutadana, que considera que són importants per entendre quina és la
intencionalitat que hi ha al darrera d'aquesta proposta que avui presenten al
Ple. Segurament no és cap novetat dir que les formes i els mecanismes de
govern local passen per moments de replantejament general del seu paper,
de les seves funcions, de les formes de gestió i d'intervenció fins ara
autoritzades. Seria llarg segurament explicar els motius d'aquest
replantejament, però en tot cas, a tall de resum, podrien dir que han canviat
les condicions econòmiques i socials en què es desenvolupen les
intervencions dels diferents nivells de govern, han canviat també les actituds
de la gent, i la seva forma d'implicar-se, han canviat les idees de la societat
sobre les funcions del govern i les seves formes d'organització. D'altra banda
s'ha anat complicant la naturalesa dels problemes que han d'afrontar les
Administracions Públiques, ja sigui per la interconnexió que tenen els
problemes entre sí o amb problemes de naturalesa més global, o, ja sigui per
la mateixa complexitat dels problemes o per la dificultat d'estructurar-los i
plantejar-hi solucions. Finalment no descobreixen res de nou, si recorden que
l'entorn en que es mouen les nostres administracions locals és de restricció
financera i seria enganyós pensar que aquesta situació de restricció és una
situació cojuntural o passatgera. Davant d'aquests problemes, pensa que ja
no és possible respondre només amb les mateixes eines de sempre, i per
tant, la potenciació de la participació ciutadana i les fórmules o mitjans per
articular-la no poden ser aliena a aquest conjunt de problemes ni tampoc pot
ser aliena a la concepció del rol que ha de jugar l'Administració Local. Des
d'aquesta perspectiva, la participació ciutadana pensa que té dues vessants
fonamentals: una, que es deriva dels drets de ciutadania i de la necessitat
d'aprofundir la democràcia, però també i cada cop mes, pensa que la
participació ciutadana serà un camí cap a l'eficiència amb la gestió de la
ciutat. Gestió entesa no només en el sentit d'aconseguir la màxima eficàcia en
la utilització dels recursos públics sinó també, i cada cop més, com a forma
d'optimitzar i de mobilitzar tots els recursos de la ciutat per a resoldre els
conflictes i per millorar la qualitat de vida. Per tant en aquest context, l'eficàcia
en la gestió s'haurà d'entendre com l'habilitat política i tècnica per crear un
entorn viable de coordinació i de cooperació, de construir consens al voltant
de temes claus i d'aconseguir compromisos concrets d'acció, mobilitzant tots
els recursos de la ciutat. Des d'aquesta perspectiva creu que no han de
pensar en els consells de participació ciutadana entesos només com a òrgans
consultius o propositius de la política municipal, sinó que cal caminar
decididament cap a mecanismes de participació que permetin definir un marc
compartit, uns objectius comuns, i acordar compromisos d'acció en funció de
la responsabilitat i competències de tots els agents implicats. És amb aquesta
filosofia que es planteja el Consell Municipal de la Gent Gran. Volen un
Consell de la Gent Gran en el que estiguin representades no només les
entitats que són representatives de la Gent Gran, sinó també totes aquelles
entitats que d'una forma o d'una altra estan gestionant equipaments recursos
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o serveis de cara a la gent gran. I és per això que han previst un Consell
Municipal de la Gent Gran en el que bàsicament hi hauran cinc blocs diferents
d'entitats, sis en tot cas. Un primer bloc seran entitats o associacions que són
constituïdes per gent gran, és a dir, en aquest cas, com a exemple o
prototipus parlarien de la Coordinadora de Jubilats i Pensionistes; després hi
ha un segon bloc d'entitats que són entitats, institucions o col.lectius que
gestionen serveis i equipaments destinats a la gent gran, per exemple, la
Fundació Assistèncial del Bages, Fundació Centre Hospitalari de Manresa,
Hospital de Sant Andreu, etc.; un tercer bloc seran Col.legis Professionals de
Col.lectius que treballen en el sector de la gent gran, per exemple, el Col.legi
Oficial de Metges, i el Col.legi Oficial de Diplomats en Treball Social; un quart
bloc, organitzacions sindicals que defensin interessos de la gent gran, en
aquest cas les dues Federacions dels dos sindicats més representatius,
Comissions Obreres i Unió General de Treballadors; un cinquè bloc estaria
constituït per les entitats cíviques que sense ser constituïdes per gent gran ni
tampoc gestionar serveis directament de gent gran sí que estan interessades
en la promoció del col.lectiu de la gent gran, en aquest grup podrien posar
Càritas Manresa, Centre d'Animació i Esplai, la Federació d'Associacions de
Veïns, com exemples. I finalment un sisè bloc, seria el constituït per tots els
grups polítics que tenen representació municipal. Aquesta és la proposta del
Consell Municipal de la Gent Gran que es formula i que en el dictamen que
proposen al Ple no es reflecteix en la seva totalitat perquè està formada per
aquelles entitats que han respost afirmativament a la petició que se'ls hi ha fet
en el sentit que en formin part. Per tant, de forma paulatina i en altres Plens
que aniran fent successivament aniran integrant també aquelles altres entitats
que encara no han respost, perquè no hi ha hagut temps material de resposta
per tots, però que han manifestat d'una forma o altra, telefònicament la major
part dels casos, el seu interès i la seva voluntat de ser-hi.

Intervé el Sr. Sotoca i Cornet i diu que gràcies a la millora de les condicions
de vida i dels serveis sanitaris, cada vegada està augmentat el nombre de
persones que viuen una vida més llarga. Moltes persones grans, però, viuen
soles i sovint no tenen familiars aprop i contemplen com l'augment de les
seves necessitats tant sanitàries, assistencials i socials, etc, coincideixen amb
la reducció de les seves possibilitats i recursos. És freqüent que els anys
conquerits a la vida siguin de qualitat força inferior que els precedents. La
nostra societat considera que un dels aspectes centrals de l'existència, és el
treball, però cada vegada és més gran el nombre de persones que després de
la jubilació viuran 20 o 25 anys i que restaran actives durant una gran part
d'aquest període. Els canvis socials provocats per l'envelliment de la població
estan modificant substancialment la forma de la societat del benestar a finals
del segle XX. Les metes socials col.lectives s'han començat a transformar per
tenir en compte els recursos socials desaprofitats, en obligar a les persones
més grans de 60 o 65 anys a retirar-se de la vida activa; la qualitat de les
seves vides, i la seva felicitat i les noves necessitats sanitàries i socials que
han d'afrontar. A poc a poc els ancians esdevenen l'objectiu principal de totes
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les polítiques socials. L'envelliment biològic normal, l'aparició de malalties
cròniques, la pèrdua d’aptituds i de capacitat per desenvolupar-se normalment
i els canvis socials que afecten a la vida diària,menys ingressos, menys
activitat social, etc. Els canvis sorgits a la societat també han provocat canvis
en el concepte de benestar social i han donat més relleu a la idea de la
qualitat de vida. L'objectiu primordial de la política social del futur ha de girar
entorn al reajustament de la societat per oferir una posició gratificadora i
socialment significativa al nou grup de població anciana. Aquest consell que
fan aquí Manresa, realment té gran importància perquè aquesta població gran
està augmentant arreu, però molt més específicament aquí Manresa i a la
nostra comarca. Estan en una comarca i en una ciutat que especialment està
envellint. Està envellint especialment amb respecte a la resta de Catalunya i a
la resta de l'Estat Espanyol. La població gran cada vegada augmenta més i la
natalitat cada vegada és més baixa en el nostre àmbit. Per tant, aquest
Consell té gran importància donada la participació de les persones grans en la
vida municipal. El GMPP està molt content que es faci aquest Consell.
Intervé la Sra. Riera i Monserrat i diu que estan a favor d'aquest Reglament
de Constitució per aquest Consell Municipal per a la Gent gran. Havien
treballat ja en l'esbós del Reglament i pensen que és molt important haver
accelerat al màxim el procés per portar-ho al Ple quan més aviat millor i
començar a treballar tots plegats. Creuen que els col.lectius de la gent gran
han treballat molt al llarg d'aquests últims anys i aquest consell de
Participació, d'una manera més oficial els dóna veu, vot, es recolliran més les
inquietuds d'ells, els suggeriments, i també hi haurà més bona coordinació. És
comprometen a participar activament i també agraeixen que estigui obert a
tots aquests altres que encara no han donat resposta i que en un futur proper
també s'interessin per aquest Consell.
Sotmès el dictamen a votació, s'aprova per unanimitat dels 25 membres
presents i, per tant, amb el quòrum que determina l’art. 112.3.b) de la Llei
8/1987, en concordança amb l’art. 46.2.b) de la mateixa Llei i l’art. 45 del
ROM, es declara acordat:
PRIMER.- CREAR el Consell Municipal de la Gent Gran, com a òrgan de
participació en la gestió municipal, amb la finalitat de recollir les inquietuds
dels ciutadans respecte a la gent gran, facilitant el debat i l'elaboració de
propostes per tal que puguin esdevenir-se projectes realitzables, i a l'empara
del que s'estableix als articles 19 i 20 del Reglament de Participació Ciutadana
d'aquest Ajuntament, i que estarà constituït de la forma en que segueix:
President:

L'Alcalde-President de l'Ajuntament de Manresa, o
persona en qui delegui.

Sots-President:

Un/a regidor/a de l'Ajuntament de Manresa.
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Vocals:

Un/a representant de cada partit polític o coalició electoral
amb representació municipal.
Un representant de cadascuna de les següents entitats:
- Càrites Manresa
- Coordinadora de jubilats i pensionistes de Manresa
- Federació d'associacions de veïns de Manresa
- Associació de veïns de la Sagrada Família
Persones físiques de reconeguda vàlua en el sector de la
gent gran, designades pel Ple de la Corporació Municipal.

Secretari:

Un funcionari municipal nomenat per l'Alcalde, amb veu i
sense vot.

SEGON.- DESIGNAR com a vocals del Consell Municipal de la Gent Gran, les
persones físiques de reconeguda vàlua en el sector de la gent gran, que a
continuació s'indiquen:
- Sr. XXX (DNI XXX)
- Sr. XXX (DNI XXX)
- Sra. XXX (DNI XXX)
- Sr. XXX (DNI XXX)
- Sr. XXX (DNI XXX)
- Sra. XXX (DNI XXX)
- Sr. XXX (DNI XXX)
TERCER.- FACULTAR a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la
documentació necessària per a portar a terme aquest acord en tots els seus
punts.
3.

ÀREA D'ALCALDIA

3.1

NOMENAR COM A VOCALS DE LA COMISSIÓ MIXTA MUNICIPAL
DE
PARTICIPACIÓ
CIUTADANA,
REPRESENTANTS
DE
DIFERENTS SECTORS CIUTADANS.

El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atesos els articles 4.1.a i 20.1.c de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local, en relació a la capacitat autoorganitzativa de les
entitats locals, en connexió amb l’article 11.1 de la Llei 30/92, del règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Atès que l’article 22.2 de la Llei 7/1985 esmentada atorga la competència per
a la creació d’òrgans complementaris al Ple municipal.
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Atès el que estableixen els articles 21, 22, 23, 24, 25 i 26 del Reglament de
Participació Ciutadana d’aquest Ajuntament, pel que fa als òrgans de
participació ciutadana.
Atès que l’article 22 del Reglament de Participació Ciutadana atorga al Ple de
la Corporació la facultat de nomenar com a vocals de la Comissió Mixta
Municipal de Participació Ciutadana fins a cinc persones, representatives de
diferents sectors ciutadans, dues de les quals, almenys, seran representatives
del sector econòmico-social.
Atesa la importància dels sectors econòmico-social i universitari per a la
ciutat.
Atès que els altres sectors ciutadans d’importància, com són el cultural, el
social i el cívic, estan ja o estaran properament representats a la Comissió
Mixta Municipal de Participació Ciutadana per un membre de cada Consell
Sectorial.
Atès l’article 25 de la Llei 30/92 ans referida, regulador del règim jurídic del
secretari de l’òrgan.
Com a Alcalde, proposo al Ple Municipal l’adopció del següent:
ACORD
Primer. Nomenar com a vocals de la Comissió Mixta Municipal de
Participació Ciutadana, representants de diferents sectors ciutadans, les
següents persones:
-Sr. Miguel Espejo Rodríguez, Secretari d’Organització de la Unió
General de Treballadors Bages-Berguedà.
-Sr. Josep Fuentes Ribas, Secretari Comarcal de la Unió de
Comissions Obreres del Bages.
-Sr. Jaume Fontanet Marín, President de la Federació d’Empresaris
de la Catalunya Central.
-Sr. Mateu Vila Fité, membre de la comissió executiva de la Cambra
Oficial de Comerç i Indústria de Manresa.
Segon. Reservar la cinquena vocalia a una persona representant del sector
universitari, la qual serà designada en un proper Ple ordinari.
Tercer. Facultar l’Alcalde per a la signatura de la documentació necessària
per complimentar l’expedient".
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Intervé el Sr. Collado i Llort, i diu que porten al Ple d'aquest Ajuntament,
aquest dictamen, en el qual es desenvolupa tot el que fa referència a la
Comissió Mixta de Participació Ciutadana amb aquesta voluntat explícita
d'anar aprofundint en la corresponsabilitat, en el consens amb els diferents
sectors socials, econòmics de la ciutat, i com deia també abans el Sr. Mora,
aprofundint en el que és l'eficiència en la gestió. En aquest sentit, és voluntat
de l'equip de govern de portar avui, en aquest Ple, la consecució del que diu
l'art. 21 del Reglament de Participació Ciutadana, que fa referència a aquest
organisme com un organisme de caràcter consultiu i informatiu que canalitza
la participació dels ciutadans, a través de les entitats i associacions, en la
gestió municipal. El que porten en aquest punt concret, que després també
l'ampliaran en l'apartat següent, és que tal com diu el Reglament es pot
designar fins a 5 persones dintre d'aquesta Comissió Mixta de Participació
Ciutadana, representatives de diferents sectors, ciutadans nomenats pel Ple
de la Corporació, en el qual diu: "seran representatius al menys 2 dels sectors
econòmics i socials". És voluntat d'aquest Equip de Govern que puguin tenir
representació dintre de la Comissió Mixta Municipal de Participació
Ciutadana, representants dels
sindicats majoritaris que hi ha a la ciutat, i també dels sectors empresarials,
com diu l'acord, el Sr. Miquel Espejo, d'Unió General de Treballadors; el Sr.
Josep Fuentes, de Comissions Obreres del Bages; el Sr. Jaume Fontanet de
la Federació d'Empresaris de la Catalunya Central i el Sr. Mateu Vila,
membre de la Cambra Oficial de Comerç i Indústria. També s'ha proposat a
la Fundació Universitària del Bages, que aporti un representant, en el
benentès de que és voluntat de l'Equip de Govern que sigui un representant
de la Universitat Politècnica de Catalunya, delegació de Manresa. En aquest
sentit, portaran en un proper Ple aquesta cinquena persona que creuen que
hauria de tenir aquesta presència del món universitari. En tot cas, demanen
que en aquest primer acord s'expressi la voluntat de proposar aquestes
persones dintre de la Comissió mixta i, en tot cas, després ja explicaran el
que és la composició plena d'aquesta Comissió mixta.
Sotmès el dictamen a votació, s'aprova per unanimitat dels 25 membres
presents.
3.2

CONSTITUIR LA COMISSIÓ MIXTA MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓ
CIUTADANA.

El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atesos els articles 4.1.a i 20.1.c de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local, en relació a la capacitat autoorganitzativa de les
entitats locals, en connexió amb l’article 11.1 de la Llei 30/92, del règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
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Atès que l’article 22.2 de la Llei 7/1985 esmentada atorga la competència per
a la creació d’òrgans complementaris al Ple municipal.
Atès el que estableixen els articles 21, 22, 23, 24, 25 i 26 del Reglament de
Participació Ciutadana d’aquest Ajuntament, pel que fa als òrgans de
participació ciutadana.
Atès l’article 25 de la Llei 30/92 ans referida, regulador del règim jurídic del
secretari de l’òrgan.
Com a Alcalde, proposo al Ple Municipal l’adopció del següent:
ACORD
Primer. Constituir la Comissió Mixta Municipal de Participació Ciutadana, a
l’empara dels fonaments de dret exposats a la motivació d’aquest Dictamen, i,
en especial, els articles 21 a 26 del Reglament de Participació Ciutadana
d’aquest Ajuntament, ans referenciats, i passi a estar constituïda com
segueix:
President:

Il.lm Sr. Jordi Valls Riera, Alcalde-President de l’Ajuntament.

Vice-President: Sr. Joaquim Collado Llort, Regidor-Delegat de Participació
Ciutadana de l’Ajuntament.
Vocals:

Sr. Víctor Feliu Ferrer,
d’Associacions de Veïns.

President

de

la

Federació

Sr. Pere Bonet Dalmau, membre de Consell Municipal de
Drogodependències.
de

Sr. Joan Busquets Thomasa, membre del Consell Municipal
Comerç i Turisme.
Sr. Albert Martí Carreras, membre del Consell Municipal de
Solidaritat.
Sr. Ramon Fontdevila Subirana, President de la Comissió
Informativa de Serveis Personals, amb veu però sense vot.
Sr. Josep Ramon Mora Villamate, President de la Comissió
Informativa de Serveis Socials i Polítiques d’Igualtat, amb veu
però sense vot.
Sr. Joaquim Garcia Comas, President de la Comissió
Informativa d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública, amb veu
però sense vot.
Sr. Eduardo Teixeiro Macipe, President de la Comissió
Informativa d’Hisenda i Administració, amb veu però sense vot.

17
Sr. Carles Boix Planas, representant de les associacions de
veïns.
Sr. Pablo Fernández
associacions de veïns.

Poderoso,

representant

de

les

Sr. Marià Muñoz Martínez, representant de les associacions de
veïns.
Sr. Miguel Espejo Rodríguez, representant dels sectors
econòmico-socials nomenat pel Ple de l’Ajuntament.
Sr. Jaume Fontanet Marín, representant dels
econòmico-socials nomenat pel Ple de l’Ajuntament.

sectors

Sr. Josep Fuentes Ribas, representant dels
econòmico-socials nomenat pel Ple de l’Ajuntament.

sectors

Sr. Mateu Vila Fité, representant dels sectors econòmicosocials nomenat pel Ple de l’Ajuntament.
Secretari:

Sr. Pere Massegú Bruguera, funcionari de l’Ajuntament, amb
veu però sense vot.

Segon. Facultar l’Alcalde per a la signatura de la documentació necessària
per complimentar l’expedient".
Intervé el Sr. Collado i Llort, i diu que aquest dictamen completa el que fa
referència a la constitució de la Comissió Mixta Municipal de Participació
Ciutadana en el benentès que els diferents consells que es vagin creant
s'anirien incorporant a la Comissió Mixta, com per exemple el representant
del Consell Municipal de la Gent Gran que s'ha creat anteriorment i altres que
s'aniran creant. Sembla que és important aquesta proposta, ja que la
Comissió Mixta tal com diu el Reglament, ha d'emetre informes en diferents
aspectes importants de la Corporació Municipal, com poden ser referents a
ordenances fiscals, pressupostos municipals, programes de govern, pla
general, etc. En aquest sentit, creuen que és important fer un pas més en
aquesta constitució d'aquesta Comissió Mixta que els hi sembla que està
representada per diferents institucions i entitats, i en el benentès que s'anirà
ampliant, com ha dit abans, amb els diferents consells que es vagin creant.
Intervé el Sr. Javaloyes i Vilalta i diu que el GMPP es congratula del fet que
definitivament la Comissió Mixta Municipal de Participació Ciutadana pugui
tirar endavant, es pugui constituir i pugui afrontar uns nous reptes que a la
societat manresana i a aquesta administració els sembla que són cabdals.
Fa constar la seva sorpresa que dels 18 components d'aquesta comissió, 6
formen part de l'equip de govern, 1 forma part del funcionariat de
l'ajuntament, i 11 formen part de fora de l'administració d'aquest ajuntament.
És evident i és cert que aquests 6 membres que formen part de l'equip de
govern, que formen part d'aquesta Comissió, a l’igual que el funcionari
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d'aquest ajuntament, tenen veu però no tenen vot, però és cert que un 40 %
d'aquesta Comissió la forma part dels òrgans directius d'aquest ajuntament,
no de la gent que pugui arribar a participar de fora de l'administració. Confien
que tot i així, aquest sigui un inici i que dintre dels inicis el que importa és tirar
endavant, i que en tot cas a mesura que aquesta Comissió Mixta vagi
funcionant, aquest tant per cent de components de l'equip de govern es pugui
anar reduïnt, no pels seus membres, que els mereixen molt de respecte, sinó
per la incorporació d'altres membres possibles de l'exterior, perquè en tot cas
aquesta Comissió Mixta de Participació Ciutadana sigui més nombrosa i sigui
més d'efectius externs, que no pas del propi equip de govern. Com ha
comentat, votaran a favor d'aquest dictamen, perquè confien que en el procés
de funcionament d'aquesta comissió es puguin veure realment les necessitats
i el creixement de la part de les entitats que puguin formar part d'aquest
Consell, i que facin el decreixement per part de l'equip de govern en aquest
aspecte.
Intervé el Sr. Oms i Pons i diu que, evidentment, votaran que sí. Creu que
és opció de l'equip de govern muntar les Comissions Mixtes com millor cregui
per la gestió municipal. El GMCiU en principi tenia la idea de crear aquesta
comissió entre les Associacions de Veïns i l'equip de govern ho ha ampliat
abastament. Més aviat els hi sembla que és un Consell econòmic social que
no pas una Comissió Mixta, per l'abast de la gent que hi ha. El grup de CiU
no té cap inconvenient en la creació d’aquesta comissió; el que sí que creuen
és que les representacions són puntuals i no representacions qualitatives i
d'importància;
creu
que hi han alguns estaments que estan molt
representats i d'altres estaments ho estan poc; no obstant això, l’equip de
govern ha fet aquesta opció i si la consideren adequada, pel GMCIU
endavant, però creuen que no tots els estaments estan representats en la
seva justa proporció.
Intervé el Sr. Collado i Llort i diu que creuen que, en definitiva , de l'exterior,
com deia el Sr. Javaloyes, hi ha diferent gent que forma part de diferents
consells municipals que s'han anat creant i també diferents representants del
món sòcio-econòmic i del món veïnal. Sembla que en aquest sentit hi ha una
representació bastant important amb l'exterior i el que és cert és que es
compleix també el que diu el Reglament de Participació Ciutadana pel que fa
a la composició de la gent que forma part de l'ajuntament. En aquest sentit,
creu que segueixen escrupolosament el Reglament. Estan absolutament
representats els diferents àmbits i insisteix en què s’aniran incorporant
diferents sectors a mesura que es vagin creant els diferents consells
municipals de participació. Els hi sembla doncs, en aquest sentit, que
aquesta Comissió Mixta compleix bastant el que ha de ser la presència de la
veu de l'exterior en els diferents àmbits i els hi sembla que hi ha la
representació dels diferents sectors. Sí que és cert que la seva voluntat és,
com ha dit al començament, anar-ho ampliant a mesura que aquests sectors
vagin creant els seus organismes de concertació i
organismes de
participació. Creuen que s'ha de ratificar aquest dictamen.
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Sotmès el dictamen a votació, s'aprova per unanimitat dels 25 membres
presents.
3.3

ACCEPTAR SUBVENCIONS PER UN IMPORT TOTAL DE
85.000.000 PTA,
ATORGADES PER LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA DINS EL PLA DE COOPERACIÓ I ASSISTÈNCIA
LOCAL 1996-1997.

El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que el Ple de la corporació en sessió del dia 15 de gener de 1996, va
aprovar la sol.licitud a la Diputació de Barcelona en la inclusió en el Pla de
Cooperació i Assistència Local 1996-97.
Atès que mitjançant resolució de la Diputació de Barcelona de 16 de maig de
1996 va ser aprovat definitivament el Pla de Cooperació i Assistència Local
1996-97, el qual inclou els projectes municipals següents:
- Rehabilitació edifici Casino. Fase III.Etapa II
- Rehabilitació edifici Casino. Fase IV.

60.000.000
25.000.000

Aquesta Alcaldia-Persidència, en us de les facultats que té atribuïdes,
proposa al ple de la corporació l'adopció dels següents:

ACORDS

PRIMER.- ACCEPTAR les subvencions:

ACTUACIONS

- Rehabilitació edifici Casino.Fase III.Etapa II.
- Rehabilitació edifici Casino. Fase IV.

TOTAL SUBVENCIÓ

IMPORT AJUT

60.000.000.
25.000.000
----------------85.000.000

atorgades per la Diputació de Barcelona dins el Pla de Cooperació i
Assistència Local de 1996-97.
SEGON.- ACCEPTAR la normativa reguladora del Pla de Cooperació i
Assistència Local de 1996-97.
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TERCER.- MANIFESTAR que el total d'aportacions econòmiques que rep
per a cadascuna de les actuacions esmentades no ultrapassa en cap cas el
100% del seu cost. En aquest sentit, es compromet a manifestar a la
Diputació de Barcelona aquesta circumstància si es produís més endavant".
Intervé el Sr. Fontdevila i Subirana i diu que el present dictamen que
sotmeten al Ple és la voluntat d'acceptar 85.000.000 PTA, que en total els hi
fa arribar la Diputació de Barcelona en el concepte de "segona etapa de la
fase III del Casino de Manresa i també fase IV". Quan parlen de rehabilitació
del Casino, estan parlant, de fet, de la planta noble i del que és la biblioteca i
de l'arranjament de les façanes exteriors. Així com a vegades a Manresa han
parlat que sembla les obres de la Seu perquè son coses que no s'acaben
mai, ara es troben davant l'episodi del Casino; al Casino hi ha la voluntat
d'acabar aquesta biblioteca urbana i comarcal i un dels esforços que al llarg
d'aquests mesos segurament han fet bona part dels membres d'aquesta
Corporació és buscar-ne el finançament adequat. Han anat a trucar les portes
de totes les Administracions, seguint una tradició que ja és pròpia i, fins i tot, a
entitats privades, per veure fins a quin punt voldrien participar en aquesta
operació que és el Casino. En aquest sentit, també es bo de remarcar que
una opció que van prendre en els primers mesos de govern va ser la de
concentrar les sol.licituds del Pla de Cooperació amb les Administracions
Locals de la Diputació de Barcelona, concentrar-la amb aquesta obra amb la
voluntat d'aconseguir finalment, si més no, acabar-ne un tros. Recorda que el
Casino de Manresa es va començar a construir a l'any 1906 i que potser mai
no hi hauran hagut tants metres acabats com els que esperen algun dia, tots
els que són en aquesta Sala, podran veure acabats. 85.000.000 PTA, que
esperen que no siguin els últims que rebin pel finançament del Casino. És
segur que aquests 85.000.000 PTA no ultrapassaran el 100 per 100 del valor
de les obres, sinó que encara quedaran curts. Amb això estan.
Sotmès el dictamen a votació, s'aprova per unanimitat dels 25 membres
presents.
3.4

ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DE 2.700.000 PTA, CONCEDIDA PER
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, AMB DESTINACIÓ A L'ESTUDI
PER A LA PROMOCIÓ DELS RECURSOS HUMANS PER
L'OCUPACIÓ.

El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès l'interès d'aquest Ajuntament en participar i col.laborar en matèries
d'economia social, 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'autoocupació i iniciatives i programes europeus en matèria d'ocupació.
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Atès que l'àrea de de Promoció Econòmica i Habitatge de la Diputació de
Barcelona té com a objectiu prioritari donar suport als ajuntaments en les
seves accions de promoció econòmica, en concret en accions formatives
ocupacionals i estudis de desenvolupament econòmic local a través de
subvencions cofinançades pel Fons Social Europeu, Objectiu 2.
Atès l'ofici tramès des de l'àrea de Promoció Econòmica i Habitatge amb
registre d'entrada en aquest ajuntament núm. 869 de data 11 de gener de
1996 comunicant la convocatòria de concessió de subvencions per accions
formatives i d'estudis als ajuntaments.
Atès l'edicte publicat al BOP de Barcelona núm. 28 de data 1 de febrer de
1996 publicant les bases de les subvencions per a la realització de projectes
locals en el marc del programa operatiu núm. 940233 ES2 (1994-96) de
l'Objectiu 2 del Fons Social Europeu i el termini de presentació de sol.licituds
que finalitzà el passat 23 de febrer de 1996.
Atesa la sol.licitud de subvenció d'estudis tramès a la Diputació de Barcelona
amb data 23 de febrer de 1996 presentant el projecte Estudi per a la
Promoció dels Recursos Humans per l'Ocupació sol.licitant una subvenció
de 2.700.000.-PTA i a l'ofici amb registre de sortida núm. 2584 de data 7 de
març de 1996.
Atès l'ofici tramès des de l'àrea de Promoció Econòmica i Habitatge amb
registre d'entrada en aquest ajuntament núm. 14262 de data 4 de juny de
1996 comunicant l'aprovació de l'acció referent a l'objectiu 2 anomenada
Promoció dels Recursos Humans per a l'Ocupació amb una subvenció de
2.700.000.-PTA.
Vist el que estableix l'article 25 1. de la Llei 7/85 de 2 d'abril Reguladora de
les Bases de Règim Local; l'article 68 1. g) de la Llei 8/87 de 15 d'abril,
Municipal i de Règim Local de Catalunya en connexió amb els articles 2.1.d) i
40 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals.
És per tot això que aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les facultats que té
atribuïdes, proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent:

ACORD
ACCEPTAR la subvenció concedida pel Fons Social Europeu, Objectiu 2.
Exercici 1996, gestionada per l'Area de Promoció Econòmica i Habitatge de la
Diputació de Barcelona de 2.700.000.-PTA, amb destí a l'execució de l'acció
anomenada ESTUDI PER A LA PROMOCIO DELS RECURSOS HUMANS
PER L'OCUPACIO."

22
Intervé el Sr. Collado i Llort i diu que aquest dictamen fa referència a la
proposta que es va fer a l'objectiu 2 de la Diputació de Barcelona, que fa
referència a l'estudi per a la promoció dels recursos humans per l'ocupació,
en el qual es pretén veure quina és l'oferta formativa que es realitza en la
ciutat, en diferents sectors i treballar en la línia de veure com poden ser més
eficaços, més eficients, a l’ hora de realitzar no tant sols la formació
ocupacional, sinó la informació, l'assessorament ocupacional que realitzen
des d'aquest Ajuntament, ja sigui en els sectors aturats, en els sectors joves
sobretot, o ja sigui en els sectors adults. En aquest sentit, el que fan és
acceptar aquesta subvenció, que ha estat atorgada pel Fons Social
Europeu en el seu objectiu 2, i que fa referència a realitzar aquest estudi, per
veure quina és la millor manera de poder dissenyar unes polítiques de
formació, unes polítiques d'inserció que siguin cada vegada més arrelades a
la realitat del mercat de treball.
Sotmès el dictamen a votació, s'aprova per unanimitat dels 25 membres
presents.
3.5

ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DE 1.600.000 PTA, PEL PROJECTE
TOXICOMANIES NO¡ I UNA SUBVENCIÓ DE 1.600.000 PTA, PEL
PROJECTE SUPORT AL SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA
MUNICIPAL, AMBDUES CONCEDIDES PER LA GENERALITAT DE
CATALUNYA.

El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès l'interès d'aquest Ajuntament a participar i col.laborar en el foment i
promoció dels treballadors en atur mitjançant la gestió de programes
formatius i ocupacionals, adreçats principalment a aquells col.lectius amb
més dificultat d'accés al món del treball.
Atès el títol 2n., capítol 4t, secció 1a, relatiu al Pla d'Ocupació en col.laboració
amb els Ajuntaments de l'Ordre del Departament de Treball del 19 d'abril de
1995, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 2046
de 5 de maig, per la qual es regulen els programes d'ocupació i formació
ocupacional del Departament de Treball, així com l'Ordre de 14 de desembre
de 1995, publicada al DOG núm. 2148 de 29 de desembre de 1995 que
regula la presentació de sol.licituds, per l'any 1996, de les accions de
formació ocupacional i afins de caràcter ocupacional.
Atès el decret del Tinent d'Alcalde, Regidor-Delegat de Promoció Econòmica
del dia 23 de febrer de 1996 i estès en el full de paper segellat de la
Generalitat núm. 652504-A en el que es resolia sol.licitar una subvenció de
1.600.000.-PTA pel projecte anomenat TOXICOMANIES NO! i una subvenció
de 1.600.000.-PTA pel projecte anomenat SUPORT AL SERVEI D'ATENCIO
DOMICILIARIA MUNICIPAL.
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Atès l'ofici del Tinent d'Alcalde, Regidor-Delegat de Promoció Econòmica amb
registre de sortida núm. 2336 de data 29 de febrer de 1996, remetent la
sol.licitud de participació al programa de Pla d'Ocupació en col.laboració
amb els Ajuntaments i la Generalitat de Catalunya.
Atesa la resolució dictada pel Conseller de Treball de la Generalitat de
Catalunya amb registre d'entrada, en aquest ajuntament, núm. 13211 de data
23 de maig de 1996, atorgant una subvenció de 1.600.000.-PTA pel projecte
TOXICOMANIES NO! i una subvenció de 1.600.000.-PTA pel projecte
SUPORT AL SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIARIA MUNICIPAL inclosos al
Pla d'ocupació en col.laboració amb els Ajuntaments i la Generalitat de
Catalunya.
Vist el que estableix l'article 25.1 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de
les Bases de Règim Local, l'article 68.1 g de la Llei 8/1987 de 15 d'abril,
Municipal i de Règim Local de Catalunya i la Llei 39/88 d'Hisendes Locals,
sobre subvencions a les entitats locals.
És per tot això que aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les facultats que té
atribuïdes, proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent
ACORD
ACCEPTAR la subvenció de 1.600.000.-PTA pel projecte anomenat
TOXICOMANIES NO! i una subvenció de 1.600.000.-PTA pel projecte
SUPORT AL SERVEI D'ATENCIO DOMICILIARIA MUNICIPAL concedides
mitjançant resolució del Conseller de Treball de la Generalitat de Catalunya i
inclosos a la convocatòria corresponent a l'any 1996 del PLA D'OCUPACIO
en col.laboració amb els Ajuntaments i la Generalitat de Catalunya".
Intervé el Sr. Collado i Llort i diu que porten al Ple l’acceptació d’aquestes
dues subvencions que fan referència al que és el Pla d'Ocupació que
realitzen els Ajuntaments amb la Generalitat de Catalunya, i que fan
referència a dos projectes, un és continuïtat de l'altre que fa referència al
programa d'atenció als toxicòmans, i que fa referència a un parell de
persones que tindrien una actuació decidida amb el tema de treball amb
joves ex-toxicòmans. L’altre projecte fa referència a donar suport també a
dues persones pel servei d'atenció domiciliària municipal que ja es realitza
des d'aquest Ajuntament, però que en aquest sentit aquest Pla d'Ocupació
aniria a potenciar aquest servei.
Intervé el Sr. Sotoca i Cornet i diu que sempre els hi agrada acceptar
subvencions i més quan són per motius com aquests dos, en els quals hi
tenen especial afecte. En el projecte Toxicomanies no¡ el GMPP, tot el que
es faci en contra de la droga, en contra de les toxicomanies, els hi semblarà
bé, i els hi sembla bé. Potser els hi sembla poca la quantitat, sempre els hi
agradaria que fos més, però el projecte els hi sembla perfecte. Han rebut
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recentment una carta de l'Alcaldia en el sentit que hi ha una altra campanya,
el recorregut de la torxa contra la droga, ho troben extraordinari, perfecte,
consumeix vitalitat, no costa gens. Totes aquestes actuacions els hi semblen
perfectes. Ara que s'acosta la Festa Major, esperen que es mantingui la
coherència de l'equip de govern i no es produeixin actuacions que poguessin
resultar contradictòries contra aquest esperit, contra les toxicomanies, i que
l'actuació de tots els membres del Consistori sigui exemplar en aquest
aspecte. L'altre tema el de l'atenció domiciliària, també, pensen que necessita
grans recursos, moltes subvencions, potser és poca la quantitat, tant de bo
fos més, però benvingudes siguin aquestes subvencions.
Sotmès el dictamen a votació, s'aprova per unanimitat dels 25 membres
presents.
3.6

ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PEL FONS SOCIAL
EUROPEU -OBJECTIU 3, PER A L'ANY 1996, D'IMPORT 7.149.600
PTA, AMB DESTINACIÓ A L'EXECUCIÓ DE DIVERSOS
PROJECTES, I NO EXECUTAR ALTRES PROJECTES PER MOTIUS
PRESSUPOSTARIS.

El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès l'interès d'aquest Ajuntament en participar i col.laborar en matèries
d'economia social, 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'autoocupació i iniciatives i programes europeus en matèria d'ocupació.
Atès que el BOP de Barcelona núm 311 de 29 de desembre de 1995 ha
publicat la convocatòria corresponent a l'exercici 1996, per a la concessió

de subvencions per a la realització de projectes en el marc del Programa
Operatiu número 940314 ES3 (1994-1999) de l'Objectiu 3 del Fons Social
Europeu.
Atès que el Gabinet d'Integració Europea i Solidaritat de la Diputació de
Barcelona gestiona la línia d'ajuts a les entitats locals de la província de
Barcelona cofinançada per l'Objectiu 3 del Fons Social Europeu i adreçada a
la lluita contra l'atur.
Atès l'ofici de la Diputació de Barcelona amb registre d'entrada en aquest
ajuntament núm. 348 de data 5 de gener de 1996, comunicant que la
presentació de sol.licituds de subvencions per projectes de lluita contra l'atur,
programats dins l'exercici 1996, resta oberta fins el dia 31 de gener de 1996.
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Atès l'ofici de sol.licitud d'inclusió de projectes a la convocatòria corresponent
a l'exercici de l'any 1996 del Programa Operatiu -Objectiu 3- del Fons Social
Europeu amb registre de sortida número 1023 de data 31 de gener de 1996 i
ratificat pel Ple de la Corporació del dia 19 de febrer de 1996.
Atès l'ofici de la Diputació de Barcelona amb registre d'entrada en aquest
ajuntament núm. 14261 del dia 4 de juny de 1996 notificant els projectes
aprovats i l'atorgament de les subvencions corresponents.
Atès l'informe emès pel Cap de Servei de Planificació i Coordinació referent a
la concreció i selecció dels projectes que s'executaran d'entre els aprovats i
en conseqüència de l'acceptació de subvenció.
Vist el que estableix l'article 25 1. de la Llei 7/85 de 2 d’abril Reguladora de
les Bases de Règim Local; i l'article 68 1. g) de la Llei 8/87 de 15 d'abril,
Municipal i de Règim Local de Catalunya.
És per tot això que aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les facultats que té
atribuïdes, proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER.- ACCEPTAR la subvenció concedida pel Fons Social Europeu Objectiu 3-, per l'any 1996 gestionada pel Gabinet d'Integració Europea i
Solidaritat de la Diputació de Barcelona amb destí a l'execució dels següents
projectes:

Acció

Nom del projecte

Cost Total

Subvenció F.S.E

C

El futur és nostre

1.600.000.-

C

Amb treball me'n sortiré

11.290.000.-

5.080.500.-

D

L'abans, el durant i el
després de l'autoocupació

2.998.000.-

1.349.100.-

15.888.000.-

7.149.600.

TOTAL

720.000.-

SEGON.- NO EXECUTAR els projectes inicialment presentats anomenats
Auxiliars de gestió ambiental, Realitat laboral dels immigrants, Centre
especial de treball, Estudi dels buits ocupacionals i perfils
professionals, Perfil dels aturats majors de 40 anys, Què es pot fer atesa
la impossibilitat de poder executar tots els projectes programats per motius de
naturalesa pressupostària.”

-
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Intervé el Sr.Collado i Llort i diu que aquesta proposta és de 3 projectes que
des de l'Ajuntament de Manresa tenen voluntat d'impulsar i que tenen a
veure, alguns d'ells, amb temes que es parlaven a l'anterior dictamen. En
concret, la voluntat de l'equip de govern és treballar en aquest camp que el
Fons Social Europeu té voluntat de treballar que és el que fa referència a la
voluntat d'ajudar a la inserció laboral dels col.lectius amb més dificultat de
trobar sortides laborals, d'aquells col.lectius més desvalguts, aquells
col.lectius que queden més exclosos del mercat de treball. És en aquest
sentit, que aquests tres projectes, que estan finançats una part pel Fons
Social Europeu, objectiu 3, tenen a veure amb “el futur és nostre”, encara
que sigui un lema que sona molt aixís, és un programa d'informació adreçat a
dones soles amb càrregues familiars, amb l'objectiu d'orientar-les cap a la
seva inserció laboral. És un col.lectiu important, cada vegada més i que és
voluntat de l'Equip de Govern donar suport a aquest col.lectiu. El projecte
“amb treball me'n sortiré”, té a veure amb un programa d'informació,
orientació i acompanyament a gent jove, el col.lectiu de joves en situació de
risc social i també d'ex-drogaaddictes. Te a veure, també, amb aconseguir
cada vegada més ampliar aquest camp de suport a aquests col·lectius.
Aquest programa suposa la continuació d'un que es va iniciar la passada
convocatòria i el programa “l'abans, el durant, el després de l'auto-ocupació”,
té a veure amb un programa adreçat a persones que volen crear la seva
pròpia iniciativa de micro-empresa i que requereixen tot un treball d'informació
i assessorament per part de persones d'aquí l'ajuntament, per tirar endavant
el seu projecte. Creuen també que és un dels camps importants en aquests
moments, per donar suport a aquests col.lectius i creuen que cada vegada
més l'ajuntament ha de fer un esforç, d'estar al davant de tot el que fa
referència a la promoció de la inserció, la promoció del treball amb aquests
col.lectius de més dificultat d'inserció.
Intervé el Sr. Javaloyes i Vilalta i diu que el GMPP entén i comprèn que si hi
havien en previsió tota una sèrie d'estudis, tota una sèrie de subvencions
gestionades per poder fer una sèrie de projectes, per fomentar l'ocupació a la
ciutat, entenen que si no hi ha prou recursos, hi haurà projectes que es
podran fer i altres que no. No volen entrar a discutir quin és el millor projecte,
i quin deixa de ser el millor projecte. El que sí que el GMPP fa, és una crida
perquè de manera immediata, i si no pot ser pel 96, sigui pel 97, es miri de fer
l'estudi del perfil dels aturats majors de 40 anys, perquè en realitat el
problema de l'atur afecta a tothom, joves, no tant joves i més grans. El que sí
que és cert és que la forquilla entre els 40 i els 45 anys és de les pitjors de la
gent que està a l'atur, ja sigui perquè no reben les empreses les seves
subvencions, ja sigui pel motiu que sigui. El que és cert és que entre els 40 i
45 anys hi ha la gent que més els costa tornar a trobar un lloc de treball.
Llavors, no és que el GMPP digui que l’equip de govern ho ha fet malament,
sinó que senzillament demanen que, si de manera immediata és l'any 97,
doncs que sigui l'any 97, aquest perfil d'aturats de majors de 40 anys es pugui
dur a la pràctica perquè el consideren molt necessari. Tot i així, com que
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entenen l'aspecte dels pressupostos, que no pot haver-hi diners per a tot, el
GMPP donarà suport a aquest dictamen.
Intervé el Sr. Oms i Pons, i diu que en aquest punt no ha pogut trobar quina
era en principi de subvenció que demanaven per tal que no els hi arribi ara
pressupostàriament, però suposa que el Sr. Collado li podrà aclarir. Quant als
canvis que fan de programes, no sap si és amb criteri econòmic o amb criteri
d'utilitat, però sí que hi ha una qüestió que li agradaria que li expliqués perquè
veu que els auxiliars de gestió ambiental, era formar gent perquè poguessin
trobar feina en un lloc de treball concret a les empreses que vulguin controlar
el tema de medi ambient. I després l'altra qüestió de l'estudi dels buits
ocupacionals i perfils professional, creu el Sr. Oms que també era important,
conèixer les necessitats del mercat laboral i, després, coincidint amb el Sr.
Javaloyes, el perfil dels aturats de més de 40 anys. Creu que aquests dos
projectes són importants, creu que és una de les problemàtiques més
importants que tenen plantejades, gent que està en plena capacitat laboral i
que no pugui trobar feina perquè la seva formació potser no és l’adequada
que en aquests moments es necessita, i els que proposa l’equip de govern “
el futur és nostre”, que és un tema de mentalització, i que no hi te rés en
contra i “amb treball me’n sortiré”, que tampoc no hi té res en contra, i
“l’abans, el durant i el després de l’autoocupació”. Voldria dir que,
evidentment, es decantaria més per cursets que ja formessin la gent per
poder-se incorporar al món del treball, que fossin qüestions pràctiques com
és els auxiliars de gestió ambiental. Potser aquest d’auxiliars de gestió
ambiental costava uns milions i l’equip de govern no els té i han hagut de
triar-ne d’altres, no potser els que convenien més.
El Sr. Collado i Llort explica que és voluntat d’aquest equip de govern de
mirar que els projectes que no es poden realitzar, degut a què, en definitiva, tot
el que es demana és impossible fer-hi front, complementar-ho amb altres
programes. Tenen altres programes que també es complementen i, per
exemple, tot el que fa referència als aturats majors de 40 anys, gràcies a un
programa que van concertar amb l’INEM, que és el servei integral de promoció
d’ocupació, s’està fent tot un treball en relació als aturats majors de 40 anys. És
en aquesta línia, que el que estan intentant és no executar-ho tot en aquest
Fons Social Europeu sinó també tenir present quins programes tenen que facin
referència a alguns d’aquests sectors i que ja els estan treballant. També estan
iniciant tot un treball important en el tema dels immigrants, des de l’Àrea de
Benestar Social. I també, referent al tema dels auxiliars de gestió ambiental a
què ha fet referència el Sr. Oms, han cregut convenient que, pel cost que els
suposava ara, tenien unes preferències en aquest sentit, per fer front a uns
col.lectius que els sembla que en aquests moments més ho necessiten i, per
tant, han optat pels tres projectes esmentats. El tema dels buits ocupacionals,
és una preocupació d’aquest equip de govern, de tot el que fa referència a
analitzar els nous jaciments d’ocupació, les noves ocupacions que cada vegada
més, des del punt de vista municipal, si hauran de posar perquè, fins i tot, la
Comunitat Europea dóna més importància a què introdueixin elements de saber
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quins són aquests nous jaciments d’ocupació que poden crear treball, que
poden crear aquesta ocupació; en el tema del SIPE, intentaran vetllar quins són
aquests buits ocupacionals. El que s’ha portat aquí a aprovació, és l’acord que
aquest equip de govern ha cregut convenient per fer front a les necessitats més
urgents d’aquest moment, que són aquests col.lectius de gent jove, aquests
col.lectius de gent gran, però que tenen en si mateixos un alt risc de quedar
exclosos del mercat de treball. Creuen que el tema dels auxiliars de gestió
ambiental, però, el poden presentar en altres projectes. L’estudi dels buits
ocupacionals, creuen que el poden tenir a partir del SIPE, així com també el
perfil d’aturats majors de 45 anys. S’havia demanat el doble del que s’ha
atorgat i han hagut de fer una tria que, evidentment ha anat cap als sectors que
l’equip de govern creu que més ho necessiten. Els altres, que tinguin per segur,
que miraran de presentar-los en diferents convocatòries i en diferents propostes
que hi ha. Intentaran donar-hi sortida, sobretot al tema dels aturats majors de
45 anys, als buits ocupacionals i als nous jaciments d’ocupació, que són temes
que preocupen a tots.
Intervé el Sr. Mora i Villamate i manifesta que, com a complement de
l’explicació del Sr. Collado, i atès que l’elaboració d’aquests projectes els van
fer conjuntament el departament de Promoció Econòmica i el de Serveis
Socials, també conjuntament van decidir els criteris a l’hora de discriminar
quines eren les prioritats a la vista de les dificultats d’arribar a tots. Afegeix
que un criteri a l’hora de seleccionar aquesta prioritat, va ser donar
continuïtat a programes que ja existien, que ja havien funcionat i que estava
constatada la seva utilitat, i són bàsicament aquests tres que es presenten, i
després tenir en compte que, si bé havien demanat aquests programes a
Objectiu 3, també estaven fent altres gestions paral.lelament per altres vies,
per obtenir finançament i hi havia altres programes que també per altres vies
es podia obtenir possibilitats de finançament. Es refereix al Centre Especial
de Treball, que és una treball que s’ha de fer específicament per disminuïts
físics, per conèixer a fons aquest col.lectiu, per veure quines són les seves
necessitats, les seves possibilitats d’inserció laboral, és un conveni que
signaran aviat amb la Diputació. Pel que fa a la realitat laboral dels
immigrants, diu que és un estudi sociològic i antropològic, que volen fer per
conèixer més a fons aquest col.lectiu i també tenen altres possibilitats
d’obtenir finançament.
Per tant, combinant tots aquests aspectes i
reconeixent que és cert el que plantegen els grups de l’oposició, que cal tenir
en compte els projectes que han tret, i no deixar-los de banda, van optar per
prioritzar allò que ja funcionava, que ja estava en marxa, i que calia garantir
la seva continuïtat, mentre continuen treballant altres línies alternatives de
finançament.
El Sr. Oms i Pons demana quant pujava el total sol.licitat per aquests
programes, i el Sr. Collado li respon que pujava uns 25 ó 26 MPTA. De tota
manera, si vol xifres més exactes, diu que se li pot fer arribar la informació
detallada.
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Sotmès el dictamen a votació, s'aprova per unanimitat dels 25 membres
presents i, per tant, es declara acordat:

PRIMER.- ACCEPTAR la subvenció concedida pel Fons Social Europeu Objectiu 3-, per l'any 1996 gestionada pel Gabinet d'Integració Europea i
Solidaritat de la Diputació de Barcelona amb destí a l'execució dels següents
projectes:

Acció

Nom del projecte

Cost Total

Subvenció F.S.E

C

El futur és nostre

1.600.000.-

C

Amb treball me'n sortiré

11.290.000.-

5.080.500.-

D

L'abans, el durant i el
després de l'autoocupació

2.998.000.-

1.349.100.-

15.888.000.-

7.149.600.

TOTAL

720.000.-

SEGON.- NO EXECUTAR els projectes inicialment presentats anomenats
Auxiliars de gestió ambiental, Realitat laboral dels immigrants, Centre
especial de treball, Estudi dels buits ocupacionals i perfils
professionals, Perfil dels aturats majors de 40 anys, Què es pot fer atesa
la impossibilitat de poder executar tots els projectes programats per motius de
naturalesa pressupostària.
3.7

APROVAR INICIALMENT EL NOU QUADRE DE TARIFES DELS
SERVEIS MORTUORIS DE MANRESA, A RAÓ D'UN INCREMENT
DEL 4,3 %

El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que procedeix actualitzar les tarifes dels Serveis Mortuoris de Manresa
a fi de regularitzar el seu import a l'increment del cost del servei, per a la seva
aplicació en aquest exercici de 1996.

-
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De conformitat amb el que disposa la clàusula vuitena del Plec de Clàusules
de la Concessió dels Serveis Mortuoris de Manresa, l'alcalde-president
proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent
ACORD:
PRIMER.- Aprovar inicialment el nou quadre de tarifes dels Serveis Mortuoris
de Manresa que es relacionen a continuació, a raó d'un increment del 4'3% :

1r.- SERVEIS BASICS:

1.1. Serveis Normals
Import pessetes

1.1.1 Servei núm. 1
1.1.2 Servei núm. 2
1.1.3 Servei núm. 3
1.1.4 Servei núm. 4
1.1.5 Servei núm. 5
1.1.6 Servei núm. 6
1.1.7 Servei núm. 7
1.1.8 Servei núm. 8
1.1.9 Servei núm. 9
1.1.10 Servei núm. 10
1.1.11 Servei núm. 11
1.1.12 Servei núm. 12
1.1.13 Servei núm. 13
1.1.14 Servei núm. 14
1.1.15 Servei núm. 15
1.1.16 Servei especial

6.214
19.425
36.805
53.411
67.190
83.281
97.561
120.900
148.726
182.145
227.458
278.589
325.051
441.469
564.437

1.2 Serveis de Pàrvuls
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9

Servei econòmic A
Servei econòmic B
Servei núm. 1
Servei núm. 2
Servei núm. 3
Servei núm. 4
Servei núm. 5
Servei núm. 6
Servei especial

3.508
8.303
14.045
22.616
28.122
46.367
69.692
106.840
183.369
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1.3 Cotxes fúnebres
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6

Número 1
Número 2
Número 3
Número 4
Número 5
Número 6

3.668
5.035
10.101
14.795
24.555
39.054

El contingut dels serveis bàsics serà el definit per l'acord del Ple Municipal del
dia 21 de novembre de 1988 (publicat al B.O.P. núm. 53, de 3 de març de
1989).
2n.- SERVEIS COMPLEMENTARIS
2.1 Caixes de zenc
2.1.1 Econòmica i classe 2a, 3a
i 4a.
2.1.2 Classe 1a i luxe

16.736
22.087

2.2 Urnes per a restes
2.2.1 Número 1
2.2.2 Número 2
2.2.3 Número 3

6.920
13.841
22.916

2.3 Túmul de metall amb
Dossier i Creu

3.774

2.4 Taula de firmes i llibre

3.443

2.5 Auto-furgó de trasllats
2.5.1 Trasllat a domicili,
capelles o altre lloc
de destí
2.5.2 Sortida a carretera
2.5.3 Quilòmetre de desplaçament per la península
2.5.4 Quilòmetre de desplaçament per l'estranger

8.797

7.184
50
67
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2.6 Expedients de recepció i trasllats
2.6.1 Expedient de recepció de
cadàvers procedents de qualsevol província de l'Estat i que impliqui tràmit de documentació al Departament de Sanitat, gestions davant altres Administracions i desplaçament del personal de l'empresa
2.6.2 Expedient de recepció de
cadàvers procedents de l'estranger i que impliqui tràmit de documentació al Departament de Sanitat, gestions davant altres Administracions i
desplaçament del personal
de l'empresa
2.6.3 Expedient de trasllat de
càdavers per sortida de
Manresa a qualsevol punt
de les províncies de l'Estat i que impliqui tràmit
de documentació al Departament de Sanitat, gestions
davant altres Administracions i desplaçament del
personal de l'empresa
2.6.4 Expedient de trasllat de
cadàvers per sortida de
Manresa a l'estrager i que impliqui tràmit de documentació al Departament
de Sanitat, gestions davant
altres Administracions i desplaçament de personal de
l'empresa.
2.6.5 Operació de recepció de cadàvers procedents d'una altra població per al seu trasllat al Cementiri de Manresa.
El servei inclou la tarifa del cotxe fúnebre núm. 3

9.897

13.488

19.792

26.976

10.101
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En el supòsit que l'usuari
sol.licités un cotxe fúnebre
dels núms. 4,5 o 6, li correspondria pagar la diferència en
el preu de servei d'aquests cotxes fúnebres.
2.6.6 Expedient d'incineració de
cadàvers.

4.691

2.7 Drets sobre l'Embalsament
Quan l'operació de l'embalsament
es realitzi en la Sala de l'Empresa concessionària.

7.842

2.8 Funda protectora
2.9 Llençol sanitari

1.906

2.10 Caixa d'embalatge per trasllats en
avió o vaixell

26.683

2.11 Sudari en serveis de luxe

8.797

2.200

Són serveis de luxe els serveis
núms. 12, 13, 14, 15 i especial
enumerats en l'apartat de " 1.Serveis Bàsics ".

2.12 Dietes per desplaçament
2.12.1 Quan durant el desplaçament si- 2.200
gui necessari efectuar menjars,
per cada empleat
2.12.2 En trasllat dins de l'Estat,
10.261
quan el desplaçament sigui superior a un trajecte d'anada i
tornada a 600 Km. per cada empleat.
2.13 Capelles
2.13.1 Fins a 24 hores d'estada del
cadàver en la capella de -

14.661
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l'Empresa concessionària.
2.13.2 Per cada 6 hores o fracció
que excedeixi de 24 hores
2.14 Recollida de cadàvers per ordre
judicial

3.665

11.562

3r.- Prestació del Servei de sortida
3.1
3.2

Servei de sortida
Per cada fracció de 12 hores
o menys d'excès de les 24 hores

15.387
2.190

SEGON.- Obrir un període d'informació pública de 20 dies hàbils, de
conformitat amb l'art. 86 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, a fi que
quantes persones tinguin interès en la revisió de tarifes dels Serveis
Mortuoris, puguin examinar l'expedient i addueixin el que estimin procedent.
TERCER.- 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, amb independència que les
tarifes dels serveis públics han de ser suficients per l’autofinançament del
servei, que la revisió ha de ser justificada i que s’acrediti que el seu rendiment
no supera el cost del servei, és pràctica habitual a l’Ajuntament la revisió de
les tarifes dels serveis mortuoris per aplicació linial de l’IPC. El que es proposa
en aquest dictamen, és l’aprovació inicial a raó d’un increment del 4,3%. En
relació amb aquest tema, comenta el següent: en primer lloc, la comparació
de les tarifes de Manresa amb ajuntaments semblants a aquest. El que sí que
és cert és que aquestes tarifes a l’Ajuntament de Manresa solen ser bastant
més econòmiques que en ajuntaments semblants. Com exemple, el servei 8
és un 14,08% més econòmic a Manresa que a Terrassa. Una segona
observació, és que es produirà una liberalització dels serveis mortuoris. El què
passarà, està per veure; en principi, aquest servei està en concessió i si per
una disposició de rang superior s’anul.la potser es podria produir una
reclamació per l’anomenat lucre cessant. De qualsevol manera, l’equip de
govern ja ha contactat amb les persones interessades en aquest tema,
empresa i associacions de veïns i, jurídicament, s’està estudiant tot aquest
tema.
El Sr. Arderiu i Freixa diu que repassant el tema de les tarifes mortuòries veu
que el percentatge que aplica el Sr. Teixeiro és correcte. El que no els sembla
correcte, en aquests moments, és la puja de tarifes i no els sembla correcte
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pel que ha dit abans el propi Sr. Teixeiro. El govern va aprovar un Decret Llei
divendres passat modificant la Llei de Bases de Règim Local, que liberalitza el
tema dels serveis mortuoris. Lògicament això ha de produir una certa
reconsideració del tema. Creu que en aquest moment provocar una puja de
tarifes és inoportú i els agradaria esperar fins a veure com es desenvolupa
aquest tema, per no afavorir ni els que ja hi ha ni els que puguin entrar. En
segon lloc, comparar Manresa amb Terrassa creu que és pecar d'optimisme,
Manresa té 65.000 habitants i Terrassa supera els 100.000 h. Comparant amb
ciutats amb el mateix nombre d'habitants es veurà que les tarifes van una
mica més cares que els qui tenen el mateix nivell de població. Per tot això,
votaran en contra d'aquest dictamen.
El Sr. Oms i Pons, diu que no era la seva intenció treure aquest tema en el
Ple, perquè hi ha una certa incertesa per veure com acabarà el tema de les
concessions. El que sí veuen és que apujar els preus en aquest moment,
davant d'una sèrie de buits legals i que s'entrarà dins d'una oferta de mercat,
aquest és un tema que pot ser una mica complicat. Donat que hi ha uns
compromisos que per part de la concessionària podrien crear perjudici a
l'Ajuntament, manifesta que el seu grup s'abstindrà.
L’ Alcalde manifesta que l'aplicació del 4'3 % és una aplicació del plec de
clàusules, tal com ha dit el Sr. Teixeiro. Aquest plec existeix, amb la qual cosa
l'Ajuntament té l'obligació d'aplicar-lo, i com sempre s'ha aplicat l'IPC de l'any
anterior, s'ha fet el mateix de sempre.
En aquests moments hi ha el Decret Llei que liberalitza els serveis mortuoris,
que afectarà l'Ajuntament de Manresa, com afectarà tots els ajuntaments i que
els serveis jurídics ho estan estudiant i independentment que ho estudiïn
queda pendent un desenvolupament legislatiu, suposa que mitjançant un
reglament, sobre aquesta liberalització. Mentre no es faci aquest
desenvolupament el que cal fer és aplicar el plec de clàusules que és aplicar
el 4'3%. Si més no, creu que valia la pena fer esment d'aquesta situació que
es pot produir a l'ajuntament de Manresa com a la majoria d'ajuntaments i que
amb aquesta intervenció el que volien era donar aquest missatge a la ciutat,
que s'està sobre aquest tema, que no ha de comportar cap tipus de perjudici
en el servei i que s'intentarà presentar una proposta que sigui consensuada
per la majoria dels grups.
El Sr. Fontdevila i Subirana intervé per fer un petit aclariment en relació al
punt 2.5 que parla de preus de km. de desplaçament per la península i a
continuació parla de km. de desplaçament per l'estranger. Sempre es parla
d'estat espanyol, potser perquè s'ha anat regularitzant i, proposa deixar-ho
amb "km. de desplaçament per l'estat", en comptes de “km. de desplaçament
per la península”.
L’Alcalde diu que recull aquesta observació del Sr. Fontdevila.
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Sotmès el dictamen a votació, s'aprova per 13 vots afirmatius ( 8 GMS, 3
GMERC i 2 GMIC-A-EV), 3 vots negatius ( GMPP) i 9 abstencions (GMCiU).

3.8 ADMETRE A TRÀMIT LA INICIATIVA PER A LA REDACCIÓ DELS
PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES
GENERALS RELATIUS A DIFERENTS TIPUS DE CONTRACTES I
DESIGNAR ELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ D’ESTUDI
ENCARREGADA DE REDACTAR-LOS.

El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que l’entrada en vigor de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes
de les administracions públiques ha produït canvis substancials en matèria de
contractació administrativa.
Atès que els plecs de clàusules generals relatius a diferents tipus de
contractes, que l’Ajuntament de Manresa va aprovar l’any 1990, han quedat
obsolets i per tant és necessari procedir a redactar-ne uns de nous adaptats a
la legislació vigent.
Atès que l’article 269.3 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim
local de Catalunya preveu que l’aprovació d’aquests plecs de clàusules
generals s’ha de tramitar de conformitat amb el procediment establert per
aprovar ordenances locals, previst a l’article 162 de la Llei 8/1987, de 15
d’abril i al Capítol 2 del Títol II del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Donat que esmentat Reglament preveu que el ple de la corporació es
manifesti sobre l’admissió a tràmit o el rebuig de la iniciativa per a la formació
de l’ordenança i amb posterioritat designi una comissió d’estudi integrada per
membres de la corporació i personal tècnic propi o aliè, encarregada de
redactar el text de l’avantprojecte de la norma.
Com alcalde-president de l’Ajuntament de Manresa, proposo al ple de la
corporació l’adopció del següent

ACORD
PRIMER. Admetre a tràmit, de conformitat amb l’article 61 del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, la iniciativa per a la redacció dels
plecs de clàusules administratives i tècniques generals, relatius als contractes
següents:


Obres i instal·lacions.
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Gestió de serveis públics.
Subministraments.
Consultoria i assistència, de serveis
concrets no habituals.

i de treballs específics i

SEGON. Designar els membres que han d’integrar la comissió d’estudi
encarregada de redactar el text dels avantprojectes de plecs de clàusules als
quals es refereix el punt anterior, de conformitat amb l’article 62.2 del
Reglament d’obres, activitats i serveis. A tal efecte, els membres de
l’esmentada Comissió són els següents:
 President:
Eduard Teixeiro i Macipe, tinent d’alcalde, regidor-delegat d’Hisenda.
 Vice-president:
Joaquim Garcia i Comas, tinent d’alcalde, regidor-delegat d’Urbanisme.


Vocals:
. Ramon Riera i Vall, tresorer, cap dels Serveis
Financers.
. M. Àngels Clotet i Miró, cap de servei de Serveis
Jurídics.
. Pere Massegú i Bruguera, cap de servei de
Coordinació i Planificació.
. Francesc Mestres i Angla, cap de servei
d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública.



Secretari:
Esteve Albàs i Caminal, tècnic mitjà de gestió de
Contractació i Patrimoni.

El règim jurídic al qual se subjectarà aquesta Comissió és el que preveu per
als òrgans col·legiats el Capítol II del Títol II de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
TERCER. Facultar al Sr. alcalde-president per a la signatura de la
documentació necessària per a la complimentació de l’expedient".

El Sr. Garcia i Comas diu que aquest dictamen proposa la redacció d'uns
plecs de clàusules tipus que estalviïn que en cada concurs en què s'hagin
d'exposar obres o serveis d'aquest ajuntament s'hagi de publicar el plec de
clàusules particulars del concurs, consultoria o objecte que s'exposi a concurs.
Amb aquest dictamen s'admet a tràmit els quatre plecs de clàusules generals
que es redactaran, un d'obres i instal.lacions, un altre de gestió i serveis
públics, un altre per als subministraments i un altre per als concursos de

38
consultoria i assistència de serveis i de treballs específics i concrets no
habituals.
La finalitat és estalviar-se, com a mínim un mes i mig, dos mesos, en tots els
tràmits de l'exposició al públic dels concursos, concretament dels plecs de
clàusules. El que es fa en el dictamen és la constitució d'una comissió interna
constituïda pel regidor d'Hisenda, el regidor d'Urbanisme i per quatre Caps de
Servei, els Financers, Jurídics, de Coordinació i Planificació i el d’Urbanisme,
Medi Ambient i Via Pública, que són els Caps pels quals qualsevol
contractació ha de moure's, i com a Secretari seria el Sr. Esteve Albàs.
Espera que en el proper Ple es pugui debatre el contingut d'aquests plecs de
clàusules per poder-los exposar al públic, amb la qual cosa s'estalviarà una
part considerable de totes les tramitacions quan s'hagin de fer els concursos
administratius. Per acabar només afegeix que això ve produït per l'entrada en
vigor de la Llei de contractes de les administracions públiques i que calia
procedir a redactar uns nous plecs adaptats a la legislació vigent.
Sotmès a votació s'aprova per unanimitat dels 25 membres presents.
3.9 ALIENAR AL SR. JOSEP ARNAUS VILANOVA, 2/47 PARTS DE
L'IMMOBLE SITUAT AL CARRER BERNAT DE SALLENT, S/N.
EDIFICI LES PUNTES.
* Alguns noms i dades personals s’han omès en aplicació a la Llei de Protecció de dades

El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que en data 26 de maig de 1995, l’Ajuntament de Manresa va adquirir
25/47 parts de la finca registral número 35.065 (planta soterrània de l’edifici
Les Puntes), situada al carrer Bernat de Sallent, en virtut d’adjudicació en
expedient de constrenyiment seguit contra l’entitat MOLINO DE LAS
PUNTAS, S.A.
Atès que amb posterioritat a la inscripció d’aquest immoble en el Registre de
la propietat, l’Ajuntament ha instruït un expedient d’alienació directa de 2/47
parts de l’esmentat immoble a favor del senyor XXX, mitjançant Decret de
l’alcalde-president de data 30 de gener de 1996.
Donat que els serveis tècnics municipals van emetre un informe en data 28 de
febrer de 1996, en el qual van valorar 1/47 part indivisa de la planta soterrània
(S-1) de l’edifici Les Puntes en 700.068 PTA.
Atès que com a tràmit de la instrucció d’aquest expedient, l’Ajuntament ha
sol·licitat al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya
l’emissió de l’informe al qual es refereix l’article 43 del Decret 336/1988, de 17
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals, el qual
ha estat emès per aquest organisme en data 15 de maig de 1996.
Vistos els informes jurídic i d’Intervenció que figuren a l’expedient.
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De conformitat amb els articles 40 i següents del Decret 336/1988, de 17
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals.
Com alcalde-president de l’Ajuntament de Manresa, proposo al Ple de la
corporació l’adopció del següent
ACORD
PRIMER. Alienar al senyor XXX (DNI XXX) - carrer Bernat de Sallent número
2, 3r 2a de Manresa) 2/47 parts de l’immoble que es descriu a continuació, per
un preu d’1.400.136 PTA.
URBANA: Entitat número u. Local de planta sòtan, destinat a places
d’aparcament, part de la finca urbana situada en aquesta ciutat,
EDIFICI LES PUNTES, carrer Bernat de Sallent, sense número,
compost d’una planta identificada com S-1 -la menys profunda- de
superfície útil mil dos-cents vuitanta metres i seixanta-tres decímetres
quadrats. Limita tot junt i tenint al front l’esmentat carrer, per on té el
seu accés, mitjançant subsòl de terreny comunitari; a la dreta entrant,
esquerra i esquena, amb subsòl de terreny comunitari.
TÍTOL: pertany el ple domini de 25/47 parts a l’Ajuntament de Manresa, en
virtut d’adjudicació per decret de l’alcalde de data 26 de maig de 1995,
en expedient de constrenyiment seguit contra l’entitat mercantil
MOLINO DE LAS PUNTAS, S.A.
CÀRREGUES: Servitud de pas a favor de la finca número 38.416, la qual
figura al full 123 del tom 2132 de l’arxiu, segons resulta de la inscripció
5a de la finca 35056.
INSCRIPCIÓ: tom 2160, llibre 789, full 95, finca 35065
SEGON. Facultar al Sr. alcalde-president per a la signatura de la
documentació necessària per a la complimentació de l’expedient".
El Sr. Teixeiro i Macipe, manifesta que el maig de 1995 l'ajuntament va
adquirir 25/47 parts de la planta soterrània de l'edifici Les Puntes, per
expedient de constrenyiment seguit contra l'entitat Molino de las Puntas, SA,
del carrer Bernat de Sallent. La planta, segons informe tècnic, té 1.280'63 m2
pel que 1/47 correspon a una plaça d'aparcament més la part proporcional de
l'espai comunitari d'un aparcament públic. És a dir, 1/47 parts són 27'24 m2.
La valoració feta pels tècnics de l'ajuntament d'aquests 27'24 m2. són 700.068
PTA. Evidentment, 2/47 parts serà el doble. Amb aquest dictamen es ven al
Sr. Josep Arnaus Vilanova 2/47 parts de l'esmentat immoble.
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El Sr. Arderiu i Freixa diu que sobre aquest tema després hi ha molts
sobrevinguts i que es podrien discutir tots conjuntament i estalviar feina.
L’Alcalde li respon que s'hauria de votar el tràmit d'urgència pel fet que són
assumptes sobrevinguts i proposa deixar-los per al final.
Sotmès el dictamen a votació, s'aprova per unanimitat dels 25 membres
presents.

3.10
EL

INFORME-DEBAT SOBRE L'ACTUACIÓ MUNICIPAL DURANT
PRIMER ANY DE MANDAT DEL NOU EQUIP DE GOVERN

L’Alcalde manifesta que de conformitat amb la proposta presentada pel Grup
de CiU es començaria ara el debat del primer any de balanç de l'equip de
govern, si li sembla bé al proponent pot començar la intervenció o si no que
l'equip de govern faci el seu balanç.
El Sr. Oms i Pons diu que tractant-se de l'anàlisi del que s'ha fet és partidari
que comenci l'equip de govern.
L’Alcalde diu que per part de l'equip de govern es farà en diferents àrees de
govern. En primer lloc dóna la paraula al Sr. Collado i Llort.
El Sr. Collado i Llort manifesta que avui és un dia important ja que fa un any
que aquest equip de govern es va formar i creu que avui és un dia per poder
debatre una mica quines són les línies que ha portat i està portant l'equip de
govern en les seves actuacions. Començarà amb els temes vinculats sobretot
amb presidència, començant amb aspectes de promoció econòmica i
ocupació que creu que són dos eixos prioritaris de l'actuació d'aquest equip de
govern.
Per part de l'equip de govern la promoció econòmica i l'ocupació ha estat i
seguirà essent dos eixos prioritaris, i dins d'aquesta actuació s'ha pres una
postura activa, una postura de donar resposta a la primera preocupació dels
conciutadans de Manresa, que és la crisi econòmica i les seves seqüeles,
fonamentalment l'atur. S'ha prioritzat les necessitats dels sectors més
problemàtics, els col.lectius de més alt risc, com s'ha vist en alguns dictàmens
avui, els grups sense protecció. S'ha avançat en la integració horitzontal i
vertical de programes, articulant més i millor diferents línies de treball, sectors
d'activitat i estructures administratives. Per exemple, hi ha hagut una
vinculació bastant estreta entre el que fa referència Urbanisme amb Promoció
Econòmica, com ha estat el cas del Pla General d'Ordenació, com el Pla pilot
del Projecte que s'ha presentat a la Comunitat Europea del tema de la
rehabilitació del barri antic. Com ha estat tot el tema de l'escola-taller existent i
de l'escola-taller que s'està proposant. També la vinculació entre la formació
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reglada i ocupacional, amb mecanismes d'inserció com per exemple la
potenciació d'un programa que gràcies a l'INEM s'està desenvolupant, que és
el servei integral de promoció de l'ocupació, i també el Servei Català de
Col.locació, com també la relació cada vegada més estreta i important entre
Promoció Econòmica i Benestar Social, Serveis Socials i la seva política de
foment de la igualtat. Tots els programes del Fons Social Europeu, Objectiu 3,
que han anat passant, i tot el tema dels Plans d'atenció al treball.
És en aquesta direcció que hi ha hagut aquests objectius clars, importants.
Primer punt: promoure l'accés a l'ocupació, amb atenció preferent i especial
als col.lectius amb més dificultats, perquè creuen que és un dels problemes
que encara que no siguin d'obligació i compliment per part de l'ajuntament, és
absolutament important i prioritari per part d'aquest equip de govern.
En aquest sentit han donat suport a tot el que és informació i orientació de
cara a la gent que tenien i tenen necessitat de trobar sortida a la seva situació,
en tot el tema del SIPE, que és un servei que està donant informació i
assessorament constant, que va des de l'any 96 i 97 a nivell de més de 3.000
persones han de passar per aquest servei, un servei que s'està desenvolupant
entre l'INEM i l'Ajuntament i que ha passat per aquest ple en diverses
ocasions, que creu que és un bon punt de trobada entre el que és la
importància de la informació, de la orientació, de l'assessorament a aquelles
persones que desitgen trobar treball. En aquest sentit s'ha creat també un
observatori del mercat de treball, en relació amb la Diputació de Barcelona, i
que és un observatori que pretén conèixer en tot moment quina és l'evolució
del mercat de treball per tal de poder afinar cada cop més aquelles polítiques
que des d'aquest ajuntament s'han anat impulsant i s'aniran impulsant en els
sectors de la formació, de la orientació ocupacional i de les relacions entre
l'empresa i l'administració, que és un aspecte cada vegada més important.
S'ha fet un estudi sobre la realitat laboral, sobretot de la dona a Manresa, per
conèixer quines són les seves necessitats, les seves expectatives, i poder
afinar cada cop més en les polítiques del sector del mercat de treball, que
afecta sobretot a la dona, així com també s'ha iniciat un estudi sobre el que fa
referència a l'activitat terciària, el sector del comerç, un pla director que ha de
permetre conèixer quina és la situació, la preocupació i quina pot ser també la
col.laboració que des d'aquest ajuntament es pot donar al sector del comerç. I
per últim també, en el que fa referència als estudis, s'ha vist avui en un punt
de l'ordre del dia, s'ha treballat també en un estudi per poder tenir un centre
integrat de promoció de l'ocupació i la formació. Això lliga amb el tema d'un
dels camps que aquest equip de govern es va trobar quan va arribar a
l'ajuntament, que és l'escola-taller de Casa Caritat, que realitza funcions de
formació i ocupació en sectors com: pintura, manteniment d'edificis,
construcció i vitralls; i la seva sorpresa va ser que aquesta escola-taller no
tingués cap mena de projecte que orientés la seva actuació, que orientés el
que es volia fer del que era aquesta escola-taller. Per aquest motiu, un dels
temes que es va haver de fer amb urgència i que s'ha hagut d'anar reorientant
perquè no hi havia cap projecte, és què es pretenia realitzar a partir de
l'escola-taller. Com tots saben les escoles-taller són uns instruments perquè
els joves es puguin formar, puguin tenir ocupació, i a la vegada també és un
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instrument que posa l'Administració de l'Estat per tal que els municipis puguin
rehabilitar i restaurar, puguin adequar alguns edificis. En aquest sentit la
sorpresa de l'equip de govern ha estat la reorientació, perquè no hi era,
d'aquest projecte, no ja de l'escola-taller com a aspecte formatiu, sinó del destí
que es volia donar a aquesta escola-taller. I és així com s'ha hagut d'orientar
un nou projecte que ja s'està portant a terme i que pretén posar a Casa Caritat
un centre de formació, de promoció integral de l'ocupació.
És en aquest tema també que s'ha estat treballant, vinculat amb el sector del
Departament d'Ensenyament i amb Benestar Social, de tot el que és el Pla de
Transició al Treball. Són dos mòduls els que s'han treballat, el de soldadura i
arts gràfiques. Tot el que fa referència al pla de formació, amb diferents
cursos que s'han estat treballant, de diferents camps, amb el Departament de
Treball, i també s'han iniciat amb el Fons Social Europeu, a través de la
Diputació de Barcelona, diferents cursos de medi ambient, de marbrista, de
creació i gestió d'empreses, sobretot amb el col.lectiu de les dones, com a
tema prioritari.
També s'ha començat a treballar en el camp de la formació per contractes
d'aprenentatge, amb el Departament de Treball, per oferir a les empreses que
contractin a joves, a través d'un contracte d'aprenentatge, les hores de
formació mínimes i exigides per l'ordre que els regula.
En temes d'autoocupació, s'ha treballat en tot el que fa referència al programa
experimental, de foment i suport a l'autoempresa i també en el curs de gestió i
creació d'empreses, sobretot en el camp de la dona.
En el camp de la inserció hi ha diferents aspectes, en el que fa referència a la
xarxa d'insertors laborals, etc.
Aquest és un dels apartats importants, tot el que fa referència a la promoció
de l'accés a l'ocupació, amb atenció preferent als sectors amb més dificultats.
L'altre camp prioritari per a l'equip de govern ha estat i serà tot el que és la
cooperació entre les petites i mitjanes empreses, tot el que és la reorientació
del centre de serveis a les empreses. Quan l'equip de govern va entrar a
l'ajuntament un projecte que van trobar era el projecte FEDER, que atorgava
un centre de serveis a les empreses, a aquest ajuntament, però per sorpresa
aquest projecte, que tenia l'abast de 130 MPTA, estava fet per 60 MPTA. El
que ha fet l'equip de govern és reconduir, reorientar tot aquest projecte perquè
se li ha volgut donar tota la consistència, tota la força que ha de tenir un centre
que promogui la cooperació entre les empreses, la qualitat, la renovació
tecnològica de les microempreses, petites i mitjanes empreses, i en aquest
sentit és pel que s'ha hagut de refer tot el projecte, fer un projecte que val 130
MPTA, dels quals la meitat venen dels fons FEDER i l'altra meitat la posa
l'ajuntament de Manresa.
També s'ha tingut accés al programa ADAPTEX, que fa referència a
l'adaptació del sector tèxtil. Cal recordar que en l'anterior legislatura no es va
poder tenir accés al programa RETEX, però en aquesta legislatura, en aquest
primer any, s'ha pogut accedir a un programa de 75 MPTA per tal de renovar,
de reconduir tot el que és la indústria tèxtil i posar aquest programa a
disposició del Consell Tecnològic del Bages que, coordinadament amb
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l'ajuntament, treballa per tal de donar suport a aquests sectors que tenen més
dificultats per tirar endavant.
En aquest sentit, manifesta que ha estat un paper molt important d'aquest
equip de govern el fet de delimitar clarament quina és la funció que té
l'ajuntament en el tema de la promoció de l'ocupació, en el tema de facilitar
l'accés, als joves i als sectors amb més dificultats, al treball, delimitar-ho del
que és el treball que està realitzant el Consell Tecnològic del Bages, que amb
tota fermesa l'equip de govern dóna suport, però que quan van entrar van
trobar que hi havia alguns aspectes, alguns projectes que estaven barrejats,
que s'han hagut de reconduir, i en aquest sentit, en aquests moments el
Consell Tecnològic del Bages és un instrument molt important al servei de les
empreses, que compleix la seva missió per la qual va ser creat, que és la de
donar qualitat, donar formació de qualitat i promoure la cooperació entre les
empreses, sobretot a través d'aquest centre de serveis a les empreses, i
l'ajuntament fer la tasca que té encomanada, que és donar suport a la creació
d'ocupació, a la creació d'autoocupació.
Un tercer element que també té la seva importància en el tema de la promoció
econòmica, és el foment que s'ha donat també a tot el tema de la cultura
emprenedora i la creació de noves empreses, ja sigui amb cursos fets de
gestió d'empreses, ja sigui adherint-se i posant-se dins el que és el Servei
Català d'Autoempresa. També s'està potenciant tot el sector del comerç i els
serveis, donant continuïtat al treball de la Comissió Manresa Capital
Comercial, i amb la creació del Consell de Comerç i Turisme, donar suport al
sector del comerç, al sector en aquest pla pilot, pla director del comerç.
En el camp del turisme s'estan realitzant diferents activitats que van
orientades també a fomentar tot aquest aspecte en diferents apartats que tot
seguit comentarà i que tenen a veure amb el que fa referència a la promoció
d'oferta turística, potenciant l'oficina d'informació i atenció turística, una oficina
que van trobar en bastant males condicions, en el sentit que hi havia una
definició poc clara de quin era el seu objectiu i que aquest ajuntament ha
hagut de reorientar.
El novembre de 1995 es va crear el Consell Municipal de Turisme. El març de
1996 s'ha creat el Consell Municipal de Comerç i Turisme, que fa tota una
tasca important de suport, de concertació amb els sectors del comerç i del
turisme.
S'ha participat en el programa de rutes culturals i religioses, programa de la
Comunitat Europea, així com també s'està realitzant una carta de presentació
de Manresa, per tal de promoure Manresa en temes de comerç i turisme, i
col.laborant amb altres sectors en tot el que és la promoció de la ciutat en
caps de setmana.
S'ha desenvolupat tota la línia de Manresa comercial, Manresa ignasiana, i en
aquest sentit s'està en una línia de suport i de contacte amb els jesuïtes de la
ciutat, per tal de celebrar conjuntament el proper mes de setembre els actes
del centenari de la casa d'exercicis, que es pretén fer un treball important
conjunt, de fòrums de debat i d'acostar cada vegada més el tema dels jesuïtes
a la nostra ciutat.
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En aquestes línies s'han estat realitzant tota una sèrie d'aspectes al costat
també del foment i la potenciació de Manresa, dintre del que és la fundació
Fira de Manresa hi ha hagut una nova orientació i que recentment s'ha creat
aquesta fundació que pretén, pretendrà en el futur també, potenciar la ciutat,
la comarca, tot el que és les fires i el seu sector.
En el tema universitari s'ha potenciat la Fundació Universitària del Bages i s'ha
buscat un nou emplaçament per a aquesta fundació, perquè creuen que
estava i està en unes condicions de massificació i que amb el nou
emplaçament que es vol donar a la fàbrica Balcells es podrà oferir una
Fundació Universitària competent que tingui futur. Amb la UPC, s'han fet
contactes a nivell de comissionat, a nivell de rectorat, per tal de veure si era
possible ampliar diferents estudis.
I sobretot i per últim tema, el potenciament del paper de Manresa a la
Catalunya central i amb altres ciutats del seu entorn com poden ser els
contactes amb les ciutats de l'àrea industrial, Berga, Igualada, que potser fins
ara no s'havien tingut, i la presència de Manresa en llocs importants com és
Toulouse, pel tema de Barcelona-Toulouse, com les Jornades de
desenvolupament local de Lenoux, etc.
En aquest sentit i per acabar amb el que fa referència al sector de promoció
econòmica i ocupació, dir que tots aquests aspectes s'han realitzat amb la
importància que creuen que pot tenir la ciutat de Manresa en tots aquests
camps i que és per aquí on creuen que s'anirà potenciant tota l'oferta que la
ciutat de Manresa ha de tenir en tots aquests temes.
El Sr. Garcia i Comas, manifesta que l'actuació municipal en matèria
d'urbanisme, manteniment i medi ambient, que s'ha realitzat durant aquest
primer any de nou govern municipal, va començar amb la reorganització del
Servei d'Urbanisme, Manteniment i Medi Ambient.
Recorda que fa un any hi havia un Cap de Serveis, que ho estava en règim
provisional, des de feia un any abans, primerament ha calgut nomenar un nou
Cap de Servei i fer una reorganització del servei per tal que sigui més eficaç,
menys burocràtic i fomentar la participació i la motivació del personal que
integra aquest nou servei. Aquesta és una fase que s'ha d'anar promovent a
mesura que es va treballant amb el nou servei, però sí que vol fer esment que
aquest és un canvi que des de la seva regidoria s'ha intentat motivar.
Quant a les qüestions més pròpies del planejament, bàsicament el
planejament durant aquest any s'ha dedicat a l'aprovació del Pla General
d'Ordenació Urbana, l'exposició pública va acabar el 31 de juliol de l'any
passat, i tots els primers mesos de la legislatura es van concentrar amb la
resposta de les al.legacions i confecció del programa i informació de totes les
modificacions previstes per al Pla General, l'estudi de les al.legacions i tot el
desenvolupament del Pla General, seguiment per part de les entitats, i la
confecció dels convenis. Alhora que es feia el Pla General també s'anaven
preparant alguns Plans Especials, concretament del Barri Vell, per això es va
tramitar paral.lelament amb el Pla General, els Plans Especials del carrer
Serarols i la Plaça del Carme, el de la Plaça Immaculada, que s'està
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desenvolupant, i tot el Pla Barreres que segurament en el proper ple de juliol
hi anirà la seva aprovació provisional.
Del barri antic hi ha tota la tramitació d'aquests plans especials i també s'està
preparant el Pla Especial dels Ametllers, el Pla Especial del carrer BarcelonaGinjoler i el Pla Especial del carrer Trieta, preparant l'aprovació del Pla
General perquè es pugui tramitar tot aquest planejament.
Des de planejament també s'ha participat en el Pla integral de recuperació del
barri antic i en el Pla pilot del projecte urbà del sector Balcells, que està a
l'entorn del Barreres, en col.laboració amb Promoció Econòmica i Serveis
Socials de l'ajuntament.
També s'està acabant l'aixecament dels edificis de la Plaça Major i Plaça
Gispert, i façana sud de Manresa, per tal de completar aquell estudi de color
que promocionava l'empresa Qeimfarben per donar una carta de color que
serà l’element que haurà de regir totes les rehabilitacions del barri antic, es
determinarà quins colors es poden fer servir i quins no. Això en aquests
moments està en estudi però ja està bastant ultimat per portar a terme la seva
aprovació. Des del punt de vista de projectes i obres municipals, el Sr. Collado
ja ha exposat que a l’entrar aquest equip de govern a l’ajuntament, es va
trobar amb uns projectes que estaven bastant incomplets, com el del Palau
Firal, on hi havia uns greus problemes d’entrada, no se sabia per on s’havia
d'entrar en aquest centre de serveis i com ja s'ha anat comentant, tota
aquesta greu problemàtica que aquell projecte comportava i també el tema del
pressupost, un projecte de 60 MPTA, que llavors la subvenció era de 120
MPTA. Això ha significat que en el moment d'execució d'obres, concretament
en aquest cas, un endarreriment, en aquests moments els projectes s'haurien
d'estar ja elaborant, però el fet que el projecte no estigués a punt, que
tinguéssin una llei de contractes que fa enlentir tot aquest procés, fa que en
aquests moments el projecte estigui en la seva fase de contractació, en
exposició pública.
Un altre projecte, que ja s'ha fet i s'ha construït, és el dels 200 nínxols del
cementiri, en què la situació era d'urgènca perquè es disposava de molts pocs
nínxols, i ja està acabat.
Casa Caritat també hi havia unes obres que funcionaven, però sense projecte.
Aquí s'ha hagut d'anar al darrera de l'Escola-Taller, que estava construint i
anar redibuixant el que s'anava fent i aprofitar al màxim les obres que hi havia
fetes per donar una certa visió de contingut, d'utilitat final de quin hauria de ser
el destí de Casa Caritat, i ara ja tenen el projecte, saben què volem i com ho
volen fer, i què els costa.
Quant a la reforma de l'antic escorxador també hi havia una consignació
pressupostària de 4 MPTA, però que tampoc se sabia què s'hi havia de fer.
En aquest moment s'ha concretat què es gasten en aquests projectes.
A les piscines municipals hi havia un fals sostre que estava a punt de caure,
amb uns informes bastant catastròfics. El cel ras es va canviar, s'han fet totes
les obres de millora i en aquest moment ja estan en funcionament.
Altres qüestions que s'han anat treballant a nivell de projecte és tot el
seguiment de les obres de l'eix transversal. Aquest any s'ha anat darrera les
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obres intentant reduir els impactes que s'estan produint en els camins.
Demanar noves urbanitzacions i preveure què és el que passarà d'aquí a poc
temps quan es comencin a obrir aquestes noves portes de la ciutat de
Manresa, a l'entorn de Pirelli-Lemmerz, quan s'obri la rotllana de Sant Joan i
els vehicles ja hi puguin accedir. Aquí hi ha un projecte, s'ha elaborat una
proposta, s'ha quantificat, hi ha la possibilitat de col.laboració amb les
empreses. El mateix passa amb el camí de Juncadella, hi ha una proposta i es
pot avaluar què costa l'entrada a la ciutat per aquest entorn.
L'agost de 1995 hi va haver els aiguats que van fer sonar l'alarma de l'estat
dels col.lectors de la ciutat. Aquesta va ser una qüestió que va motivar
l'elaboració d'una proposta per tal de fer una reconstrucció seriosa i un
manteniment eficient dels col.lectors principals. Aquesta és la memòria que es
va portar a fons de cohesió i que en aquests moments ja hi ha la petició feta.
Una altra de les propostes és l'ordenació de la Plaça de Sant Domènec, que
en aquest mateix Ple se sotmetrà a la seva consideració l'aprovació del
projecte de reurbanització.
Una altra proposta és la reordenació de la cruïlla Divina Pastora, el projecte
d'urbanització del Passeig del Riu, la Carpa. El reforç de paviment que s'ha
d'executar durant el mes d'agost i que abasta el Passeig del Riu, Muralla de
Sant Francesc i el carrer Santa Clara, i la unió de la claveguera del carrer
Collbaix per tal que no hi hagi els abocaments que en aquests moments hi ha
en tots els espais del regadiu manresà.
Quant a projectes d'obres d'edificis municipals hi ha el Cementiri, amb un
complement d'instal.lació elèctrica, ja que l'existent no complia les normes de
seguretat i la millora habitual que es va fent progressivament a La Florinda.
Al Centre Cívic Selves i Carner hi ha una proposta per adequar-lo a Centre
Obert, i també hi ha una proposta per reformar la planta 4a. d'aquesta Casa
Consistorial i ubicar-hi els Serveis Jurídics.
També s'ha confeccionat una altra de les vivendes socials del carrer de la
Sèquia, per tal d'adequar-lo com a habitatge, a l'edifici de l'antiga escola, amb
una proposta d'instal.lació elèctrica i de pintura.
Quant a les millores d'edificis escolars hi ha totes les obres que s'han fet a
l'escola bressol Sant Pau, les escoles Barjau i el parvulari de l'escola Bages,
són qüestions de tanca, i totes les instal.lacions elèctriques del col.legi Bages.
També hi ha la construcció d'una tanca per al parvulari de la Flama i un
projecte per a l'adequació de l'Escola d'Arts com a Centre de disseny d'arts
gràfiques.
De les obres de les quals s'està fent un seguiment per part de personal
d'urbanisme hi ha les obres del Casino, de l'Avda. Francesc Macià, de
Bufalvent i de la Divina Pastora, a part de les de l'eix transversal i rondes.
De les direccions d'obra que s'estan executant o que s'han fet hi ha la
urbanització de Viladordis, del carrer Avinyó, de la pista polisportiva de la
Balconada i les escoles de Sant Pau. El desmuntatge del globus de la piscina
també s'ha fet i la construcció dels nínxols.
En aquests moments hi ha tota una sèrie d'obres que estan en fase de
contractació, que també s'han tramitat, com el mur de contenció de
Puigmercadal, el Palau Firal, el reforç de paviments, com ja s'ha dit abans, i
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els projectes d'instal.lació elèctrica de quatre escoles públiques, així com la
xarxa de cablejat informàtic d'aquest edifici.
Des del punt de vista de jardineria hi ha, a més de tot el programa habitual
que s'ha anat fent de poda i les noves implantacions d'arbrat dels carrers Sant
Cristòfol, Bisbe Perelló, Plana de l'Om i del Congost, s'ha fet un repintat total, i
només falten tres parcs infantils per tenir-los tots repintats. També s'han
substituït tots els elements que podien ser perillosos, com els dels balancins o
trapezis que van penjats, que són metàl.lics, hi ha una previsió feta per
canviar-los de goma, per qüestió de seguretat. En aquests moments hi ha feta
una prova amb deu elements i es passarà a un total de trenta-cinc. Pel que fa
als bancs el mes de juliol s'espera que quedin tots els que hi ha amb
problemes de manteniment, que quedin tots reparats.
Quant a manteniment d'edificis municipals hi ha les obres d'arranjament de
l'escola bressol, la remodelació de les plantes primera i segona d'aquest edifici
i les reformes de la Sala Mestre Blanch, que s'ha fet amb personal de la
brigada de manteniment, amb la qual també s'ha fet tot un conjunt de pintat de
carrers, de places de minusvàlids i de baranes urbanes, com les del pont de
l'estació, entre d'altres.
De la xarxa de clavegueram públic hi ha la reconstrucció d'un forat molt de
temps obert al carrer Sant Joan d'en Coll, reforma que s'ha dut a terme per la
brigada municipal.
Pel que fa a la xarxa d'enllumenat hi ha el nou enllumenat del carrer
Viladordis, del carrer Navarra, fet també per la brigada de manteniment i la
construcció de diversos quadres d'enllumenat i l'anul.lació del transformador
del parc de la Seu perquè es pugui desmuntar, on hi havia connectades tota
una sèrie d'instal.lacions urbanes i el que s'ha fet per poder-lo desmuntar és
anar-lo anul.lant de contingut.
Pel que fa a la neteja de carrers hi ha alguns canvis de criteri, hi ha una
ampliació de la recollida de mobles, canvi d'horari, s'ha anat variant per tal de
buscar una eficàcia en la recollida de deixalles i un reforç de neteja en barris
com la Balconada, Can Gravat, el Guix, Miralpeix, Tres Creus i Sol i Aire.
Per acabar i perquè tinguin una idea, les llicències que s'han donat són 133
d'obres majors, 103 d'obres menors, 341 de llicències comunicades, 79 de
primera ocupació, 123 de llicències d'activitats, 130 llicències d'establiments i
124 d'actes de comprovació i canvi de nom. Aquesta és una mica la quantitat
d'expedients que mou un departament com el de llicències d'obres i activitats,
i dintre d'aquest departament caldria destacar que s'han posat en marxa uns
cent expedients que hi havia de disciplina d'activitats, que es trobaven aturats i
que un dels que es va considerar que era destacable seria tota l'ordre
d'execució per tal de retirar els productes químics de la indústria SAF, treball
que es va aconseguir gràcies a l'esforç del departament i també a la
col.laboració dels propietaris de la foneria. Aquesta és la síntesi dels treballs
elaborats durant aquest primer any.
El Sr. Teixeiro i Macipe, manifesta que la regidoria d'Hisenda, a nivell de
plans d'actuació, potser no és tant gràfica com d'altres, però que també s'hi
poden fer coses. De tota manera, imitant a algú molt expert en programació i
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en anàlisi multivariant, el projecte de la regidoria ha estat un projecte normal,
desenvolupat per gent normal, no es disposa de "supermen" ni de
"superwomen".
Pel que fa a les línies d'actuació, primera, un respecte personal important cap
a l'anterior equip de gestió, sembla fàcil, però té el seu mèrit. Recorda la
intervenció en el primer ple ordinari, d'un membre de l'oposició, que ja va
utilitzar amb una alegria impròpia de la responsabilitat d'estar aquí el terme
"immoral". Indubtablement l'equip de govern no ha compartit aquest criteri i
s'ha dedicat a aprendre, a estar degudament informats per tenir criteris
objectius i intentar ser bons gestors municipalistes que, amb el temps, és el
que el ciutadà exigirà.
La segona línia d'actuació ha estat la sembra de dues llavors degudament
combinades, el que es podria dir el màrketing relacional i el criteri empresarial.
Aquesta cultura encara no està plenament assumida, però creu que estan en
el camí. S'ha intentat estar orgullosos de gastar en la mesura justa a Manresa,
d'invertir-hi, que els proveïdors siguin gent de Manresa, que els industrials i
comerciants de Manresa siguin els que hagin de subministrar a un preu que
tingui el suport d'un criteri empresarial. Insisteix que aquesta cultura encara no
està plenament assumida però que s'està en el camí.
A nivell de gestió municipalista, s'han realitzat diverses i bones gestions que
no enumerarà perquè en principi i personalment el que fa la mà esquerra no li
interessa que se n'assabenti la dreta i, indubtablement s'obtindrà aquest reflex
en el resultat pressupostari.
Com a quart matís, s'ha aconseguit reduir el dèficit en 231 MPTA gràcies,
entre d'altres coses, a la bona partitura que l'anterior equip de govern va
deixar, malgrat l'esgotament intencionat de diverses partides. Aquest 20'46%
de decrement del dèficit és important.
Cinquena, s'ha confeccionat un pressupost idoni per a 1996. L'exercici 1996
no serà fàcil, però diu que tinguin la completa certesa que acabarà amb
superàvit. El marc macropressupostari s'està complint, els ingressos estan
evolucionant en una línia satisfactòria, les despeses també, però s'intentarà
que en el segon semestre la contenció sigui l'adequada. Es pot ser
moderadament optimista. Tot seguit comenta una sèrie de “flash” significatius
perquè puguin veure l’evolució de l’administració municipal i, al mateix temps,
satisfer la curiositat econòmica sobre el fet que quan s’apugen els impostos,
què és el que passa.
En principi, manifesta que potser s’hauria de guardar aquesta perla per al
final, però com que la té aquí ordenada, cap problema. Situació de pagaments
a 30 de juny de 1995: es pagaven factures aprovades el juliol i setembre del
94, amb un decalatge aproximadament de 10 mesos. Situació prevista dels
pagaments a 30 de juny de 1996, un any després, es paguen factures
aprovades el 31 de desembre de 1995, un decalatge de 6 mesos.
Llicències urbanístiques, 958 llicències liquidades el 1995. Fins el 13-6-96,
566. La més elemental projecció d’aquestes 566 a finals de 1996 ens portaria
a un volum de llicències de 1.150, amb un 20% d’increment. La gent segueix
estant a Manresa, que és on ha d’estar, i no en altres llocs. A nivell d’imports
es confirma també aquesta teoria. Fins a 1995 el volum de milions de
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llicències era de 44’4, fins el 13 de juny d’un 30’3. Si també projectem
arribaríem a 60 milions. Quina breu lectura es pot extreure d’aquestes
conclusions? Hi ha un augment de llicències i, a més, de major envergadura,
com ho demostra la llei dels grans números. Si encara es pot confirmar
aquesta reflexió, si analitzem les llicències urbanístiques d’import superior a
25.000 PTA perquè amb l’evolució de l’impost de construccions de l’ICO, la
dinàmica de les llicències requereix una anàlisi diferent. Com deia, aquestes
llicències superiors a 25.000 PTA. El 1995 el número de llicències liquidades
és de 285. Fins el 13 de juny, data en què va tancar la informació, 179.
També, si es fa la projecció tindríem a 31 de desembre: 375, i sempre amb la
prudència que caracteritza la més elemental norma d’aplicació del principi de
prudència valorativa. Això implica un 31’5% d’increment d’aquestes llicències.
A nivell d’import també es confirma, el 1995, arrodonint-ho, l’import de 37
MPTA, la realitat i fins a 13 de juny de 1996 i fent la projecció, representa un
increment del 31’15%.
Impost sobre Béns Immobles, el 1995: 35.388 finques. El 1996, d’acord amb
el padró tancat: 36.369, un augment del 2’78%, augment que, evidentment, si
s’entén com funciona l’impost, pot haver-hi segregacions, però el percentatge
ja és suficientment significatiu. Evidentment aquesta relació en milions de
valors cadastrals donaria el 1995: 108.125’4 milions, i el 1996: 114.545, un
increment del 5’94%.
Impost sobre Activitats Econòmiques, el padró de 1995: 4.449 contribuents, el
1996: 4.954, un increment de l’11’4%. El nombre d’epígrafs, 5.612, 6.157,
amb un increment del 9’70. Què es dedueix d’això?. La incorporació de nous
contribuents. El mateix es pot veure en les altes, segueixen totalment
l’evolució semblant al 1995, que va ser un any molt bo, manté el ritme
d’aquest creixement i en uns percentatges en el nivell de 1995, que va ser
significatiu.
Per acabar, manifesta que la prevenció de la quarta o cinquena línia
d’actuació, que el pressupost de l’any 1996 acabi amb superàvit, sigui certa.
El Sr. Fontdevila i Subirana, manifesta que mentre sentia els companys que
l’han precedit, no ha pogut estalviar-se, si més no, la reflexió d’aquest primer
any que ha passat, i abans que cap altra cosa pensant allò de l’inevitable “el
temps fuig” i aquells “sum vermis” que no traduirà del llatí perquè no és el
moment de fer-ho. Si més no, les actes reflectiran monòtones llistes i les
càmeres de televisió doncs, això, que el temps passa i no sap si en té una
mica la culpa el Sr. Teixeiro quan explica les llistes o les modificacions de les
tarifes mortuòries. Això té a veure molt amb els Serveis Personals perquè és
una d’aquelles àrees totalment integrals de l’Ajuntament que contemplen des
del moment de la primera vacuna, en què el Regidor de Sanitat envia una
carta als pares de la criatura, fins el dia que ens donen un lloc a la secció
Montserrat o a la secció Sant Joaquim, o a la que es va posar nom ara fa un
mes, la secció de la Mare de Déu del Carme, 120 nínxols nous de trinca.
Dit això, no només es dediquen a la gestió del calendari de vacunes o el de
nínxols, sinó que fan tota una sèrie de coses. No és només fer coses, que és
una mica el que es van trobar ara fa un any. Al cap d’un any, quan es tanca

50
un cicle d’aprenentatge per part de bona part dels regidors que avui són al
govern, però també de coneixement de tot allò que hi ha, diria que des de
l’Àrea de Serveis Personals, si es pot fer un balanç més o menys correcte,
seria que han intentat definir programes per a l’àrea.
En primer lloc, mirar de treballar per objectius i definir uns programes que
després siguin avaluables per a tothom, com a regidors d’aquesta casa, que
ho són tots, però també pels ciutadans.
En segon lloc, hi ha hagut un esforç, que ja venia en els programes,
concentrat en el manteniment dels equipaments, que per a aquesta àrea de
serveis personals són molt importants; des de les escoles, centres de lleure,
centres esportius, centres de participació ciutadana, teatres, i en el propi
cementiri, calia un esforç en aquest manteniment d’equipaments i, finalment,
la voluntat de fomentar la participació en tots aquests àmbits com després
anirà explicant.
És cert que es van trobar, com a ajuntament, amb una situació
econòmicament deficitària però, si més no, en el que insistiria és que potser a
vegades en situacions una mica esbiaixades, que volia dir que es trobaven
amb un “anar fent”, o a vegades encara pitjor amb un “deixar fer”, i per tant, ha
calgut insistir en aquest treball de participació que han volgut, establint
convenis de col.laboració entre les entitats o entre els ciutadans interessats i,
insisteix, generant participació lentament, ja se’n fa càrrec, però generant
aquesta participació lligant amb allò que deia abans, a partir d’uns programes
definits i que quedin clars.
Ha passat un any, doncs, i el resultat si ho haguessin d’explicar per àrees no
voldria fer-lo tant llarg. N’hi ha cinc dins de Serveis Personals, en les quals es
donen una sèrie de circumstàncies.
En el cas d’Ensenyament hi ha hagut, en síntesi, la voluntat d’avançar-se als
esdeveniments. Això què volia dir?, que a partir d’un objectiu genèric, garantir
a la població una oferta pública integral, d’un ensenyament de qualitat. S’ha
intentat participar en el moviment municipalista i la comunitat educativa, per tal
de fer un seguiment acurat del que és el mapa escolar de Catalunya que
s’està desplegant en aquests moments. A partir d’aquí, a vegades han sortit
conflictes, com pot haver estat amb el Departament d’Ensenyament i els
municipis que eren titulars del Conservatori, però sovint amb una situació de
fermesa compartida pels col.lectius que s’hi trobaven afectats, pares, mestres,
diria que s’han obtingut uns bons resultats. En general, hi ha hagut la voluntat
de treballar amb transparència, d’eliminar arbitrarietats i, en aquest sentit, han
aplicat rigorosament criteris d’equitat en la distribució d’ajuts per les colònies,
serveis de menjador, en la participació de programes de dinamització
educativa. En el cas d’Ensenyament no hi havia un programa clar de
manteniment i obres a les escoles de primària. En molts casos, realment un
pla de manteniment totalment endarrerit i, per tant, el que s’ha fet és un
increment de les partides de manteniment i d’inversions reals als centres de
primària. S’ha buscat elaborar projectes de futur per als centres
d’ensenyaments municipals, com podrien ser el Conservatori de Música,
l’Escola d’Arts, per citar-ne dues, i, per acabar, fer programes complementaris
dinamitzadors dels centres educatius, el que podrien ser els tallers de teatre
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de l’Institut, l’hora del conte, millorar dotacions econòmiques, introduir nous
ingredients, per exemple, els intercanvis Terrassa-Manresa, participar-los de
la mostra del correfoc, buscant ubicacions més adients per a determinades
activitats. També, i com una idea que presideix tota l’Àrea de Serveis
Personals, fer un treball interàrees, o pel cap baix, entre regidories, que vol dir
que des d’Ensenyament s’ha pogut treballar amb el Museu Comarcal, amb
l’Escola d’Arts, amb el Centre de Recursos Pedagògics, amb entitats de
cultura popular de la ciutat, com els Tirallongues, els Castellers, o amb entitats
de solidaritat, com pot ser Sloboda.
Pel que fa a Joventut, d’entrada, com és comú a totes les regidories, s’ha
mirat d’atendre els compromisos que ja hi havia contrets, sense estalviar-se la
revisió i reformulació, si calia, d’alguns d’aquests programes. El cas del Servei
Municipal d’Informació, que s’ha concertat finalment amb Bloc i, que, per tant,
ha suposat prescindir del servei que donaven des del Centre Cívic Selves i
Carner. Vol dir, treballar per la formació i dinamització de les entitats sòcioculturals i això, d’acord amb el Centre d’Animació i Esplai (CAE), de la
mateixa manera que han pogut traspassar les activitats d’estiu i treballar-les
conjuntament amb el CAE. Igualment, han donat suport a la programació
estable per teatre infantil, el Campi qui Jugui i, fins i tot, buscant una garantia
de continuïtat. També han donat suport a la creativitat, el concurs de còmics,
que ja existia, el Fes-t’ho Músic.
En el cas d’Ensenyament, que ja té molt clarament definit el Consell Municipal
Escolar, sí que passaria, a partir d’aquest primer any, a la creació del Consell
de Joves de Manresa, que vol dir impulsar la coordinació i el contacte de les
entitats juvenils.
Pel que fa a Esports, es tornarien a trobar amb els dos conceptes, un
manteniment decidit dels equipaments esportius que tenen a la ciutat, que són
molts, i precisament per això, més que inaugurar-ne de nous, que ja en
trindrien ganes, el que suposa és destinar recursos a aquest manteniment,
que fa que siguin uns camps, unes piscines, en definitiva, uns equipaments
esportius amb cara i ulls. S’ha fet reparacions en camps de futbol, en general,
s’ha substituït, per posar un exemple, el sostre de la piscina municipal; en
aquest cas, hi havia un informe tècnic que des de l’any 94 recomanava tancar
la piscina; s’han pintat diverses pistes municipals, s’ha reparat l’enllumenat
dels camps de futbol del Congost. En definitiva, s’ha produït un manteniment
general de totes les instal.lacions esportives municipals i se’ls ha aportat
material pel seu funcionament. Apart d’això, la regidoria d’Esports ha previst
buscar rendibilitat a aquelles activitats que ja es venien generant, de manera
que es trobarien que han augmentat la rendibilitat del que és el Centre de
Medicina de l’Esport, o també l´índex d’ocupació de les Escoles Municipals
d’Iniciació Esportiva.
Quant a l’àmbit de Sanitat, diu que al cap d’un any, es trobarien també amb la
continuïtat de les activitats que ja es venien realitzat, però amb aquesta
voluntat de rendibilitzar-les, de manera que des d’allò que és exclusivament
termes de salubritat, control de població de coloms, servei de recollida
d’animals abandonats, inspeccions sanitàries, també hi ha la voluntat
d’incrementar els recursos pel tema de drogodependències, participant el 100
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per 100 del programa MIRAKEFAS en 10 centres d’ensenyament, organitzant
jornades sobre els criteris bàsics de prevenció de les drogodependències, etc.
Dins l’àmbit de Cultura, diu que novament aquí es trobarien amb aquesta
voluntat que, tot i que no hi havia tots els recursos econòmics que haguessin
desitjat, malgrat tot han aplicat, per una costat la voluntat d’establir programes,
rendibilitzar els recursos dedicats, fonamentalment, al manteniment, i buscar
un augment en la participació ciutadana. Al cap d’un any, els sembla que el
primer objectiu que es plantejaven, un cert equilibri entre el que es podia
concebre com a dirigisme cultural o bé aquell “deixar fer” a la vida associativa
de la ciutat i que fos ella, únicament la que portés el paràmetres culturals a
Manresa, els sembla que estan trobant aquest equilibri. Aquesta, com a
màxima de renovació, i a partir d’aquí, treballar decididament sobre les
infraestructures, les actuacions que es poden haver fet als teatres, als Centres
Cívics, com el cas del Conservatori, el Pati del Kursaal, el Joan Amades.
S’han seguit els grans projectes i, en alguns casos, han tendit a modificar-los,
com podria ser en el cas del Casino, la ubicació del Conservatori, o també,
treballar per reubicar el que seria l’Arxiu Comarcal del Bages, en un nou lloc
de l’antic Col.legi de Sant Ignasi, i han fomentat també la difusió de la cultura
artística, ni que sigui incorporant nous elements a la programació estable de
música, com el cas de la Unió Musical del Bages, creant una eina de
divulgació cultural, com és el cas de l’Apuntador, que fan arribar a 3000
famílies cada mes, de la ciutat de Manresa. I finalment, donant
infraestructures també pel tema de cultura popular, fent o definint, criteris pel
tractament de les figures de la ciutat i, en qualsevol cas, continuant amb aquell
suport a l’associacionisme. Cal dir que, al cap d’aquest primer any, bona part
de les subvencions que tenien les han renovades, moltes d’elles
transformades en conveni o, si més no, les que han deixat com a subvenció,
definint uns conceptes que no acostumen ja a ser, tot i les excepcions, pel
manteniment ordinari de les entitats. En definitiva, convenis de col.laboració
ciutadana entre entitats i la regidoria de Cultura. Tot això és el que han fet des
de l’Àrea de Serveis Personals aquest primer any.
El Sr. Esclusa i Espinal manifesta que des de la regidoria de Seguretat
Ciutadana, creuen que durant aquest any s’ha près una decisió o una de les
decisions més importants, el canvi de sistema de gestió de Policia Local,
encaminada sota els criteris o cap al model de Policia Comunitària. Durant
aproximadament mig any, es va planificar, es van fer gestions davant el
Director General de Seguretat Ciutadana per veure quin futur hi havia a
l’entorn del model de Policia Català, pel futur de la Policia Local. Es van tenir
també gestions davant de la Direcció General de Telecomunicacions, així com
diferents reunions amb responsables tant polítics com policials i tècnics de
l’Ajuntament d’Hospitalet i Girona .Tot això anava encaminat per pendre la
decisió d’aplicar els criteris de Policia Comunitària. A partir de mig any, ja es
van posar a fer el treball en efectiu. Creuen que això és important, perquè en
els futurs convenis que s’hagi de fer en el desplegament del Policia Català o
dels Mossos d’Esquadra, el nivell de Policia Comunitària és el nivell que els
portaria menys errors, és a dir, és un nivell mig del futur de la Policia Local.
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Per això, creuen que han d’anar treballant i han d’anar caminant cap a
aquesta línia. A partir d’aquí, encara que no haguessin de parlar de mitjans,
creu que és important, pel nivell que es van trobar a la Policia Local, s’ha
hagut de fer un pla d’informatització, és a dir, dotar de mitjans tècnics i
confeccionar diversos programes relatius a la gestió de Policia Local. Encara
que el Sr. Garcia ja ho ha indicat, esmenta que s’ha d’acabar les obres de la
planta baixa, desencallar el tema de la instal.lació elèctrica i planificar les
futures inversions cap al 97 i cap al 98 .
En un altre bloc de temes, diu que des de la regidoria, i concretament en via
pública, s’han aprovat diferents reglaments i s’ha treballat en diferents
ordenances, entre elles la que regula les zones d’estacionament en horari
limitat, s’ha desencallat el tema del Reglament de la Policia Local, s’ha
elaborat una nova ordenança sobre ciclomotors, etc.
Dintre d’aquest bloc, s’ha fet tota la remodelació del sistema de programació i
gestió de les fires tradicionals. Es van haver de posar unes mesures a fi
d’esponjar tota la zona del Passeig de Pere III on es feien les fires.
Dintre l’àmbit de l’Ajuntament, des de Policia Local i des de la regidoria, s’està
participant en diferents comissions, tant de seguiment com de problemàtiques
socials entre policia i minories, així com les comissions de drogodepedències,
coordinacions amb Serveis Socials i Sanitat, i també participació en la
Ponènica Tècnica de Circulació, a la qual s’hi porten moltes propostes, tant en
temes de circulació, com de senyalització, es veu i es viu el dia a dia i es
porta allà.
Un altre punt important, és agilitar els tràmits administratius en l’alineació de
vehicles al dipòsit municipal. Recorda l’estat en què estava el pati annex a la
Florinda, amb un munt de cotxes abandonats i allà dipositats. S’han proposat
que, a finals d’aquest mes de juny, s’acostaran al número 0 de vehicles
abandonats als carrers de Manresa. És difícil el número 0, però pot dir i
assegurar que estan molt a prop d’aconseguir-ho. A més dels vehicles
abandonants, hi ha tots els vehicles que estan en tràmit de Jutjat, precintes,
etc.
Una altra fita que s’ha aconseguit i que també estava en el programa, era
l’adquisició d’una caravana com a centre de comandament avançat, que pot
servir tant per Policia Local com per Protecció, ja es va estrenar en aquesta
última fira, i en aquests pròxims 15 dies, faran 7 sortides amb aquest centre
de comandament avançat.
Juntament amb la regidoria i amb Prefectura Provincial de Trànsit, s’ha
aconseguit convenis per tenir l’aparell per fer controls d’alcoholèmia i el
cinemòmetre, per controls de velocitat.
Una cosa nova, i que des de Policia Local no es portava, és tota la
programació i assumpció de la gestió administrativa i tècnica de les
inspeccions d’activitats de venda no sedentària. Això vol dir que des de Policia
Local es portarà tota la gestió dels mercats de venda no sedentària, els
mercats ambulants. Han començat pel Mercat de la Font dels Capellans, s’ha
de baixar cap al mercat de la Plaça, cap al Planter, la plaça d’Europa, la
Muralla i Puigmercadal. Intentaran, en pocs dies de treball, reordenar tot el
sector de venda no sedentària.
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Campanya de protecció contra la contaminació acústica. Aquest any, hi ha
una incidència molt més forta en aquest sector, amb un treball, tant dels
tècnics com de la mateixa regidoria, a tenir diferents contactes amb
associacions de veïns, pizzeries, amb establiments venedors de motocicletes,
etc.
Acaba la intervenció dient que havia portat una mica de resum com a mostra
d’un mes de treball, però quan veu que hi ha 1.469 denúncies municipals, no
sap si llegir-les per ordre alfabètic o no, però li sembla que és millor deixar-ho.
Intervé el Sr. Mora i Villamate i diu que a l’hora de fer balanç d’un any
d’acció a la regidoria de Serveis Socials i Polítiques d’Igualtat, tant important
com analitzar els fets o explicar els fets, allò que s’ha fet, seria analitzar els
fenòmens, és a dir, quins són els canvis qualitatius que s’intenen introduir, de
forma que l’oposició i la ciutadania, valori no només allò que es fa, sinó el
perquè es fa i la coherència d’allò que es fa en el “perquè de tot plegat”, si
utilitzen la frase del Quim Monzó. Des d’aquesta perspectiva, diria que la
regidoria només ha tingut dues preocupacions bàsiques durant aquest any de
govern: la primera preocupació neix de la convicció que la política social no és
només un problema de Serveis Socials, sinó que és un problema del conjunt
de l’Ajuntament. I la segona preocupació neix també de la convicció que
Serveis Socials no és un sistema de beneficència pública, sinó que és un
sistema públic de serveis que ha de garantir drets fonamentals de les
persones. Des d’aquesta perspectiva, s’ha intentat treballar, pel que fa a la
primera qüestió, és a dir la convicció que tot l’Ajuntament ha de desenvolupar
una política social, el fenomen que s’ha volgut produir o que s’intenta fomentar
és el fenomen del treball interdepartamental, de la interdepartamentalitat, o de
la tansversalitat o com se li vulgui dir. En aquest sentit, és gran l’esforç que
s’ha fet des de Serveis Socials per compartir, col.laborar, coordinar, amb la
resta de departaments de l’Ajuntament i també amb d’altres instruments de
política, que no són departaments de l’Ajuntament. Per esmentar-se alguns,
cita la posada en marxa de la Comissió Interdepartamental del Nucli Antic,
que es va impulsar des de Serveis Socials, l’aportació que es va fer al tema
del Sector Barreres, amb l’estudi sociològic d’impacte social, l’esforç que s’ha
fet de coordinació amb Fòrum i el departament d’Urbanisme, en tot el que fa
referència a l’impacte social de les polítiques de rehabilitació, i especialment
amb la preparació, redacció i elaboració del projecte Pilot Urbà que s’ha
sol.licitat a Brusel.les. També ha estat gran l’esforç que s’ha fet de coordinació
amb Promoció Econòmica, per determinar actuacions adreçades a col.lectius
amb especials dificultats, i la prova està amb el dictamen que han aprovat, i
també amb Ensenyament, per tot allò que fa referència a polítiques de beques
i ajudes escolars. Per fer possible això, s’ha introduït canvis en el
funcionament del propi departament, posant en marxa un equip directiu de
departament, buscant que dins del propi funcionament també hi hagi una
direcció col.legiada i una corresponsabilització.
Pel que fa a la segona preocupació, és a dir, el sistema de Serveis Socials,
entès com a sistema de drets, la preocupació fonamental ha estat la de
l’extensió, és a dir, estendre les polítiques socials a tots aquells col.lectius que
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sense menystenir o sense menysvalorar la tasca realitzada en anteriors
etapes de govern, aquesta regidoria considerava que estaven insuficientment
tractats. En aquest aspecte, s’han prioritzat els temes relacionats amb
immigració, amb disminuïts físics i psíquics, amb habitatge, amb dona,
potenciant també, d’altra banda, altres àmbits que ja estaven treballats. En
relació al tema d’immigració, destaca la posada en funciomanent, mitjançant
conveni amb “Bages per tothom”, d’un centre d’informació i acollida per
immigrants, que inauguraran aquesta setmana; l’obtenció de recursos per
realitzar cursos de formació ocupacional adreçats a dones immigrants, que
començaran a partir del mes setembre, i la realització de gestions per obtenir
recursos que permetin conèixer millor i estudiar més a fons la població
immigrant, de forma que puguin tenir bases científiques més sòlides per
l’elaboració posterior d’un Pla Integral.
En tema d’habitatge, han realitzat la remodelació i recuperació d’un nombre
reduït, però significatiu, d’habitatges per emergències socials i, sobretot, han
intentat millorar els circuits administratius de recepció i anàlisi de les
demandes d’habitatge, i coordinar millor aquest circuit amb la Generalitat, als
efectes d’habitatges de segona ocupació.
Pel que fa al tema de dismunuïts físics i psíquics, estan a punt de signar un
conveni amb la Diputació i Ampans, per la posada en marxa d’un servei de
famílies d’acollida. Han impulsat les gestions per la cessió de terrenys i
construcció d’una residència per disminuïts físics, han impulsat el tema del taxi
adaptat. Per altra banda, han començat a treballar també l’estudi del col.lectiu
de disminuïts físics de cara a valorar les possibilitats d’inserció laboral
d’aquest col.lectiu.
Pel que fa referència a Polítiques de la Dona, juntament amb la regidoria de la
Dona, han posat en marxa la Coordinadora de la Dona. Posteriorment es van
realitzar unes jornades sobre la problemàtica de la dona. Conjuntament amb
Promoció Econòmica, s’ha fet estudis sobre la seva situació laboral i s’ha fet
gestions per obtenir recursos, que en aquests moments ja estan garantits, per
la posada en marxa d’un programa d’informació i assessorament de la dona.
En tema de Vellesa, han impulsat la creació del Consell de la Gent Gran, han
procurat dotar més o incrementar la dotació dels serveis de teleassistències,
han impulsat les gestions dels habitatges tutelats de la Mion i han procurat
millorar la dotació econòmica per les residències municipals per la gent gran.
Finalment, pensa que val la pena destacar que des de la regidoria de Serveis
Socials, s’ha posat especial èmfasi en fer un seguiment d’aquelles fundacions
o equipaments en les que l’Ajuntament està present i en les que han volgut
tenir una actitud de corresponsabilització i d’implicació a fons. En aquest
sentit, voldria destacar la participació de l’Ajuntament dintre del Patronat de la
Fundació Assistencial del Bages i del Centre Sòcio-sanitari de Manresa, on
han volgut, de forma discutida i concertada amb els altres patrons, donar-li
una empremta determinada, de més gran dinamisme a aquestes institucions.
Aquest seria una mica el resum de la tasca realitzada.
Intervé el Sr. Oms i Pons i diu que el GMCiU voldria començar fent unes
valoracions polítiques, i després entrarà en les qüestions concretes.
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D’entrada, lamenta no poder ser tant optimista com l’equip de govern, pel que
fa a la valoració de la tasca feta. En algunes qüestions poden estar d’acord, i
en d’altres discreparan, i creu que d’aquí n’hauria de sortir un debat en el qual
Manresa en sortís enriquida. No es tracta aquí de posar sobre la taula
qüestions de dir qui és i qui fa més i qui fa menys, sinó que Manresa, d’aquest
debat, en sortís el màxim d’enriquida i que tots plegats poguessin col.laborar,
veure els defectes, si n’hi ha hagut, i mirar de sumar qüestions en comptes de
restar. Creuen que des del punt de vista de l’oposició, han de fer una sèrie de
consideracions a l’equip de govern, que creuen que valen la pena.
Voldria fer una breu referència a l’actual equip de govern tripartit, que, entre
d’altres definicions, s’ha atribuït a si mateix, la de pluralitat. El GMCiU vol
afirmar que el pacte potser sí que és plural, però que en determinades
circumstàncies és divers i dispers. Mentre que la diversitat estan segurs que
pot resultar molt enriquidora, la dispersió s’ha fet notar a l’hora de definir una
política de ciutat. Tot això implica una situació heterogènia que, sens dubte,
ha dificultat l’acció de govern durant aquest primer any, que s’ha repartit entre
les crítiques a l’anterior equip i la intenció de dissenyar un nou model de ciutat.
Per tant, pluralitat sí, però aquesta pluralitat ha resultat tant dispersa i hieràtica
que ha entretingut els projectes de la ciutat durant 1 any, any en què l’Alcalde
de la ciutat s’ha hagut d’esforçar en centrar el seu equip de govern en un
projecte que resultés el més convincent possible, malgrat que els grups que
constitueixen el pacte, hagin hagut de renunciar a parts definitòries del seu
programa.
Una altra consequència d’aquest esforç, ha estat l’oblit constant i sistemàtic
del diàleg amb l’oposició, buidant el Ple de contingut, per no trencar el difícil
equilibri d’aquest pacte de govern. Aquesta manca de diàleg no s’ha produït
només amb els grups de l’oposició, que representen una part important de la
ciutat, sinó que també aquest divorci s’ha produït amb el contacte amb les
diferents organitzacions ciutadanes, tal com han tingut l’ocasió de constatar al
llarg d’aquest any en aquesta mateixa Sala de Plens.
Tot això, ha comportat una gestió, que poden analitzar en dos blocs clarament
diferenciats: el de la política de serveis directes al ciutadà, i l’altre que aposta
per les grans línies polítiques que tot l’ajuntament ha de decidir. En aquest
primer bloc, troben les àrees d’esports, d’atenció a la gent gran, la política
adreçada al jovent, la política de la dona, que tant es va esmentar durant la
campanya electoral, l’àrea d’ensenyament i, finalment,
la participació
ciutadana. En resum, l’actuació del govern de la ciutat en aquests camps,
d’una banda presenta la política d’atenció a la gent gran, la joventut i la dona,
on no veuen un model clar d’actuació. El millor que és pot dir, és que han
passat desapercebudes. En el camp de l’esport, la política municipal ha anat
fent i, en concret, no veuen que s’hagi afrontat els temes pendents, com la
visera del Congost i com la nova piscina de la qual es podria haver engegat la
primera fase. Però en aquesta àrea, no és només que no s’hagin afrontat els
grans temes, és que també s’ha anat fent amb l’esport de base, amb l’esport
escolar, i aquests dos temes són cabdals dels programes dels diferents grups
municipals.
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Pel que fa a ensenyament i participació cituadana, el balanç anual de la
política de l’equip de govern, és molt negatiu, sobretot per l’estil com s’ha
actuat, i en un cas i altre, la crispació ha estat el denominador comú. L’un
perquè ha volgut resoldre els problemes plantejats com si l’equip de govern
estigués a l’oposició, és a dir, a base de molta agitació, poca negociació i
nul.la gestió. En l’altre cas, les expectatives que durant la campanya electoral
es van aixecar, s’han esvaït durant aquest any i la sensació que no s’ha resolt
el problema dels canals de participació amb el moviment associatiu, és real.
Pel grup de CiU, això també és degut a la manca de coherència política entre
els programes electorals i la política que s’ha hagut d’embastar per part del
govern de la ciutat.
El Sr. Oms precisa que aquesta ha estat una valoració general que el GMCiU
fa de l'actuació de govern. I ara voldria passar al que és el tema de promoció
econòmica. Ha semblat que per part de l'equip de govern hi havia unes ànsies
des del bon principi de desfer o de criticar el que l'anterior equip de govern
havia fet. I tot, en principi, eren qüestions qüestionables i s'han passat un any
qüestionant i esforçant-se per tots els mitjans possibles, fent els possibles per
dir que tot el que havia començat el grup de CiU, ho han refet, ho han hagut
de fer nou, tot s'ha hagut de modificar. Aquesta és una qüestió que creu que
els ha entretingut molt. Per exemple, en el cas de Promoció Econòmica,
encara espera que algú el cridi i que li traspassi els temes que tenia pendents,
i com més tard veuran, això és bastant trist. Començarà per dir, i demana
perdó per ser una mica dur, no és aquesta la seva intenció, que creu que
Manresa hi ha perdut. Una de les qüestions que els ha de preocupar molt és
la creació de riquesa; en el seu cas, es va passar 4 anys intentant crear
riquesa, intentar fer els possibles per posar unes pautes que fessin possible
tirar endavant, que per dissort ha vist entretingudes, algunes aturades i,
dissortadament, algunes desestimades, sense que hi hagués una explicació
coherent perquè havia anat d'aquesta manera. En la qüestió tan portada i
vinguda, i aquí ho han mencionat bastants regidors, del tema del centre de
creació d'empreses, s'ha dit que el GMCiU feia una qüestió sense projecte, en
el tema del Palau Firal, que hi posaven 60.000.000 PTA, i l'equip de govern
n’hi posa 130.000.000. El que li sap greu és que això ho donin com un gran
mèrit, i que això ho diguin com una gran cosa, perquè ho va fer amb tota la
bona intenció de fer una qüestió que no hi haguessin luxes, que els
empresaris tenen molts problemes per tirar endavant, fer el mínim, però que
es poguessin donar els serveis. Perquè la promoció econòmica funcioni no és
qüestió que tinguin una escala molt maca, no és qüestió de tenir unes oficines
molt maques, que hi hagi marbre, que hi hagi un terra molt preciós i que els
finestrals siguin de doble vidre, de doble vidre sí, perquè han de fer estalvi
energètic, però que sigui tot molt maco. Han de procurar que sigui útil i que
serveixi. Trobaria molt bé que el critiquessin perquè no hi havia aules, perquè
no hi havia despatxos, perquè no hi havia un lloc on atendre la gent; però no,
es critica l'escala, que se n'ha de fer una altra més maca, que no se sap per
on surt, quan en realitat, se sabia per on se sortia, se sabia per on es pujava i
se sabia per on s'aparcava. El que passa és que els diners que sobraven
havien d'anar a un centre de formació, i el centre de formació, l'equip de
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govern l'ha posposat a l'espera d'unes programes europeus que ja veuran que
passarà. I mentrestant, hauran perdut una oportunitat. L’equip de govern ha
tret de la gestió del CTB, la gestió de la formació. Aquesta era una qüestió que
pel grup de CiU era cabdal, que la formació estigués a dintre, perquè els que
creen els llocs de treball són els empresaris i, per tant, els consells i en el lloc
on els tenen, que és al CTB i que han posat diners per ser-hi, és allà on
realment s'han de debatre els grans temes de formació. Una de les primeres
coses que va fer l’equip de govern quan van entrar a l'Ajuntament, és agafar
un programa ADEQUA, que estava aprovat, treure'l del CTB i gestionar-lo
l’Ajuntament. Li agradaria que el Sr. Collado li expliqués aquest programa
ADEQUA que va trobar fet, com és va gestionar, com va anar i com es va
distribuir. Per tant, creu que hi ha hagut unes ganes de fer diferent, sense
discutir, sense voler parlar perquè les coses és feien d'una forma
determinada; en alguns casos, i demana perdó perquè potser és una mica
cru, s'ha dit que han trobat les coses molt dibuixades, el que diria és que
potser no les han enteses. I això és el pitjor que els pot passar, és no entendre
les coses. I parlant la gent sempre s’entén, i creu que si l’equip de govern
hagués parlat amb el grup de CiU, del perquè ho feien d'aquesta manera, no
eren ni desorganitzats ni sabien el que no volien fer, i tenien molt clar el que
volien fer; podrien discernir, podria ser diferent, ho podrien fer d'una altra
manera, però evidentment mai no és que fessin les coses perquè no sabien el
que havien de fer. Per ells la promoció econòmica passa per una relació amb
l'empresariat i passava pel centre de formació d'empreses donar-lo
íntegrament al CTB sense intervencions, i que allà hi pogués anar un
empresari que vol muntar una empresa i en sortís amb els papers arreglats.
Fins a aquests moments, no li asseguren que això vagi així, perquè s’hi
haurien de passar funcionaris de l'Ajuntament. Perquè hi ha d’haver un tracte
diferent, i en la formació també hi ha un tracte diferent, aquí estan veient que
estan gastant molts diners en formació, i la formació ha de ser per ensenyar a
la gent a treballar en coses que la gent els puguin llogar. Avui parlava amb un
empresari que li deia "jo quan llogo un enginyer tècnic el fico davant d'una
màquina, si m'aguanta 2 anys allà davant d'una màquina, sé que és un tio bo i
després el faig progressar. El que se’n cansa i va d’enginyer tècnic, plega i
se’n va. Tinc els millors professionals del Bages, perquè necessito gent que
em coneguin la fàbrica, que em coneguin el terra, que em coneguin el que fan
i després ja els faig pujar si valen, perquè segur que valen, perquè son gent
que han estudiat, son gent que està preparada". Aquest no és un criteri que
l’equip de govern tingui clar, fan formació sense una estratègia, sense saber
on volen anar, per cobrir els expedients, però no hi ha un fil conductor, i
aquest fil conductor és a través de l'empresariat, de saber que vol, i bona part
de la formació s'ha de fer a través de la gent que té necessitats, s’ha
d’adaptar a les necessitats. Creu que l'equip de govern ha tingut una
desfiguració que han tingut la majoria dels ajuntaments socialistes; han de
tenir en compte que el centre de creació d'empreses no és fer tant model de
tots els centres d'empreses, l’equip de govern està fent un viver d'empreses
que saben que tots han fracassat, i un viver d'empreses no pot estar en un
segon pis, un viver d'empreses no pot ser per ensenyar a la gent a fer
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macramé, o per ensenyar a fer treballs manuals, sinó que s'ha de ser gent que
vulguin fer coses, que tinguin ganes de fer coses, que sàpiguen fer coses, i
que tinguin necessitats. Per això, necessiten una nau, una planta baixa, on es
puguin ficar màquines, perquè amb ordinadors ja n'hi ha masses, ja sap
treballar tothom amb ordinadors, i autoocupació amb gent muntant empreses
de neteja, això no és el que necessiten. Per fer autoocupació, necessiten gent
que vulgui fer coses, que l’Ajuntament els pugui ajudar, que si els hi han de
posar un torn i els hi han de subvencionar un torn o una fresadora es pugui
fer, i si són electrònics els hi puguin comprar un mínim material per muntar
una empresa d'assessorament electrònic, això és crear autoocupació, el
demés és perdre el temps.
Una altra qüestió és el tema famós de l'Escola Universitària. La FUB és una
gran cosa. Tristament quan va sentir l'altra dia el gerent que deia que no
podien créixer més, que s’havien d'aturar, li va saber greu sentir això. I creu
que un gerent no ha de dir això. No acostuma mai a mencionar gent que està
llogada, però és que li va saber molt greu sentir això. Creu que la FUB ha
d'anar endavant, creu que el projecte que fa l'equip de govern de portar-ho a
la fàbrica de Balcells és un projecte en el qual s'equivocaran, perquè està
supeditat a un programa europeu que molt possiblement falli, i aleshores
quedaran allà penjats i no integraran a on hi ha la major part de formació, que
és a les Bases de Manresa. Si aquest programa europeu els falla, el tema
quedarà pendent, quedarà desdibuixat i molt es tem que els serà molt difícil
integrar-ho. Desitjaria equivocar-se, però te l'obligació de dir-los-hi que li
sembla que es poden equivocar, ell tindria les seves preocupacions a l’hora de
prendre aquesta decisió.
Quant a la formació ocupacional, creu que ja n’han parlat abastament, creu
que l'equip de govern tot el que és el tema de promoció d'empresa no ho han
acabat d'entendre, no han acabat d'entendre el que és ajudar a l'empresa,
creu que estan dedicant els esforços del CTB cap a una àrea de promoció
econòmica de l'Ajuntament, i no de promoció econòmica de la industria, creu
que estan més preocupats per fer una àrea de promoció econòmica que
pugui fer, i que pugui escriure, i que pugui fer tractats, en lloc de realment fer
la labor silenciosa, com va fer el grup de CiU, que hi ha 23 empreses que
s'homologaran amb la norma. I no ha vist que hagin fet res més, de papers
molts, de contactes molts, de cursets molts, de reunions moltes, però treball
efectiu, l’equip de govern no n’ha dit. Per tant, creu que la qüestió pràctica i
real no l'han tingut en compte.
I ara, li agradaria tocar tot el tema de Casa Caritat. Aquí s’ha dit que no van
trobar cap projecte, no van trobar què s'havia de fer. Ell dirà que l’equip de
govern, de projectes de Casa Caritat n’ha fet tres, n’ha vist tants de projectes
que volen posar a Casa Caritat que els números quadrats no li donen. Li
sembla que hi volen posar massa coses. El Grup de CiU feia un projecte per
rehabilitar Casa Caritat, per posar-hi entitats, aquest projecte existia, tenien
diners per fer front a la meitat, i n’hagueren buscat pels altres, mentre que
l’equip de govern, aquests diners els va trobar concedits. De tot el que ha
estat parlant fins ara, els diners ja els van trobar de CiU. No hi han aportat
absolutament rés. L'únic que han fet és un projecte de dir què posaran a Casa
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Caritat, hi volen posar el centre de creació d'empreses, hi volen posar el
centre de formació, hi volen posar les AV i volen posar en un futur el
Conservatori de Música, i tantes coses ben fetes allà no hi caben, i això ho
coneix bastant be.
Quant a Turisme, l’equip de govern ha decidit que la ruta transpirinenca a
Lourdes-Montserrat passant per Manresa era una qüestió folklòrica, i que no
tenia sortida, el Sr. Oms diu que s'han equivocat totalment. I ho sent, però ho
ha de dir. I perquè ho ha de dir?, perquè creu que l'equip de govern no ha
aprofitat les inèrcies que es van crear al Congrés de Cuina Catalana, no les
han sabut aprofitar, creu que amb aquest programa dirigit als “tours operators”
europeus, Manresa no hi és. El Sr. Collado va anar a una reunió i després no
hi ha tornat més, i aquí no hi són. I ara resulta que a Montserrat si va des de
Lourdes per la Vall Fosca. Es dóna una mica de volta, li sembla. Per tant,
creu que l'equip de govern ha deixat de banda coses que eren molt positives.
La Transpirinenca, que els hi deu semblar que no és important, que hi ha
altres coses que son més importants, però aquesta gent després de treballar,
d'haver fet moltes reunions, i d'haver fet simposiums a 50 Ajuntaments, han
arribat al final a treballar en una cosa important i concreta, que és aconseguir
un catàleg pels “tours operators” europeus. I es troba aquí, amb sorpresa per
la seva part, anava invitat i troba la Mairie de Lourdes, l’Ajuntament de Lleida,
l'Oficina de Turisme de Saint Lizier, l'Oficina de Turisme de Foix, l'Oficina de
Turisme de Tarascon, la Direcció Regional de Midi-Pyrénées de CNCF, el
Consell Comarcal del Ripollès, el Consell Comarcal de la Garrotxa, el Consell
Comarcal de Pallars Jussà. Aquí, el grup de CiU va ser el fundador del tema
del turisme, van ser-hi, van anar-hi, i ara es troba que el programa de
Lourdes-Montserrat, de 6 dies, passa per Gerri de la Sal, Cabdella, CabdellaVall Fosca, Tarradets-Lleida, Lleida-Montserrat i llavors se’n van a la platja, i
totes les demés passen per Vic, per Núria, i per Manresa no hi passa rés. No
sap quantes reunions haurà de fer l’equip de govern per arribar a aconseguir
a fer un catàleg que entrin els “tours operators.” Aquí és pot parlar molt, es pot
dir que han fet moltes coses, però les importants són aquestes. Arribar aquí és
l’important. Sortosament, anava allà perquè el Consell Comarcal estaven
interessats d'anar-hi, no hi podia anar ningú, va anar-hi i sortosament coneixia
gent. Fins el dia 15 de juliol estan a temps de presentar una ruta. Va suggerir
una ruta, no sap si també l’equip de govern li tirarà enlaire, que és Berga,
Museu de la Mineria, Queralt, Sant Fruitós (Monestir de Sant Benet), Manresa
(Santa Cova, Sant Ignasi, Museu Comarcal i La Seu), Montserrat (visita al
Monestir) pujar per Cardona muntanya de la Sal, Castell de Cardona,
Solsona, i tornar per Andorra. Els hi ha de dir que al costat d'aquestes rutes
que hi aquí, aquesta és la millor. Si l’equip de govern ho troba bé, els hi
passarà tota la informació, però a davant una mica de la ignorància que li han
tingut durant aquests anys, això, en un temps normal haguera trucat al
despatx del regidor de Turisme, i li haguera dit :” mira d'arreglar això que és
important i ho perderem". Ho sent, però ho ha hagut de dir al Ple, perquè ja
que l'equip de govern ho ventila tot a la premsa, el GMCIU també ho ha de
ventilar tot a la premsa. Per tant, s'ofereix, depèn de l’equip de govern si no hi
volen ser, sinó ja trobarà, ja anirà a veure els restauradors, anirà a veure els
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hotels, intentarà que Manresa sigui present en aquest catàleg de “tours
operators.” Per arribar aquí s'han necessitat 2 anys, per tant procurin, vagin
fent plans de turisme, vagin fent reunions amb els hostalers, aquí hi havia una
pila de rutes que no n’han fet res, i aquesta no és forma de fer turisme, com
tampoc és forma amb el CTB fer un catàleg d'empreses de tot el Bages, que
hi són totes, que es diuen el que fan, s'ha fet en un disquet perquè es pugui
fer nou i al final van decidir vendre-ho per 3.000 PTA. Vendre-ho per 3000
PTA vol dir que aniran tots els representants i tota la gent que
l’aniran a
comprar, faran un mailing i l'únic que aconseguiran és que les empreses del
Bages creixin en mailings molt importants i que els hi enviïn propaganda cada
dia més, i l’ important d'això era que s'havia d'enviar. Es va fer en castellà, en
anglès i en català perquè s'enviés a totes les empreses, els caps de compra
de les principals empreses, per tal que, si s’estava de sort, els queia simpàtic
el Bages, vinguessin a comprar subcontractació. I això no és perdre el
temps?, pregunta. Aquesta era la filosofia del grup de CiU, amb la qual creien
que s'havia de fer això, no per vendre-ho, sinó per enviar-ho a les
multinacionals, per tal que els contractistes de la comarca poguessin realment
rebre ofertes de les multinacionals i donar feia a la nostra gent, i no enviar-loshi els representants que els vulguin vendre, i els facin perdre el temps. Ha
volgut anar a la pràctica, podria entrar en moltes més coses, els grups del
govern n’han dit moltes, han resat l'agenda, han dit el que feien cada dia a
l'agenda, i ell els hi vol dir que hi han qüestions importants, no les poden
deixar passar, perquè son les que fan ciutat.
Quant a la promoció del comerç, sí que realment l’equip de govern ha fet una
gran cosa. Ha tingut el TDK que ha guanyat la copa, la Rosa, que quan feia
una setmana que eren aquí, van dir que feien la Rosa, i ha estat una gran
cosa pel comerç, però no s'acaba aquí; hi ha més coses que s'han de fer. Si
algun dia els hi sembla, està disposat a parlar-ne i a dir-los-hi que tot això que
diuen que estava desdibuixat, no diu que no hi hagués alguna cosa
desdibuixada, sempre surt algun dibuix malament, el que passa és que moltes
vegades creu que no han entès el que volia fer CiU.
Pel que fa a promoció econòmica els hi ha de dir això. Tot seguit passa la
paraula a la Sra. Rosa Riera pels temes de sanitat.
Intervé la Sra. Riera i Monserrat i diu que serà més breu, però que voldria fer
una mica d'esment tant a Sanitat com a Serveis Socials. Quant a Sanitat, no
veuen innovacions i, en canvi, hi ha actuacions que han quedat encallades i
sense saber-ne els motius. Quant al Pla Municipal de Drogues, l'any passat,
que era el primer any, no hi havia programes nous, i no es va complir tot el
que hi havia programat. Es va donar suport a la fumada popular enlloc de
sensibilitzar en el consum de qualsevol substància que generi hàbit,
sensibilitzar la població informant, per evitar el consum d'aquestes
substàncies. No els queda clar si es compleix la normativa vigent sobre la
venda de begudes alcohòliques i tabac a menors. Quant a mercats, tampoc
tenen constància de com s'aplica el Reglament d’Higiene Alimentària, ni quin
control es fa sobre la cadena de distribució, emmagatzematge, i venda
d'aliments. El Mercat Municipal està poc cuidat, no s'han fet canvis de
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titularitat, ni d'activitat, i tampoc s'han seguit els expedients sanitaris
sancionadors que hi havien endegats. A més, posar en l'organigrama
municipal que tot el tema de seguiment del mercat de Puigmercadal està a
Promoció Econòmica no els sembla coherent, hauria d'estar a Serveis
Personals. Quant al Servei Municipal de Planificació Familiar, és van fer una
sèrie d'accions que els va portar a retardar el trasllat d'aquest servei al CAP
Bages, amb totes les dificultats que això va comportar, tant per part dels
professionals, que la ubicació no era l'adequada, com d'altres de tipus més
problemàtic, com és que es va passar molt temps sense fer conferències a
joves, a escoles, etc. Aquest servei concertat en la seva totalitat és a dir, que
a l'Ajuntament no li costa diners, però sent el titular pot marcar-ne les
directrius. Aquesta és la postura que defensava el grup de CiU, fins que
progressivament l'ICSS assumís el personal. Hores d'ara, després de fa uns
mesos haver deixat sobre la taula l'expedient per la supressió del servei
municipal de planificació familiar, iniciat al gener amb un Decret d'Alcaldia
incoant l'expedient, no saben amb certesa si continuarà sent municipal o no.
Hi ha molts altres temes com la posada en marxa de la Unitat de Salut
Laboral, el grup de CiU havia fet una proposta, i voldrien veure com està i qui
tirà endavant perquè creuen que això és important; com el retard en la posada
en marxa del CAP del Barri Vell. No vol allargar-se en temes d'aquests, però
diu que CiU presenta un balanç de gestió pobre durant aquest primer any,
quant a aquests temes de sanitat, que alguns estaven programats.
Pel que fa a Serveis Socials, s'ha vist un canvi d'actitud dels primers mesos
amb aquests últims mesos. El juliol passat es va poder seguir pels mitjans de
comunicació que un seguit de projectes que havia endegat el govern de CiU,
el nou govern va posar en dubte o bé en va qüestionar les actuacions que
havien fet. Va portar a una situació de tensió per part de tots els col·lectius
que d'alguna manera els podia afectar. Per sort, posteriorment es va reconduir
i actualment tots estan encarrilats, i un apunt d'inaugurar-se, com és el Casal
d'Avis del carrer Circumval.lació, amb l'aportació del 100 per 100 de la
Generalitat, que és un Casal propi de la Generalitat. En aquesta àrea sí que
volen destacar que a diferència del que han vingut constatant en aquest
balanç, ara es porta una política més de diàleg, seguint una programació
establerta; estan completament d'acord que el treball del departament de
Serveis Socials sigui un treball interdepartamental, i que les dues
preocupacions bàsiques s’haurien de mirar d’anar filtrant a través de tothom,
com és els drets de la persona i el problema que és conjunt de la societat.
Valoren aquesta política més de diàleg seguint una programació, i que creuen
que és un model de gestió a seguir per la resta de govern.
Intervé el Sr. Iglesias i Sala i diu que passarà a tractar, en nom del GMCiU,
del bloc d’Urbanisme, Habitatge, Medi Ambient i Via Pública. L’anàlisi i
valoració d'aquest bloc el farà intentant respondre, des de l'òptica de
l'oposició, que mai és la del govern, és evident que potser és ferragós,
sobretot pel govern un debat de política general o de balanç d’un any, però
aquest és el paper de control i de l'oposició i no són Jocs Florals, precisament,
el que avui han vingut a fer. En tot cas, intentaran respondre a una pregunta
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en les diferents àrees, en què ha canviat la ciutat, o el model de gestió de la
ciutat en un any?. En Urbanisme, és evident fer una referència al tema de
planejament, ja que fa un any tenien una aprovació inicial dels treballs de
revisió del Pla General i avui, hi ha una aprovació provisional. Tal com es van
expressar en el debat d'aprovació provisional del Pla, el GMCiU ha valorat
positivament el treball d'estudi d'al.legacions i les resolucions de les mateixes
en un percentatge força alt d'acceptació, ja sigui en la seva totalitat o en part.
Varen dir, i reiteren avui, que un Pla General és bo que assoleixi un consens
polític ampli però també amb la ciutat, amb els seus ciutadans i amb els
principals agents dinamitzadors de la mateixa. Amb aquesta premissa com a
nord del GMCiU, el GMCiU va col.laborar amb aportacions positives i cercant
el consens al llarg d'aquest any de treball de la comissió de seguiment dels
treballs de revisió. El GMCiU se sent satisfet que tesis defensades en
l'anterior legislatura, com les de millorar l'equilibri entre beneficis i càrregues,
per fer viable el sòl urbanitzable programat, els plans especials, les unitats
d'actuació, etc., alliberar de condicionants no assumibles pel propi mercat com
els percentatges d'habitatge protegit, o el nombre de places d'aparcament per
habitatge, negades per grups municipals avui al govern, abans a l’oposició,
ara han assolit un consens del que cal felicitar-se tots. Volen ressaltar i valorar
el magnífic treball professional dels tècnics que han participat en els treballs
de revisió, treball que, com és evident, en cap manera ni va condicionar, i per
altra banda no mereixia el vot negatiu del seu grup. El vot del GMCiU, reiteren
avui, que va ser en el sentit de defensa dels seus compromisos electorals, de
defensa d’un concepte o model de ciutat diferent del de l'equip de govern,
bàsicament, en l'aspecte de ciutat dinàmica, en promocionar i facilitar l'activitat
econòmica i empresarial, i per tant, més dinàmica en la creació de riquesa i
llocs de treball i que, per altra banda, aquest concepte coincidia amb moltes
de les al.legacions d'entitats econòmiques, empresarials, gremials,
professionals, prou significatives de la ciutat i que l'equip de govern és va
entossudir a no escoltar o donar resposta positiva. Recorden que varen posar
unes mínimes condicions que consideraven, i encara avui consideren
totalment assumibles per tots els grups polítics, però a l'equip de govern li ha
mancat voluntat política i de diàleg perquè avui el Pla no sigui un Pla
engrescador i de consens. En quant a infrastructures i urbanització, què ha
canviat o què s'ha fet durant aquest últim any a la ciutat?. Li han dit i, fins i tot,
pot passar amb ciutadans que visquin aquí però, sobretot, gent de fora, que la
impressió de ciutadans que han visitat la ciutat al darrer any, és que Manresa
aquest any ha tingut una gran activitat en obra d’infrastructura i urbanització,
però el GMCiU, la valoració la farà amb un senzill repàs, analitzant d'on neix la
iniciativa i qui executa les obres d'infrastructura o urbanització. S'ha acabat i
inaugurat en el transcurs de l'últim any el Parc i accés a la Basílica de la Seu,
obra d’Arquitectura i Habitatge de la Generalitat. En execució, Urbanització
Francesc Macià abans Arquitecte Montagut, Incasol Generalitat; carrer Divina
Pastora i Nova Santa Clara, Incasol Generalitat; millores al Polígon Bufalvent
Incasol-Generalitat; supressió de línia fèrria dels Catalans al Sector Font del
Gat i Poble Nou, Gisa Generalitat; ronda Nord de la Ciutat Gisa Generalitat;
grans infrastructures Eix Transversal, Generalitat-Gisa; apunt d'iniciar-se,
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Urbanització que completa el tema del Joc de la Pilota, entre la Plaça del
Carme, pas de vianants, i el Joc de la Pilota, també Incasol Generalitat.
Quantes obres i quants milions¡. Es pot dir amb veracitat que la Generalitat
tracta malament Manresa? . Iniciativa Local. Es pregunten per la iniciativa
local. L’equip de govern podrà dir que s'ha fet la primera fase del polígon d’
Els Dolors i adjudicat la II, però tot això penja de l'anterior legislatura. I les
noves actuacions?. En un any rés de rés. I per cercar quelcom positiu, que
també és just en una valoració i anàlisi fer-ho, el GMCiU valora així la iniciativa
de Projecte de Millora de Torrents, Col.lectors i Clavegueram, però iniciativa
que avui per avui encara té verd el seu finançament i, per tant, la seva
execució a curt termini.
Pel que fa a manteniment, amb l'explicació del regidor els ha donat la
sensació que evidentment amb el dia a dia, i faltaria més que no fos així,
aquest primer any han de donar gràcies a la Brigada i a l'Equip Tècnic de
l'Ajuntament perquè sí que han fet els seus deures i els han fet bé i cada dia, i
això ho han de ressaltar com és habitual en la gent de la Casa. Però l’equip
de govern ha trigat un any per fer els seus i ja veuran si d’aquí 1 any els hi
podran dir que també els han fet bé.
En rehabilitació, destaquen en la ciutat les actuacions iniciades per Fòrum,
però sobretot valoren el projecte del barri antic, que ha anomenat abans el
regidor, però també cal recordar que Fòrum, sí que és mèrit de l’equip de
govern, el reforçament pressupostari en el transcurs del 96 a Fòrum, però va
ser iniciativa de l'anterior equip de govern. Actuacions de l'Incasol a l’entorn de
la Fàbrica Balcells, seguiment d'obres de rehabilitació del Casino, seguiment
d'obres de rehabilitació de Casa Caritat, positiu tot això, però rés de nou, en
tot cas, l'únic nou han sigut alguns canvis de criteris o d'orientació d'usos en
els temes de Casino i de Casa Caritat, però a l’entendre del grup de CiU, ni
massa justificats ni massa explicats. Noves propostes, sobre el paper i només
sobre el paper, però sí un mèrit que els hi ha de reconèixer, que ho han sabut
vendre bé, doncs, ha ocupat portades i planes senceres de diaris el famós
conveni per desenvolupar el Pla Especial de la Fàbrica Nova. Però, com varen
qualificar en el seu dia, un conveni que no és amb la Propietat només pot ser
un document d'intencions. L’equip de govern haurà d’acceptar que el grup de
CiU va fer un aportació positiva, ja que en un tema inicialment molt interessant
per la ciutat, podia esdevenir un escàndol judicial per a informació privilegiada
i risc d'alterar el preu de les coses. En tot cas, sàpiguen que en el
desenvolupament de les finalitats del conveni, els tindran al seu costat per
l’interès de la ciutat.
Quant a Habitatge, demana quines actuacions d'habitatge públic tenen a la
ciutat. Faran el repàs ràpid, perquè només hi ha 2 actuacions d'habitatge
públic, apart del protegit d'iniciativa privada, que és molt escàs amb un 10%
de la promoció de la ciutat, però d'habitatge públic tenen un altre cop 72 pisos
a Cal Gravat, Incasol-Generalitat; 12 pisos en construcció a l'entorn Fàbrica
Balcells, Incasol-Generalitat. Noves iniciatives locals, un cop més, rés de rés.
A propòsit de criteris, o programes en habitatge protegit o per a joves, el
GMCiU vol posar de relleu la incoherència de l'equip de govern, que en la
proposta del regidor del GMCIU, Sr. Josep Rueda, de destinar part de l'edifici
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gran de la Fàbrica Nova a habitatges protegits i per a joves, immediatament, i
deu ser perquè es creu que tot el que ve de l'oposició s’hi ha de dir que no, es
respon negativament, i uns mesos més tard, s'accepta la tesi del GMCiU en
l'aprovació provisional del Pla General en modificar els criteris del Pla Especial
de la Fàbrica Nova. Serà que el que no els va convèncer de la proposta de
CiU els ha convençut algun consell d’alguna altra persona?. En tot cas, ha
quedat palesa una cosa, la manca total i absoluta de programa i criteris en
matèria d'habitatge públic. En quant a habitatge de promoció privada, i aquí
pot ser que el Sr. Teixeiro tingui una resposta de la valoració dels increments
d'altes i d'IBI, com se sap i ho sap quasi bé tothom, i sobretot els que han
tocat professionalment el camp immobiliari, el temps mig de la construcció
d’un l'immoble està entre els 24 i els 30 mesos. Si durant aquest últim any hi
ha hagut un increment important d'altes, és d'immobles acabats, immobles
començats en l'altra legislatura, que com a herència, no totes son dolentes. I,
en tot cas, el que els ha de preocupar si a l’estoc actual que sí que ha
augmentat un 40% en relació fa un any i mig i que està al voltant dels 1000
pisos en estoc, en venda, d’aquí 2 anys no es produirà al revés, que hi hagi
una parada en els cicles d'oferta i demanda i, en tot cas, tampoc dirà que sigui
culpa de l'equip de govern però en aquest moment no es pengi el mèrit de les
altes de contribució de projectes iniciats en l'altra legislatura; en tot cas, el
mèrit serà de la gestió, de la recaptació del cadastre que, sortosament, en
aquest Ajuntament és modèlica des de fa molts anys.
I un últim apartat en aquest àmbit, referent a la disciplina urbanística. El
GMCiU té la impressió, i a més a més ha vingut alguna queixa per part
d'alguns veïns del sector de la ciutat, en tot cas, farà arribar una nota al
Regidor corresponent perquè son unes notes que li han arribat fa poc, si no,
les haguera comentat abans, els dóna la sensació que ha baixat el nivell de
control i d'inspecció en matèria de disciplina urbanística. En alguns casos
s'observen solars sense tancar o en mal estat i que s'hi pot entrar a dintre, i,
per tant, sense mesures de seguretat, i en alguns llocs el desordre, ocupació
de voreres per contenidors o materials d'obra sense cap tipus de protecció
que garanteixi la seguretat dels vianants. Els hi dóna la impressió que ha
baixat el nivell de control en matèria de disciplina urbanística, sobretot en el
tema d'ocupació de la via pública i en quant al tema de solars sense tancar.
Breument, uns comentaris sobre Medi Ambient i Via Pública per acabar el
bloc que el Grup li ha assignat. En el tema de Medi Ambient i per no allargarse excessivament farà un breu repàs sobre sorolls, contaminació, qualitat
atmosfèrica i problemes, el famós problema que aquest any s'ha donat en els
coloms, habitual en la ciutat però aquest any ha estat notícia. Quant als
sorolls, Manresa, que és una ciutat que va ser pionera en l'aprovació d'una
ordenança que per a molts ha estat i és modèlica, continua amb problemes
sense resoldre en diferents punts de la ciutat, i posen de manifest que
l'aplicació de les ordenances i les mesures de control durant l'últim any no s'ha
destacat pas per la diligència i l'eficàcia. Ara, a partir d'un any, sembla que es
comença a presentar per part dels responsables de l'equip de govern,
algunes mesures d’interès en aquesta línia però, evidentment, amb un cert
retard. Quant a qualitat ambiental cal destacar, com aspecte negatiu, que
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també ha estat notícia al llarg de l'any, l'allau de pol.len que el Passeig va patir
el passat mes de maig. En molta part s'ha considerat provocat per la manca
de poda dels arbres, apart de les molèsties amb increment notable dels casos
d'irritació als ulls i altres al.lèrgies, el GMCiU i bona part de la ciutat, no
comparteix els criteris si n'hi ha, que s'han seguit en el tema de la poda dels
arbres. Facilitar el creixement vertical dels arbres apart d'augmentar el nombre
de fruits i per tant de pol.len, afavoreix l'obertura d’escletxes centrals i afecta
l'aspecte de bòveda tan característica que dóna personalitat al Passeig.
Punt i apart pel tema desconcertant de la cacera de coloms. Vagi per
endavant que el GMCiU no és pas contrari a un estricte control de la població
d'aquestes aus, s'ha de fer en benefici de la sanitat i de l’higiene de la ciutat.
Però tots recorden les tesis i les apassionades intervencions de l'avui regidor
de l'Àrea quan estava a l'oposició. L'exercici del govern li ha paralitzat les
idees i les tesis amb les què castigava al regidor responsable anterior; o serà, i
permetin la brometa, que està desconcertat i influït en aquest tema de debat
sobre colom sí, colom no, en el si del seu partit. S'ha permès aquesta
lleugera llicència per descomprimir una mica el debat, que com ha dit abans,
sortosament o desgraciadament, no és uns jocs florals, però sí que vol
manifestar seriosament el seu total respecte i consideració a la figura humana
i política de l'Il.lustre company i diputat al Parlament, Sr. Colom.
Últim comentari sobre via pública, unes pinzellades, només breus també i
referent a la pregunta què ha canviat aquest últim any?. En senyalització
horitzontal i pintat de passos peatonals,fins fa molt poc no es comença a
veure o visualitzar una actuació. La urgència que es reclamava des de
l'oposició en aquest tema, no s'ha començat a veure fins després de 10
mesos llargs del nou govern, tampoc han observat ni grans canvis, ni millores
en la senyalítica informativa de la ciutat. I és freqüent, habitual
desgraciadament, que els visitants a la ciutat es continuen perdent pels
nostres carrers. L'increment de l'ús de la grua ha estat evident i en aquest
aspecte no fan una valoració ni negativa ni positiva, perquè no tenen dades
objectives sobre l'aportació d'aquesta mesura en la millora del trànsit urbà. I
per finalitzar, i volen ser equànimes, també, no només presentant aspectes de
disconformitat sinó de ressaltar el que els hi semblen mesures positives,
deixar constància de la valoració positiva del GMCiU de la creació d'una àrea
d'aparcament de vehicles a l'estació de RENFE; és evident que les
saturacions a curt termini del centenar de noves places de pàrking en l'estació
de RENFE demostra l'èxit de la iniciativa, feliciten sincerament a l'equip de
govern i alhora insten a estudiar si es pot ampliar en el propi lloc o si aquesta
iniciativa es pot ampliar en altres llocs de la ciutat.
Intervé el Sr. Clotet i Feliu, i diu que tal com han dit els seus companys que
l'han precedit en l'ús de la paraula, i seguint en la línia de crítica constructiva
que des de CiU han intentat impregnar per tal de fer una oposició acurada en
les seves formes i útil per la ciutat, basarà el contingut de la seva intervenció
en la temàtica que ha afectat aquest últim any al món de la cultura. Per tal de
fer-ho, vol encetar l'exposició fent extensiva la felicitació als representants de
la regidoria de cultura, tant polítics com tècnics, per les aportacions positives

67
que la ciutat ha experimentat en el món cultural. Hi ha exemples clars com
poden ser la creació d'una entitat com és el Galliner, que s'esforça d'una
manera valenta i clara en la recuperació d'un equipament cultural vital per la
ciutat com és el Kursaal amb una viabilitat espai-temps que preveu la
recuperació del Teatre per l'any 2006. També, destacar la bona predisposició
que l'Ajuntament ha tingut en ajudar a la iniciativa de la Unió Musical del
Bages, que mitjançant un conveni amb aquesta associació cultural, dóna
viabilitat econòmica a la gent que vol dedicar-se al món de la música., etc.
Fins ara, bons models de foment de la participació i empènyer la iniciativa
social. Ara bé, dit tot això, però, han d'esmentar també que no poden ser
cofoistes i, per tant, des de l'oposició han de fer també el que l’equip de
govern espera d’ells, han d'explicar públicament els errors dels temes que no
s'han portat prou bé en aquest primer any de legislatura dins de la Regidoria
de Cultura. El primer que han de fer és preguntar-se que s'ha fet des de la
Regidoria de Cultura?. I curiosament, els costa molt trobar una resposta, ja
que és molt més fàcil trobar el que s'ha desfet. Sembla, i aquesta és la
sensació que tenen en el GMCiU, que qualsevol cosa que fos anterior al seu
mandat impliqués un repte per l’equip de govern, o ho fan a la seva manera
perquè sembli diferent o ho desfan perquè no els interessa. En aquest apartat,
es poden trobar capítols com el Casino que van decidir que, en comptes
d'encabir-hi la biblioteca comarcal i el Conservatori fos única i exclusivament
una biblioteca, desrendibilitzant un edifici cèntric i prou noble, com és el
Casino, quedant així infradotat en el que respecta a equipaments culturals; sí
que és veritat que algunes entitats gaudiran d'espais en l'edifici esmentat, la
qual cosa celebren profundament. Un altre capítol a comentar, seria el de la
Festa de Cultura popular, celebració que donava a conèixer les tradicions
catalanes en el propi cor de Catalunya, Festa, que segons la publicació del dia
12 de març de 1996 a Regió 7 no es va dur a terme per culpa de la regidoria
de Cultura, i cita textualment: "la regidoria de Cultura de l'Ajuntament de
Manresa diu que no hi ha diners, però les entitats organitzadores de la Festa
assenyalen la desídia i ineptitud de la Regidoria com a culpables de la
suspensió”, entitats, que els hi van d'haver de recordar també que la Festa de
Cultura popular era d'ells en el que respecta a organització, i no pas de
l'Ajuntament, diferenciant clarament entre intromissió i col.laboració. Ja ho
saben que l’equip de govern ho vol diferent, ja els ho han dit moltes vegades,
ara bé, per fer-ho diferent no fa falta anar en contra de la cultura tradicional,
com potser aquesta o bé l'intent d'enrenou amb la Pubilla. Les coses, quan
algú les fa, les intenta fer bé, tant l’equip de govern com qualsevol altre i, per
tant, són dignes de respecte, malgrat que siguin opinables. És en aquest
sentit, que el consell del GMCiU és que agafi el fil de la seva regidoria i el
recondueixi endavant imprimint-li, si vol el regidor de Cultura, un estil diferent,
però sense canviar costums dels ciutadans de la ciutat de Manresa, si més no
sense canviar-los d'una manera dràstica, ja que això trenca la identitat i
genera un clima enrarit que provoca poca vinculació del ciutadà amb la ciutat i
la seva cultura. Amb tot això, el que sens dubte han aconseguit crear, és una
sensació de desorientació entre el moviment cultural de la ciutat i el que
respecte a les entitats culturals. Es per això que avui ho denuncien, ja que
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això no és bo per la ciutat, i el que sí que demanen, d’una manera planera i
sense fer soroll, és que l’equip de govern intenti esmenar els errors que ha
tingut en aquest sentit. Rectificar és bo. I tot bon polític ho ha de saber fer, per
així evitar la prepotència que no els porta enlloc en el que respecte a temes de
participació global de la cultura. Continuant en el capítol de la crítica
constructiva, en la gestió d'aquesta anualitat, el govern municipal ha planificat i
projectat una reordenació dels equipaments culturals de la ciutat, tant sols
esperen i desitgen que sigui l'adient per Manresa per així gaudir de la cultura
amb un aprofitament òptim. Celebren que s'hagi constituït el Consell Municipal
de la Cultura per tal d'assessorar d'una manera tècnica i experta tots els
recursos que es disposen en aquest sector, tot i que els agradaria conèixer
quantes vegades s'ha reunit i a quines conclusions a arribat. No creu
necessari que s'hagi d'estendre més, tant sols, contrastar unes declaracions
que el regidor de Cultura va fer el dia 18 de juliol de l'any passat en l'entrevista
de Regió-7, on deia :” ara, és el temps de la imaginació” . I un trosset més
avall, també deia: "aquest ha d’ésser un temps una mica al·lucinant, ja hi
haurà ocasió després de posar els peus a terra", bé, estan molt contents que
ja toqui de peus a terra i que hagi deixat d'al.lucinar, ja que recentment en
unes altres declaracions al mateix mitjà de comunicació abans esmentat,
reconeixia no haver pogut dur a terme totes les expectatives que havia
generat a l'inici del seu mandat, i es que ja ho diuen "que és més fàcil dir, que
fer". Avui, des d’aquí, però, l'encoratgen a continuar treballant per la ciutat,
tocant de peus a terra, que és tal i com els projectes arriben a realitzar-se i no
pas d'altra manera.
Intervé el Sr. Arderiu i Freixa i diu que intentarà ser el més breu possible
perquè sinó demà encara hi seran. A aquestes alçades del debat, toca al
GMPP, concloure aquest torn d'intervencions sobre el que ha estat l'any de
govern d'aquest equip que va sortir de les eleccions del 28 de maig de 1995.
Varen dir, el dia de la pressa de possessió, que el GMPP faria una crítica
constructiva però, a la vegada, severa i dura en el que fos possible i en el que
es mereixessin. Per això, avui que els toca examinar aquest any de govern,
han de dir que s'han fet coses bones, però també s'han fet coses dolentes,
com és natural i com és lògic a tot l'àmbit de la vida humana. Ara bé, si posen
en un cantó el que s'ha fet de bo i posen a l'altra el que s'ha fet de dolent, al
seu entendre, i ho diuen amb pena, perquè els hi sap greu, és molt més
nombrós el que s'ha fet de dolent que no el que s'ha fet de bo. Farà, com diu
el punt de l'ordre del dia, un balanç del que ha estat aquest any. No volen
entrar en el detall minuciós de l'agenda que ha llegit l’equip de govern, però
si en l'actuació general. A l’actiu, hi posaria el següent: primera, s'ha de
reconèixer a l'equip de govern una certa valentia per enfrontar-se als
problemes que la ciutat tenia pendents. La solució que han donat als
problemes, els pot o no agradar, normalment no els hi agrada. El GMPP ho
hauria fet diferent, però els reconeixen amb tota humilitat i en tot el que val, la
valentia per enfrontar-se. Són aquests els temes, com exemple, pot ser la
Fàbrica Nova, voler implantar la policia de barri, aquests temes que estaven
endarrerits i que, com a mínim s’hi han enfrontat. També volen destacar en
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l'aspecte positiu d'aquest any de l'equip de govern, una certa voluntat de
pacte, de voler solucionar les coses mitjançant el pacte. Aquesta voluntat, s'ha
destacat més fermament en l'àmbit de la regidoria d'Urbanisme, cosa que
celebren. Malgrat tot, han de dir que moltes parts d'aquests pactes són fruit o
la conseqüència d'aquella dita que els va dir l'últim dia, que diu "gat escaldat
de l'aigua freda fuig", i molts particulars estan disposats a arribar a un pacte, al
cost que sigui, amb la regidoria d'Urbanisme, abans de veure's sotmesos a
llargs procediments administratius o judicials. De tota manera, celebren la
voluntat de pacte, encoratgen a l'equip de govern que segueixi
per aquesta línia, i que tingui en compte més els interessos dels particulars,
que són, en el fons, els que ells representen, no ells sols, sinó tots els que
estan en aquesta Sala. I en tercer lloc, també en l'aspecte positiu, destacaria
un cert rigor econòmic, que s’ha traduït en què aquest any el pressupost s’ha
complert amb saldo positiu, i els consta que la regidoria de l’Àrea Econòmica
és bastant rigorosa en aquest sentit, i això ho encoratgen, perquè no han
d’oblidar que estan administrant diners públics, diners que són dels ciutadans i
això demana a tots un cert rigor. Aquí acaba el què el GMPP veia de positiu
en l’actuació d’aquest govern.
Passant a l’aspecte negatiu, diu el Sr. Arderiu que és molt simple. Tenen un
Institut menys, tenen un curs menys al Conservatori, tenen una reforma
sanitària que no compleix les expectatives de la ciutadania i que, a més a ha
produït una baixa important a la qualitat de l’assistència sanitària en aquesta
ciutat, que era capdavantera. També tenen una certa baixa de la qualitat amb
la introducció de la Unitat Coronària a l’Hospital. Tenen una puja d’impostos,
una puja important d’impostos per sobre de l’IPC. Tenen un enfrontament amb
totes les entitats cíviques, fruit d’entendre la cultura com una activitat a dirigir
abans que a fomentar. Tenen un mobiliari urbà bastant deteriorat, fins el punt
que, fins i tot, en aquesta Sala s’ha dit que el que es recicla s’envia a
determinats barris, dividint la ciutat en barris de primera i barris de segona,
creant una diferència que creuen que és il.lògica. I, per últim, tenen una Pla
General aprovat provisionalment, i si bé és bo tenir un Pla, perquè no en
tenien o estava en procés de revisió, no els agrada perquè no és realista, no
es podrà tirar endavant, perquè parteix de bases falses, s’estan enganyant i
estan enganyant a la ciutadania. I això no és bo. L’equip de govern podrà dir
que moltes d’aquestes coses no són de la seva atribució, però sí que és
atribució el fet que l’equip de govern no els han sabut defensar o no les han
defensat bé, i això sí que els hi posen en el seu balanç negatiu, i això és el
que fa pesar el resultat negatiu d’aquesta valoració. Durant tot aquest any
han tingut molts projectes, han fet moltes comissions, cap d’elles ha tingut,
segons la manera de veure del seu grup, un resultat positiu. I si abans
esmentava la valentia per enfrontar-se a alguns problemes, n’hi ha un en què
no han estat o no han volgut ser capaços d’enfrontar-s’hi, i aquest sí que
afecta molt als ciutadans, com es va poder veure en un recent debat a la
ràdio, i és el tema del sorolls; creuen que aquest tema no l’arreglen perquè no
volen, perquè tothom sap qui fa els sorolls i tothom sap on són. Si en aquests
moments el regidor encarregat d’aquest tema se’n va a la punta del Passeig
de Pere III, trobarà abundant material per requisar, abundant públic i coses
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per posar ordre i per tallar els sorolls que tant molesten a la ciutadania. Ha dit
abans que no volia entrar en els temes concrets a què l’equip de govern ha fet
esment, suposa que per acallar les crítiques de la gent que els diu que no fa
res. Els han llegit tot el que han fet, cosa que celebren, però que sàpiguen que
no és sols el que fan sinó el que deixen de fer el que s’imputa a la seva
actuació.
Un aspecte principal en el que no han tingut cap tipus d’actuació, i amb això
coincideix amb el Sr. Oms, és en el tema de la promoció econòmica. Creu que
no entenen el que és la promoció econòmica. La promoció econòmica és
portar riquesa a la ciutat, és fer moviment econòmic i, en canvi, en pròpies
paraules del regidor encarregat d’aquest tema, han vist que han passat l’any
fent estudis, fent projectes i fent que aquest ajuntament servís una miqueta
com el pernil de l’entrepà, és a dir, rebre subvencions i pagar les subvencions;
molt preocupats pel tema de l’ocupació, s’han centrat més en el tema de
buscar una ocupació directa que en el tema de buscar que vingui gent, que hi
hagi moviment econòmic, perquè això porta directament la creació de llocs de
treball; han fet molts plans, però cap d’ells ha donat un resultat positiu, i les
estadístiques així ho diuen. Els empresaris no vénen perquè aquí hi hagi més
o menys formació, hi hagi més Consell Tecnològic o n’hi hagi menys. La gent
ve a treballar a Manresa, primera perquè sigui més agradable, segona perquè
tingui avantatges en relació amb el seu entorn i, tercera, perquè hi trobi
facilitats. I aquí a Manresa no troba ni una cosa ni l’altra. En aquest aspecte,
entren també en el què ha estat la dinàmica administrativa durant aquest any.
No han d’oblidar que representen un ajuntament però que, sobretot, pel que
respecte l’equip de govern, són els directors d’una poderosa maquinària
administrativa i aquesta maquinària administrativa grinyola, i grinyola en varis
sentits; primer, en l’allargament de molts temes i, segon, en la continua
posada de traves als ciutadans. Es va parlar i s’ha parlat molt de la finestreta
única, i de finestreta única, res, aquí n’hi ha cent i cadascuna no s’entén amb
la del costat i això es paga desencisant a la gent que vol treballar en aquesta
ciutat. Això és especialment simptomàtic en algunes matèries, i no voldria que
el què dirà a continuació es tregui del seu context, però sí que es referirà
sobretot al tema de la disciplina urbanística. A diferència del que ha dit el grup
de CiU, el grup del PP critica l’excés d’expedients per disciplina urbanística,
perquè entenen, i els han arribat dades al respecte, que molts d’ells no estan
provocats per una afany d’una puresa urbanística, sinó per un afany més de
coacció que per una altra cosa. És a dir, el que l’ajuntament no pot fer o no vol
fer, o les seves entitats vinculades no volen fer, es coacciona al particular
perquè ho faci al seu compte i risc. En aquest sentit, també en el sentit de
coacció als particulars, han de posar al balanç negatiu, l’enrenou sorgit amb la
finca de Can Güell. A això que sembla que no li donin importància, realment la
té, perquè si la gent veu que una institució pública com és l’Ajuntament no
respecta els seus propis compromisos, per molt gravosos que siguin, però no
els respecta i entra en una batalla jurídica amb un particular, se’n cuidaran
molt de venir aquí a Manresa.
Un altre aspecte negatiu és el tema de la Cultura. El regidor de Cultura, la
dialèctica del qual alaben, ha descobert que és difícil allò que diuen els

71
castellans de “predicar y dar trigo” i ha descobert que no n’hi ha prou amb una
sola dialèctica per tenir contentes a totes les entitats i, a la curta i a la llarga,
s’ha indisposat amb gran part d’entitats. Va començar amb el tema de la Festa
Major i ha seguit amb un sèrie de temes. El GMPP critica que tot aquest
enrenou que ha sortit amb les entitats, és fruit d’una manera d’entendre la
cultura que no està a l’àmbit humà. La cultura no es dirigeix, es fomenta i surt
del poble, això és una miqueta com la justícia que emana del poble; i, en
canvi, des de bon principi, l’equip de govern ha intentat posar-la en solfa d’una
manera dirigida, i això és el que ha fet grinyolar les relacions. En aquest
aspecte, recomanarien que es tingués en compte i s’afavorissin les iniciatives
ciutadanes en comptes d’imposar uns criteris que moltes vegades no són
culturals, sinó que són polítics.
Pel que respecta a la Hisenda Pública, insisteix en què creuen que s’està
portant un rigor, però que el Sr. Teixeiro, responsable de l’Àrea i que els ha
inundat amb una sèrie de números que no ha pogut agafar del tot, i per això
demana disculpes, també els ha inundat amb un sèrie de frases no bíbliques
però similars, expressives de la seva actuació; el GMPP contestaria amb una
d’elles “por sus obras los conoceréis” , les obres són que aquest any els
impostos són un 7% més cars que l’any passat, i això no és bo, no és bo el
creixement d’impostos perquè desanima als inversors privats, perquè detreu
recursos del sector privat i no és bo perquè els impostos recauen
exclusivament sobre un sector molt determinat de la població, que són els
professional i els comerciants. Aquest sector és el més dinàmic que té en
aquests moments la ciutat, fora de 2 ó 3 grans fàbriques, que totes passen la
seva, els que tiren de la ciutat són els sectors professionals i autònoms i
comerciants. No els vol amargar amb xifres, perquè després ningú les retén i
això degenera en un avorriment considerable. Sí voldria dir un parell de coses
que ha pogut retenir de la intervenció del Sr. Teixeiro. Una és referent a l’IBI,
que ha crescut per sota del que ha crescut l’augment impositiu, i que dubte
molt que el creixement d’habitatges hagi estat d’un 2,7% a la ciutat. La ciutat
és la que és, amb aquests paràmetres no es poden fer massa meravelles. Un
altre és el tema de l’increment de llicències, que és degut a l’augment
d’activitats sotmeses a llicència i, en segon lloc, que, per exemple, ha pogut
parlar amb ciutadans i li han dit que si en un carrer un industrial ocupa sis
números, li han girat sis llicències, amb la qual cosa, sent únic l’establiment,
això està fora de lloc.
Insisteix en el què ha dit abans, que no voldrien dir que tot està mal fet, però sí
que hi ha coses millorables i, sobretot, han d’insistir i els sap molt greu el tema
de la promoció econòmica. No creuen que s’hagi fet res, creuen que s’ha
dedicat molt temps a fer de transmissió de subvencions en comptes de crear
llocs d’ocupació o ocupació directa o fomentar l’ocupació directa. En aquest
sentit, tenen la sensació que la regidoria-encarregada de la promoció
econòmica, ha intentat fer més de promoció social que no pas econòmica, i
s’ha ocupat més de temes que poca riquesa els poden portar a la ciutat i de
fer més despesa de la necessària. Així mateix, sembla que quan es va acabar
la guerra de Bòsnia, es va acabar la iniciativa en aquest camp. Mentre va
durar, van fer grans coses i grans acords, i després han acabat fent convenis.
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En el sentit de la despesa improductiva, el GMPP té permanentment una
qüestió a suscitar, que és que el què pot fer la iniciativa privada, no ho faci la
pública, i aquí l’equip de govern té un forat bastant seriós de despesa
improductiva en el tema de Fòrum, perquè no sols és aportar-l’hi 19 MPTA en
finques, sinó que últimament se li han aportat bastants diners en efectiu
metàl.lic com han vist en varis Decrets.
Per acabar, diu al Sr. Teixeiro que els ha establert un decalatge o una
acceleració del pagament de les factures, segons ell de 10 mesos ha passat a
6 mesos, i avui en dia, això no és així. El GMPP veu en molts Decrets que
encara s’estan pagant coses del curs 92-93. Suposen que deu ser alguna flor
que no fa estiu, però sí que s’hauria de revisar. Se’ls ha criticat en moltes
ocasions de catastrofistes, perquè diuen les coses tal com les veuen. Han
d’entendre que per molt que se’ls hagi volgut disfressar la realitat, la ciutat és
la que és i no la que voldrien que fos, malgrat que tots hi treballen. Estimar la
ciutat no vol dir idealitzar-la, vol dir conèixer-la amb tots els seus defectes i
totes les seves virtuts, i ser realistes amb el que tenen entre les mans, no voler
idealitzar. El que la idealitza cau en l’obsessió, i l’obsessió, com tota patologia
és maligna.
L’Alcalde demana que les rèpliques siguin breus, que no s’allarguin
excessivament, bàsicament per intentar tenir un debat una mica més dinàmic.
Intervé el Sr. Collado i Llort i replica el Sr. Oms, que ha parlat de la
diversitat que té aquest equip de govern. Els grups que l’integren se senten
orgullosos d’estar en un col.lectiu de govern que tingui aquesta pluralitat,
aquesta diversitat, i això no té cap mena de dispersió, sinó al contrari, fa que
molts projectes hagin de ser debatuts en conjunt, i això augmenta la
importància dels projectes. Creu que el Sr. Oms confon la realitat amb el desig
i li diu que quan ell va trobar-se amb la regidoria de Promoció Econòmica, es
va trobar amb un desgavell molt gran de projectes i, sobretot, de realitats. El
primer de tot, és que hi havia una barreja molt important entre el que era el
Consell Tecnològic del Bages, que no neguen que és un instrument molt
important i l’equip de govern l’està potenciant, però hi havia un desgavell
impressionant. Prova d’això és el tema ADEQUA; quan va entrar a
l’Ajuntament va rebre un informe en el qual es manifestava que es va tenir
coneixement per part d’aquest Ajuntament que s’havien presentat diferents
projectes al Fons Social Europeu, sense que els serveis que portaven abans
Promoció Econòmica tinguessin cap mena de coneixement de quins eren els
programes que s’havien presentat. En aquest sentit, és ben cert que es va
intentar reconduir, i aquesta ha estat una tasca important, la barreja que
s’havia provocat entre el Consell Tecnològic del Bages i el servei de Promoció
Econòmica d’aquest Ajuntament. Creu, i això és molt greu, que s’havia anat a
desmantellar el servei de Promoció Econòmica d’aquest Ajuntament i s’havien
portat alguns dels projectes que es pretenien tirar endavant, fora d’aquest
Ajuntament. I la prova és que aquest programa ADEQUA, que demanava el
Sr. Oms, estava portat pel Centre Tecnològic del Bages quan eren temes
absolutament socials, alguns temes d’inserció, temes que fan referència a
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acompanyament, orientació de cara a la gent jove, de cara a la recerca de
treball, i no entenen com estaven portats pel Consell Tecnològic. L’única
explicació és que durant aquests anys s’havia anat buidant de contingut el
servei de Promoció Econòmica. Una de les feines que van tenir va ser
reconduir tot això, reconduir la relació, reconduir la coordinació entre aquests
dos instruments que, en aquests moments, i el Sr. Oms ho pot veure, ja sigui
a través de les actuacions realitzades, ja sigui a través del Pla d’Objectius que
estan presentant aquests dies a nivell de la ciutat, com és importantíssim tenir
un instrument com és el Consell Tecnològic del Bages, que és promoció
econòmica, promoció de les empreses, promoció de la qualitat, promoció
tecnològica, però també és molt important que el propi servei de Promoció
Econòmica de l’Ajuntament tingui una línia concreta de treball del que és la
promoció de l’economia social, la promoció del que és l’ocupació, etc. I
replicant al Sr. Arderiu, diu que l’economia social també forma part de la
promoció econòmica; demana que no la menyspreïn, perquè el conjunt de les
dues coses, la relació amb les empreses, la recerca de la qualitat, la recerca
de la riquesa, la recerca de la captació d’empreses, la formació dintre les
empreses, és una de les potes indispensables, però també ho és la promoció
endògena, la promoció de l’economia social. I sobretot, en uns moments com
els actuals, en què les taxes d’atur són importants i que, per desgràcia, cada
vegada hauran de fer més esforços per donar sortida des de les
administracions als sectors amb més dificultats.
Referint-se de nou a la intervenció del Sr. Oms, el Sr. Collado manifesta que
la realitat dels projectes és que es van trobar amb el que es van trobar, un
projecte molt mal dissenyat, molt mal fet, que, en definitiva, era la meitat de
l’ajuda que s’estava concedint a aquest ajuntament. Han volgut dignificar
aquest projecte, perquè són conscients i creuen amb el projecte del Centre,
no de Creació d’Empreses com diu el GMCiU, sinó el Centre de Serveis i
Creació d’Empreses, perquè els sembla que són importants. El Sr. Oms parla
d’un projecte de formació, el Sr. Collado diu que no l’han vist per enlloc. La
realitat és que no existia cap mena de projecte que fes referència a un centre
de formació ni res de semblant. El Grup de CiU també parla d’un Viver
d’Empreses, i per part de l’equip de govern no hi ha pretensió de creació d’un
Viver d’Empreses, és un centre de formació i suport a la creació d’empreses,
però no és un viver, en aquest sentit el Sr. Oms confon els termes de vivers
d’empreses amb foment de l’autoocupació.
Aquest Ajuntament, fa 9 anys, tenia un servei de Promoció Econòmica, creu
que modèlic, dels millors que hi havia en aquesta província, comparable amb
el de Vilafranca, comparable a altres llocs, i la realitat és que aquest equip de
govern va trobar-se amb un servei molt dispers, amb un servei en el qual no
es tenia clar què feia el servei de Promoció Econòmica i què pretenia fer el
Consell Tecnològic del Bages. En aquests moments està absolutament clar,
absolutament diferenciat, quin és un instrument i quin és l’altre. L’equip de
govern es vol dotar de dos instruments, dos instruments que creu que seran
les dues potes de la promoció econòmica en el futur, que són el Centre de
Serveis de les Empreses, amb tota la seva qualitat i tota la seva importància, i
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el Centre de Formació i Promoció de l’Ocupació, i totes dues potes
absolutament coordinades i totalment imbricades.
La Fundació Universitària del Bages, que és una aposta d’aquest Ajuntament
poder-la potenciar, es farà dintre del que és el projecte de la Fàbrica Balcells,
amb ajuda o sense ajuda, és una aposta d’aquest equip de govern potenciar
el tema universitari, potenciar com a aposta clara de promoció d’un sector de
la ciutat que el GMCiU va deixar abandonat. En aquest sentit, són conscients
que aquesta és una qüestió important, l’aposta per la Fundació Universitària
del Bages.
En aquests moments, existeix un Pla de Treball absolutament definit amb
aquests objectius i amb aquestes accions i insisteix, tal com ha dit abans, que
la promoció econòmica es basa en aquests dos instruments i també en els
altres que ha anomenat anteriorment.
En el tema turístic, el Sr. Collado creu que el GMCIU no ha entès què vol dir
promoció de la ciutat. Promoció de la ciutat no és sols economia i, en tot cas,
no vol dir llençar els 6 MPTA que va costar la promoció d’una ruta que fa un
any es va potenciar i que els sembla que no ha aportat massa factors positius,
perquè aquesta ruta que havien dissenyat i que el mateix Consell de Turisme,
per unanimitat va decidir aturar, aquesta ruta transpirinenca no tenia un
arrelament, no donava una resposta clara a la inversió econòmica que s’hi
havia realitzat. La ruta que es pretén tirar endavant, que es pretén potenciar,
creuen que ha tingut l’aval de diferents institucions, com el Congrés Nacional
de Geografia, el desembre del 95, la Universitat de Barcelona, presenta com
exemple tota una sèrie d’aspectes i, en definitiva, la ruta transpirinenca,
creuen que no s’ha demostrat, no s’està demostrant que sigui la més adient
per aquesta ciutat. En tot cas, l’equip de govern està obert al diàleg, però
estan convençuts que no poden centrar la promoció turística senzillament en
el tema de Lourdes i Montserrat perquè, en definitiva, durant un any s’ha
demostrat que això no tenia la repercussió que havien demanat. La regidoria
de Turisme ha fet una opció mot diversificada, que va en diferents camps,
amb la promoció de la ciutat en diferents aspectes, comercials i turístics, i
creuen que tindrà més consistència al diversificar l’oferta turística.
Creu que el Sr. Oms confon bastant la realitat amb els desitjos, i la regidoria
de Promoció Econòmica voldria haver-se trobat projectes molt més ben
dissenyats, molt més ben definits dels que s’ha trobat i ha tingut el temps
d’anar redefinint, d’anar posant al seu lloc aquests projectes que, en aquests
moments estan absolutament encarrilats i ben reconduïts. Per desgràcia,
Manresa, en temes de Promoció Econòmica, comparat amb d’altres ciutats, i
això és una cosa absolutament clara i real, ha anat perdent un cert
protagonisme perquè la promoció s’ha deixat bastant de banda i s’ha posat en
mans de persones que potser des de l’Ajuntament no s’ha tirat endavant amb
tota l’empenta i èmfasi que ara hi posa el Sr. Oms. Els hauria agradat que
aquest èmfasi també s’hagués tingut al llarg dels 8 anys que van estar
governant.
Diu al GMPP que la riquesa es crea buscant empreses, donant suport a les
empreses, però també es crea confiant en el territori, confiant en la gent del
propi país, fent un desenvolupament endògen que confiï amb la gent de casa
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i, sobretot, que la iniciativa pública estigui al darrera de tot el que és el
desenvolupament econòmic del territori. Sense la iniciativa pública, molts dels
aspectes que creuen que són importants per la promoció, no es podrien tirar
endavant. En tot cas, cal que la iniciativa pública vagi al costat de la iniciativa
privada.
Intervé el Sr. Garcia i Comas i diu que li sembla d’interès fer aquest debat
perquè es posen en qüestió, els diferents elements, les diferents maneres de
treballar o de veure la ciutat. Replica el Sr. Oms dient-li que ha encetat certes
contradiccions importants, i quan el senten a parlar canvia d’escala de ciutat i
està parlant gairebé com si Manresa fos una ciutat superior al milió
d’habitants, amb els grans projectes, amb els trens que han d’arribar als
polígons industrials, amb els sectors universitaris que han de superar les 300
Ha., amb les grans centrals de mercaderies, però a l’hora de concretar les
realitzacions, fa figa. El que va fer amb Centre de Serveis no està a aquesta
alçada. A l’hora de concretar les operacions es desfà com un gelat, no arriba
al nivell de ciutat de Manresa, que és de 50.000-60.000 habitants. Veu que se
situen el llistó a diferent nivell, i haurien de recuperar aquesta escala de ciutat
per apropar-se a la mesura dels projectes. La FUB és un projecte universitari,
amb 4.000 m2, i el que està parlant l’equip de govern, és que doblen la
capacitat universitària que tenen en aquests moments, és a dir, deixen unes
certes reserves i tenen l’esperança que, alhora que col.loquen la FUB en un
sector degradat, el que fa és regenerar tot aquest entorn. La FUB és un
projecte que si es van ampliant adientment els centres educatius, està molt a
la vora del tren de la RENFE i, per tant, segurament portaran atractius de gent
que pot assistir a la ciutat, i poden donar abast a una àmplia zona. Entenen
que la FUB ha de ser un bon projecte rehabilitador i un projecte que ha de
lligar amb el casc antic i amb tot l’entorn de la fàbrica del riu.
Com a qüestió negativa, s’ha parlat de no haver aconseguit consens en el
tema del Pla General, i en això tenen tota la raó. Per part de la regidoria, va
haver-hi un esforç considerable en buscar aquest consens amb tots els grups
per tal de fer un Pla General que satisfés a tothom. El fet de travar el consens
amb polígon de Collbaix, pensa que va ser un punt important. Saben que el
polígon de Collbaix va néixer brut, allà hi havia unes operacions que es van
donar a conèixer, que eren brutes. Dir que el vot negatiu del Pla General va
ser una defensa de l’activitat dinàmica de la ciutat, s’hauria d’aclarir què vol dir
l’activitat dinàmica, si és fomentar l’especulació en un punt important. S’hauria
d’aclarir aquest aspecte perquè pot confondre. El vot negatiu entenen que va
ser pel polígon industrial de Collbaix, cosa que el GMCiU havia aprovat
anteriorment.
Quant als projectes de la Generalitat i l’Ajuntament de Manresa, el Sr. Garcia
diu que el GMCiU ha fet una llista de projectes de la Generalitat que, el que
fan és fomentar l’habitatge públic, però ja és el que ha de fer, és obligació de
la Generalitat. L’Ajuntament el que ha de fer és que en vagi fent més, sense
oblidar el paper de l’Ajuntament pel que fa a la promoció d’habitatge públic,
però si es troben que no hi ha hagut una política municipal de sòl, es pregunta
com han de promocionar l’habitatge públic. El que han de fer és disposar de
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terrenys municipals per tal de fer una política adient de sòl. Recorda que hi ha
una participació de l’Ajuntament a Bufalvent, i amb el trasllat de línies del
ferrocarril estan pagant i els costa considerables esforços cada any les
aportacions a aquestes urbanitzacions o aixecament de vies.
Quant a la disciplina urbanística, el Sr. Garcia diu que han de ser implacables.
Si hi ha algun moment en què es falla en disciplina urbanística, estan
disposats a encaminar-la. Creuen que ha d’haver-hi una disciplina urbanística
enfocada a la protecció del vianant i, sobretot, amb una especial dedicació del
disminuït físic. Fa dues puntualitzacions, una referent al tema de Can Güell,
que el Sr. Arderiu l’ha lligat a la disciplina Urbanística, i diu que no és un tema
de disciplina urbanística. També li recorda que l’empresa Fòrum és
necessària i, a més, no perd diners.
Intervé el Sr. Teixeiro i Macipe i diu que, en termes generals, el discurs
global del GMCiU el troba perfectament respectable i té una gran virtut, que ha
estat treballat i elaborat, i això sempre li mereix un respecte. El Sr. Iglesias ha
dit que el GMCiU també tenia la seva participació en l’increment d’activitat;
indubtablement, l’equip de govern anterior podria tenir la seva participació, i
això és evident pel principi de continuïtat. Correcte. No hi ha res per objectar.
Des d’un punt de vista d’econometria, i possiblement se’n va una mica del
debat, creu que el Sr. Oms ha de repassar els condicionants econòmics per a
la promoció empresarial, i no entra en el què és la promoció econòmica. Però
des de la fundació d’empreses i la promoció empresarial, creu que el Sr. Oms
té unes idees que no estan enquadrades dins dels manuals normals. En
alguna ocasió ja li ha dit al Sr. Oms, i ara li repeteix, que els principals
problemes de les empreses són: capacitat de comunicació, i amb això no té
res a veure l’Ajuntament; verticalització, tampoc té res a veure la política
municipalista; mida i producte, tampoc té res a veure la política municipalista, i
finançament, tampoc. Aquests són, autènticament, els grans problemes de
les empreses de Manresa i de totes les empreses de Catalunya. I si, a més
d’això, no són capaços de desenvolupar un màrketing reglacional, no hi ha
cap solució. A partir d’aquí, i si des d’un punt de vista d’ocupar pàgines al diari,
o utilitzar la càmera, s’han de dir coses de promoció econòmica, doncs es
diuen, però, indubtablement no té res a veure. Ja ho ha dit, és una crítica que
possiblement no té res a veure amb el debat pròpiament dit. En qualsevol cas,
el treball del GMCiU li sembla respectable.
Pel que fa a la intervenció del GMPP, la veritat és que res. Com que no
treballen no es pot criticar, és una total descoherència, utilitzen una tècnica
que ja la va aprenent, i és que el Sr. Arderiu apunta el que sent i diu el
contrari. I d’aquesta manera, estarien debatent tota la nit. Des del punt de
vista del creixement dels impostos, el Sr. Teixeiro diu que està molt orgullós
d’estar al cantó contrari del que pensa el Sr. Arderiu. La política de les
ordenances fiscals és perfectament satisfactòria. Els increments de l’IBI foren
compensats amb increments de serveis. Li sembla absurd, fins a cert punt,
que el Sr. Arderiu dubti de les xifres que ha donat, ell no ha preparat aquestes
xifres, ha manat preparar-les i, aleshores, pot haver-hi un error en la seva
confecció, ell ha tingut la idea de com volia muntar-les, i si diu uns
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creixements, doncs són aquests, que no ho dubti, de la mateixa manera que
quan es produeixin decrements també li ho dirà. No insistirà. En alguns
moments dóna la sensació que, en el tema de llicències, el Sr. Arderiu confon
la neteja, les escombraries, hi ha un “pito pito colorito”, que dóna la sensació
d’una falta de coherència i de preparació; simplement és que no s’ho ha
preparat, perquè normalment, quan es prepara qualsevol tipus de debat, es
nota.
Intervé el Sr. Fontdevila i Subirana i diu que, recollint un consell del Sr.
Clotet, s’apunta allò que és més fàcil “dir que fer”, però és que està
francament sorprès. En termes generals, i tot el que ha sentit fins ara,
especialment del grup de CiU, sembla que, o ho va fer tot l’anterior equip de
govern o que el que ha fet l’actual equip de govern ja ho tenia tot a punt de fer
o, en qualsevol cas, ho ha fet algú de fora, però tota la resta sembla que pel
grup de CiU és faramalla. Li fa l’efecte que tenen una concepció que Manresa
ha estat sempre això, una corretja de transmissió i, en molts casos, de la
Generalitat. Tot el discurs de l’INCASOL i la Generalitat, no creu que acabi de
convèncer. En segon lloc, parlen de poca diligència en molts casos. El Sr.
Fontdevila pensa que parlar de poca diligència, després d’haver estat 8 anys
en el govern, no és gens correcte. I el tercer punt, que sembla que els cou
molt, és que és cert que a Manresa, aquest últim any, a vegades, s’han
expressat conflictes. Ell creu que això és positiu, perquè vol dir que alguna
cosa es mou. Cenyint-se a l’àmbit de Serveis Personals, que és l’Àrea que
presideix, creu que no es pot anar de pressa, d’entrada perquè el Sr. Oms l’ha
feta servir com a castell de focs inicial, citant molt de passada Esports,
Ensenyament. Parlar que en 1 any no han fet res a la piscina quan van estar 8
anys sense un projecte executiu per la piscina i, en canvi, des de l’any 94 hi
havia un informe que deia que s’hauria de tancar la piscina si no es feien unes
obres urgents. D’acord, no han fet la nova piscina amb un any, però han
arranjat un problema que feia 2 que arrossegaven. Parlen de la visera de la
tribuna del Centre d’Esports, que no pateixin perquè si els deixen 7 anys de
marge, potser la veuran feta.
Quant al tema d’ensenyament, diu que és veritat que hi ha hagut, a vegades,
un punt d’agitació i s’ha notat al carrer, i que això pel Departament
d’Ensenyament ha estat una novetat, però és que, de vegades, cal una actitud
de coherència, perquè hauran vist que, en alguns casos, hi ha hagut un
sensible augment de l’oferta pública pel que fa a l’ensenyament de
secundària, tant de batxillerat com de cicles formatius. Això vol dir que fins a
cert punt, ni que sigui de forma parcial, el Departament d’Ensenyament els ha
donat la raó. En altres coses potser no s’ha aconseguit, però s’ha aconseguit
conservar els cinc instituts, hi ha hagut una resposta insatisfactòria a
determinades demandes de la comunitat educativa, com pot ser la creació del
Centre de Recursos, no s’ha aconseguit tot. Però s’han manifestat
determinades crispacions senzillament perquè l’aplicació del Mapa Escolar a
Catalunya i, per tant, a Manresa, genera tensions, i aquestes tensions no
sempre les han contingudes, sinó que, de vegades han sortit al carrer. I no tot
s’ha basat en aquestes tensions. Sovint han posat en primer terme qüestions
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bàsiques fins avui aturades. Posa un exemple: Des d’Ensenyament s’ha
començat a treballar per algunes de les actuacions més urgents, com seria el
cas de la teulada del Centre de Recursos Pedagògics. Se n’hi aniria, però no
tocarà els temes de Promoció Econòmica ni de Turisme, perquè no són de la
seva Àrea. Parlarà del Mercat municipal, és un criteri de si això ha d’estar a
promoció econòmica o a sanitat. Saben perfectament que, més enllà dels
expedients sanitaris que ha comentat la Sra. Riera, el tema del Mercat de
Puigmercadal és avui, indiscutiblement, un tema de promoció econòmica. El
problema no és una qüestió sanitària, i amb això no es disculpa si hi ha algun
expedient que s’ha quedat aturat, el que li vol dir és que creu que l’opció de
l’equip de govern és coherent, si més no, la defensa.
Pel que fa al tema del plàning, tornen a estar amb allò de si han estat poc
diligents. Ja sap que han estat un temps sense fer conferències a les escoles,
però no pateixin, perquè el programa continuarà, perquè malgrat ho tinguin
sobre la taula, conserven la titularitat i perquè l’equip de govern està igualment
a l’espera d’arribar a acords amb l’Institut Català de la Salut. Entre CiU i el
govern actual, són conscients que moltes d’aquestes coses depenen dels
acords a què arribin amb l’Institut Català de la Salut, també la Unitat de Salut
Laboral que, d’acord amb els sindicats, no serà un tema de gestió municipal,
sinó que, el dia que hi arribin, serà un tema d’acord amb l’Institut Català de la
Salut, com el CAP del barri vell. Cal dir les gestions que han fet al llarg d’un
any per aconseguir posar en marxa el CAP del barri vell?, pregunta, i creu que
tots són conscients del retard que l’INSALUD porta sobre el tema del barri vell.
Pel que fa a Cultura, diu que també se sent content de temes com la Unió
Musical del Bages, o el Galliner, però vol dir que aquests dos casos podien
haver acabat en un castell de focs com han acabat d’altres temes.Això sí, és
la demostració pràctica que, durant un any, no han badat, no han dormit, o no
han fet gaires migdiades, han mirat de treballar. Mirar de parlar amb la gent
d’Antaviana, amb la gent de Teló, amb la gent dels Carlins, amb d’altres
persones vinculades al món del teatre, posar-les d’acord, i que funcionés el
Galliner, podien passar dues coses, o que s’engegués el Galliner,
incrementessin la rendibilització, omplissin moltes més vegades el teatre,
poguessin passar amb menys subvenció, o que tothom coincidís en què el Sr.
Fontdevila està com una cabra. Això li ha passat en d’altres aspectes, ara bé,
s’havia de provar. No ha vingut a instal.lar-se a la continuïtat dels anys. Si tot
va bé, serà regidor de Cultura, com a mínim, durant 4 anys i mirarà de fer-ho
tant bé com pugui, amb el risc que hi hagi coses que petin. Després veuran
perquè. La Unió Musical del Bages també hagués pogut sortir més malament
del que ha sortit, però li sembla que ha sortit molt bé.
Quant al tema d’equipaments, el Sr. Fontdevila diu que troba bé que el Sr.
Clotet l’hagi tret, perquè el Pla d’Equipaments Culturals, en el moment en què
el mes de febrer van enganxar-se amb la revisió del Pla General d’Urbanisme,
el van aturar. És un tema que tenen aturat, però no amagat, té ganes, a partir
d’aquesta tardor, d’iniciar el debat que hagués volgut fer des del mes de març,
d’abril, però que de moment hauran d’ajornar, i li sembla que serà un debat
obert a les entitats, als partits polítics, i a qualsevol agent cultural d’aquesta
ciutat que es vulgui asseure amb el document per discutir-lo. Serà només una
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eina de debat, perquè tots saben que no hi ha diners. De passada,
descobririen el Casino, que és un tema de debat perquè els arrossega molts
diners, però mai aquest govern ha dit que el Casino sigui només una
biblioteca. El nou equip de govern el que ha fet és posar en crisi un projecte
que era el de Conservatori a la planta baixa del Casino, un projecte que no
està comptabilitzat des del punt de vista econòmic, són molts milions i no hi ha
recursos, no només a Manresa, sinó tampoc a Barcelona, ni a Madrid ni a
Europa. No va la cosa de Conservatoris en aquests moments, per tant,
miraran de buscar-hi d’altres solucions que passen, de vegades, per donar-ne
un tros a la iniciativa privada, o, fins i tot, el projecte de Centre Cultural que
voldrien per la planta baixa per un altre quadrienni anant molt bé, que
segurament no serà mai de gestió municipal, sinó que hauran d’arribar a
programes de gestió amb entitats privades, perquè la càrrega que suposaria
allò és molt gran. En qualsevol cas, apart de posar en crisi l’equipament de
Conservatori a sota, el que han fet és ampliar la biblioteca a tota la planta
noble i, per tant, han guanyat 128 m. a una ala lateral que hi ha al costat del
Zara.
Finalment, diu que li dol que, de vegades hi ha com una voluntat de presentar
el regidor de Cultura com allò de dirigisme cultural, via Partit Popular, o del
regidor que al.lucinava. Ell diu que encara al.lucina molt més. A més, si se li
permet la grolleria, diria que al costat de l’anterior regidor, és fàcil que a ell se’l
vegi moltes vegades com un al.lucinat, perquè són edats i comportaments
diferents. De manera, que si el veuen com un regidor que al.lucina, ell diu que
n’ha reclamat sempre el dret, i a la mateixa entrevista que han citat, ell va dir
que el deixessin al.lucinar fins Nadal, i així ho va fer i s’ho va passar molt bé.
Afegeix que des de Nadal també s’ho ha passat molt bé, però és perquè és un
viciós.
Tots els retrets que es fan de dirigisme cultural, toquen els temes de la cultura
popular. Demana que vagin en compte al centralitzar totes les crítiques en
aquesta línia, perquè això és com voler dir “el Sr. Fontdevila que és d’un partit
nacionalista, no dóna suport a la cultura popular i tradicional catalana. Dolent”.
No es poden confondre els termes. Quan han elaborat determinats programes
culturals, amb els què han estat d’acord les entitats, perquè quasi totes han
signat conveni i molt poques han qüestionat la dotació econòmica, el que sí
que de vegades genera temors, i el que no han de fer cap d’ells com a polític
d’aquesta ciutat, és fomentar temors pel gust de fomentar temors, algú en
algun moment determinat té temors entre la concepció assistencial de la
cultura, que no la recomana mai, i sinó ja sentiran el nou conseller de la
Generalitat, la concepció assistencial ha de desaparèixer, no de Manresa,
sinó, com a mínim, de Catalunya. I aquesta concepció assistencial vol dir
treballar per programes, i a algú li podia venir de nou això de treballar per
programes, algú va tenir por de perdre la subvenció, i algú no va pair el gran
canvi que els cau a tots sobre. I aleshores s’han agafat un conflicte, que no
és conflicte, com el de la Festa de la Cultura Popular. No té més ganes de
parlar d’aquest tema si no li treuen. Es sorprèn que li parlin de desídia i
d’ineptitud. La Sra. Imma Torra, com a representant del Consell Comarcal, va
poder anar a les reunions i mai no va parlar de desídia, ni d’ineptitud ni de
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pretendre monopolitzar el tema. Entén que les entitats han de quedar molt
desassossegades quan la capacitació econòmica del 95, no es repetirà pel
96. L’Ajuntament de Manresa sí que repetia, entitats privades no i la
Generalitat tampoc, i això costa d’empassar, i segurament contra qui, costa
més llençar un totxo el primer dia, perquè no hi està acostumat. Era més fàcil
fer-ho a Manresa. D’acord. Ho suportarà tant bé com pugui, però ja veuran
l’any que ve quina Festa de Cultura Popular hi haurà. Per part de l’equip de
govern, hi ho ha manifestat 100 vegades, hi pot haver Festa de Cultura
Popular, amb la mateixa aportació i amb els mateixos criteris. I que no
pateixin, no cal intervenir-hi i, si es tracta de donar els diners, els donaran .
Pel que fa al tema de les pubilles, demana al Sr. Clotet si ha rumiat qui ha tret
aquest tema. Ell no. Aleshores han d’anar molt en compte, quan originen un
problema, fan que creixi, i a última hora demanen comptes del problema que
han creat. El Sr. Fontdevila diu que ell no ha creat el problema de la pubilla i si
alguna pubilla ha estat algun moment intranquil.la, no sap per quin motiu serà.
Replicant al Sr. Arderiu, diu que és cert que el regidor de Cultura ha actuat
amb criteris polítics, amb criteris de política cultural. I de política cultural en fan
tots. Quan fan una obra de teatre, anant al teatre està fent una obra de
política cultural, pren una opció, i la persona que es queda a casa també fa
política cultural perquè ha pres una altra opció. Quan algú engega Tele 5 està
fent política cultural, i qui no l’engega també. Quan compren un diari també
estan fent política cultural, i si no en compren cap també. De manera que el
que està bé és que es faci, quan s’és regidor de Cultura, política cultural i diria
que aquesta, a vegades, pot sonar a la novetat.
Intervé el Sr. Mora i Villamate i diu que voldria fer referència a algunes
qüestions que s’han plantejat en el debat. Creu que el conflicte és un qüestió
consubstancial a l’acte de governar. Segurament que durant aquest any
alguns dels conflictes es poden atribuir, i està disposat a reconèixer-ho, a
inexperiència del nou equip de govern, perquè ningú neix ensenyat i ells
tampoc tenen ciència infusa. No obstant això, una cosa és que hi hagi
conflictes, que creu que ni hauran sempre, i l’altra és que es pugui afirmar que
hi ha un divorci entre l’equip de govern i la ciutat. Creu que aquí és cert el que
deia el Sr. Collado, que el Sr. Oms confon els desitjos amb la realitat, perquè
no existeix aquest divorci, el que no obsta perquè en moments determinats hi
hagi confrontaments o posicions diferenciades. Li ha sabut greu que s’hagi
qualificat la política de la dona com que el millor que es pot dir d’ella és que ha
passat desapercebuda. Hagués acceptat qualsevol altre qualificatiu com
insuficient, titubejant, precària, però el fet de passar desapercebuda li sembla
una mica fort, atès el balanç que es pot presentar d’aquesta política en l’etapa
convergent. Per tant, creu que la crítica s’ha de fer des d’una certa autoritat
política, perquè sinó té mala defensa. Respecte l’estil, que es qualifica de
crispat, d’agitació, nul.la gestió, el Sr. Mora diu que hi ha una altra manera de
veure això, i és que l’equip de govern ha actuat de manera conseqüent en
defensa dels interessos de la ciutat i, quan ha calgut, s’ha enfrontat amb
decisions que eren pernicioses per la ciutat, i que no s’ha subordinat a
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consignes que venien del govern de la Generalitat, cosa, per altra banda,
habitual en altres etapes.
Agraeix a la Sra. Riera que, d’alguna manera, valori positivament la gestió de
Serveis Socials i li assegura que altres membres de l’equip de govern el
superen àmpliament en capacitat política, en capacitat de treball i en habilitat
de gestió. Per tant, no es considera un model de ningú.
És cert que hi ha hagut un canvi d’actitud de la regidoria de Serveis Socials
respecte de la Generalitat, però ha estat paral.lel a la reconducció dels temes
que generaven el conflicte i si aquests temes es tornen a encallar, tornarà a
utilitzar totes les tribunes que pugui per denunciar-ho.
Per altra banda, tal com s’ha dit, cal un patrimoni de sòl municipal per poder
fer política d’habitatge, però l’inventari és el que és, i mentre no es millori això
difícilment es pot fer. Tot i que també convé recordar que la competència en
política d’habitatge, correspon a la Generalitat i a l’Estat i, en tot cas, el que
han de dir des d’aquí és que la política que es fa, tot i que es fa un esforç, és
insuficient i l’Ajuntament ha de fer els possibles per alliberar sòl i posar-lo a
disposició dels diversos operadors que hi ha al mercat, sobre tot aquells que
treballen sense ànim de lucre.
Fa referència a la preocupació constant del Sr. Oms respecte el tema de
creació de riquesa. Aquest és un aspecte gairebé monotemàtic del Sr. Oms, i
ell pensa que haurien de començar a afegir-hi matisos. No dubta de la
importància que té la creació de la riquesa per la millora de la qualitat de vida
dels ciutadans, però pensa que ja es hora que comencin a afirmar altres
coses juntament amb aquesta. En altres temps, els anys 70, efectivament el
consens social demòcrata que existia, tenia una mica aquesta lògica, s’ha de
crear riquesa per poder-la repartir. Però això, cada vegada és més possible de
qüestionar. En la intervenció pel tema del Consell de la Gent Gran, ha introduït
criteris una mica diferents en aquesta línia, i creu que val la pena tenir-los en
compte, perquè creu que cada vegada tindrà més importància que considerin
l’eficàcia en la gestió com el conjunt d’habilitats per concertar, per crear
consens, per fer que hi hagi mecanismes de coordinació i de cooperació dels
privats respecte dels públics de cara a aconseguir objectius, perquè no tot ho
poden apostar a favor que la solució dels problemes passa per incrementar
els recursos públics, d’incrementar el pressupost i d’incrementar el personal.
Cada vegada caldrà altres fórmules en aquesta direcció que ha dit. Per tant,
sense negar que el tema de la creació de la riquesa és un element
fonamental, cal cada vegada afirmar i apostar més fortament en aquests
altres criteris.
Intervé el Sr. Oms i Pons i diu que farà unes petites puntualitzacions.
Replica el Sr. Collado dient que ell pretenia que el Consell Tecnològic fos una
institució àgil, no depenent de l’Administració, que pogués moure’s amb
agilitat amb els programes europeus, que no hagués d’entrar dintre la
mecànica de l’Administració, que sempre és difícil i complicada, i es pogués
moure amb agilitat perquè el món de la promoció econòmica necessita agilitat.
Això, funciona a Holanda, a França, etc. I el tema de promoció econòmica,
són oficines que funcionen no independentment, estan integrades, però són
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unes SA municipals. Aquesta era la seva intenció, i per aquí anava la cosa i,
per tant anava concentrant tots els temes cap al CTB.
Al Sr. Garcia li diu que l’oficina de Promoció Econòmica de Montpeller, que ha
tirat endavant cinc polígons temàtics, està en un pis i funciona. Per tant, que
no li digui que les coses són desmesurades i que en algunes coses pensa en
una ciutat; ell sap que pensa en una ciutat d’aquí a 20 anys i quan pensa en
una central integrada de mercaderies, no és fer volar coloms. Creu que s’està
constituint una societat per tirar-la endavant, per tant, no devia ser fer volar
tants coloms, quan hi ha gent interessada, quan es van fer uns estudis previs,
i creu que és un tema que es tira endavant, nomenaran un gerent i espera que
arribi a bon port. Ell va fer el que havia de fer, fer uns estudis i mirar si era
possible tirar-ho endavant. Van veure que sí, i ara l’equip de govern ho va
tirant endavant i ell els desitja molts èxits.
Pel que fa a la zona universitària, diu que de 300 Ha. no n’ha parlat mai. El
que ha dit és que possiblement s’hauria de mirar una zona en la qual hi
pogués haver un campus, i això que les coses es desfan, possiblement sí,
quan les condicions no són favorables les coses se’n van enlaire. Ell hauria
mantingut, com a mínim, el caliu fred o calent per evitar que se n’haguessin
anat enlaire.
Diu que el Sr. Teixeiro té una visió empresarial que ell respecta, però, per sort
o per desgràcia, ha viatjat bastant i potser quan viatges tant les coses es
deformen, i li aconsella si vol anar a visitar l’Alcalde de Vitòria, ja que el que ha
fet aquest bon home per la promoció econòmica de la seva zona és
sensacional. Per tant, els polítics tenen molt a fer pel desenvolupament
econòmic. Per ajudar les empreses i atreure-les en situacions conflictives,
l’Administració pot fer moltes coses, té l’obligació de fer-les i s’han de fer, sinó
Europa no es preocuparia de vehicular a través del ajuntaments, programes,
diners i tota una sèrie de qüestions. Per tant, que no coincideixen i que l’equip
de govern digui que el Sr. Oms té una “empanada mental”, ja ho entén, vénen
de móns diferents. Qui té raó? La història ho demostrarà. No vol pas discutir.
Només vol dir una qüestió: l’any 93, van visitar Manresa amb autocar 10.768
persones. No sap si ara amb les guies turístiques es pot dir que passa el
mateix, que visita tanta gent Manresa amb autocar. És positiu dir que hi havia
gent que visitava Manresa. Possiblement, ara faran uns grans plans i unes
grans estratègies, espera que tinguin un èxit, però creu que l’equip de govern
ha desmuntat coses que anaven bé.

Intervé el Sr. Clotet i Feliu i manifesta que el GMCiU ja ha dit que el Sr.
Fontdevila havia emprès una bona línia, ara saben que empeny més d’un
tema d’entitats, i no els cou. I també els agrada sentir que no existirà el
concepte assistencial de la cultura. No cal enfadar-se gens ni mica; al grup de
CiU, el que ha explicat el Sr. Fontdevila, els ha servit una mica més per saber
què ha intentat començar a fer. Seguint en aquesta línia, diu que el regidor de
Cultura, en la seva primera intervenció, ha recalcat l’aprenentatge d’aquest
any, cosa que el GMCiU celebra i estan molt contents. Ha definit també uns
trets bàsics, en el segon punt, on deia que el primer punt era el manteniment
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dels equipaments, el segon punt, fomentar la participació i el tercer punt, els
programes, establint uns objectius que fossin avaluables. Ho comparteixen
totalment, dintre d’aquests tres punts bàsics, han d’avaluar la seva gestió
perquè és la finalitat del seu grup en aquest Ple municipal. Per tant, per poder
avaluar això, i amb el permís de l’Alcalde, aconsellarà un llibre que el Sr. Valls
va aconsellar prèviament al Sr. Oms, i que ell ha comprat, és el llibre del Sr.
Baltasar Gracián “El arte de la prudencia”. Dins d’aquest llibre, trobaran un
fragment que parla de la vista, com a primera font de conèixer la veritat. La
segona font de conèixer la veritat és l’oïda, però cal no oblidar que l’oïda és la
primera font de la mentida. Precisa que ell és creu totalment el Sr. Fontdevila,
però un bon criteri per poder avaluar tot això seria poder-ho veure, perquè
saben segur que és la primera font de la veritat.
El Sr. Arderiu i Freixa diu, en primer lloc, que no volia fer ús de la paraula,
perquè entenia que el debat en aquests moments estava entrant en una
dialèctica del que passa i el que podia haver estat, i li sembla que això seria
“plorar sobra la llet caiguda”. No obstant això, ha de fer ús de la paraula per
defensar-se d’una sèrie d’atacs o maledicències de les que no es considera ni
mereixedor ni que són justes. Precisa que es refereix al Sr. Eduard Teixeiro,
que respon amb un atac personal al que és una pura crítica política, i això no
és just ni és correcte, més tenint en compte que el GMPP ha procurat tractarlo sempre amb el degut respecte. No li discuteix en cap moment les xifres, les
xifres són les que són i no les que voldrien que fossin, li discuteix la
interpretació que els hi pretén donar i li discuteix les conseqüències que se
n’extreuen. El Sr. Teixeiro diu que el GMPP no té preparació per aquest debat.
Ell diu que potser no, que potser no estan suficientment capacitats ni per
exercir l’ofici de regidor, però sí li dirà una cosa, el Sr. Teixeiro els acusa de
falta rigor i ell creu que la falta de rigor està més en els bancs d’enfront que
no en aquests d’ells. No és rigor anunciar a “bombo i platillo” en campanya
electoral que no s’augmentaran els impostos, i després apujar-los un 7 %. No
és rigor publicar un fulletó que se’n diu “Objectiu 1000 dies” on se’ls anuncia
que els impostos es mantindran al nivell de l’IPC i, per altra banda, publicar un
altre fulletó, aquest ja més seriós i amb caràcter de norma que s’anomena “el
Pla General d’Ordenació Urbana”, on es pretén finançar-lo amb càrrec a
puges impositives. No és rigor parlar de projeccions d’impostos quan s’està
parlant, de vegades, d’impostos de pagament únic, que pagament únic vol dir
que es paguen en una sola vegada i no es poden projectar a final d’any. Per
tot això, reconeix al Sr. Teixeiro que no venia preparat per l’allau de xifres i li
ha estat difícil agafar-les totes al vol, però sí li ha de dir que tampoc no és de
rebut ni és de rigor parlar-los, per exemple, d’una brevetat en els terminis de
pagament de factures i presentar uns decrets on s’estan pagant coses de
l’any 92 i 93. Han procurat fer una crítica política en tot moment constructiva, i
se’ls ha respost amb un atac personal. Creuen que no és just ni s’ho
mereixen.
Intervé l’alcalde i diu que creu que el tema ha estat suficientment debatut i
ampli. De tota manera, farà unes apreciacions. En primer lloc, diu al Sr.
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Arderiu que li dóna la impressió que, en cap moment, el Sr. Teixeiro li ha fet
un atac personal, ha fet una crítica política i els grups poden fer i fan sovint les
crítiques que creuen més oportunes. És una qüestió d’apreciació. Al llarg d’un
debat d’aquestes característiques, en el que parlen d’un any de govern,
evidentment que un balanç sempre hi ha coses positives que s’han fet i s’han
reconegut en la Sala i coses negatives que s’han fet i també s’han reconegut
en la Sala. Una altra cosa és que s’hagin fet amb més o menys èmfasi, depèn
de si és oposició o és govern. Però evidentment, el que és l’acció de govern
durant aquest primer any, ha tingut elements positius i elements negatius. Un
dels elements que s’ha valorat, una mica de passada, però creu que s’ha de
manifestar, és que en aquests moments hi ha un equip de govern que és un
pacte entre tres formacions, des del primer dia han defensat que aquest pacte
representa una pluralitat i representa una diversitat, però és que aquest pacte,
durant aquest any, ha demostrat un grau de cohesió molt important. Grau de
cohesió que, a vegades, la mateixa coalició de Convergència i Unió, en àmbit
nacional, no ha pogut arribar a demostrar.
La política de la ciutat, la política d’aquest govern, ha existit a partir de la
situació real en què es trobava la ciutat després de 8 anys d’un govern de
Convergència i Unió. La política de la ciutat ha servit en aquests moments per
preparar un seguit d’objectius a partir de la situació de les finances municipals,
que és més que evident. Des del govern, i també s’havia manifestat des de
l’oposició, que les finances municipals havien de ser un instrument per
l’Ajuntament, un instrument per l’equip de govern, un instrument per portar a
terme polítiques que afavoreixin l’oportunitat de les persones i, en definitiva,
per tenir una ciutat més amable i per viure-hi millor. Davant la situació de crisi
de totes les Administracions públiques i amb la situació en què es trobava
concretament l’Ajuntament de Manresa, aquest instrument s’ha convertit, els
agradés o no els agradés, de forma indefugible, en un objectiu per part
d’aquest equip de govern. Tenien un Ajuntament amb 1.100 MPTA de dèficit,
tenen ara un Ajuntament amb 890 MPTA de dèficit, i això el Sr. Teixeiro ho ha
reconegut, ha reconegut que hi havia un pressupost que s’havia realitzat
inicialment, que podien haver-hi desviacions, però que era correcte, però
l’equip de govern, amb la seva gestió del segon semestre, ha permès portar
les finances municipals cap a una situació positiva. Davant la situació en què
es troba actualment l’execució del pressupost, possiblement podran acabar el
96 amb notícies positives respecte el que és la reducció del dèficit. Recorda
que apart del dèficit municipal, existeix en aquests moments la Fundació
Assistencial del Bages, que quan van entrar al govern tenia un dèficit de 90
MPTA i possiblement podran dir que a 31-12-96 serà de 20 MPTA menys
aproximadament.
Parla de Promoció Econòmica, de Consell Tecnològic, de si hi creuen o no.
Recorda que a l’acte fundacional del Consell Tecnològic del Bages,
l’Ajuntament havia de fer una aportació de 4 MPTA i no la va fer mai, i aquest
equip de govern l’està fent, perquè en aquell moment, per les circumstàncies
que fossin, no es va fer. Creu que durant aquest any, l’equip de govern ha
demostrat cohesió, ha demostrat pluralitat i ha demostrat diversitat. Han
intentat, i creu que ho han aconseguit, preparar i determinar els objectius que
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volen assolir en aquesta legislatura, dins l’àmbit de promoció econòmica, però
entenent-la no única i exclusivament perquè vinguin empreses, sinó també
entenent aquella part que és la d’economia social, no tan sols promoció
econòmica, sinó també emprenedors. Dins l’objectiu també hi ha Cultura, i
dins la Cultura, ja ho ha manifestat el Sr. Fontdevila, volen renunciar al
concepte assistencial a través de la subvenció, i plantejar un element de
dinamisme; i el dinamisme és contradictori al que és deixar fer, que era una
forma que s’actuava fins ara.
Dins l’àmbit social, s’han marcat l’objectiu del barri antic, i han començat a
avançar amb l’objectiu del barri antic i la seva rehabilitació urbanística i social.
També creuen que han avançat d’una forma important, si bé insuficient, en el
que és el manteniment de la ciutat, perquè creuen que és un dels elements
principals i cabdals.
Juntament amb aquests objectius que han intentat preparar i que han intentat
determinar durant aquesta legislatura, ho han fet amb un model d’actuació,
que passa pel sanejament municipal que manté la capacitat inversora
d’aquesta ciutat i d’aquest Ajuntament amb 940 MPTA aproximadament per
aquest exercici 96, mantenint, a més, tots els serveis d’una forma correcta.
Creu que hi ha hagut diàleg amb la ciutat, no hi ha hagut trencament entre
l’Ajuntament i la Ciutat. Evidentment que es trobaran, no ara, sinó durant els
propers anys, en diferents situacions en què hi hauran acords entre el que és
la ciutat civil i el que és l’Ajuntament, i moments en què no hi haurà acords,
perquè l’equip de govern ha de governar, i governar no vol dir fer el millor
perquè la gent t’estimi, sinó fer el millor perquè has de fer el millor per la gent, i
matisa que això no són paraules seves sinó que són paraules que en el seu
moment va dir Helmut Schmidt. Creu doncs que, amb els clarsobscurs de
qualsevol balanç, hi ha elements positius. Poden dir que han fet un any
positiu, han determinat els objectius, han fet una política de sanejament
important, han mantingut la inversió i, apart d’això, han fet també una política
externa; s’han acostat, s’han assegut més vegades amb Igualada en un any
que en els últims 4 anys; han intentat establir bones relacions amb Igualada,
amb Berga, relacions senzilles si es vol, però creuen que han avançant amb la
voluntat d’introduir Manresa en la dinàmica de ciutats intermitges.
La ciutat funciona. Funciona i funciona molt bé en aquests moments. Els
números que els ha donat el Sr. Teixeiro, d’activitat econòmica, de vehicles
matriculats i de noves construccions, no són números inventats, són balanç de
ciutat; i si es vol, això no és una opció o no és un mèrit que es pugui emportar
el govern, però sí que és un mèrit de la mateixa ciutat, i en aquesta ciutat s’hi
ha de creure. Creu que tots hi creuen, una altra cosa són les lectures que hi
fan. El Sr. Iglesias parlava, i creu que fins a cert punt d’una forma molt
correcta, dels diferents models de creixement que es poden produir dins
l’àmbit immobiliari. Les noves altes que tenen en aquests moments, són per
noves construccions, és pot passejar per la ciutat i veure grues, aquesta ciutat
funciona, i a l’Impost d’Activitats Econòmiques, en aquests moments, tenen
altes. En definitiva, quan fan un balanç a l’Ajuntament, fan un balanç de
govern, però també han de fer un balanç de la ciutat i creu que ha ser positiu,
tenint en compte, com ha dit al principi, que hi ha clarsobscurs, que es poden
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veure coses més positives i coses negatives. Però creu que funcionen i d’una
forma correcta.
Finalment, diu al Sr. Clotet que espera que li hagi agradat el llibre de Baltasar
Gracián. Aprofita per recomanar un altre llibre, de Pascal, “Pensamientos”,
que parla del problema de la contradicció. Creu que també és interessant.
4. ÀREA DE SERVEIS PERSONALS
4.1REGIDORIA-DELEGADA DE CULTURA
4.1.1

ACCEPTAR I CONSIGNAR PRESSUPOSTÀRIAMENT LA
SUBVENCIÓ DE 700.000 PTA, CONCEDIDA PER LA DIPUTACIÓ
DE BARCELONA, PER A L'ORGANITZACIÓ DE LA "FIESTA DE
ANDALUCÍA".

El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que en data 9 de febrer de 1996 es va presentar una instància a la
Diputació de Barcelona sol.licitant subvenció per la celebració a Manresa de la
"Fiesta de Andalucía", sota la iniciativa i coordinació de l'associació cultural
Casa d'Andalucia de Manresa, en la qual l'Ajuntament de Manresa hi
col.labora activament tant amb mitjans materials i tècnics com
econòmicament.
Atès que en data 3 de maig de 1996 la Diputació de Barcelona ens va
comunicar que per Decret de la seva Presidència s'havia concedit una
subvenció a aquest Ajuntament de 700.000,- ptes per als actes del "Dia de
Andalucia".
És pel que, el Regidor-Delegat de Cultura proposa al Ple de la Corporació
l'adopció dels següents

ACORDS

1r.- Acceptar i consignar pressupostàriament com a ingrés la subvenció de
700.000,- ptes. (set-centes mil pessetes), concedides per la Diputació de
Barcelona per a l'organització i celebració de la "Fiesta de Andalucia" a la
ciutat de Manresa.
2n.- Facultar a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la
documentació necessària."

Intervé el Sr. Fontdevila i Subirana i manifesta que és un dictamen de
tràmit, per acceptar una subvenció de 700.000 PTA.
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Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres
presents.

4.2 REGIDORIA-DELEGADA DE SANITAT
4.2.1

RECONEIXEMENT DE CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR
D'HOSPITAL DE SANT ANDREU, PER IMPORT DE 466.002
PTA, PER LES DESPESES DE SUBMINISTRAMENT DEL
SERVEI MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓ FAMILIAR.

El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Degut que l'Ajuntament de Manresa va executar obres necessàries i urgents
en l'edifici del c/Jaume I, número 8, entresòl i durant aquest temps es va
demanar a l'Hospital de Sant Andreu la utilització d'un dels seus locals situats
al c/ Remei de Dalt, amb la finalitat de prestar-hi transitòriament el Servei
Municipal de Planificació Familiar.
L'Hospital de Sant Andreu va donar la conformitat a aquesta utilització, essent
a càrrec de l'Ajuntament les despeses de subministrament del Local.
En conseqüència d'això, el Regidor Delegat de Sanitat que subscriu, proposa
al Ple l'adopció dels següents acords:
"1er.- Reconèixer, a l'emparament d'allò que disposa l'article 23.1 e) del Reial
Decret Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril i 144 de la Llei 39/1988 de 28 de
desembre i 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, un crèdit
extrajudicial a favor de l'entitat que a continuació es relaciona pels deutes
acreditats i informats pel responsable del Servei.
ENTITAT
CONCEPTE
PESSETES
______________________________________________________________
____
HOSPITAL DE SANT Despeses de subminisANDREU
trament del Servei
G-08-453250
Municipal de Planificació
Familiar".

466.002,-

El Sr. Teixeiro i Macipe explica que el 13 de gener de 1995, l’Ajuntament,
degut a unes obres urgents que s’havien de fer a l’edifici Jaume I, 8, on estava
ubicat el Servei Municipal de Planificació Familiar, va sol.licitar a l’Hospital de
Sant Andreu la utilització dels locals situats al carrer Remei. L’Hospital va
autoritzar fer ús d’aquests locals, de forma gratuïta, però atesa l’estructura de
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costos, aquest ús no li hauria d’implicar cap increment en les despeses de
manteniment de l’activitat, les quals anirien a càrrec de l’Ajuntament. Aquest
compromís verbal no es materialitza en cap tipus de documentació escrita i
aquesta és la raó per la qual ara han de reconèixer les despeses de
subministrament d’electricitat i gas natural com a crèdit extrajudicial.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres
presents.
Pel Sr. Alcalde es disposa el debat i votació conjunta dels dictàmens
compresos en els punts 4.2.2 i 4.2.3 de l’ordre del dia.
4.2.2

ATORGAR LA CONCESSIÓ DE DRET FUNERARI SOBRE
DIVERSOS NÍNXOLS DEL CEMENTIRI MUNICIPAL, PER UN
TERMINI DE CINC ANYS PRORROGABLES.

El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Vistes les sol.licituds de concessió de dret funerari per un període de cinc
anys prorrogables, sobre sepultures del Cementiri Municipal.
De conformitat amb l'article 12 del Reglament del Cementiri Municipal i de
Policia Mortuòria que estableix que es podran atorgar concessions de dret
funerari sobre nínxols, limitades en el temps i reduïdes a un període de cinc
anys, prorrogables per períodes de cinc anys, mitjançant el pagament del
cànon que s'estableixi en l'Ordenança Fiscal corresponent; i amb l'article 65
que preveu la petició simultània de la concessió de dret funerari amb la
d'inhumació.
El Regidor Delegat de Sanitat, actuant per delegació del Sr. Alcalde-President
conferida mitjançant decret de 28 de juny de 1995, proposa al Ple de la
Corporació, l'adopció del següent
ACORD
Atorgar la concessió de dret funerari sobre les sepultures i a favor dels
sol.licitants que consten a la relació annexa a aquest dictamen per un termini
de cinc anys prorrogables, amb aplicació del preu públic per utilització
temporal, i a comptar des de la data d'inici de la concessió que consta a la
relació esmentada. ".

4.2.3

ACCEPTAR LA RENÚNCIA A LES CONCESSIONS TEMPORALS
DE DIVERSES SEPULTURES DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.

El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:
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"Vistes les instàncies de renúncia a les concessions temporals de cinc anys,
presentades pels respectius titulars, amb motiu d'haver sol.licitat el trasllat de
les restes contingudes a una altra sepultura.
De conformitat amb l'article 33 del Reglament del cementiri Municipal i de
Policia Mortuòria que estableix que les sepultures o terrenys que no continguin
restes podran ser retrocedits a l'Ajuntament pels seus titulars i que, cas
d'acceptar-se la retrocessió, s'abonarà al titular la quantitat que per a cada any
fixi la corresponent Ordenança Fiscal.
El Regidor Delegat de Sanitat, actuant per delegació del Sr. Alcalde-President
conferida mitjançant decret de 28 de juny de 1995, proposa al Ple de la
Corporació, l'adopció del següent

ACORD
Acceptar la renúncia a les concessions temporals de les sepultures que
consten a la relació annexa a aquest dictamen, formulada pels respectius
titulars, amb efectes des del dia següent a la data de presentació de la
sol.licitud de trasllat de restes i liquidar a favor dels interessats les quantitats
que resultin d'aplicar l'article 33 del Reglament del Cementiri Municipal."
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens compresos en els punts 4.2.2 i
4.2.3, són aprovats per unanimitat dels 25 membres presents.

5. ÀREA DE SERVEIS SOCIALS I POLÍTIQUES D'IGUALTAT
5.1
5.1.1

REGIDORIA-DELEGADA DE SERVEIS SOCIALS
APROVAR EL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE AQUEST
AJUNTAMENT I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER AL
DESENVOLUPAMENT D'UN PLA DE SERVEIS SOCIALS AL
MUNICIPI DE MANRESA, I ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DE
6.000.000 PTA, PER A L'ESMENTAT PLA.

El Secretari dóna compte del dictamen, que transcrit, diu el següent:
"Atès que els Serveis Socials es defineixen com un sistema públic de serveis
que garanteix aquelles prestacions socials tendents a afavorir el ple i lliure
desenvolupament de la personal dins la societat, promoure la seva
participació en la vida ciutadana i en particular col.laborar en la prevenció o
l'eliminació de les causes que condueixen a la seva marginació.
Atesa la necessitat de donar un tractament unitari i coherent a la política de
benestar social de cara a la configuració d'una xarxa pública integrada de
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serveis socials, que sigui un instrument per a la coordinació de la iniciativa
pública i la iniciativa privada i que afavoreixi la promoció dels ciutadans al
municipi de Manresa.
Atesa la iniciativa de la Diputació de Barcelona de coordinar-se amb
l'Ajuntament de Manresa per tal d'elaborar i desenvolupar un pla de serveis
socials al municipi.
Atès el que s'estableix a la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local, a la Llei 8/87, Municipal i de Règim Local de Catalunya, al RDL
781/86, de 18 d'abril, i a la Llei 26/85, de 27 de desembre, de Serveis Socials.
Per tot això, el Regidor de Serveis Socials proposa al Ple de la Corporació
l'adopció dels següents:
ACORDS
1r.- Aprovar el conveni de col.laboració a signar entre aquest Ajuntament i la
Diputació de Barcelona per al desenvolupament d'un Pla de Serveis Socials al
municipi de Manresa, de conformitat amb el text que s'acompanya a
l'expedient.
2n.- Acceptar i consignar pressupostàriament com a ingrés la subvenció
concedida per a l'esmentat Pla, que de conformitat amb el pacte tercer del
conveni que s'adjunta és de 6.000.000'- ptes. (sis milions de pessetes) per a
aquest any 1996.
3r.- Facultar a l'Il.lm. Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació
necessària per portar a terme aquest acord en tots els seus punts."
Intervé el Sr. Mora i Villamate i diu que el Sr. Baltasar Gracián, tant citat en
aquest Ple, aragonès com ell, deia allò de “lo bueno si breve dos veces
bueno”. Llàstima que això no s’hagi tingut en compte en el debat anterior.
Amb aquest dictamen es proposa l’aprovació del conveni de col.laboració
entre l’Ajuntament de Manresa i la Diputació, conveni que ja estava en vigor
anteriorment, i el que fan és renovar-lo. Bàsicament, consisteix en una
aportació econòmica de 6.000.000 PTA pel desenvolupament del Pla de
Serveis Socials, amb un conjunt d’instruments de suport tècnic i
d’assessorament que també estan inclosos en el conveni.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres
presents.
5.1.2

CREAR EL CONSELL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN

Aquest dictamen ha estat debatut i votat a l’inici de la sessió, en atenció al
públic assistent.

91

6 ÀREA D'URBANISME, MEDI AMBIENT I VIA PÚBLICA
6.1 REGIDORIA-DELEGADA D'URBANISME
6.1.1

RATIFICAR EL CONVENI SUBSCRIT PEL SR. ALCALDE I
DIVERSES PERSONES REFERENT
A LA GESTIÓ
URBANÍSTICA DE LA URBANITZACIÓ DELS VIALS
CORRESPONENTS A LA PROLONGACIÓ DEL PASSATGE
CECCHINI I DEL CARRER PARE TORRA.

El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Vist el conveni elaborat entre aquest Ajuntament i els XXX i XXX, XXX i
XXX, XXX, XX i XXX , XX i XXX i XX, X i XXX, així com el senyor XXX
referent a la gestió urbanística de l'urbanització dels vials corresponents a la
prolongació del Passatge Cecchini i del carrer Pare Torra.
Vist que, segons esmenta el conveni, no són objecte d'aquest les facultats
inherents a l'ordenació del territori, sinó simplificar la gestió d'una ordenació
territorial prèviament definida per l'Ajuntament en el marc de l'elaboració dels
treballs de revisió del Pla general, actualment en curs.
Atès el principi de llibertat contractual en el sentit de que l'Administració pot
assumir qualsevol obligació que no resulti contrària a l'ordenament jurídic,
sense que es constati l'existència d'infraccions d'aquest en el conveni.
Atès que el compliment d'aquestes condicions no comporta cap càrrega
econòmica per l'Administració municipal.
Vist l'informe emès pels serveis jurídics municipals manifestant que no existeix
inconvenient legal amb la signatura del conveni.
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer majoritari dels
membres que componen la Comissió municipal informativa d'Urbanisme, Medi
Ambient i Via Pública, ha de proposar al Ple municipal que sigui adoptat el
següent
ACORD

RATIFICAR el conveni subscrit pel Senyor Alcalde i els XXX i XXX, XXX i
XXX, XXX, XX i XXX , XX i XXX i XX, X i XXX , així com el senyor XXX
referent a la gestió urbanística de l'urbanització dels vials corresponents a la
prolongació del Passatge Cecchini i del carrer Pare Torra".
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El Sr. Garcia i Comas manifesta que aquest conveni ve generat per una
modificació que es va fer en el Pla General. És una unitat d’actuació que es va
modificar en el Pla a canvi d’uns avals que van presentar els propietaris que
estan inscrits en aquest conveni.
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 25 membres
presents.
L’Alcalde disposa el debat i votació conjunta dels dictàmens compresos en els
punts 6.1.2 i 6.1.3 de l’ordre del dia.

6.1.2

APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE D'URBANITZACIÓ
CARRER MESTRE ALBAGÉS XAMFRÀ PASSATGE PADRÓ.

* Alguns noms i dades personals s’han omès en aplicació a la Llei de Protecció de dades

El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Vista la instància presentada en aquest Ajuntament, en data de 12 de febrer
de 1996 i registre municipal d'entrada núm. 3.965, per part de la societat
"CONSTRUCCIONS EFMA, S.L.", representada pel senyor XXX, demanant la
tramitació i aprovació del projecte d'urbanització anomenat “Urbanització
carrer Mestre Albagés xamfrà Passatge Padró”, amb visat col·legial núm.
96001358.
Vista la documentació complementària presentada per l'Arquitecte autor del
projecte d'urbanització, senyor Josep Lluís Pastor Solernou, en data de 3
d'abril de 1996 i registre municipal d'entrada núm. 8.604, esmenant aquest.
Vist el text refós presentat també per l'Arquitecte autor del projecte
d'urbanització, senyor Josep Lluís Pastor Solernou, en data de 9 de maig de
1996 i registre municipal d'entrada núm. 11.876 substituint els anteriors.
Vist l'informe emès pels serveis tècnics municipals de la unitat de
planejament, manifestant:
a) Que les alineació del projecte d'urbanització pel que fa al Passatge Padró
s'ajusten a les directrius del Pla general d'ordenació urbana.
b) Que les alineacions del projecte d'urbanització en relació al carrer Mestre
Albagés no s'adequen a les previsons del vigent Pla general, preveientse una amplada de 13 metres no ajustada als 14 metres definits en el
pla.
c) Que la solució de les rasants del Passatge Padró no s'ajusten a les
determinacions del Codi d'Accessibilitat de Catalunya, donat que la
formalització d'aquest passatge amb escales suposa un inconvenient a
l'accessibilitat i utilització per part de persones amb mobilitat reduïda.
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Vist que l'esmentat informa finalitza, en qualsevol cas, informant
favorablement el projecte d'urbanització, considerant que s'ajusta a les
previsions de la revisió del Pla general provisionalment aprovada.
Vist l'informe emès pels serveis jurídics municipals manifestant:
a) Que l'article 27 .1 i .2 del Decret legistatiu 1/1990, de 12 de juliol, de refosa
dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, disposa:
“1 Els Projectes d'Urbanització són projectes d'obres que tenen per
finalitat portar a la pràctica els plans Generals Municipals en el sòl urbà,
els plans parcials i, en el seu cas, les Normes Complementàries i Subsidiàries
del Planejament.
No podran contenir determinacions sobre ordenació ni règim del sòl i de
l'edificació, i hauran de detallar i programar les obres que comprenguin amb la
precisió necessària perquè puguin ser executades per un tècnic diferent de
l'autor del projecte.
2 Els Projectes d'Urbanització no podran modificar les previsions del Pla que
desenvolupen, sense perjudici que puguin efectuar les adaptacions
exigides per l'execució material de les obres”.
b) Que, en tant que el projecte d'urbanització presentat no s'ajusta a les
alineacions fixades pel vigent Pla general procedeix la seva denegació.
c) Que, igualment, procedeix la denegació del projecte d'urbanització per no
ajustar-se a les determinacions del Codi d'Accessibilitat de Catalunya.
d) Que l'article 120 .3 del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, de refosa
dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, disposa:
“Els propietaris del sòl urbà hauran de:
Cedir gratuïtament i obligatòriament als ajuntaments respectius els
terrenys que, reservats pels plans d'urbanisme, ja estiguin al servei
general de tota la població, o al servei del districte, polígon o unitat
d'actuació, estiguin destinats a jardins, places i centres docents i
assistencials quan aquests sòls vinguin reservats pels plans en el marc
d'una
unitat
d'actuació
delimitats
expressament
en
el
planejament.Igualment la cessió per a carrers i vies és gratuïta i
obligatòria i ha de ser executada prèviament a l'edificació. L'obertura i
ampliació de vials sobre solars o edificis en nuclis urbans comporta
idèntica cessió quan aquesta és compensada per les condicions
d'edificació diferencials previstes pels plans.
- Costejar la urbanització.
- Edificar els solars quan el Pla així ho estableixi dins el termini que aquest
assenyali, o, en el seu defecte, en els terminis fixats en aquesta Llei”.
e) Que, en el seu cas, amb caràcter previ a les obres d'edificació i/o fins i tot
de les obres d'urbanització i per tal de garantir el resultat final
d'aquestes, resultaria procedent demanar al propietari, amb caràcter
previ a l'inici de les obres, la cessió de la totalitat de terrenys destinats a
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vialitat i afectats per l'execució
contemplades en el projecte.

de

les

obres

d'urbanització

Vist que l'informe proposa doncs la denegació de la tramitació del projecte
d'urbanització per considerar que aquest no s'ajusta al planejament general
vigent en el municipi, de conformitat a l'article 27 del Decret legislatiu 1/1990,
de 12 de juliol, i que incompleix les determinacions del Codi d'Accessibilitat de
Catalunya.
Vista la complexa situació del carrer Mestre Albages, destinat en part a
equipament escolar malgrat la seva qualificació com a vial en el Pla general i
considerant que resulta necessari trobar una fòrmula de solució que permeti la
satisfacció de l'interès públic (continuació de l'activitat escolar i obertura d'un
nou vial) juntament amb els legítims interessos de la propietat privada
(realització de les obres d'urbanització per a dotar als terrenys contemplats
com edificables en el planejament general de la condició de solar).
Vist que aquesta finalitat pot aconseguir-se mitjançant la presentació d'un
calendari d'execució de les obres que no limiti ni impossibiliti el
desenvolupament de la tasca escolar, justificant el dia i les hores de trànsit per
les instal·lacions escolars i fora dels horaris destinats a aquesta activitat.
Vist que el projecte d'urbanització presentat, si bé no s'adequa a les previsions
del vigent Pla general, si s'ajusta a les determinacions de la revisió del Pla
general provisionalment aprovada i que la solució buscada per la revisió del
Pla general, i seguida pel projecte d'urbanització, és més respectuosa amb la
realitat d'usos existent en aquest sector i amb les preexistències que cal
respectar.
Vist que cal garantir una correcta execució total de les
necessari que la promoció de l'urbanització disposi de
afectats pel projecte d'urbanització i que la cessió
l'Administració resulta obligatòria en aplicació de la
vigent.

obres, pel que resulta
la totalitat de terrenys
de vials a favor de
legislació urbanística

El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer favorable dels
membres que composen la Comissió Municipal informativa d'Urbanisme, ha
de proposar que pel Ple Municipal siguin adoptats els següents

ACORDS
1r.-APROVAR INICIALMENT, EL PROJECTE D'URBANITZACIÓ ANOMENAT
“URBANITZACIÓ CARRER MESTRE ALBAGÉS XAMFRÀ PASSATGE PADRÓ”,
presentada per part de la societat "CONSTRUCCIONS EFMA, S.L.",
representada pel senyor XXX amb un pressupost general de cinc milions vuit-
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centes mil pessetes (5.800.000 ptes.), de conformitat amb el que es preveu en
els articles 27 i 64 del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual fou
aprovada la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria
urbanística.
2n.- Exposar al públic, durant el termini de vint dies, el projecte
d'urbanització inicialment aprovat en l'apartat precedent, mitjançant la
publicació de l'anunci adient en el Butlletí oficial de la província i en un dels
diaris de major circulació en aquesta, de conformitat al que es preveu a
l'article 64 .1 del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, redactat segons
Decret legislatiu 16/1994, de 26 de juliol, d'adequació a la Llei 30/1992, de 26
de novembre.
3r.- Significar a la promoció del projecte d'urbanització que, amb caràcter
previ a l'aprovació definitiva d'aquest, caldrà presentar un calendari d'execució
de les obres justificatiu de que aquestes no perjudicaran el normal
desenvolupament de l'activitat escolar afectada pel projecte d'urbanització, o
qualsevol altra solució que permeti la continuïtat de la tasca escolar.
4t.- Significar a la promoció del projecte d'urbanització que, en el seu cas i
previ compliment del requisit exposat en el paràgraf anterior, l'aprovació
definitiva del projecte d'urbanització incorporarà la condició de cessió gratuïta
a favor de l'Ajuntament de la totalitat de terrenys afectats per les obres
d'urbanització amb caràcter previ a l'inici de les obres d'urbanització".

6.1.3

APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE
MILLORA DEL TERRENY AL CARRER ARQUITECTE
MONTAGUT.

El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès el projecte d'urbanització redactat pels serveis tècnics de l'INSTITUT
CATALÀ DEL SÒL, anomenat PROJECTE DE MILLORA DEL TERRENY AL
CARRER ARQUITECTE MONTAGUT A MANRESA, amb un pressupost
general de 40.293.600 pessetes.
Atès l'informe emès pels serveis jurídics municipals que s'adjunta al present
Dictamen, proposant la seva aprovació en els termes contemplats en la
legislació urbanística vigent.
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer favorable dels
membres que composen la Comissió Municipal informativa d'Urbanisme, ha
de proposar que pel Ple Municipal siguin adoptats els següents

ACORDS
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1r.- APROVAR INICIALMENT, el projecte d'urbanització redactat pels serveis
tècnics de l'INSTITUT CATALÀ DEL SÒL, anomenat PROJECTE DE
MILLORA DEL TERRENY AL CARRER ARQUITECTE MONTAGUT A
MANRESA amb un pressupost general de quaranta milions dues-centes
noranta-tres mil sis-centes pessetes ( 40.293.600 ptes.), de conformitat amb el
que es preveu en els articles 27 i 64 del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de
juliol, pel qual fou aprovada la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en
matèria urbanística.
n

2 .- Exposar al públic, durant el termini de vint dies, el projecte d'urbanització
inicialment aprovat en l'apartat precedent, mitjançant la publicació de l'anunci
adient en el Butlletí oficial de la província i en un dels diaris de major circulació
en aquesta, de conformitat al que es preveu a l'article 64 .1 del Decret
legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, redactat segons Decret legislatiu 16/1994, de
26 de juliol, d'adequació a la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
3r

.- SIGNIFICAR QUE, de no formular-se reclamacions i al·legacions durant el
període d'informació pública, EL PROJECTE D'URBANITZACIÓ QUEDARÀ DEFINITIVAMENT APROVAT, de forma automàtica, sense requerir nou acord exprès, amb
efectes des del dia hàbil següent al de finalització del període d'informació
pública".
Intervé el Sr. Garcia i Comas i diu, pel que respecte al 6.1.2, que és un
projecte d’urbanització que afecta davant de l’escola Sant Ignasi, cantonada
amb el Passatge Padró. Tal com s’exposa en el dictamen, es qüestiona el
compliment del vigent Pla General, però segons les alineacions que estan ja
exposades en aquest projecte d’urbanització sí que compleix les previsions de
la revisió del Pla General aprovada provisionalment. És un projecte
d’urbanització necessari per fer unes obres d’edificació d’una construcció
residencial. Si es fixen en el tercer punt de l’acord, veuran que es té cura que
l’execució d’aquestes obres d’urbanització no perjudici l’activitat escolar de
l’escola Sant Ignasi. En el punt quart s’incorpora una qüestió sobre la cessió
gratuïta dels terrenys a l’Ajuntament, és a dir, tot el que afecta aquest projecte
d’urbanització són terrenys que s’han de cedir prèviament a l’Ajuntament.
Pel que fa al dictamen 6.1.3, el Sr. Garcia diu que és referent a tot el projecte
de millora del terreny del voltant de l’Arquitecte Montagut. Recorda que a
aquest carrer hi havia un problema, i és que el terreny no tenia la solidesa
suficient i el que planteja el projecte que porten a aprovació és recuperar una
solidesa de terreny que sigui capaç de poder suportar el carrer que va a
sobre.
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens compresos en els punts 6.1.2 i
6.1.3, són aprovats per unanimitat dels 25 membres presents.
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6.1.4

APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE D'ORDENACIÓ DE LA
PLAÇA SANT DOMÈNEC.

El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Vist el projecte d'obra municipal ordinària anomenat “PROJECTE
D'ORDENACIÓ DE LA PLAÇA SANT DOMÈNEC” (ref.: 30/96), amb un
pressupost general de quaranta-vuit milions quatre-centes seixanta-nou
mil vuit-centes quaranta-set PESSETES (48.469.847,- pts)
Vist l'informe emès per l'Arquitecte autor del projecte manifestant que el
projecte d'obra municipal ordinària ha de qualificarse com “obra de reforma”,
considerant que, en funció del seu objecte i naturalesa, l'obra consisteix en
una millora, modernització i adequació d'un bé immoble existent, i que el
projecte comprén tots els elements necessaris per assolir el fí proposat.
Atès que l'article 37 .1 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens
locals, aprovat per Decret 179/95, de 13 de juny, disposa que “la tramitació
dels projectes d'obres locals ordinàries s'ha d'ajustar al procediment següent:
a) Acord d'aprovació inical; b) Informació pública i notificació individual, si
s'escau; i c) Aprovació definitiva”, així com l'article 37 .2 i següents de
l'esmentat Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
Atès que l'article 38 .1 del mateix Reglament disposa que “l'aprovació del
projectes d'obres ordinàries correspon als diferents òrgans dels ens locals,
segons la distribució de competències en matèria de contractació que
estableix l'article 264 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,...”,
corresponent al Ple municipal aquesta competència contractual.
Vist l'informe emès pels serveis jurídics municipals, que s'adjunta en aquest
Dictamen, proposant l'aprovació del projecte indicat.
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer majoritari dels
membres que componen la Comissió municipal informativa d'Urbanisme, Medi
Ambient i Via Pública, ha de proposar al Ple municipal que siguin adoptats els
següents

ACORDS

1r.- APROVAR INICIALMENT el projecte d'obra municipal ordinària anomenat
“PROJECTE D'ORDENACIÓ DE LA PLAÇA SANT DOMÈNEC” (ref.: 30/96),
amb un pressupost general de quaranta-vuit milions quatre-centes
seixanta-nou mil vuit-centes quaranta-set PESSETES (48.469.847,- pts), de
conformitat al que disposa l'article 37 del Reglament d'obres, activitats i ser-
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veis dels ens locals, aprovat per Decret 179/95, de 13 de juny, i DISPOSAR
LA SEVA EXPOSICIÓ A INFORMACIÓ PÚBLICA en el tauler d'anuncis de
l'Ajuntament per un termini de trenta dies, durant els quals es poden formular
reclamacions i al·legacions, amb notificació individual a les persones
afectades per l'execució del projecte, en el seu cas.
2n.- SIGNIFICAR QUE, de no formular-se reclamacions i al·legacions durant el
període d'informació pública, EL PROJECTE QUEDARÀ DEFINITIVAMENT
APROVAT, de forma automàtica, sense requerir-se nou acord exprès, amb
efectes des del dia hàbil següent al de finalització del període d'informació
pública.
3r.- PUBLICAR L'APROVACIÓ DEFINITIVA del projecte al Butlletí oficial de la
província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler municipal
d'anuncis, en compliment de l'article 38 .2 del Reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/95, de 13 de juny".
Intervé el Sr. Garcia i Comas i manifesta que en aquest projecte hi tenen
confiades unes certes expectatives i esperances perquè els ajudi a regenerar
tot l’entorn del barri antic. És un projecte en el qual des del departament si ha
posat una certa cura, que és interessant que tots els regidors coneguin.
Aquest projecte, respecte de l’anterior, tal com el tenen aquí (el Sr. Garcia fa
una explicació gràfica), abraça des del Conservatori fins a Can Jorba i fins a
Ca La Buressa. La proposta que tenen presentada a la Generalitat i que
presenten en aquest Ple, és el projecte d’urbanització que es delimitaria per la
Muralla, la prolongació del carrer del Born i les escales del Mestre Blanch. La
resta seria un projecte, que el tornaran a veure en una segona fase, però el
pressupost dels 48 MPTA que s’exposen en aquest Ple, és aquesta part
interior. El projecte de Sant Domènec ha d’ajudar a compensar tota l’operació
que s’està projectant a través del carrer de la Mel i a través de la fàbrica
Balcells. És un projecte que se situa en un entorn entremig del barri antic i de
l’eixample del s. XIX-XX de la ciutat. És un projecte no tant de centre de ciutat,
segurament el centre de la ciutat el tenen situat en un altre entorn, és un
projecte que l’entenen més situat en el barri antic. Com deia abans, les
expectatives que tenen és que serveixi per regenerar tot el teixit del barri antic.
Tal com ha estat dissenyada la proposta, el que fa és retallar l’edifici del
Conservatori, ocupar la part del quiosc de diaris, l’edificació que tenen al
costat i tot el que queda construït sobre el refugi antiaeri. Aquest projecte està
pensat perquè s’emmarqui en tot l’entorn de comunicació del carrer del Born,
Passeig de Pere III i, en un futur, el carrer Guimerà. Aquest espai que deixa
lliure al davant fomenta la circulació en diagonal de la plaça i genera diferents
espais, un espai entre la prolongació del carrer Born i el carrer Nou, i un espai
per les grans manifestacions ciutadanes, com les sardanes, un espai que
també arriba de les edificacions actuals de la prolongació del carrer Born fins
al Conservatori; per tant, quan es faci en tota la seva fase, s’obtindrà una
amplitud de plaça molt més gran que l’actual, i això significa que el trànsit de
sortida del carrer Born, serà restringit i haurà de desviar-se cap a Mestre
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Blanch i Jaume I. Aquí es genera un espai que ve reforçat per les escalinates
situades a la vora del quiosc de diaris que cal reconstruir i és un espai més
per descans, reforçat amb la idea d’una làmina d’aigua, que és una petita
bassa aixecada uns 70 cm. on hi ha tota una sèrie de brolladors que fan
soroll, una mica per mantenir aquest aspecte de zona més tranquil.la en
aquest espai vora del Conservatori. Hi ha uns arbres i uns bancs situats per
fer ombra en aquest espai d’estar, una font i tot el que seria a sobre del refugi,
està acabat amb gespa. Hi ha unes seqüències que es munten amb diferents
pedres, com paper pautat, es van assenyalant els diferents paviments, l’un és
un paviment de formigó i l’altre és una peça de pedra natural, més o menys
tallada d’una manera petita, però que va fent seqüències de diferents línies
per marcar un pautat. El tipus d’arbre diu que serà petit s’ha estudiat el tipus
de fulla que fan a la tardor perquè donin unes combinacions de diferents
efectes en tota la plaça. Són els mateixos arbres que hi ha al carrer Guimerà,
d’una tonalitat vermella. Els de la plaça seran els til.lers que donen una certa
aroma i una fulla amb una coloració determinada. En d’altres fases està
prevista la prolongació del carrer Born, davant del Banc Central, i el que
conformaria l’espai de l’actual plaça Fius i Palà; aquesta plaça està pensada
amb diferents terrasses per tal de permetre una col.locació de diferents bancs
i que es pugui descansar. S’ha projectat unes escales i una sèrie de grades
per asseure’s i mirar el trànsit de la Muralla, si això els complau. Tot el que
seria la il.luminació, és una farola vertical i molt alta, és una farola senzilla, que
és la que tenen situada al Parc de la Seu.
S’haurà de reconstruir la sortida d’emergència del Teatre Conservatori i fer
tota una façana baixa.
Intervé el Sr. Javaloyes i Vilalta i manifesta que el dictamen que es porta
avui a aprovació fa referència a una part de la plaça, i el Sr. Garcia ha explicat
tota la plaça, quant la segona fase d’aquesta plaça encara està per veure si
realment es pot dur a terme, o no, si hi ha finançament o no, tot i que s’ha de
suposar que sí. El dubte que té és que el Sr. Garcia diu que remodelen
aquesta plaça per un concepte que ell no havia entès així, que és per
regenerar el barri antic. En tot cas, diria que el que estan fent és remodelar
una plaça que està vella, que està caduca i que té un estat degradant, però el
barri antic de veritat, el barri antic que està afectat, el barri antic que necessita
inversió immediata, ni li va ni li ve la plaça Sant Domènec. Així no poden
començar a regenerar el barri antic de la ciutat. Si l’equip de govern diu que
vol remodelar la plaça Sant Domènec, doncs perfecte, ho entén, però que no
se li digui que vol regenerar el barri antic, tal com ha dit el Sr. Garcia, com si
això fos el pulmó que generaria la remodelació de tot el barri antic o es
pretengués que, a partir d’aquí, el barri antic es remodeli de tal manera que
els seus problemes socials i altres, que són molts i de molt caire, tal és com va
descobrir en l’informe que es va realitzar en el Pla Barreres, són de tal calibre
que no poden dir que aquest sigui precisament el punt de partida per
regenerar el barri antic. Tampoc no entenen que si aquí el que han de fer és la
primera fase, se’ls vingui a dir que el que vénen a aprovar és tot el conjunt.
Fins i tot té el dubte de si el GMPP dóna suport a aquesta iniciativa. Venien
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amb la idea clara de donar suport a aquest dictamen perquè és una primera
fase, s’ha de remodelar una plaça que està malmesa, que està malament, i
creuen que l’espai és l’adient i el necessari s’ha de fer, però amb l’explicació
que els ha donat el Sr. Garcia, no saben fins a quin punt això correspon amb
el que entenien fins ara. És per tot això que el plantejament del vot favorable
del GMPP passarà, per no dir que van en contra de la remodelació de la plaça
ni en contra de la hipotètica regeneració del barri antic, per l’abstenció.
El Sr. Oms i Pons creu que s’han de felicitar. La plaça Sant Domènec és una
qüestió que la ciutat demana i que al grup de CiU li hagués agradat molt de
fer. Ha arribat una subvenció, ha arribat un ajuts, creu que si poden tornar-se
a repetir aquests ajuts la plaça s’acabarà. Veuen amb molta satisfacció i amb
una gran alegria que es tiri endavant, és un anhel que tenia el seu grup, el que
passa és que no van tenir els diners.
També s’ha de dir que fent aquesta plaça, renuncien a fer-hi un aparcament a
sota. Creu que s’hauria de pensar en la necessitat de fer l’aparcament de la
Plaça Reforma, com a qüestió substitutòria i per posar un aparcament a la
perifèria. Aquesta és una qüestió que posen a la consideració de l’equip de
govern. No obstant això, el vot del seu grup serà favorable.
El Sr. Garcia i Comas aclareix que ara el que aprovaran és la primera fase,
que és estrictament la part que estava ocupada per l’església de Sant Pere
Màrtir; això costa 48.469.847 PTA. En successives fases s’anirà completant
aquest projecte, però el que aproven ara és la primera fase.
Quant a la rehabilitació, explica que no es fa sinó hi ha una certa inversió en el
que és la urbanització. Aquí estan en el punt d’entrada del barri antic, on es
relaciona la part vella amb la part nova. Evidentment, amb la plaça Sant
Domènec sol, no hi haurà rehabilitació, però aquest sí que ha de ser un punt
entrada, on des del carrer Sant Tomàs estan sobre el carrer de la Mel, on
tenen bona connexió amb l’Alfons XII i on poden anar guanyant mica a mica
aquest espai, i alhora que introdueixen aquest concepte d’usar l’espai públic,
també entenen que el que estan fent són importants millores perquè quan es
faci la plaça Gispert, o es facin les millores en el carrer Cirera, el fet que
estigui urbanitzat Sant Domènec, sempre serà en benefici de la urbanització
d’aquest entorn, és a dir, la urbanització de Sant Domènec ha de produir
dinàmica favorable a la urbanització interior. També en el Pla Barreres, quan
es porti en aquest Ple, veuran quines són les modificacions que s’han introduït
de cara a obtenir una millor i més eficaç rehabilitació del barri antic.
Pel que fa al tema de l’aparcament que exposava el Sr.Oms, el Sr. Garcia diu
que té tota la raó, el fet que no hi hagi aquest aparcament aquí vol dir que han
de buscar uns aparcaments que estiguin a la corona exterior de la ciutat, i el
de la plaça de la Reforma és un dels aparcaments possibles que cal per
reforçar tota aquesta zona. S’està treballant en això.
El Sr. Javaloyes i Vilalta diu que una vegada el Sr. Garcia els ha aclarit que
no es tracta que amb aquesta plaça Sant Domènec es faci la regeneració del
barri antic, el GMPP rectifica la seva postura de vot, i votarà afirmativament.
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Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres
presents.
6.1.5

RECEPCIÓ DEFINITIVA DE LES OBRES D'URBANITZACIÓ
DELS ACCESSOS A L'EQUIPAMENT COMERCIAL.

El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Vistos els escrits presentats en aquest Ajuntament per part de la societat
mercantil “SUMMA, SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSULTORES, S.A.” (els dies 23
de gener i 29 de febrer de 1996), en tant que empresa encarregada de la
Direcció Facultativa de les obres d'urbanització dels accessos a l'equipament
comercial, així com per part de l'entitat “CENTROS COMERCIALES PRYCA, S.A.”
proposant la recepció definitiva de la indicada obra d'urbanització, en tant que
promotora d'aquesta.
Vist l'informe emès pels serveis tècnics municipals manifestant que “els
treballs portats a terme per OBRAS, CAMINOS Y REDES, S.A. s'han realitzat
correctament, d'acord amb els informes de la Direcció Facultativa de l'obra a
càrrec de SUMMA, Servicios de Ingenieria y Consultores S.A.”.
Vist l'informe emès pels serveis jurídics municipals proposant l'adopció d'un
acord acceptant les peticions formulades per les societats “SUMMA,
SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSULTORES, S.A.” i “CENTROS COMERCIALES
PRYCA, S.A.” procedint a la recepció definitiva de les obres d'urbanització
dels accessos a l'equipament comercial.
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer majoritari dels
membres que componen la Comissió municipal informativa d'Urbanisme, Medi
Ambient i Via Pública, ha de proposar al Ple municipal que sigui adoptat
l'acord següent

ACORDS
ACCEPTAR LES PETICIONS formulades per les societats “SUMMA, SERVICIOS DE
INGENIERIA Y CONSULTORES, S.A.” i “CENTROS COMERCIALES PRYCA, S.A.”
PROCEDINT A LA RECEPCIÓ DEFINITIVA de les obres d'urbanització dels accessos
a l'equipament comercial”.
El Sr. Garcia i Comas explica que hi ha els informes favorables i és la
recepció definitiva de les obres d’accés a l’equipament comercial.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres
presents.
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7. ÀREA D'HISENDA I ADMINISTRACIÓ
7.1CONCERTAR UNA OPERACIÓ DE TRESORERIA AMB BANCO
ESPAÑOL DE CRÈDITO S.A., PER UN IMPORT DE 300.000.000 PTA, I
APROVAR LA MINUTA DE PÒLISSA DE CRÈDIT CORRESPONENT.
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:

En previsió de les dificultats de Tresoreria que es puguin presentar en els
propers mesos,i vist l’informe del Sr. Tresorer que figura en l’expedient,
aquesta Comissió d'Hisenda considera oportú recórrer a Operacions de
Tresoreria, de conformitat amb allò que disposen els articles 52 i 180 de la Llei
39/1988 de 28 de desembre, i a tal efecte proposa al Ple de la Corporació
l'adopció dels següents acords:
1r.- Concertar a l'amparament del que disposen els articles 52 i 180 de la Llei
39/1988 de 28 de desembre i sense afectar recursos específics per a la seva
devolució, una operació de tresoreria amb Banco Español de Crédito, S.A.,
per un import de TRES-CENTS MILIONS (300.000.000) de pessetes, amb les
següents condicions:
Tipus d'interès: Variable. Mibor a 90 dies, més un diferencial del 0'12%,amb
revisió trimestral (tipus mig publicat en el Butlletí de la Central d’anotacions del
Banc d’Espanya el dia anterior hàbil a la data de començament de cada
període d’interès),amb interès total trimestral estimat del 7'58%.
Data de venciment: Dotze mesos a comptar de la data de la signatura de la
pòlissa o contracte.
Interès de demora: Interès nominal aplicable més un quatre per cent,
previsiblament, del 11,58% .
2n.- Amb la concertació de l'operació que es proposa, no s'ultrapassa el límit
fixat per l'article 52 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre, reguladora de les
Hisendes Locals.
3r.- Aprovar la minuta de pòlissa de crèdit que s'adjunta al present Dictamen.
4t.- Notificar a la Direcció General de Política Financera de la Generalitat de
Catalunya, en el termini dels primers deu dies del mes següent al de la
formalització de la present operació, el model C.T. Operació de Tresoreria; tot
això segons el què disposa l’Ordre del Departament d’Economia i Finances,
de 21 de març de 1995, sobre desplegament del Decret 94/1995, de 21 de
febrer, en matèria de tutela financera d’Ens Locals.
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5è.- Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura dels documents necessaris per a
la formalització de l'operació.”
Intervé el Sr. Teixeiro i Macipe i manifesta que en data 25 de maig de 1996,
va vèncer l’operació de tresoreria que, per import de 300.000.000 tenia
concertada aquest Ajuntament amb el Banc de Sabadell. El març del 96 va
vèncer una altra operació de tresoreria amb la Caixa d’Estalvis de Manresa,
que no fou necessari renovar i, conseqüentment, es cancel.là, disminuint
l’endeutament en operacions de tresoreria en aquests 150.000.000.
Evidentment, com a conseqüència del dèficit pressupostari, aquesta operació
del Banc de Sabadell, és precís renovar-la. Amb les corresponents ofertes en
sobre tancat, s’ha escollit la que oferia majors avantatges, l’entitat ha estat el
Banco Español de Crédito, l’import 300.000.000, l’interès variable Mibor
trimestral + 0,12, amb revisió trimestral i les comissions sense cap tipus de
comissió. Com és la primera operació que es concerta en aquest exercici,
estan per sota del 35% dels ingressos liquidats que preveu l’art. 52 de la Llei
39/88. Com a coneixement, diu que el total de les operacions de tresoreria,
amb aquesta renovació, és de 725 milions, front als 875 milions de l’exercici
anterior.
Intervé el Sr. Javaloyes i Vilalta i diu que veuen un dictamen que els parla
de “en previsió de les dificultats de Tresoreria que es puguin presentar en els
propers mesos ...” quan no fa ni 1 hora que se’ls deia que aquí tenen molts
ingressos, les perspectives són molt fructíferes, etc. Així es podria dir que “en
previsió dels ingressos que pugui haver-hi en els propers mesos, es redueixen
despeses i no demanen tants crèdits”. Es pregunta fins on arriba la rigorositat,
la seriositat, fins a quin punt hi ha coherència. Tot i així, en aquests aspectes,
el GMPP sempre s’ha abstingut, perquè és voluntat d’aquest grup no posar
traves al bon funcionament de l’administració municipal.
Intervé el Sr. Oms i Pons i diu que votaran favorablement aquest dictamen.
Felicita al Sr. Teixeiro perquè aquest Mibor + 0,12 és molt bona gestió; n’ha
vist al Mibor sol, però això ja és molt exagerat.
El Sr. Teixeiro i Macipe diu que, evidentment, el Mibor + 0,12 és bo, el Mibor
+ 0,10 és bo, com fou l’última que va renovar i, indubtablement, són millors
que el Mibor + 0,35 que renovava el grup de CiU. L’Ajuntament de Manresa
no ha conegut mai una pòlissa de crèdit amb Mibor + 0,10. Sempre ha tingut
Mibor + 0,35.
Pel que fa a la intervenció del Sr. Javaloyes, diu que el GMPP està en una
línia d’ignorància absoluta dels temes. Ha intentat explicar que hi havia 875
milions en pòlisses de Tresoreria i ara n’hi ha 150 milions menys, s’ha millorat
la situació. En el moment en que no ni hagi dèficit, lògicament, les operacions
de tresoreria aniran disminuint d’una forma progressiva. Això és elemental.
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Sotmès el dictamen a votació, s’aprova 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’art. 47.3.g) de la Llei 7/1985 i l’art. 112.3.i) de la Llei
8/1987, es declara aprovat el dictamen esmentat.
7.1.1

REGIDORIA-DELEGADA D'HISENDA

7.1.1

DICTAMEN CONJUNT DEL REGIDOR-DELEGAT D'HISENDA I
DEL REGIDOR-DELEGAT D'URBANISME SOBRE ALTERACIÓ
DE LA QUALIFICACIÓ JURÍDICA D'UNA PORCIÓ DE TERRENY
QUE FORMA PART DE L'IMMOBLE MUNICIPAL CONEGUT
COM COL.LEGI PUIGBERENGUER, SITUAT AL C/ NÚRIA, S/N.

* Alguns noms i dades personals s’han omès en aplicació a la Llei de Protecció de dades

El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que per decret de l'alcalde-president dictat en data 14 de febrer de 1996
es va incoar expedient de desafectació al servei públic de la següent porció de
terreny (s'acompanya plànol):
- Porció de terreny, d’una superfície aproximada de 84 m2, de forma
rectangular i que confronta al nord, amb finca propietat del Sr.
XXX; al sud i a l'oest, amb finca de l'Ajuntament de Manresa,
camp de futbol Puigberenguer, i a l’est amb l’esmentada finca de
l'Ajuntament i la finca del Sr. XXX i XXX.
Atès que aquesta porció de terreny forma part de l'immoble municipal conegut
com Col.legi Puigberenguer, situat al C/Núria s/n, el qual figura al full número
112.a.16 de l'Inventari General consolidat de béns, drets i obligacions de
l'Ajuntament de Manresa, amb la qualificació jurídica de bé de domini públic
adscrit al servei públic.
Atès que el decret a què fa referència el 1r. paràgraf també contenia l'obertura
d'un tràmit d'informació pública per un termini de 15 dies, i que segons el
certificat expedit pel Sr. secretari general, durant el termini d'informació pública
no s'ha presentat cap reclamació o al.legació a l'expedient.
Vist l'informe emès per l'arquitecte municipal i pel TMG de Contractació i
Patrimoni.
De conformitat amb els articles 20 i següents del Reglament de patrimoni dels
ens locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d'octubre, el regidor-delegat
d'Hisenda i el regidor-delegat d'Urbanisme proposen al Ple l'adopció del
següent
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ACORD

PRIMER.- Alterar la qualificació jurídica de la següent porció de terreny:
- Porció de terreny, d’una superfície aproximada de 84 m2, de forma
rectangular i que confronta al nord, amb finca propietat del Sr.
XXX; al sud i a l'oest, amb finca de l'Ajuntament de Manresa,
camp de futbol Puigberenguer, i a l’est amb l’esmentada finca de
l'Ajuntament i la finca del Sr. XXX i XXX.
Forma part de l'immoble municipal conegut com Col.legi Puigberenguer,
situat al C/Núria s/n, el qual figura al full número 112.a.16 de l'Inventari
General consolidat de béns, drets i obligacions de l'Ajuntament de Manresa,
amb la qualificació jurídica de bé de domini públic adscrit al servei públic.
La qualificació jurídica d'aquesta porció de terreny passarà a ser la de BÉ
PATRIMONIAL.
SEGON.- Actualitzar l'Inventari General consolidat de béns, drets i obligacions
de l'Ajuntament de Manresa, per aplicació d'allò que disposa l'article 102.2 del
Reglament de patrimoni dels ens locals, d'acord amb el detall que figura a les
fitxes adjuntes".
El Sr. Garcia i Comas explica que aquest dictamen tracta d’una alteració de
la qualificació jurídica d’un terreny situat a la muntanya de Puigberenguer. Si
bé aquest terreny està qualificat dintre de tot el que és la finca on hi ha el
Col.legi Puigberenguer i el camp de futbol, és un terreny que queda situat molt
més avall de la cota on està situat el camp de futbol i queda molt proper a
unes edificacions, és a dir, hi ha una gran diferència del terreny del camp de
futbol amb aquest. Aquest terreny té la qualificació urbanística de ser un jardí
de les edificacions que estan alineades al carrer Núria i, per tant, aquest
terreny pot ser aprofitat com a jardí d’aquestes edificacions. Per tal que es
pugui ocupar aquest terreny i vendre’l a aquests propietaris que en poden
obtenir un aprofitament, cal canviar la qualificació jurídica que en el seu
moment es va fer erròniament. En el present dictamen el que pretenen és
alterar la qualificació jurídica del terreny, passant a ser un bé patrimonial de
l’ajuntament, és a dir, passar el bé d’utilitat pública a bé patrimonial.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres
presents i, per tant, amb el quòrum que determina l’art. 47.3.l) de la Llei
7/1985, l’art. 112.3.n) de la Llei 8/1987 i l’art. 20 del Reglament del del
Patrimoni dels Ens Locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre, es
declara aprovat el dictamen esmentat
L’Alcalde disposa el debat i votació conjunta dels dictàmens compresos en els
punts 7.1.2, 7.1.3 i 7.1.4 de l’ordre del dia.
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7.1.2

REQUERIR
A
L'ENTITAT
MERCANTIL
LLIBRERIA
SOBRERROCA, S.A., ADJUDICATÀRIA DEL QUIOSC DE
VENDA DE PREMSA SITUAT A LA CRTA. DE VIC/PUJADA DEL
CASTELL,
PERQUÈ
CONSTITUEIXI
LA
GARANTIA
COMPLEMENTÀRIA DE 1.473 PTA, CORRESPONENT A LA
VARIACIÓ DE L'IPC.

El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que per acord plenari de 17 de maig de 1994, s'adjudicà el contracte de
la concessió administrativa d'ús privatiu del quiosc de venda de premsa situat
a la cra. de Vic/Pujada del Castell, per un període de 5 anys, a favor de
l'entitat mercantil EDICIONS INTERCOMARCALS, SA i per acord plenari de
29 de desembre de 1994, s'autoritzà la cessió de la concessió a favor de
LLIBRERIA SOBRERROCA, SA.
Atès que a la clàusula 22a del Plec de Clàusules que regeix la concessió
administrativa, queda establert que la garantia definitiva es revisarà per
anualitats, un cop vençuda la primera, per aplicació de la variació que hagi
experimentat l'Índex General de Preus al Consum -conjunt nacional- en els
dotze mesos anteriors al de la revisió.
Atès el certificat emès per l'Institut Nacional d'Estadística que estableix que
entre abril de 1995 i abril de 1996 hi ha hagut un increment de l'IPC del
3'5 %.
El tinent d'alcalde, regidor-delegat d'Hisenda proposa al ple de la corporació
l'adopció del següent
ACORD

Requerir l'entitat mercantil LLIBRERIA SOBRERROCA, SA (CIF A-08899023,
c. Prolongació General Prim, 12, de Manresa) perquè en el termini de 15 dies,
comptats a partir del dia següent al de la recepció de la notificació d'aquest
acord, constitueixi la garantia complementària de 1.473 PTA a la Caixa de la
Corporació i presenti el document acreditatiu als Serveis Jurídics, Unitat de
Contractació i Patrimoni".
7.1.3

REQUERIR AL SR. XXX, ADJUDICATARI DEL QUIOSC DEL
QUIMET,
PERQUÈ
CONSTITUEIXI
LA
GARANTIA
COMPLEMENTÀRIA DE 3.842 PTA, CORRESPONENT A LA
VARIACIÓ DE L'IPC.

* Alguns noms i dades personals s’han omès en aplicació a la Llei de Protecció de dades
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El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que per acord plenari de 19 d'abril de 1994, s'adjudicà el contracte de la
concessió administrativa d'ús privatiu del quiosc de begudes situat al Passeig
de Pere III, davant el núm. 8 (Quiosc Quimet) per un període de 10 anys, a
favor del senyor XXX.
Atès que a la clàusula 22a del Plec de Clàusules que regeix la concessió
administrativa, queda establert que la garantia definitiva es revisarà per
anualitats, un cop vençuda la primera, per aplicació de la variació que hagi
experimentat l'Índex General de Preus al Consum -conjunt nacional- en els
dotze mesos anteriors al de la revisió.
Atès el certificat emès per l'Institut Nacional d'Estadística que estableix que
entre abril de 1995 i abril de 1996 hi ha hagut un increment de l'IPC del 3'5 %.
El tinent d'alcalde, regidor-delegat d'Hisenda proposa al ple de la corporació
l'adopció del següent
ACORD
Requerir el sr. XXX (DNI núm. XXX, C. XXX de Manresa) perquè en el termini
de 15 dies, comptats a partir del dia següent al de la recepció de la notificació
d'aquest acord, constitueixi la garantia complementària de 3.842 PTA a la
Caixa de la Corporació i presenti el document acreditatiu als Serveis Jurídics,
Unitat de Contractació i Patrimoni".

7.1.4

REQUERIR A LA SRA. MARIA TERESA MUÑOZ PASTOR,
ADJUDICATARI DEL QUIOSC DE VENDA DE PREMSA SITUAT
AL CARRER LLUIS MILLET, PERQUÈ CONSTITUEIXI LA
GARANTIA COMPLEMENTÀRIA DE 700 PTA, CORRESPONENT
A LA VARIACIÓ DE L'IPC.

El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que per acord plenari de 21 de març de 1995, s'adjudicà el contracte de
la concessió administrativa d'ús privatiu del quiosc de venda de premsa situat
al barri La Parada, carrer Lluís Millet, per un període de 5 anys, a favor de la
sra. Mª Teresa Muñoz Pastor.
Atès que a la clàusula 22a del Plec de Clàusules que regeix la concessió
administrativa, queda establert que la garantia definitiva es revisarà per
anualitats, un cop vençuda la pimera, per aplicació de la variació que hagi
experimentat l'Índex General de Preus al Consum -conjunt nacional- en els
dotze mesos anteriors al de la revisió.
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Atès el certificat emès per l'Institut Nacional d'Estadística que estableix que
entre abril de 1995 i abril de 1996 hi ha hagut un increment de l'IPC del 3'5 %.
El tinent d'alcalde, regidor-delegat d'Hisenda proposa al ple de la corporació
l'adopció del següent
ACORD

Requerir la sra. XXX (DNI XXX, c. XXX de Manresa) perquè en el termini de
15 dies, comptats a partir del dia següent al de la recepció de la notificació
d'aquest acord, constitueixi la garantia complementària de 700 PTA a la Caixa
de la Corporació i presenti el document acreditatiu als Serveis Jurídics, Unitat
de Contractació i Patrimoni".
Intervé el Sr. Teixeiro i Macipe i manifesta que es tracta de tres dictàmens
de pur tràmit administratiu, de constituir la garantia complementària de tres
quioscos, el de premsa de la Crta. de Vic, de 1.473 PTA, el de begudes del
Passeig de Pere III, de 3.842 PTA, i el de premsa del barri de la Parada, de
700 PTA.
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens compresos en els punts 7.1.2,
7.1.3 i 7.1.4 de l’ordre del dia, s’aproven per unanimitat dels 25 membres
presents.

8. PROPOSICIONS
8.1 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA REPUBLICANA
DE CATALUNYA PER TAL QUE SE SOL.LICITI
A LA
GENERALITAT DE CATALUNYA LA REDACCIÓ D'UN PLA
DIRECTOR DE COORDINACIÓ URBANÍSTICA PER AL
TERRITORI DEL PLA DEL BAGES.
El Secretari dóna compte de la proposició del GMERC, que transcrita, diu el
següent:
“ El territori de la comarca de Bages, anomenat Pla de Bages, està rebent
recentment els impactes de dos grans eixos de comunicació: l'inici del
desdoblament de l'Eix del Llobregat i el nou Eix Transversal.
D'altra banda, la proliferació de polígons industrials de cada municipi del Pla
de Bages, realitzada sense una visió de conjunt, així com l'expansió
urbanística, aïllada per cada municipi, comencen a abocar aquest territori a un
model de creixement desordenat, propi d'aquell que es produí els anys
seixanta i setanta al primer cinturó de Barcelona.
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El cert és que els municipis del Pla de Bages formen part d'un únic sistema
urbà. Formen el que es pot anomenar la ciutat real, essent l'àmbit de
funcionament real de la ciutat l'espai on es despleguen les activitats urbanes
habituals: residència, compra, treball i lleure.
Els paràmetres que caracteritzen actualment el fet urbà són: l'augment
constant de la mobilitat de les persones; l'eclosió generalitzada del lleure i el
comerç en grans àrees de territori exteriors als nuclis urbans tradicionals; el
paper que juguen les infraestructures viàries en l'aparició i instal.lació
d'aquestes activitats comercials i de lleure. Aquesta dinàmica urbana es
desenvolupa en àmbits territorials extensos que superen les divisions
municipals. Els elements que més clarament determinen el desenvolupament,
la forma i la qualitat urbana són les infraestructures viàries i les possibilitats de
preservació d'un sistema d'espais lliures.
La fragmentació del territori de la ciutat real en diferents municipis
impossibilita, però, que des dels diferents instruments de planificació
municipal, es pugui tenir una incidència efectiva sobre els paràmetres que
fonamentalment determinen el futur i l'ordenació del fet urbà. L'Ajuntament de
Manresa és ben conscient d'aquesta situació i fins prova de superar-la d'acord
amb els municipis que l'envolten: no és en va que ha engegat el que
anomenem "estudi de la corona nord" .
Per tot això, el grup d'ERC de l'Ajuntament de Manresa proposa l'adopció dels
següents

ACORDS:
1. Sens merma de l'autonomia municipal pel que fa a competències
urbanístiques, i amb la participació efectiva i des d'un pla d'igualtat de tots els
municipis afectats, sol.licitar a la Generalitat de Catalunya la redacció d'un Pla
Director de Coordinació Urbanística per al territori del Pla de Bages que
garanteixi la preservació d'espais d'interès i asseguri amb criteri unitari la
reserva de sòl industrial, de manera coordinada entre tots els municipis
implicats del Pla de Bages.
2 Fer arribar aquests acords a la resta de municipis de la comarca del Bages
perquè igualment decideixin la conveniència de sumar-se a aquest acord i, si
s'escau l'aprovin posteriorment en assemblea d'alcaldes al sí del Consell
Comarcal.”
Intervé el Sr. Fontdevila i Subirana i manifesta que es tracta d’una proposta
que ERC ha provat de fer als diversos municipis del Pla de Bages, que també
han fet arribar al Consell Comarcal, i d’una manera el que fa és contemplar
com aquesta unitat territorial que és el Pla de Bages avui dia està notant els
impactes d’allò què és l’eix transversal i també l’hipotètic desdoblament de
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l’eix del Llobregat. En definitiva, i això fa anys que ho vénen notant, això
genera unes expectatives en les que, d’entrada, la majoria de pobles han
buscat la consolidació d’uns espais industrials i cadascú ha anat preveient la
seva particular expansió urbanística. Davant del temor que això pogués
constituir un model de creixement tant desordenat com el que ho va ser ara fa
vint anys tot el que era el cinturó de Barcelona, i atès que formen part d’un
corredor nord-sud i l’altra de Lleida-Girona que, per positiu o per negatiu,
Manresa quedarà ben bé al mig, el que es plantegen és demanar l’esquema
per la distribució geogràfica dels usos i activitats públics i privats a que hauria
de destinar-se prioritàriament el sòl dins un sistema urbà ampli, que va més
enllà del que seria estrictament el municipi de Manresa o el municipi de Sant
Joan, o el municipi de Sant Fruitós, l’assenyalament d’unes àrees en què es
poguessin establir limitacions, per exigències de la legislació específica o per
d’altres raons d’interès públic, que preveiés un Pla Director que tingués previst
les mesures de protecció a adoptar en ordre a la conservació del sòl, els altres
recursos naturals i la defensa, millora i desenvolupament o renovació del medi
ambient natural i del patrimoni històrico-artístic, i també l’assenyalament i
localització de les infrastructures bàsiques relatives a les comunicacions
terrestres, l’abastament d’aigües, sanejament, subministrament d’energia i
d’altres d’anàlogues. En qualsevol cas, un estudi com aquest Pla Director
contemplaria la ubicació de sòl industrial, reserves d’espai, sòl natural,
patrimoni històric, energia, salts d’aigua, etc. De l’Ajuntament de Manresa, des
d’aquesta mateixa Sala de Plens ja va sortir el tema de la coordinació entre
municipis per aquest teixit que, de fet, forma no només el municipi de Manresa
sinó els que hi ha immediatament a l’entorn, i aquest és l’estudi de la corona
nord, que ja van presentar en aquest Ple. Més enllà d’això, saben i veuen les
dificultats que tenen els diversos municipis que formen part d’aquesta unitat
territorial que podria ser el Pla de Bages per tal d’arribar a acords i buscar
fórmules, a vegades jurídiques, que els compensin els uns als altres
d’aquestes taques que podrien fer en el mapa del Pla de Bages. Tot això, per
presentar aquest acord, que vol dir afegir-se a una sol.licitud davant de la
Generalitat de Catalunya per la redacció d’aquest Pla Director de Coordinació
Urbanística pel territori del Pla de Bages. Són conscients que aquesta
proposta ja ha arribat al Consell Comarcal del Bages i que tots els grups
municipals que avui són aquí representants, han decidit posar-ho en estudi.
Per tant, el segon punt que inclou aquest acord seria, per un costat fer-lo
arribar a la resta de municipis del Bages perquè es plantegin si hi volen o no hi
volen participar, i aquí hi ha hagut un criteri d’amplitud perquè pot haver-hi
algú que no sigui estrictament del Pla de Bages però que com a Bages hi
volgués participar i, en qualsevol cas, fer arribar aquest acord perquè sigui
des de la suma d’Alcaldes com a representació d’aquests municipis del
Consell Comarcal que es pugui tirar endavant aquesta petició, una petició que,
si han d’aconseguir la suma d’aquestes voluntats municipalistes, hauria de
ser, d’entrada, sense merma d’aquesta autonomia municipal i des d’un pla
d’igualtat de tots els municipis que són al Pla de Bages. Demana el vot positiu
a aquesta voluntat d’engegar un procés de visió comarcal que realment hauria
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de ser propi de tots els municipis i de totes les forces polítiques que treballen
per aquesta comarca i per aquest Pla de Bages.
Intervé el Sr. Canongia i Gerona i diu que com a GMS només els resta
adherir-se a la proposició presentada per ERC, com no podia ser d’una altra
manera. El procés engegat al si del Consell Comarcal sembla que és el més
positiu per tal que el planejament de la Manresa real o la Manresa difosa sigui
consensuat pel conjunt de pobles que la composen. El fet que la proposició
restés sobre la taula per tal que fos assumida per tots els grups i que abans
de retornar al Ple hagi de ser aprovada per l’Assemblea d’Alcaldes, són
passes que li garanteixen el suficient consens per tal que els objectius que ha
explicat el Sr. Fontdevila siguin assolits. Com a Manresa, continuaran
treballant en el planejament de la corona nord de la ciutat que, com és sabut,
sobrepassa els límits del nostre terme, i que donada la imminent arribada de
l’eix transversal, pateix una profunda transformació. Han de ser conscients
que han de fer front a aquest planejament per tal de donar respostes al futur
de Manresa.
El Sr. Mora i Villamate manifesta que des d’IC-A-EV, creuen que en el
preàmbul de la proposició que presenta ERC, estan prou fonamentats els
arguments a favor d’aquesta proposició. En tot cas, afegeix que IC-A-EV creu
que és important que, mica en mica, vagin avançant de cara a què el que són
unitats funcionals del territori, es vagin constituint en unitats de coordinació.
Pensen que cal trobar un punt d’equilibri entre dos valors igualment
importants, però que a vegades tenen aspectes contradictoris, com és el valor
de l’autonomia i de la capacitat d’autodeterminació dels municipis, per una
banda, i per l’altra, la necessitat de la coordinació. En aquest sentit, pensen
que la proposta que es fa va en la direcció correcta i, a més, és respectuosa
amb el procés que s’ha engegat dins el Consell Comarcal i, per tant, votaran
favorablement.
El Sr. Arderiu i Freixa diu que, tot i que el Partit Popular creu que és una
bona idea el Pla Director, això ja es va plantejar en el Consell Comarcal, es va
plantejar el sistema de funcionament i “assumpte arreglat”. Aquí han de votar
que no per qüestió de forma.
Intervé el Sr. Iglesias i Sala dient que el GMCiU vol manifestar l’acord en
l’exposició de motius de la problemàtica, però han de manifestar que creuen
que no és el lloc, moment, ni data oportuna d’aprovar aquesta moció. Aquest
problema ja es debatia en el si de les ponències del “Bages cap al 2000” i
que marcaven en el Bages 2000 i en el PAC (Programa d’Actuació Comarcal
del Consell Comarcal) una fórmula de pla territorial en allò que no és el sòl
urbanitzable, que per Llei és competència municipal, però sí en els espais
buits, rius, comunicacions. És un tema de consens comarcal i, sobretot, de
competència dels respectius municipis. Però diu que no és el lloc ni el moment
oportú perquè recorda que aquest Ple fa un mes va aprovar un Pla General de
forma provisional, que està encara sense resoldre la seva aprovació definitiva
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en el si de la Comissió Provincial d’Urbanisme. Avui, després d’un mes
d’aprovar un Pla General, Manresa ha de dir, 1.- “el que no vam fer fa un mes,
que ens ho faci la Generalitat a través d’un Pla”, o bé, 2.- és el risc que si es
digués que sí a la petició que s’està fent en aquest moment, això suposaria
paralitzar aquest Pla General, perquè un Pla Director està per sobre d’un Pla
General, i seria dir que primer es fes el Pla Director i deixarien aparcat el Pla
General de Manresa fins d’aquí 2 ó 3 anys, si tenen acabat el Pla Director.
Creu que aquest és un risc molt gros per aquest Ajuntament, avui, ara i aquí.
Tot i que entenen l’exposició de motius i la problemàtica que tots
comparteixen i debaten fa anys totes les forces polítiques en aquesta
comarca, hi ha hagut un cert consens a nivell comarca. Ell diria que deixin fer,
que no posin el carro davant dels bous, que encara podrien crear suspicàcies
en alguns pobles. Creu que hi ha una proposta al Parlament de Catalunya i al
Consell Comarcal en aquesta línia, que si en l’últim Ple del Consell Comarcal
es va acordar en una Assemblea d’Alcaldes avançar en aquest diàleg,
demanaria al grup proposant que retirés aquesta proposta, deixessin acabar i,
en tot cas, com un ajuntament més de la comarca, s’adherissin a les
resolucions de l’Assemblea d’Alcaldes i, mentres tant, a veure si hi ha
l’aprovació del Pla General, que en aquest moment, no quedés afectat per un
acord d’aquest tipus. En aquest sentit, demanen que es retiri aquesta
proposta i que l’ajuntament s’adhereixi a les resolucions que surtin de la
comissió i del debat de l’Assemblea d’Alcaldes del Bages, perquè sempre
serà per acord d’autonomia municipal que cada municipi vulgui delegar o en el
propi ens comarcal o demanar a la Generalitat una competència que és seva.
En aquest moment, a un mes de l’aprovació del Pla General, els sembla molt
improcedent que aquest Ajuntament demani un Pla mentre no té el seu
aprovat. Sense perdre l’interès per la iniciativa, creu que seria bo fer les coses
en el seu moment i en el seu lloc, perquè li sembla que avui i aquí no és
l’adequat. Si el retiren seria bo per facilitar el consens i sinó es veuran obligats
a mantenir el vot negatiu en el sentit que això seria perillós pel que fa al tema
del Pla General.
Intervé el Sr. Fontdevila i Subirana i matisa que, en qualsevol cas, tot i que
això es planteja a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Manresa, no és una
proposta que es faci ni es demani per Manresa, sinó que té una voluntat
d’abast comarcal; entén que això, segons com ho tramitin, pot tenir un efecte,
d’entrada, negatiu per la ciutat. En definitiva, el que voldrien és considerar
l’Ajuntament de Manresa un entre els altres i, per tant, cada municipi ha de
decidir la conveniència d’afegir-s’hi o no. Potser haurien de matisar que
aquesta sol.licitud a la Generalitat de Catalunya, no l’han de fer directament
des de l’Ajuntament de Manresa, sinó coordinadament amb els altres
municipis i estan instant a què els altres municipis s’afegeixin a aquesta
sol.licitud i, si s’escau, l’aprovin en Assemblea d’Alcaldes. Es després
d’aquesta aprovació en Assemblea d’Alcaldes que podran enviar això a la
Generalitat, si arriben a aquest acord coordinat. No tant que ara poguessin fer
una pluja directament davant de la Generalitat o que, efectivament, aquesta
voluntat d’avançar-se de l’Ajuntament de Manresa, així com ERC ho ha
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aguantat un mes perquè no volien de cap manera que els primers a treure
aquest tema davant de la comarca fossin l’Ajuntament de Manresa. Per tant
aquest “sens merma de l’autonomia municipal pel que fa a competències
urbanístiques i amb la participació efectiva i des d’un pla d’igualtat de tots els
municipis afectats, sol.licitar a la Generalitat de Catalunya la redacció d’un Pla
Director de Coordinació Urbanística per al territori del Pla de Bages....., de
manera coordinada”, han d’entendre que de manera coordinada és “ sol.licitar
a la Generalitat de Catalunya de manera coordinada amb els altres municipis,
la redacció d’una Pla Director de Coordinació Urbanística pel territori del Pla
de Bages que garanteixi la preservació d’espais d’interès i asseguri amb criteri
unitari la reserva de sòl industrial”. Per tant, aquesta voluntat que tenen la fan
arribar a d’altres municipis de la comarca del Bages per tal que, si s’escau,
l’aprovin posteriorment en Assemblea d’Alcaldes al si del Consell Comarcal. Si
els sembla poden fer-ho així i que no tan directament l’Ajuntament enviï la
carta a la Generalitat de Catalunya, cosa que creu tindria un efecte deplorable
i de poc pes.
Intervé el Sr. Iglesias i Sala i diu que la reflexió aconsella deixar el tema
sobre la taula, perquè, a més a més, hi ha uns temes de caràcter jurídic legal
que no s’aguanten. Una Assemblea d’Alcaldes no pot aprovar res, és cada
ens municipal a través del seu Ple qui té les competències, qui ha d’aprovar
coses. L’Assemblea d’Alcaldes pot fer una votació i no vincular un ajuntament
que no hagi pres l’acord en seu Ple. Insisteix en què estan d’acord amb la
intenció, però creu que ni la forma ni el moment és l’adequat. El redactat de la
proposta parla de coordinació urbanística; la Comissió vetlla per les
coordinacions urbanístiques a partir dels primers planejaments, en els que
Manresa va ser capdavantera l’any 1981, i en el transcurs del 81 al 85 es van
aprovar tota una colla de Plans Parcials, amb un equip redactor bastant
homogeni, que va donar pas al que després se’n va dir Pla de Rodalies.
Actualitzar això amb el tema viari, amb el tema de carreteres, tampoc és
competència dels municipis.
Creu que la fórmula jurídica, l’eina jurídica dels temes supramunicipals és a
través del PAC, el Programa d’Actuació Comarcal i els acords autònoms,
sense treure competències de cada municipi, qui ha d’atorgar competència al
Consell perquè el Consell ho demani. Pensa que, com ha dit el principi, estan
fent una qüestió d’interès per la comarca però improcedent avui per la manera
que s’enfoca i pel lloc. Creu que haurien de deixar el treball pel Consell
Comarcal, i l’Ajuntament de Manresa adherir-se com a municipi capdavanter
si volen, però també tenen representació al Consell Comarcal.
El Sr. Fontdevila i Subirana diu que ell no veuria tan gros aquest acord que
estan plantejant perquè, en definitiva, estan manifestant la voluntat de
sol.licitar coordinadament a la Generalitat de Catalunya, la redacció d’un Pla
Director. De fet, estan formant part d’una campanya en la qual col.laboren a
què d’altres municipis expressin la voluntat d’afegir-s’hi. És evident que un Pla
Director, de fet no es podria fer si no hi ha la voluntat de cada municipi afectat,
directament. De fet, aquest Pla Director hauria de funcionar amb un
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organisme o entitat a proposta del conseller de Política Territorial i Obres
Públiques, i per l’altre costat, directament els ens locals. El que estan fent és
donar suport a què tiri endavant aquesta proposta que, a més, entén que és
difícil, perquè, a vegades, aquests temes de coordinació desperten recels.
Aleshores, en pro que no hi hagin aquests recels, poden ajornar temporalment
aquesta aprovació, però remarcaria aquest punt, no estan demanant
directament com Ajuntament de Manresa que es produeixi la redacció del Pla
Director, sinó que estan instant a què d’altres ajuntaments, via Consell
Comarcal, demanin, finalment, si es posen d’acord, i coordinadament, que
això, es redacti. Per tant, només estan fent un primer pas instant a d’altres
Ajuntaments perquè s’hi sumin, perquè aquest debat que neix al Consell
Comarcal, no neixi fred.
Des d’ERC no té cap voluntat de generar d’altres recels a d’altres municipis,
però per altra banda, també li fa por que això no es quedi fred. Més enllà que
ho presenti ERC, passat aquest tràmit, ERC desapareix com a entitat i forma
part del “conjunt de”. Tampoc no és un Pla Director per tota la comarca del
Bages, el que necessiten és l’agrupació dels ajuntaments del Bages que
creguin que formen part d’aquesta unitat, que seria el Pla de Bages,
difícilment per tota la comarca del Bages.
Si els sembla, i si això no es modifica, poden deixar-ho sobre la taula, però, en
qualsevol cas, que quedi clar que estan instant a què d’altres municipis del Pla
de Bages sentin aquesta necessitat de tirar endavant coordinadament un Pla
Director, no tant que Manresa s’avanci per davant de tothom, fórmula directa
de generar recels i desconfiança en d’altres municipis més petits de la vora,
ni que intentin fer els tractes directament davant del departament de Política
Territorial i Obres Públiques. Es tracta, només, d’instar la resta de municipis
que, del Pla de Bages, vulguin coordinadament treballar a l’entorn del projecte
que hi ha al Consell Comarcal.
L’Alcade manifesta que una proposta d’aquestes característiques requereix el
consens de la majoria de grups, i també entenen que en el contingut de la
proposta tothom hi està d’acord, perquè al cap i a la fi ve a recolzar tot el
moviment que en aquests moments s’ha creat al Consell Comarcal. Però com
que tampoc és qüestió en aquests moments de forçar una votació, de “sí” i
“no”, sinó que la voluntat de la proposta d’ERC és reforçar tot el debat que hi
ha al Consell Comarcal, l’ha deixarien, inicialment, sobre la taula i, en tot cas,
tots els grups municipals ja en parlaran si han de presentar una proposta que
recolzi el moviment que en aquests moments hi ha al Consell Comarcal.
L’Alcalde matisa que la proposta queda retirada, i afegeix que en el proper
Ple ordinari poden presentar una proposta conjunta i negociada, a partir dels
continguts polítics que hi en aquesta proposta.

8.2 PROPOSICIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS D'ERC, IC-AUP-EV I PSC,
PER TAL QUE ES DEMANI ALS GRUPS PARLAMENTARIS DEL
CONGRÉS I DEL SENAT, LA REFORMA DE LA LLEI ORGÀNICA
13/1991, DEL SERVEI MILITAR.

115

El Secretari dóna compte de la proposició que, transcrita, diu el següent:
“ Es de tots sabut que els ajuntaments duem a terme serveis que haurien de
prestar altres administracions. Concretament, en matèria de joventut,
l'atorgament del servei de lleves als ajuntaments va ser fruit d'una imposició
de les Corts Generals sense tenir en compte l'opinió d'aquells. A més, no es
va preveure cap tipus de compensació econòmica per fer front a les despeses
materials i personals que l'assumpció del servei va comportar.
En efecte, la Llei orgànica 13/1991, del servei militar, dóna als ajuntaments el
caràcter d'òrgans de reclutament. Això significa que els ajuntaments tenen
l'obligació de dur a terme els tràmits d'allistament, és a dir, de col.laborar amb
el Ministeri de Defensa lliurant al Centre de Reclutament, de forma anual, la
llista dels joves del municipi que compleixen 18 anys.
Per tot això, el grup d'ERC de l'Ajuntament de Manresa proposa l'adopció dels
següents
ACORDS:
1. Demanar als grups parlamentaris del Congrés i del Senat la reforma de la
Llei orgànica 13/1991, del servei militar, en el sentit de modificar la
consideració de la prestació del servei de lleves per part dels ajuntaments com
una obligació per la seva consideració de servei propi de l'Administració local
sempre que s'acompleixin dues condicions: que l'Administració receptora
accepti i que es doti financerament la delegació.
2. Sol.licitar al Govern que financïi els centres de reclutament que no
depenguin de l'Administració de l'Estat mentre el punt anterior no es faci
realitat.
3. Si al cap d’un any - juny de 1997 - no prosperen cap dels punts anteriors,
aquest ajuntament es plantejarà la continuïtat del servei de lleves tal i com
recomana la Federació de Municipis de Catalunya, des del seu darrer congrés
celebrat a Lleida el 28 i 29 de setembre de 1995.”
Intervé el Sr. Fontdevila i Subirana i manifesta que aquesta proposta toca el
tema del servei militar, amb una prestació que fan directament els municipis
com és la del servei de lleves. No es pot dir que sigui una proposta massa
filosòfica, sinó estrictament molt de caràcter pràctic, atès que ja arriba amb el
consens que li va donar la pròpia Federació de Municipis la tardor passada a
la ciutat de Lleida. L’acord, que gairebé passaria per la racionalització de la
despesa municipal, el que fa és modificar de consideració la prestació del
servei de lleves per part dels ajuntaments com una obligació. No entraran ara
en un altre debat, que algun dia hauran de tenir, però el que fan és sol.licitar
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que els ajuntaments puguin decidir si volen fer aquest servei de lleves o no i,
en qualsevol cas, l’ajuntament vol que el propi Govern sigui el que doni
finançament per aquest servei que proposa l’ajuntament. Com que és
probable que d’aquí a 12 mesos, això no quedi resolt, serà el moment, amb un
debat que haurà de ser molt més ampli, de plantejar-se si l’Ajuntament de
Manresa ha de continuar donant aquest servei de lleves o no, un debat que
també es preveu com a molt més complex, perquè és probable que ja no sigui
només de caràcter administratiu sinó que anirà intrínsecament vinculat a la
concepció de l’exèrcit que tenen tots plegats. En qualsevol cas, avui és un
tema estrictament tècnic, de finançament i és el que sotmeten al Ple municipal
i pel que demanen el vot favorable.
El Sr. Casserras i Gasol manifesta que el suport de la coalició que formen
IC-AUP-EV a una proposta formalment tan tècnica com aquesta, necessita
una explicació pública. És evident que aquesta proposició no recull el nucli de
les argumentacions de la seva coalició a l’entorn del servei militar, les seves
estructures i el rerafons de la qüestió, el militarisme. Però el que sí que porta
aquesta proposició, és un punt d’acord, la possibilitat que prosperi el
qüestionament del servei de lleves i més enllà dels arguments competencials
o econòmics que reflecteix la proposta. El moment els dóna la possibilitat de
plantejar-se perquè una proposició com aquesta s’ha presentat en aquest Ple i
perquè va ser aprovada en el seu moment per la Federació de Municipis de
Catalunya. El que hi ha el seu darrera, és el qüestionament d’un model
d’organització del món d’abordar els conflictes el que anomenen el militarisme,
el qual té diversos reflexos dins de la societat, com ho és el model de defensa
i el de servei militar, obligatori o no, que hi està associat. És públic el suport
que dóna la coalició d’IC-AUP-EV a l’antimilitarisme i, especialment, als
insubmissos, que han pres el relleu dels primers objectors en el
qüestionament dels valors i estructures militars, més lluny del debat enganyós
sobre l’obligatorietat o no del servei militar. De la mateixa manera com és
públic que la seva coalició va plantejar en el seu programa electoral la
necessitat de desvincular-se del servei de lleves. La proposició els permet de
manifestar-se en contra de la lògica militarista justament quan fa poc que ha
entrat en vigor el nou Codi Penal, l’anomenat Codi Penal de la Democràcia, el
qual aboca als insubmissos, no a la presó, però sí a la privació de drets civils
fonamentals, el que popularment és coneix com a mort civil. Per tant,
demanen el vot favorable a la proposició, la qual juntament amb altres
mesures, com el fet de prescindir de la Prestació Social Substitutòria en
aquest Ajuntament, serveixen per anar-se desvinculant de la lògica militarista i
per obrir les portes a un plantejament alternatiu de la defensa i de la resolució
dels conflictes entre els pobles del món.
Intervé el Sr. Collado i Llort i manifesta que ja que aquest esperit de la
proposició que presenten els tres grups conjuntament, respon a la Resolució
37 sobre el servei de lleves, que va formular la Federació de Municipis de
Catalunya a finals de l’any passat, el GMS també es manifesta favorable a
aquesta proposició.
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Intervé el Sr. Arderiu i Freixa i manifesta que al GMPP li sembla que
aquesta proposició, l’únic que busca és notorietat i ganes de sortir a la tele.
Les respectives formacions polítiques han tingut més de 13 anys per demanar
i això, i l’equip de govern, particularment, ha tingut més d’un any per demanarho. En aquests moments en què el Partit Popular està al Govern de l’Estat,
amb el suport de Convergència i Unió, presenta un Pla per eradicar el servei
militar obligatori i inicia els treballs parlamentaris i els treballs tècnics per ferho, l’equip de govern es despenja amb aquesta proposta que l’únic que pretén
és apuntar-se una flor que és d’uns altres. Realment els sembla que, a
aquestes hores, tractar aquesta proposta que, a més, va contra una Llei que,
misteriosament, també va aprovar, entre altres, el PSC, que avui resulta que
la impugna, els sembla que és buscar notorietat i prolongar l’agonia dels que
estan aquí en aquests moments, que ja n’estan fins el gorro.
L’Alcalde manifesta que espera no haver provocat l’agonia del Sr. Arderiu.
Intervé el Sr. Oms i Pons i diu que el GMCiU, atès que en el context general,
a l’any 2002, el servei militar obligatori, ha de desaparèixer, creu que demanar
el punt 1 i 2, no hi ha inconvenient. Ara bé, el punt 3, molt bé, però si s’han
compromès amb aquest servei per Llei fins el 2002, no el podran treure, i
encara que el votin, és paper moll. Pot ser un gest, però han de ser conscients
d’això, que si és un tema que ve per Llei, no el podran eliminar, perquè sinó
tindran problemes de tipus legal. De tota manera, el grup de CiU no té cap
inconvenient que el juny del 97 en tornin a parlar.
L’Alcalde manifesta que, evidentment, dins l’àmbit de debat que en aquests
moments es produeix sobre les lleves i sobre el servei militar, presentar al Ple
una proposta d’aquestes característiques, que a més, està refrendada per la
Federació de Municipis, de la qual també forma part el Partit Popular- i diu al
Sr. Arderiu que les contradiccions també les ha de mirar dins el seu grup- li
dóna la impressió que no afecta amb l’element de contradicció que plantejava
el Sr. Arderiu. De tota manera, són respectables els posicionaments de cada
grup i l’equip de govern el que fa és recollir íntegrament la proposta de la
Federació de Municipis que es va fer a l’Assemblea de Lleida i, evidentment,
tal com diu el Sr. Oms, d’aquí a 1 any es plantejaran que fan amb el servei de
lleves.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per 22 afirmatius (8 GMS, 3 GMERC,
2 IC-A-EV i 9 GMCiU) i 3 vots negatius (GMPP).
9. ASSUMPTES SOBREVINGUTS
Sotmesa a votació conjunta la prèvia i especial declaració d’urgència des 7
assumptes sobrevinguts presentats, s’aprova per unanimitat dels 25 membres
presents, de conformitat amb allò que disposa l’art. 51 del RDLEG 761/1986 i
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l’art. 51.1.e) del ROM, i a continuació, s’entra en el coneixement dels
assumptes.
El Sr. Alcalde disposa el debat i votació conjunta dels sobrevinguts 1, 2, 3 i 4.

9.1 ALIENAR AL SR. XXX , 2/47 PARTS DE L'IMMOBLE DE L'EDIFICI LES
PUNTES.
* Alguns noms i dades personals s’han omès en aplicació a la Llei de Protecció de dades

El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que en data 26 de maig de 1995, l’Ajuntament de Manresa va adquirir
25/47 parts de la finca registral número 35.065 (planta soterrània de l’edifici
Les Puntes), situada al carrer Bernat de Sallent, en virtut d’adjudicació en
expedient de constrenyiment seguit contra l’entitat MOLINO DE LAS
PUNTAS, S.A.
Atès que amb posterioritat a la inscripció d’aquest immoble en el Registre de
la propietat, l’Ajuntament ha instruït un expedient d’alienació directa de 2/47
parts de l’esmentat immoble a favor del senyor XXX, mitjançant Decret de
l’alcalde-president de data 30 de gener de 1996.
Donat que els serveis tècnics municipals van emetre un informe en data 28 de
febrer de 1996, en el qual van valorar 1/47 part indivisa de la planta soterrània
(S-1) de l’edifici Les Puntes en 700.068 PTA.
Atès que com a tràmit de la instrucció d’aquest expedient, l’Ajuntament ha
sol·licitat al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya
l’emissió de l’informe al qual es refereix l’article 43 del Decret 336/1988, de 17
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals, el qual
ha estat emès per aquest organisme en data 15 de maig de 1996.
Vistos els informes jurídic i d’Intervenció que figuren a l’expedient.
De conformitat amb els articles 40 i següents del Decret 336/1988, de 17
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals.
Com alcalde-president de l’Ajuntament de Manresa, proposo al Ple de la
corporació l’adopció del següent
ACORD
PRIMER. Alienar al senyor XXX (DNI XXX - carrer XXX de Manresa) 2/47
parts de l’immoble que es descriu a continuació, per un preu d’1.400.136 PTA.
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URBANA: Entitat número u. Local de planta sòtan, destinat a places
d’aparcament, part de la finca urbana situada en aquesta ciutat,
EDIFICI LES PUNTES, carrer Bernat de Sallent, sense número,
compost d’una planta identificada com S-1 -la menys profunda- de
superfície útil mil dos-cents vuitanta metres i seixanta-tres decímetres
quadrats. Limita tot junt i tenint al front l’esmentat carrer, per on té el
seu accés, mitjançant subsòl de terreny comunitari; a la dreta entrant,
esquerra i esquena, amb subsòl de terreny comunitari.
TÍTOL: pertany el ple domini de 25/47 parts a l’Ajuntament de Manresa, en
virtut d’adjudicació per decret de l’alcalde de data 26 de maig de 1995,
en expedient de constrenyiment seguit contra l’entitat mercantil
MOLINO DE LAS PUNTAS, S.A.
CÀRREGUES: Servitud de pas a favor de la finca número 38.416, la qual
figura al full 123 del tom 2132 de l’arxiu, segons resulta de la inscripció
5a de la finca 35056.
INSCRIPCIÓ: tom 2160, llibre 789, full 95, finca 35065
SEGON. Facultar al Sr. alcalde-president per a la signatura de la
documentació necessària per a la complimentació de l’expedient".

9.2 ALIENAR ALS SRS. XXX I XXX, 1/47 PART DE L'IMMOBLE DE
L'EDIFICI DE LES PUNTES
* Alguns noms i dades personals s’han omès en aplicació a la Llei de Protecció de dades

El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que en data 26 de maig de 1995, l’Ajuntament de Manresa va adquirir
25/47 parts de la finca registral número 35.065 (planta soterrània de l’edifici
Les Puntes), situada al carrer Bernat de Sallent, en virtut d’adjudicació en
expedient de constrenyiment seguit contra l’entitat MOLINO DE LAS
PUNTAS, S.A.
Atès que amb posterioritat a la inscripció d’aquest immoble en el Registre de
la propietat, l’Ajuntament ha instruït un expedient d’alienació directa d’1/47
part de l’esmentat immoble a favor dels senyors XXX i XXX, mitjançant Decret
de l’alcalde-president de data 30 de gener de 1996.
Donat que els serveis tècnics municipals van emetre un informe en data 28 de
febrer de 1996, en el qual van valorar 1/47 part indivisa de la planta soterrània
(S-1) de l’edifici Les Puntes en 700.068 PTA.
Atès que com a tràmit de la instrucció d’aquest expedient, l’Ajuntament ha
sol·licitat al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya
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l’emissió de l’informe al qual es refereix l’article 43 del Decret 336/1988, de 17
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals, el qual
ha estat emès per aquest organisme en data 15 de maig de 1996.
Vistos els informes jurídic i d’Intervenció que figuren a l’expedient.
De conformitat amb els articles 40 i següents del Decret 336/1988, de 17
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals.
Com alcalde-president de l’Ajuntament de Manresa, proposo al Ple de la
corporació l’adopció del següent
ACORD
PRIMER. Alienar als senyors XXX (DNI XXX) i XXX (DNI XXX), amb domicili al
carrer Bernat de Sallent número 2, 4t 3a, 1/47 part de l’immoble que es
descriu a continuació, per un preu de 700.068 PTA.
URBANA: Entitat número u. Local de planta sòtan, destinat a places
d’aparcament, part de la finca urbana situada en aquesta ciutat,
EDIFICI LES PUNTES, carrer Bernat de Sallent, sense número,
compost d’una planta identificada com S-1 -la menys profunda- de
superfície útil mil dos-cents vuitanta metres i seixanta-tres decímetres
quadrats. Limita tot junt i tenint al front l’esmentat carrer, per on té el
seu accés, mitjançant subsòl de terreny comunitari; a la dreta entrant,
esquerra i esquena, amb subsòl de terreny comunitari.
TÍTOL: pertany el ple domini de 25/47 parts a l’Ajuntament de Manresa, en
virtut d’adjudicació per decret de l’alcalde de data 26 de maig de 1995,
en expedient de constrenyiment seguit contra l’entitat mercantil
MOLINO DE LAS PUNTAS, S.A.
CÀRREGUES: Servitud de pas a favor de la finca número 38.416, la qual
figura al full 123 del tom 2132 de l’arxiu, segons resulta de la inscripció
5a de la finca 35056.
INSCRIPCIÓ: tom 2160, llibre 789, full 95, finca 35065
SEGON. Facultar al Sr. alcalde-president per a la signatura de la
documentació necessària per a la complimentació de l’expedient".
9.3 ALIENAR ALS SRS. XXX I XXX, 2/47 PARTS DE L'IMMOBLE DE
L'EDIFICI LES PUNTES.
* Alguns noms i dades personals s’han omès en aplicació a la Llei de Protecció de dades

El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:
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"Atès que en data 26 de maig de 1995, l’Ajuntament de Manresa va adquirir
25/47 parts de la finca registral número 35.065 (planta soterrània de l’edifici
Les Puntes), situada al carrer Bernat de Sallent, en virtut d’adjudicació en
expedient de constrenyiment seguit contra l’entitat MOLINO DE LAS
PUNTAS, S.A.
Atès que amb posterioritat a la inscripció d’aquest immoble en el Registre de
la propietat, l’Ajuntament ha instruït un expedient d’alienació directa de 2/47
parts de l’esmentat immoble a favor dels senyors XXX i XXX, mitjançant
Decret de l’alcalde-president de data 30 de gener de 1996.
Donat que els serveis tècnics municipals van emetre un informe en data 28 de
febrer de 1996, en el qual van valorar 1/47 part indivisa de la planta soterrània
(S-1) de l’edifici Les Puntes en 700.068 PTA.
Atès que com a tràmit de la instrucció d’aquest expedient, l’Ajuntament ha
sol·licitat al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya
l’emissió de l’informe al qual es refereix l’article 43 del Decret 336/1988, de 17
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals, el qual
ha estat emès per aquest organisme en data 15 de maig de 1996.
Vistos els informes jurídic i d’Intervenció que figuren a l’expedient.
De conformitat amb els articles 40 i següents del Decret 336/1988, de 17
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals.
Com alcalde-president de l’Ajuntament de Manresa, proposo al Ple de la
corporació l’adopció del següent
ACORD
PRIMER. Alienar als senyors XXX (DNI XXX) i XXX (DNI XXX), amb domicili
al carrer XXX de Manresa, 2/47 parts de l’immoble que es descriu a
continuació, per un preu d’1.400.136 PTA.
URBANA: Entitat número u. Local de planta sòtan, destinat a places
d’aparcament, part de la finca urbana situada en aquesta ciutat,
EDIFICI LES PUNTES, carrer Bernat de Sallent, sense número,
compost d’una planta identificada com S-1 -la menys profunda- de
superfície útil mil dos-cents vuitanta metres i seixanta-tres decímetres
quadrats. Limita tot junt i tenint al front l’esmentat carrer, per on té el
seu accés, mitjançant subsòl de terreny comunitari; a la dreta entrant,
esquerra i esquena, amb subsòl de terreny comunitari.
TÍTOL: pertany el ple domini de 25/47 parts a l’Ajuntament de Manresa, en
virtut d’adjudicació per decret de l’alcalde de data 26 de maig de 1995,
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en expedient de constrenyiment seguit contra l’entitat mercantil
MOLINO DE LAS PUNTAS, S.A.
CÀRREGUES: Servitud de pas a favor de la finca número 38.416, la qual
figura al full 123 del tom 2132 de l’arxiu, segons resulta de la inscripció
5a de la finca 35056.
INSCRIPCIÓ: tom 2160, llibre 789, full 95, finca 35065
SEGON. Facultar al Sr. alcalde-president per a la signatura de la
documentació necessària per a la complimentació de l’expedient".

9.4 ALIENAR ALS SRS. XXX I XXX, 2/47 PARTS DE L'IMMOBLE DE
L'EDIFICI LES PUNTES.
* Alguns noms i dades personals s’han omès en aplicació a la Llei de Protecció de dades

El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que en data 26 de maig de 1995, l’Ajuntament de Manresa va adquirir
25/47 parts de la finca registral número 35.065 (planta soterrània de l’edifici
Les Puntes), situada al carrer Bernat de Sallent, en virtut d’adjudicació en
expedient de constrenyiment seguit contra l’entitat MOLINO DE LAS
PUNTAS, S.A.
Atès que amb posterioritat a la inscripció d’aquest immoble en el Registre de
la propietat, l’Ajuntament ha instruït un expedient d’alienació directa de 2/47
parts de l’esmentat immoble a favor dels senyors XXX I XXX, mitjançant
Decret de l’alcalde-president de data 30 de gener de 1996.
Donat que els serveis tècnics municipals van emetre un informe en data 28 de
febrer de 1996, en el qual van valorar 1/47 part indivisa de la planta soterrània
(S-1) de l’edifici Les Puntes en 700.068 PTA.
Atès que com a tràmit de la instrucció d’aquest expedient, l’Ajuntament ha
sol·licitat al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya
l’emissió de l’informe al qual es refereix l’article 43 del Decret 336/1988, de 17
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals, el qual
ha estat emès per aquest organisme en data 15 de maig de 1996.
Vistos els informes jurídic i d’Intervenció que figuren a l’expedient.
De conformitat amb els articles 40 i següents del Decret 336/1988, de 17
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals.
Com alcalde-president de l’Ajuntament de Manresa, proposo al Ple de la
corporació l’adopció del següent
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ACORD
PRIMER. Alienar als senyors XXX (DNI XXX) i XXX (DNI XXX), amb domicili
al carrer XXX de Manresa, 2/47 parts de l’immoble que es descriu a
continuació, per un preu d’1.400.136 PTA.
URBANA: Entitat número u. Local de planta sòtan, destinat a places
d’aparcament, part de la finca urbana situada en aquesta ciutat,
EDIFICI LES PUNTES, carrer Bernat de Sallent, sense número,
compost d’una planta identificada com S-1 -la menys profunda- de
superfície útil mil dos-cents vuitanta metres i seixanta-tres decímetres
quadrats. Limita tot junt i tenint al front l’esmentat carrer, per on té el
seu accés, mitjançant subsòl de terreny comunitari; a la dreta entrant,
esquerra i esquena, amb subsòl de terreny comunitari.
TÍTOL: pertany el ple domini de 25/47 parts a l’Ajuntament de Manresa, en
virtut d’adjudicació per decret de l’alcalde de data 26 de maig de 1995,
en expedient de constrenyiment seguit contra l’entitat mercantil
MOLINO DE LAS PUNTAS, S.A.
CÀRREGUES: Servitud de pas a favor de la finca número 38.416, la qual
figura al full 123 del tom 2132 de l’arxiu, segons resulta de la inscripció
5a de la finca 35056.
INSCRIPCIÓ: tom 2160, llibre 789, full 95, finca 35065
SEGON. Facultar al Sr. alcalde-president per a la signatura de la
documentació necessària per a la complimentació de l’expedient".
Intervé el Sr. Teixeiro i Macipe i manifesta que, tal com ja s’ha comentat en
el desenvolupament del punt 3.9, amb aquests dictàmens es venen les parts
de l’immoble que queden reflectides en els dictàmens que ja ha llegit el
Secretari.
Sotmesos a votació conjunta els sobrevinguts 1, 2, 3 i 4, s’aproven per
unanimitat dels 25 membres presents.

9.5 AUTORITZAR LA CONCESSIÓ DE SUPLEMENTS DE CRÈDIT AMB
CÀRREC A MAJORS INGRESSOS I RECURSOS GENERALS
PER BAIXES DE CRÈDITS DE DESPESES D'ALTRES
PARTIDES DEL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT.

El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:
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“ Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions
municipals que no poden demorar-se fins l'exercici de 1997, i no sent
suficient el crèdit consignat al Pressupost Municipal vigent, l'Alcalde que
subscriu ha considerat convenient ordenar la incoació d'un expedient de
suplements de crèdit, a fi i efecte d'habilitar el crèdit pressupostari necessari
per fer front a les despeses esmentades.
Confeccionat i informat per la Intervenció municipal d'aquest Ajuntament,
l'expedient de suplements de crèdit, es sotmet a l'aprovació del Ple de la
Corporació, proposant l'adopció dels següents acords:
Primer.- Autoritzar la concessió de suplements de crèdit amb càrrec a
majors ingressos i recursos generats per baixes de crèdits de despeses
d'altres partides del Pressupost Municipal vigent no compromeses reduïbles
sense pertorbació del servei respectiu, per finançar els costos necessaris
per atendre diverses obligacions que no es poden demorar fins a l'exercici
de 1997.
Segon.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdits número 6/1996 dins el
Pressupost Municipal vigent, amb especificació de les partides
pressupostàries que es modifiquen, en la forma que es detalla a l'annex únic
a aquest Dictamen.
Tercer.- Aprovar el canvi de destinació d’import 2.000.000 ptes, que en el
préstec formalitzat amb Banca Catalana de 121.885.671 ptes, tenia la
finalitat de finançar la inversió prevista, a la partida 511.0.601.07 (Honoraris
redacció projectes) del pressupost pel 1996, al finançament de la partida
222.4.623 (Control trànsit), també del pressupost de 1996.

Quart.- Modificar el finançament de diverses partides del pressupost de
l’exercici de 1996, que restaran redactades així:

Partida 322.0.629 (Promoció ocupació)
Consignació que resultarà .................. 144.520.351
Finançament:
Subvencions ....... 104.566.575
Préstecs ............... 39.953.776
------------------144.520.351
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Partida 721.0.601 (Estructura i coberta Casa Caritat)

Consignació que resultarà .................. 140.138.424
Finançament:
Subvencions ........ 66.300.000
Préstecs ............. 73.838.424
-----------------140.138.424

Partida 422.1.623 (Instal.lacions escoles)
Consignació que resultarà .................. 16.089.675
Finançament:
Subvencions ........ 8.159.374
Préstecs ............. 7.930.301
---------------16.089.675

Partida 222.4.623 (Control trànsit)
Consignació que resultarà .................. 5.303.503
Finançament:
Préstec ................. 4.000.000
Recursos ordinaris 1.303.503
---------------5.303.503
Partida 511.0.601.01 (Urb. Pl. St. Domènec)

Consignació que resultarà .................. 49.200.000
Finançament:
Préstecs ............... 24.300.000
Subv.Generalitat.. 24.300.000
Rec.ordinaris
600.000
-----------------49.200.000

126

Partida 511.0.601.07 (Honoraris projectes)

Consignació que resultarà ........ 13.000.000
Finançament:
Préstec ............... 13.000.000

Cinquè.- De conformitat amb allò que disposa l'article 158, en relació amb el
150, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes
Locals, l'expedient s'exposarà al públic, previ anunci al Butlletí Oficial de la
Província, per quinze dies, durant els quals els interessats podran examinarlo i presentar reclamacions davant el Ple, i es considerarà aprovat
definitivament si durant el termini esmentat no s'haguessin presentat
reclamacions.”
Intervé el Sr. Teixeiro i Macipe i manifesta que es tracta d’un expedient de
modificació de crèdits complex i que intentarà sintetitzar en certs blocs
homogenis. El primer, és el reforçament de partides de consignació
insuficient. És necessari un increment de les partides de comunicacions,
8.360.000 PTA; subministrament, 2.500.000 PTA; despeses diverses,
1.000.000 PTA; l’aportació a la Mancomunitat de Municipis del Bages per a
l’Abocador, segons la liquidació del 95, 1.165.474 PTA i l’aportació al
Consorci de l’Escorxador per import de 3.741.841 PTA.
El segon bloc seria unes modificacions proposades pels diferents serveis
que suposen una reconducció de recursos. Així, a Urbanisme hi ha uns
augments per 2.040.000 PTA, amb unes disminucions d’1.940.000 PTA; a
Planificació i Coordinació hi ha una augment de 2.089.390 PTA i unes
disminucions d’1986.000; a Serveis d’Acció Ciutadana hi ha 2.950.000 PTA
d’augment i 2.950.000 de disminució.
El tercer bloc per comprendre aquest expedient és d’on procedeixen, l’origen
dels fons que es necessiten. En relació a la Promoció d’ocupació, guies de
turisme, 8.000.000, és un servei que no se suprimeix sinó que els ingressos
s’obtenen per una altra via. Del recàlcul dels interessos, com a
conseqüència d’aquestes últimes baixades, es pot reconduir 9.181.407 PTA.
El quart i últim bloc, en relació fonamentalment al pressupost d’inversions,
és la modificació de crèdits pressupostaris d’inversions que suposen la
supressió de certes inversions per fer-ne d’altres. Així, pel que fa als
augments, parlarien de Consignació per l’Escola-Taller per valor de 37,5
MPTA; Remodelació de Casa Caritat 7,5 MPTA; Urbanització de la Plaça
Sant Domènec 600.000 PTA per a un treball arqueològic; i del control de
trànsit per valor de 2,3 MPTA. La procedència és del menor cost de les
instal.lacions de les escoles, per valor de 2,7 MPTA; l’obra complementària
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d’Els Dolors, que han alliberat 29,9 MPTA; el col.lector de sanejament, que
es té previst no fer-lo ara, 1 MPTA; la urbanització del carrer del Sol, que és
impossible de realitzar a curt termini, per valor de 2,5 MPTA i un sobrant
dels honoraris de la redacció de projectes per valor de 2 MPTA.
Sotmès el dictamen a votació s’aprova per 13 vots afirmatius ( 8 GMS, 3
GMERC i 2 GMIC-A-EV) i 12 abstencions (9 GMCiU i 3 GMPP).

9.6 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CiU SOL.LICITANT QUE EN
EL PROPER PLE ORDINARI DEL MES DE JULIOL, ES DEBAT
EL PLA DIRECTOR DE L’EQUIP DE GOVERN
El Secretari dóna compte de la proposició que, transcrita, diu el següent:
"Atès que s'ha fet arribar una còpia al grup Municipal de CiU de l'Ajuntament de
Manresa d'un Pla Director d'Objectius (Pla dels 1000 dies), i la manifestació de la
voluntat de no presentar l'esmentat Pla a debat en el Ple d'aquest Ajuntament.
Atès que l'òrgan de control dels afers polítics municipals, és precisament, el Ple
de l'Ajuntament.
Atès que els regidors són els representants polítics dels ciutadans, entenem que
és en el Ple on s'ha de debatre la moció, si no fos així aquesta representació que
ens van atorgar els electors democràticament no seria respectada.
Per tant demanem L'ADOPCIÓ DEL SEGÜENT ACORD:
Que en el proper Ple ordinari del mes de juliol es debati el Pla Director
d'Objectius elaborat per l'Equip de Govern.”
El Sr. Oms i Pons manifesta que al seu grup se li va entregar un exemplar
dels 1000 dies, i atès que tots els Plans Quadriennals o Triennals, s’havien
debatut en aquest Ple, els sembla que el Pla Director d’Objectius també
s’hauria de debatre. Plantegen aquest qüestió perquè en el proper mes puguin
debatre aquest programa.
El Sr. Collado i Llort manifesta que l’equip de govern no ha dit mai que no
estigui d’acord en debatre el Pla. El que sí que han dit és que poden debatre
el Pla allà on faci falta i també ho faran aquí al Ple. El que no faran és posar-lo
a aprovació, perquè creuen que ha de ser un Pla per gestionar tot un conjunt
de coses de l’equip de govern, i el debat és important però no creuen que
sigui positiu posar-lo a aprovació. En tot cas, accepten la proposta perquè es
pugui debatre el Pla Director d’Objectius en el Ple del mes de juliol.
L’Alcalde intervé per matisar que, en principi, aprovarien la proposta tal i com
està, és a dir “dins el Ple ordinari del mes de juliol”. En tot cas, depenent del

128
contingut de l’ordre del dia del Ple ordinari, podrien parlar amb el grup
proposant per fer un Ple extraordinari.
El Sr. Oms i Pons diu que el tema s’agilitaria molt si hi hagués una
intervenció de l’equip de govern i una per cada grup de l’oposició, és a dir, una
intervenció sola de l’equip de govern i una sola intervenció de cada partit de
l’oposició. El debat duraria molt menys.
L’Alcalde precisa que hi ha una proposta presentada pel grup de CiU que el
que demana és debatre el Pla Director d’Objectius dins el mes de juliol i
l’equip de govern assumeix el compromís de debatre’l el mes de juliol. En tot
cas, ja veuran quin tipus de debat fan, si el fan per Àrees, o fan una
intervenció o què fan. Ja parlarien amb l’equip que ha presentat la proposta
perquè si el Ple ordinari fos molt llarg, podrien fer un Ple extraordinari, però
formalment, creu que haurien d’aprovar la proposta tal i com està.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres
presents.
9.7 PROPOSICIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC, IC-AUP-EV, PSC,
CiU i PP, PEL RECONEIXEMENT DE LA UNITAT DE LA
LLENGUA CATALANA
El Secretari dóna compte de la proposta que, transcrita, diu el següent:
“Els sotasignants, representants de tots els grups municipals que formen
l'Ajuntament de Manresa
MANIFESTEM QUE
la unitat de la llengua catalana ha estat, d'ençà l'organització autonòmica de
l'estat espanyol, un tema problemàtic. I això perquè des de 1979 no han faltat
veus favorables a la fragmentació lingüística, amb argumentacions del tot
irracionals que mai han obtingut el suport de la comunitat científica: filòlegs
romanistes d'arreu del món sempre han coincidit a considerar com a única la
llengua que s'estén de Salses a Guardamar i des de Fraga a Maó i la ciutat de
l'Alguer, a Sardenya.
És per això que l'Ajuntament de Manresa, des de la històrica sala des d'on fa
més de cent anys es plantejaven la "Bases de Manresa", vol manifestar avui
públicament la convicció que en qüestions de llengua és convenient que
l'acció política estigui d'acord amb el coneixement científic. En conseqüència, i
tal i com ja ho han fet l'Institut d'Estudis Catalans i els rectors de totes les
universitats de les Illes, el País Valencià i el Principat,
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ACORDEM
1- Demanar al govern de l'Estat i als de les comunitats autònomes implicades
un reconeixement de la unitat de la llengua catalana, amb les conseqüències
d'ordre pràctic que se'n deriven. En aquest sentit, volem destacar:
- la necessitat d'establir formes de col.laboració intercomunitària que
permetin dotar de coherència els diversos processos de normalització, a fi
d'aconseguir la integració i la cohesió de la comunitat lingüística.
- la necessitat de mantenir una sola normativa lingüística per a la
varietat escrita que integri les aportacions del valencià i de les modalitats
illenques, com ha estat pràctica habitual de l'Institut d'Estudis Catalans i de
totes les universitats.
2- Demanar al govern de l'Estat i al Congrés dels Diputats que, d'acord amb
les comunitats autònomes implicades, emprenguin les iniciatives necessàries
perquè el reconeixement de la unitat de la llengua catalana i el referent legal
normatiu siguin recollits en el corpus jurídic de manera inequívoca i amb
caràcter fonamental, atès que la preservació i la promoció de les diverses
llengües territorials són també una qüestió d'Estat.
3- Demanar al govern de l'Estat i al Congrés dels Diputats que editi una sola
versió de les seves publicacions, des de qualsevol organisme o departament,
en llengua catalana.
4- Demanar al Congrés dels Diputats i al Parlament de Catalunya que
s'interessin davant de l'Estat francès per a l'ús i el foment de la llengua
catalana a les comarques del nord de Catalunya.
5- Fer arribar aquests acords als òrgans de l'administració de l'Estat, la
Generalitat de Catalunya així com a tots els municipis caps de comarca de
Catalunya, per si creuen convenient de sumar-se a aquest Manifest”.
Intervé el Sr. Fontdevila i Subirana i diu que aquest manifest no és pas
motiu de debat sinó, d’entrada, motiu de satisfacció, poder haver arribat a un
manifest unitari de tot l’Ajuntament de Manresa i que, a més, sembla que
reflecteix prou bé aquelles necessitats que avui dia té la unitat de la llengua.
Havia preparat uns apunts des de les Homilies d’Organyà, al S. XII, i el Tirant
Lo Blanc, la unificació de la llengua, el primer llibre editat en català dels Goigs
de la Nostra Senyora, finals del S. XV, però atesa l’hora que és, tot això ho
bandeja.
Amb aquest acord reflecteixen amb un criteri encertat, molt responsable entre
tots els grups polítics d’aquest ajuntament, la voluntat que la llengua catalana
sigui reconeguda com a única, unitària - i li sap greu si ara fa un mes hi va
haver algun moment en què el que ell considerava ironia, algú ho va entendre
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com a pedanteria - amb aquesta diferència que, a vegades és lèxica o
morfològica però que, de fet, l’idioma en si és el mateix.
Arribar a aquest acord avui, aquesta necessitat d’arribar a una entesa entre
comunitats per tal de donar coherència als processos de normalització
lingüística, o bé de mantenir aquesta normativa lingüística única per la varietat
escrita, que integri les varietats dialectals que entenen que existeixen,
d’entrada, els resol ja bona part de qualsevol debat que de vegades han tingut
els polítics i que, de fet, pertany molt més a l’àmbit dels científics.
Demanen que es reculli, amb caràcter fonamental, aquesta promoció de les
diverses llengües territorials, ja que és una qüestió d’Estat. Demanen que
s’editi una sola versió en llengua catalana dels documents que, de fet, el
Congrés dels Diputats fa en català.
Finalment, posen un verb molt lleu, però al mateix temps molt interessant, que
és “interessar-se davant de l’Estat Francés per a l’ús i el foment de la llengua
catalana” .
Amb tot això, no caldria sinó que el 5è punt el fessin arribar als caps de
comarca de tot Catalunya per tal de fomentar que, amb el mateix criteri unitari
que han tingut aquí l’Ajuntament de Manresa, tots els municipis del país
puguin arribar a la mateixa conclusió i amb aquesta unitat política que han
aconseguit aquí l’Ajuntament de Manresa.
Intervé el Sr. Javoloyes i Vilalta i diu que tal com ha manifestat el Sr.
Fontdevila, és motiu de satisfacció la presentació d’aquesta moció conjunta; el
GMPP n’havia presentat una el Ple del mes passat, amb la qual comprenien i
comprenen que el bo i correcte és el que avui es presenta, perquè consensua
totes les forces polítiques amb una mateixa finalitat, el benestar i la cultura
catalana com a objectiu primari, no l’element que els separi, sinó tot el
contrari, l’element que més els agermani, des de qualsevol, habitant o poble
de l’orient i de l’occident, de costa a l’interior i que fa que, en definitiva, amb un
dialecte diferent s’entenguin.
Intervé el Sr. Oms i Pons i diu que avui li passa una mica com al Sr.
Fontdevila, en el sentit que voldria dir més coses de les que realment dirà,
donada l’hora que és. Considera que aquesta proposició és molt important,
perquè estan fent un acte que, vol veure com acabarà, però és un acte molt
important. És important perquè tots els partits fan un manifest per la llengua, i
tenint en compte que si fa un temps les postures eren molt divergents, això vol
dir que hi ha uns canvis molt favorables a aconseguir que la llengua catalana
sigui unitària al País Valencià, a les Balears i a Catalunya.
És emblemàtic que avui en aquesta Sala s’aprovi aquest manifest i tots s’han
de sentir molt orgullosos, almenys, ell se’n sent. És una de les proposicions
que aprova al llarg dels anys que ha estat aquí, que se sent més satisfet,
perquè com a nacionalistes, com a persones que s’estimen la llengua i que
s’estimen el País, aquest és un pas important. Són aquelles passes que es
fan de gust i amb satisfacció, i, tant de bo que al llarg de la seva vida pugui
donar més passes d’aquestes.
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El que fan avui és important, no sap si ho secundarà molta gent, però sí que
vol agrair a tots plegats i, principalment al PP, la valentia de tirar endavant
aquesta proposició que creu que serà un gran bé per Catalunya i per tot els
Països Catalans.
L’Alcalde manifesta que, li dóna la impressió, que aquesta proposició ve a
demostrar que la defensa de la llengua no és patrimoni de ningú, sinó que es
patrimoni de tots.
Sotmesa la proposició a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres
presents.
Abans d’aixecar la sessió, l’Alcalde felicita la regidora Imma Torra pel càrrec
de directora de l’Escola Universitària Politècnica, personalment i que creu que
pot fer extensiva per part de tots els regidors d’aquesta Corporació.
I en no haver-hi més assumptes per tractar, l’Alcalde aixeca la sessió, quan
són les 2 h i 20 min del dia 18 de juny de 1996, la qual cosa com a Secretari
ho certifico, i s’estén aquesta acta en els fulls del paper segellat de la
Generalitat núm. ............... i correlativament fins el .............

EL SECRETARI

Vist i plau
L’ALCALDE,

