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Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el dia 16
de juny de 1997. 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.¡Error! Marcador no definido.
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 i 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
Oberta la sessió per la Presidència, essent les 20 hores i 5 minuts de la nit, i
després de comprovar el quòrum d’assistència necessari perquè pugui ser
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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 l’acta de la sessió corresponent al dia 19 de maig de 1997, la còpia de la
qual s’ha distribuït juntament amb la convocatòria.
I, en no formular-se cap observació en relació al contingut de l’acta, es
considera i es declara aprovada per unanimitat dels 25 membres presents,
l’acta de la sessió del dia 19 de maig de 1997, 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.
19, 20, 21, i 22 CORRESPONENTS ALS DIES 12, 19 i 26 DE MAIG i 2
DE JUNY DE 1997, RESPECTIVAMENT, PEL REPARTIMENT QUE DE
LES ACTES D’AQUESTES SESSIONS 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. 19, 20, 21, i
22, corresponents als dies 12, 19 i 26 de maig i 2 de juny de 1997,
respectivament pel repartiment que de les actes d’aquestes sessions 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.

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’ALCALDE, DE DATA 16-5-97,
SOBRE APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDITS NÚM. 4/1997, DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT.

Vist el decret que, transcrit, diu el següent:
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“Atès que és necessari transferir crédit pressupostari al Pressupost vigent,
entre partides del Capítol 1 de Personal i entre partides de la mateixa
subfunció, com a conseqüència de la insuficiència de crèdit pressupostari.
Vist l’informe favorable de la Intervenció municipal
RESOLC:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 4/1997, dins el
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides del
Capítol 1 de Personal i entre partides de la mateixa subfunció, que no superan
l’import màxim per partida pressupostària d’1.500.000’- pessetes, a l’empar del
que disposen l’article 160 de la llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de
les Hisendes Locals i l’article 7è. de les Bases d’Execució del Pressupost per a
l’exercici de 1997, segons detall que figura en l’annex que es conté en
l’expedient.
SEGON.- L’expedient, de conformitat, al disposat en l’article 160, en relació
amb el 150, de la llei 39/88, de 28 de desembre, serà immediatament executiu.
TERCER.- Del present Decret, s’en donarà compte al Ple de la Corporació en
la primera sessió que es celebri, a l’empar del que disposa l’article 7è. de les
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 1997.”
2.4

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE DATA 19-5-97,
PEL QUAL ES POSA EN CONEIXEMENT DEL MINISTERI FISCAL ELS
FETS QUE ES DERIVEN DE L’EXPEDIENT ADMINISTRATIU DE
CONSTRENYIMENT NÚMERO A58667627/06 A NOM DE LA SOCIETAT
INMOBILIARIA LAFUENTE, SA.

Vist el decret que, transcrit, diu el següent:
“Vist l’escrit del Tresorer, de data 24/9/96, en el que es demanava informe dels
Serveis Jurídics en relació a la conveniència o no de la presentació de
demanda per aixecament de béns embargats i en dipòsit, en relació a
l’expedient de constrenyiment número A58667627/06, a nom d’INMOBILIÀRIA
LAFUENTE, S.A.
Vistos els informes jurídics emesos en dates 19/10/96 i 19/5/97 pel Tècnic
d’Administració General, lletrat dels Serveis Jurídics, amb el vist-i-plau de la
Cap del Servei.
Vistos els escrits del Tresorer General, de dates 4 de novembre de 1996 i 7 de
maig de 1997, amb la documentació annexa.
Atès que de resultes dels deutes a la Hisenda Municipal per part de la societat
INMOBILIÀRIA LAFUENTE, S.A. es va iniciar l’expedient de constrenyiment
número A58667627, i posteriorment es va practicar Diligència d’embargament
sobre una grua d’obra marca “JASO”, diligència que va ser notificada al fill de
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l’administrador de la societat, amb els advertiments dels seus deures com a
dipositari, segons estableix l’art. 136 del Reglament de Recaptació.
Atès que en data 28/4/95 la sra. Teresa Iglesias Lladó va interposar terceria de
domini administrativa, en la que exposava que el dia 30/11/88 la societat
executada li havia venut la grua torre esmentada, terceria que va suspendre el
procediment de constrenyiment i que actualment s’està substanciant en el
Jutjat de Primera instància numero 3 de Manresa, sota el número d’actuacions
174/96 del procediment declaratiu civil de menor quantia, que en aquests
moments està en període provatori.
Atès que el dipositari de béns embargats està sotmès a un deure legal de
custòdia, la infracció del qual està contemplada en el vigent Codi Penal de
1995 com un delicte de malversació anomenada “impròpia” per la doctrina, i
tipificat en els arts. 432 al 435, en l’apartat tercer del qual estén la possibilitat
de la seva comissió “a los administradores o depositarios de dinero o bienes
embargados, secuestrados o depositados por autoridad pública, aunque
pertenezcan a particulares”, tipificació dins la que podria incardinar-se la
conducta del deutor municipal.
Atès que la jurisprudència exigeix, com a requisits per considerar que s’ha
comès aquest tipus delictual, els següents (STS 25/9/1992, RJ 1992\7340):
a) Existència d’un dipòsit de béns, com a conseqüència del corresponent
procediment executiu, encara que pertanyin a particulars.
b) El nomenament de dipositari
respecte dels béns travats,que
adquereix ex lege l’exercici de funció pública per complir la seva missió
c) L’acceptació del càrrec pel dipositari, previs els advertiments legals
sobre la seva obligació de conservar-los a disposició de l’autoritat que va
ordenar l’embargament. Aquest requisit respon al deure de custòdia, i no
es compleix si no ha existit designació formal de dipositari, advertiment
de les obligacions contretes, i acceptació (SSTS 27/3/87 -RJ 1987/2226-;
2/3/92 RJ 1992/1673-; 24/9/94 -RJ 1994/7185-).
d) L’existència d’un acte de disposició dels cabals embargats, sense
coneixement o consentiment de l’Autoritat.
Atès que, pel que fa al delicte d’aixecament de béns, el tipus no exigeix la
produccció d’un concret perjudici patrimonial, sinó el propòsit de fer ineficaç
l’acció dels creditors per a l’efectivitat dels seus crèdits (SSTS 22/4/87 RJ
1987/2600-; 14/4/89 -RJ 1989/3354-), i s’exigeixen com a requisits, segons es
desprèn de les Sentències del Tribunal Suprem següents: 26/3/93 -RJ
1993/2584-; 12/6/92 -RJ 1992/5213-; 15/10/88 -RJ 1988/8235-; i 20/2/87 -RJ
1987/1275-:
a) L’existència d’un dret de crèdit, vençut, líquid i exigible;
b) L’ocultació dels propis béns;
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c) Insolvència total o parcial
d) Intenció de causar un perjudici al creditor
Atès que l’actuació d’ocultació de la grua embargada per part del sr. Lafuente
Iglesias reuneix indicis que fan pensar en la possible comissió del delicte de
malversació impròpia de l’art. 433 en relació al 435.3 del Codi Penal de 1995,
malgrat els dubtes que plantegen les formalitats d’assumpció per part del
deutor de les seves obligacions com a dipositari, pel que fa a l’àmbit penal.
Atès que el negoci de compravenda de la grua embargada, entre la
Immobiliària Lafuente, S.A. i la sra. Teresa Iglesias Lladó, i les posteriors
terceries de domini (administrativa i judicial) podria ser constitutiu d’un delicte
d’aixecament de béns de l’article 519 del Codi Penal de 1973.
Atès que l’article 262 de la Llei d’Enjudiciament Criminal estableix el deure legal
de denunciar al Ministeri Fiscal o al Jutge d’instrucció, els delictes públics de
què es tingui coneixement per raó del càrrec, professió o ofici, i en aquest cas
hi ha prou indicis que aconsellen la realització d’aquesta denúncia, segons
consta en els informes que figuren a l’expedient.
Aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les atribucions que tinc legalment
conferides, RESOL:
1r.- POSAR EN CONEIXEMENT del Ministeri Fiscal els fets que es deriven de
l’expedient administratiu de constrenyiment número A58667627/06, a nom de la
societat INMOBILIARIA LAFUENTE, S.A. consistents en l’ocultació d’una grua
marca JASO, de la que n’era dipositari, per la possible comissió del delicte de
malversació impròpia de l’article 433 en relació al 435.3 del Codi Penal de
1995, així com els derivats del negoci de compravenda entre la Immobiliària
Lafuente i la sra. Teresa Iglesias Lladó, de la grua esmentada, i les posteriors
terceries de domini interposades, administrativa i judicial, per la possibilitat de
ser actuacions constitutives d’un delicte d’aixecament de béns de l’article 519
del Codi Penal de 1973, tot això per tal que tingui els efectes que preveu
l’article 262 de la Llei d’Enjudiciament Criminal.
2n.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació, en la
primera sessió que celebri.”
2.5

DONAR COMPTE DEL DECRET DEL TINENT D’ALCALDE-DELEGAT
D’ADMINISTRACIÓ, DE DATA 26-5-97, SOBRE CONTRACTACIÓ EN
RÈGIM LABORAL TEMPORAL DE SUBSTITUCIÓ DE LA SENYORA
EVA MARIA QUIÑONERO ROMERO, PER A REALITZAR LES
FUNCIONS DE MESTRE DE LLAR D’INFANTS.

Vist el decret que, transcrit, diu el següent:
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“Atès que la senyora Rosa Barrull Venteo, treballadora d'aquest Ajuntament,
mestre de llar d'infants, ha presentat baixa per malaltia amb efectes del dia 26 de
maig de 1997.
Atès que anteriorment a aquesta baixa de malaltia la Sra. Barrull ha estat en
situació de llicència per maternitat, i durant aquesta llicència ha estat substituida
per la senyora Eva Ma. Quiñonero Romero.
Atès l'informe emès per la cap de Servei dels Serveis d'Acció Ciutadana en el
que manifesta la necessitat de substituir a l'esmentada treballadora, titular del lloc
de treball, pel tal de garantir el funcionament de la llar d'infants "El Solet", i
proposa la contractació laboral temporal de substitució, i pel procediment de
màxima urgència, de la senyora Eva Maria Quiñonero Romero, ja que reuneix les
condicions i titulació necessària per a cobrir aquesta vacant temporal.
Atès que la tramitació per a la provisió d'aquest lloc de treball és laboriosa i
requereix pel procediment normal, un període de temps que no és operatiu en
aquest cas, donada la urgència.
Vista la proposta de contractar amb el procediment de màxima urgència a la
senyora Eva Maria Quiñonero Romero (dni 39.360.912-T), com a mestre de llar
d'infants, amb efectes del dia 26 de maig de 1997 i fins el dia 30 de juny de 1997,
que és el dia que finalitza el curs escolar 1996/97.
Vist el que disposa l'Art. 4 del RD 2546/94 que regula la contractació d'interinitat i
desenvolupa l'Art. 15 1c) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el
Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, el RD 2317/93 regulador del
contracte a temps parcial, i el Decret 214/90 de 30 de juliol pel qual s'aprova el
Reglament del personal al servei de les Entitats Locals.
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
1.- Contractar en règim laboral temporal de substitució, i pel sistema de màxima
urgència a la senyora EVA MARIA QUIÑONERO ROMERO (DNI 39.360.912-T),
per realitzar les funcions de mestre de llar d'infants, amb una jornada de 37 hores
setmanals i pel periode comprés entre el dia 26 de maig de 1997 i fins el dia 30
de juny de 1997, que és el dia que finalitza el curs escolar 1996/97, i per les
següents retribucions:
Sou mensual .....................................................................................185.695.- ptes.
Paga extraordinària d'estiu ...............................................................185.695.- ptes.
Paga extraordinària de Nadal ...........................................................185.695.- ptes.
Les pagues extraordinaries s'entén en la part proporcional que corresponguin.
2.-La contractació referida en el punt anterior s'efectua de conformitat amb el
que disposa l'Art. 4 del RD 2546/94 que regula la contractació d'interinitat i
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desenvolupa l'Art. 15 1c) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el
Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, així com del decret 214/90 de
30 de juliol pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les Entitats
Locals.
3.- Donar compte al Ple el present Decret i publicar la present contractació al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.”
2.6

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE DATA 27-5-97,
SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA ADMINISTRACIÓ, EN RELACIÓ
AL RECURS CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU 1602/97-A INTERPOSAT
PER LA CAMBRA OFICIAL DE CONTRACTISTES DE CATALUNYA.

Vist el decret que, transcrit, diu el següent:
“Vist l’ofici tramès a aquest Ajuntament pel Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, Sala del Contenciós-Administratiu, Secció Cinquena (registre
d’entrada 15185 de data 26 de maig de 1997), en el que notifica a aquest
Ajuntament que la CAMBRA OFICIAL DE CONTRACTISTES DE CATALUNYA
ha interposat el recurs contenciós-administratiu núm. 1602/97-A, contra la
resolució de data 17-03-97, desestimatòria de la reclamació formulada contra
determinades clàusules del plec de clàusules administratives generals per a la
contractació d’obres públiques, aprovat inicialment el 16 de setembre de 1996.
Atès que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya atorga a aquesta
administració demandada un termini de 5 dies per tal de poder realitzar les
manifestacions oportunes en relació a la sol.licitud de suspensió de l’acte
administratiu objecte del recurs.
Examinats els articles 22.2 lletra j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, l’article 23.1
lletra f) del Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim
Local, aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/1986 de 18 d’abril i l’article 50.2
lletra l) de la Llei 8/1987, Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Atès el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
les Bases de Règim Local, sobre l’obligació de les Entitats Locals de defensar
els seus béns i drets, així com el 160.1 de la Llei 8/1987, Municipal i de Règim
Local de Catalunya, en el mateix sentit.
Atès que l’article 21.1.i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local atribueix a l’Alcalde l’exercici de les accions judicials i
administratives en cas d’urgència, i en igual sentit es pronuncien els articles
51.1.j) de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya,
i 10.i) del Reglament Orgànic Municipal, aprovat per acord plenari del dia 4
d’abril de 1986, així com l’article 41.22 del R.D. 2.568/1986, de 28 de
novembre, que aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, que afegeix que caldrà donar compte al Ple de la
resolució de l’Alcalde.
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Atès que l’ofici del Tribunal va tenir entrada a l’Ajuntament el dia 26 de maig, i
el termini per al.legar respecte de la suspensió és tan sols de cinc dies, es
considera que es dóna el supòsit d’urgència previst legalment, ja que no hi ha
cap ple de la Corporació convocat per aquesta setmana ni resulta materialment
possible realitzar la convocatòria, tenint present els terminis que s’exigeixen
legalment.
Atesa la trascendència de la impugnació de l’acte administratiu recorregut, que
pot afectar totes les contractacions d’obres que realitzi l’Ajuntament, procedeix
oposar-se a la pretensió de suspensió de la seva executivitat.
Atès l’informe emès pel lletrat Tècnic d’Administració General dels Serveis
Jurídics, segons disposa l’article 54.3, que aprova el Text Refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local, i l’article 221 del R.D.
2.568/1986.
Aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les facultats que té atribuïdes HA
RESOLT:
1r.- DECLARAR la urgència de la personació de l’Ajuntament de Manresa en el
recurs contenciós-administratiu número 1602/97-A interposat per la CAMBRA
OFICIAL DE CONTRACTISTES DE CATALUNYA, d’acord amb el que disposa
en l’article 21.1.i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local atribueix a l’Alcalde l’exercici de les accions judicials i
administratives en cas d’urgència, i en igual sentit es pronuncien els articles
51.1.j) de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya,
i 10.i) del Reglament Orgànic Municipal, aprovat per acord plenari del dia 4
d’abril de 1986, així com l’article 41.22 del R.D. 2.568/1986, de 28 de
novembre, que aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, i vist el termini de tan sols cinc dies per
comparèixer davant del Tribunal.
2n.- 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, que ha
estat designat amb el número 1602/97-A interposat per part de la CAMBRA
OFICIAL DE CONTRACTISTES DE CATALUNYA ha interposat el recurs
contenciós-administratiu núm. 1602/97-A, contra la resolució de data 17-03-97,
desestimatòria de la reclamació formulada contra determinades clàusules del
plec de clàusules administratives generals per a la contractació d’obres
públiques, aprovat inicialment el 16 de setembre de 1996, davant la Secció
Cinquena de la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya.
3r.- ACORDAR la remissió de l’expedient administratiu al Tribunal tal i com
preveu l’article 61.2 de la Llei Jurisdiccional, i notificar aquest acord a tots
aquells que puguin resultar interessats en el procediment, en compliment de
l’article 64.1 de la citada Llei.

9
4t.- NOMENAR el senyor ARTURO COT i MONTSERRAT, Procurador dels
Tribunals, representant d’aquest Ajuntament en el recurs contenciósadministratiu esmentat als acords anteriors, i designar el Lletrat en exercici dels
Serveis Jurídics Municipals, sr. JORDI RODRÍGUEZ i FUENTES, director de la
defensa jurídica en el recurs contenciós referenciat.
5è.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació en la
primera sessió que celebri, d’acord amb el que disposa l’article 41.22 del R.D.
2.568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.”
2.7

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE DATA 30-5-97,
SOBRE INTERPOSICIÓ DE RECURS D’EMPARA CONTRA L’ACTE
DICTAT PER L’AUDIÈNCIA PROVINCIAL DE BARCELONA, DINS EL
PROCÉS 964/96, QUE RESOL DESESTIMAR EL RECURS DE QUEIXA
FORMULAT PER AQUEST AJUNTAMENT, EN PROCEDIMENT
D’AUTORITZACIÓ D’ENTRADA A DOMICILI PER EXECUCIÓ D’ACTES
ADMINISTRATIUS.

Vist el decret que, transcrit, diu el següent:
“Vist l’Auto dictat per l’Audiència Provincial de Barcelona el dia 29 d’abril de 1997
dins el procediment núm. 964/96 (Rotlle de queixa núm. 50/97) que resol
desestimar el recurs de queixa formulat per aquest Ajuntament, contra l’Auto dictat
pel Jutjat d’Instrucció núm. 2 de Manresa, en procediment d’autorització d’entrada
a domicili per execució d’actes administratius.
Atès que l’article 41.1 de la Llei Orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal
Constitucional disposa que els drets i llibertats reconeguts als articles 14 a 29 de
la Constitució de 1978 són susceptibles d’empara constitucional davant el Tribunal
Constitucional, i que de l’expedient judicial es desprèn la possible infracció de
l’article 24 del text constitucional, per estimar que pot haver-se produït la manca
d’una resolució motivada dins del procediment.
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 interposar recurs
d’emparament.
Atès l’informe emès d’acord amb el que preveu l’article 54.3 del R.D. 781/1986 i
l’article 221.1 del R.D. 2.568/1986, per la lletrada, Cap dels Serveis Jurídics.
Aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les fecultats que té legalment atribuïdes
HA RESOLT:
1r.- INTERPOSAR RECURS D’EMPARA davant el Tribunal Constitucional contra
l’Auto dictat per l’Audiència Provincial de Barcelona que resol desestimar el recurs
de queixa formulat per aquest Ajuntament, contra l’Auto dictat pel Jutjat
d’Instrucció núm. 2 de Manresa, en procediment d’autorització d’entrada a domicili
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per execució d’actes administratius, per estimar la possible infracció de l’article 24
de la Constitució.
2n.- NOMENAR el senyor SANTOS DE GANDARILLAS CARMONA, Procurador
dels Tribunals, representant d’aquest Ajuntament en el recurs d’empara esmentat
a l’acord anterior, i designar la Lletrada en exercici dels Serveis Jurídics
Municipals, sra. Mª ÀNGELS CLOTET i MIRÓ, directora de la defensa jurídica en
el recurs d’empara referenciat.
3r.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”
3.-

ÀREA D’ALCALDIA

3.1

INFORME-DEBAT SOBRE L’ACTUACIÓ MUNICIPAL DURANT ELS
DOS ANYS DE MANDAT DE L’EQUIP DE GOVERN.

El Secretari explica que aquest punt de l’ordre del dia consisteix en un informe
debat sobre l’actuació municipal durant els dos anys de mandat de l’equip de
govern.
L’Alcalde intervé dient que, als efectes d’ordenar el debat, parlaran inicialment els
diferents portaveus dels grups municipals, posteriorment hi haurà un torn de
rèplica i, si fos necessari, es faria una tercera volta.
El sr. Collado i Llort intervé dient que s’enceta aquesta sessió del Ple parlant de
la valoració dels dos anys de trajectòria de l’equip de govern. Cal, en primer lloc,
valorar molt positivament que aquest any s’escau que ja han passat divuit anys
d’eleccions municipals la qual cosa significa que, respecte a la democràcia local,
s’ha entrat ja en una maduresa política molt important i convé esmentar-ho perquè
aquest fet tingui continuitat al llarg de molts més anys. Tots aquests anys, en els
que hi ha hagut quatre legislatures que han produït majories i minories diferents
en aquest Ajuntament, demostren que, en política, hi ha tota una colla de cicles
diferents entre ells i això és positiu. A les eleccions de maig de 1995, una majoria
de ciutadanes i ciutadans de Manresa van votar per un canvi en la direcció política
d’aquest Ajuntament. El pacte de progrés que les forces polítiques del Partit dels
Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana i la coalició Iniciativa per
Catalunya-Assemblea d’Unitat Popular-Els Verds, van acordar i signar, ha fet
possible la creació d’un govern municipal estable amb noves idees i un projecte
coherent amb visió de futur. És i ha estat un govern que ha permès recuperar la
confiança dels ciutadans i ciutadanes envers aquest Ajuntament i, sobretot,
respecte a la pròpia ciutat. Considera que en aquell moment es produïa un cert
esgotament d’un model polític i l’inici d’un nou cicle i d’un nou projecte. Tal i com
ha dit al començament, considera que cal veure això com una cosa absolutament
normal en democràcia. Aquest govern ha hagut de posar-se a treballar en unes
condicions força difícils i ben diferents a les que s’havien viscut a la segona meitat
dels anys vuitanta i principis dels noranta. Va trobar-se amb unes finances
municipals que estaven en un estat molt deficient, amb alts nivells de dèficit i
d’endeutament i, a més a més, en un context general de reducció de la despesa
pública en el que totes les Administracions estaven abocades a forts reptes cap al
compliment dels criteris de convergència econòmica determinats pel tractat de la

11
Unió Europea. En aquest sentit voldria remarcar que durant aquests dos dies es
duu a terme una cimera europea molt important que defensarà el paper dels
municipis i altres Administracions locals en tots aquells temes que fan referència a
la construcció d’aquesta Unió Europea que tots desitgem però respecte a la qual,
de vegades, els municipis i les regions queden una mica al marge. Cal fer doncs
un cant o una lloança perquè es produeixi el canvi cap a una Europa que pertanyi
més als ciutadans i que sigui més social. En els darrers temps s’han produït
canvis a nivell europeu que fan que molts temes que fins a aquest moment no es
tenien en compte s’hi tinguin a partir d’ara amb un transfons social i d’esforç de
lluita respecte al problema de l’ocupació, que és un problema de tots. Per això
l’equip de govern va considerar que el sanejament de les finances municipals era
un dels requisits fonamentals per a l’execució d’un programa de govern i una
obligació que havia d’assumir davant de la ciutat. Els resultats d’aquests dos anys
d’esforç respecte a aquesta qüestió són a la vista i, com a exemple, es podrien
donar les dades següents: en primer lloc, el dèficit acumulat que era de 1.129
milions de pessetes a l’any 1994, s’ha reduït a 726 milions de pessetes a l’any
1996. En segon lloc, l’endeutament, que arribava als 2.850 milions de pessetes,
s’ha estabilitzat al voltant dels 2.900 milions de pessetes. En tercer lloc, la càrrega
financera, que era del 18,2 per 100, és ara del 13,2 per 100. És a dir, hi ha hagut
una reducció, del dèficit acumulat en 400 milions de pessetes i una reducció de la
càrrega financera en 5 punts. L’equip de govern considera que tot això s’ha fet al
mateix temps que s’augmentava l’activitat d’inversió que ha passat de 700 milions
de pessetes a l’any 1994 a 1.129 milions de pessetes a l’any 1997. Aquestes
xifres marquen una evolució molt positiva tant pel que fa a la reducció del dèficit
acumulat com a un bon augment de l’activitat d’inversió. I tot això s’ha hagut de fer
dins d’un marc pressupostari restrictiu que posa a la inversió uns límits
inacceptables si es considera la gran necessitat d’inversió històrica que tenia
aquesta ciutat en molts aspectes bàsics. Voldria manifestar clarament que
l’Ajuntament ha jugat fort la “carta” dels ajuts europeus, encara que és un moment
difícil. Cal dir que fins al moment present, els resultats són força satisfactoris. Fent
un breu repàs a les quantitats més importants, es podria esmentar que, a través
d’uns fons de cohesió, s’han aconseguit 410 milions de pessetes per a la
renovació de la xarxa de col·lectors i torrents que era una qüestió poc lluïda però
totalment necessària d’afrontar. També cal fer esment dels 350 milions de
pessetes del programa FEDER d’aquests tres anys que van destinats a l’ampliació
de l’Escola Universitària Politècnica i els 500 milions de pessetes que es
dedicaran a construir un nou abocador i una planta de compostatge que
l’Ajuntament tirarà endavant en benefici de tota la comarca i que permetran
solucionar un dels temes més importants i amb greus problemes com és
l’abocador. A més a més d’aquests diners dels ajuts europeus cal afegir també els
200 milions de pessetes aconseguits a través del Fons Social Europeu amb
programes com RETEX o ADAPTEX i altres programes destinats a ciutats que
formen part d’una xarxa com ara ACTE, RECA, IGLU, etc. Tot això ha permès
arribar a gairebé uns 1.400 o 1.500 milions de pessetes de suport de la Comunitat
Europea. L’equip de govern està molt satisfet i considera molt important l’esforç de
contenció del dèficit que s’ha produït i d’inversió en uns moments difícils. També
vol manifestar que tota l’acció prevista per a aquesta legislatura troba el seu espai
i la seva justificació en el Pla Director d’Objectius que concreta i aprofundeix
respecte al programa de govern i que dóna impuls i coherència a la dinàmica de
l’Ajuntament alhora que permet un millor seguiment per part dels ciutadans i
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ciutadanes de tota l’acció de govern. Aquest Pla marca unes fites molt ambicioses
que, en alguns casos, van més enllà dels quatre anys de legislatura i determina tot
un conjunt de línies estratègiques que, amb un treball interàrees i un treball per
objectius, permeten visualitzar quins són aquells projectes que s’aniran
desenvolupant al llarg de la legislatura. A continuació explicarà les principals
actuacions que marca aquest Pla Director que s’han dut i que es duran a terme
properament. La primera línia estratègica consisteix en la importància que dóna
l’equip de govern a tot el que fa referència a la participació i al compromís dels
ciutadans i ciutadanes en la vida col.lectiva de la ciutat i en aquells assumptes
públics que, de forma directa o indirecta, afecten a tots. En el Pla Director es
manifesta que Manresa és de tots i es fa entre tots: l’Ajuntament, les entitats, les
empreses i el conjunt de ciutadans i ciutadanes. L’esforç per dinamitzar el teixit
associatiu de la ciutat i la creació d’una dezena de consells de participació, entre
ells el de Solidaritat, Comerç i Turisme, Cultura, Medi Ambient, Infància, Joventut,
Dona, Gent Gran, Immigració i aquells que ja estaven creats abans d’aquesta
legislatura com ara el d’Ensenyament i el de Drogodependències, donen fe que
aquesta és una de les prioritats de l’equip de govern encara que no en poden
estar del tot satisfets perquè, tot i sent una prioritat, també esdevé un dels
problemes més importants respecte al qual s’aboquen totes les Administracions
consistent en la implicació dels ciutadans i ciutadanes en els assumptes col.lectius
públics que afecten a tots. Per això és un repte, no tan sols per a l’equip de govern
sinó també per a la democràcia, aconseguir que la gent participi en aquells temes
que els afecten. A tot arreu costa molt engrescar a la gent perquè participi i és ben
segur que en els propers anys s’hauran de trobar fórmules perquè els nous
instruments que són a l’abast dels ciutadans i ciutadanes tinguin més utilitat i més
vida i responguin més a les seves necessitats. Cal esmentar d’altra banda la tasca
que s’ha dut a terme per convertir les subvencions que s’atorguen a les entitats en
convenis que puguin ser valorables, avaluables i revisables any rera any. Aquesta
és una manera de fer més rendible els recursos de l’Administració i alhora fer més
copartíceps a les entitats. També cal explicar la posada en marxa del servei
d’informació i atenció al ciutadà que s’anirà ampliant per tal d’aconseguir més
punts d’informació i més eficàcia en la resposta que esperen els ciutadans i
ciutadanes. El Pla Director marca una segona línia estratègica consistent en el
treball amb les empreses i amb els emprenedors i estableix que la creació de
riquesa i sobretot d’ocupació és fonamental per al dinamisme i el benestar de la
ciutat. L’equip de govern ha de reconèixer que un dels instruments que es va
trobar quan va entrar a l’Ajuntament va ser el Consell Tecnològic del Bages que
funciona bé i que té una dinàmica important de concertació en les empreses, entre
les Administracions, etc. Malgrat tot, l’equip de govern va haver de reorientar
aquest Consell perquè no creés disfuncions en el treball que realitzava
l’Ajuntament en els temes de promoció econòmica clarificant el lligam entre el
Consell Tecnològic i l’Ajuntament. Tots els governs deixen als seus successors,
com és normal, herències bones i d’altres no tan bones. En aquest sentit cal
manifestar que el Consell Tecnològic és un dels elements importants de
l’estratègia de promoció econòmica. Dit això cal recordar quina ha estat l’acció de
govern en aquest àmbit que s’ha desplegat en dos nivells. En el primer nivell s’han
creat uns serveis integrats de promoció econòmica que, a partir de dos
instruments tan importants com el Centre de Serveis a les Empreses, que ha de
servir al teixit empresarial però que també ha d’ajudar a vincular els estudis
universitaris amb l’esfera productiva, i la universitat amb l’empresa, considera que
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és un lloc adequat per fer aquest pas. Aquest Centre de Serveis a les Empreses
ha d’estar plenament involucrat en aquest projecte de nova universitat per a
Manresa. Al costat d’aquest Centre que s’ha posat en marxa al llarg d’aquest any
també s’ha creat un centre d’iniciatives per a l’ocupació que intenta aglutinar en el
seu si tot el que fa referència a la millor formació en els diferents àmbits de la gent
tant si es tracta d’aturats com de persones que cerquen una millora en l’ocupació,
i també oferir la informació i l’orientació en tots aquells camps que afecten a la
major inserció dels nostres col.lectius i el suport a la creació d’empreses o a
l’autoocupació. Es tracta de dos instruments molt adequats que afecten d’una
banda al suport a les empreses i d’una altra banda al suport als emprenedors i a
totes aquelles persones que cerquen una millora o una ocupació. Tot això ha
d’anar lligat també a aquells col.lectius que tenen més dificultats d’inserció laboral i
que cada vegada, com es repeteix molt sovint, n’hi haurà més. S’ha readaptat
d’aquesta manera tota la línia desplegada al voltant de la promoció envers les
empreses i envers els recursos humans tan indispensables per a la nostra ciutat.
El segon nivell d’actuació fa referència als apartats de polígons industrials de la
ciutat. Respecte a aquest tema s’està potenciant el polígon de Bufalvent amb 60
milions de pessetes d’inversió. També s’està tramitant la millora i urbanització del
polígon dels Dolors i s’està impulsant el planejament del polígon dels Comdals. En
relació a aquesta qüestió la ciutat està en una bona disposició i no tan sols en el
sentit estricte de la ciutat, sinó la real, la que va més enllà del territori de la ciutat
de Manresa, considera que hi haurà molta oferta industrial per fer front a les
demandes que es presentin. S’està elaborant també un pla de modernització del
comerç que serà presentat aquest mes als comerciants i a les entitats a qui
representen per tal d’ajudar conjuntament amb les iniciatives privades a renovar
els espais urbans d’aquest centre comercial tan important que té Manresa que
continua sent la cinquena ciutat en millor oferta comercial de Catalunya.
L’Ajuntament ha col.laborat en la creació del Consell Econòmic i Social del Bages
que ha de fer possible un alt nivell de concertació en l’economia local i comarcal
amb el benentès que quan parla de local es refereix a l’àmbit del districte industrial
de Manresa. L’economia d’aquesta ciutat i la dels pobles del Bages estan molt
vinculades i, per tant, tot allò que és bo per a Manresa, també ho és per al Bages i
viceversa. Per això és important dotar-se de mecanismes per posar-se d’acord per
concertar polítiques de promoció i coordinar-se. En aquest sentit el Consell
Econòmic i Social del Bages és una primera eina, properament se’n crearà una
altra que farà referència només a tot allò relacionat amb les polítiques de promoció
econòmica de Manresa i, com es veurà més endavant, s’està entrant en línies de
concertació amb els pobles del voltant de la ciutat en relació a altres aspectes. Cal
remarcar que en aquests temes del suport a les empreses i als emprenedors i a la
promoció econòmica, l’Ajuntament s’ha dotat en els dos darrers anys d’un
pressupost que és el doble del que es va trobar l’equip de govern actual quan va
entrar a l’Ajuntament. S’han ampliat les polítiques de formació i de suport a
aquests teixits productius com ara el programa ADAPTEX, i altres, i considera que
l’equip de govern està en una línia encaminada a augmentar aquesta concertació i
aquest lligam integrat entre les empreses, els recursos humans d’una banda i
entre les empreses i la universitat com a eix fonamental, d’una altra banda. És
important destacar que alguns indicadors de l’economia comarcal demostren que
s’està anant per bon camí. Es refereix als indicadors que afecten sobretot al nivell
d’ocupació i d’exportació de les empreses. S’observa com s’està sortint d’aquesta
línia de crisi que havia existit fins a l’any 1994 i 1995 i que el nombre d’epígrafs
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que estan marcant aquests índexs permeten ser moderadament optimistes. Per
exemple en el tema de l’atur, s’està en un punt per sobre de la mitjana catalana en
el darrer mes amb un 8,2 per 100 de la població activa. Els indicadors demostren
en definitiva que s’està redreçant la situació negativa que hi havia al principi dels
anys noranta. Aquesta dada respecte al tema de l’atur permet entrar en la tercera
de les grans línies que marca el Pla Director sobre la cohesió social i la solidaritat.
Aquesta és una línia fonamental per a l’equip de govern que ja va ser marcada
quan es va fer l’acord de govern i que és un dels centres de la seva acció de
govern. Per això en aquests darrers dos anys s’ha millorat el suport a tots els
col.lectius socials amb dificultats o problemes específics. Podria esmentar serveis
que s’han posat en marxa darrerament com ara el Centre Obert de Valldaura, el
Punt d’Atenció a la Dona, com un dels col.lectius amb més importància per a
l’equip de govern a l’hora de prestar suport perquè puguin trobar sortida en tots els
àmbits de la seva vida i també el Punt d’Informació creat per a la població
immigrada amb cursos d’idiomes, etc. En aquest camp del suport a la cohesió
social i la solidaritat s’ha realitzat un treball interàrees, concretament entre els
Serveis Socials i Promoció Econòmica. Ha existit una coordinació molt estreta que
ha permès aconseguir programes del Fons Social Europeu i d’altres
Administracions que van destinats íntegrament a aquests col.lectius que ha
esmentat com ara joves, infants, dones, immigrants, etc. Com a criteri general,
l’equip de govern considera que els Serveis Socials estan avançant en la línia
d’oferir serveis cada vegada més comunitaris centrats sobretot en la inserció
laboral i social fugint de models purament assistencialistes que no aporten cap
solució a llarg termini. L’equip de govern té molt clar, d’altra banda, que una
qüestió fonamental i bàsica pel que fa als temes socials és la rehabilitació del nucli
antic i que cal valorar no només des del punt de vista econòmic o urbanístic, sinó
sobretot social i cultural. Per això es parla d’un foment i d’una rehabilitació integral
d’aquest sector. En aquesta aposta per a la millor cohesió social i la solidaritat
s’està parlant no tan sols d’aquells col.lectius que són dins de la ciutat sinó dels
que estan lluny però amb els quals la ciutat se sent plenament involucrada
respecte a les seves sortides econòmiques i socials i per aquest motiu, des
d’aquest àmbit de cohesió social i solidaritat, s’ha fomentat la solidaritat i la
cooperació envers els països del tercer món i l’Ajuntament ha passat de destinar
el 0,1 per 100 del pressupost del PIB al 0,5 per 100 del pressupost de
l’Ajuntament aquest any amb el compromís que l’any que ve arribarà al 0,7 per
100. Aquesta és la data que s’ha autoimposat l’equip de govern per fer front als
projectes de cooperació en els quals està plenament involucrat. El quart element,
que és molt important per a l’equip de govern, fa referència a un aspecte que el
Pla Director marca d’una manera molt estricta i consisteix en el foment de
l’urbanisme dins de la ciutat i cal remarcar clarament que un dels trets
fonamentals d’aquests dos anys ha estat l’aprovació definitiva del nou Pla General
d’Ordenació Urbana de Manresa que donarà encara més impuls al creixement de
la ciutat que assegurarà nivells adequats de qualitat i de sostenibilitat. L’equip de
govern ha après la lliçó del Pla General d’Ordenació Urbana de l’any 1981 que va
ser una resposta lògica a dècades de desgavell urbanístic franquista, però va
incorporar uns criteris de desenvolupament urbanístic massa rígids i costosos. Als
anys noranta el desenvolupament de les ciutats s’aconsegueix amb la
col.laboració que hi ha entre els agents públics i privats, cadascun des de la
defensa del seu interès legítim i amb un beneficiari comú que és la ciutat. Seguint
aquest criteri d’actuació, la regidoria d’Urbanisme ha aconseguit, a partir d’aquest
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Pla General, lligar onze convenis que resoldran urbanísticament la major part dels
“forats” que presenta la trama urbana de Manresa aportant 1.930 habitatges,
1.102 metres quadrats de locals públics, a prop de 16.000 metres de nous carrers,
16.700 metres quadrats per a equipaments i gairebé 65.000 metres quadrats de
terrenys i espais lliures. Aquest aspecte demostra una capacitat de concertació
envers les inciatives privades que és del tot necessària i imprescindible. I, fent
esment d’alguns d’ells, voldria remarcar que aquests convenis permetran
desenvolupar i desencallar temes com el de “Can Font”, el local de l’antiga escola
del Pare Algué, els terrenys veïns de la “Florinda”, els terrenys del voltant del “Pla
dels Ametllers” a la barriada Mion-Montealegre, aspectes tan importants com els
terrenys de FECSA situats al carrer de Lluçà, es podran desenvolupar terrenys
com el solar situat al voltant del carrer del Primer de Maig, carrer València,
prolongació de Francesc Macià i carrer de Viladordis. A més a més de les
actuacions pensades per afavorir aquest creixement urbanístic, l’urbanisme té
altres temes importants. Un d’ells són les noves portes de la ciutat que l’han
d’enllaçar amb la Ronda Nord i l’Eix Transversal que són actuacions que es duen
a terme en el principal espai de creixement de Manresa. La Generalitat s’ha
compromès a construir el primer d’aquests enllaços, que és el del carrer de la
Pau-carretera de Santpedor amb la Ronda de Manresa, entre la tardor d’aquest
any i finals d’any o principis de l’any que ve. Aquest és un dels temes fonamentals
i claus per tal d’ampliar la ciutat cap al nord. Després vindrà l’enllaç de la barriada
Mion molt vinculat al projecte universitari i a la urbanització del cantó sud de les
Bases de Manresa. El Pla Parcial de les Bases de Manresa, el projecte de
compensació del qual es sotmet avui a l’aprovació del Ple, suposarà una millora
decisiva per a la comunicació entre els barris del nord de la ciutat i d’aquests amb
el centre. És a dir, es desencallen bastants plans, molts d’ells han estat debatuts
al llarg de diferents plens d’aquests dos anys com també altres aspectes. Un
segon element important fa referència a la recuperació del centre de la ciutat a
partir de l’actuació emblemàtica de la plaça de Sant Domènec i de la recuperació
del Casino. El tercer punt important de l’actuació urbanística és l’aposta pel barri
antic que ja ha esmentat abans i que es concreta en plans especials d’actuació
que ja estan en marxa. Aquest és un dels temes que té pendents la ciutat des de
fa molts anys. Manresa no només ha de mirar cap al nord sinó cap al sud. L’equip
de govern vol relligar la zona del barri antic amb l’eixample i, en aquest sentit,
s’han iniciat ja actuacions importants com ara la de la plaça Immaculada, plaça
Serarols, sector Balcells i plaça Gispert, i en tots ells es promociona l’habitatge
públic. Per tant en el camp urbanístic s’ha aconseguit desenvolupar molts temes
que estaven encallats i el nou Pla General d’Ordenació permetrà enfocar
clarament la nova ciutat que s’està construint. Una cinquena línia molt important
que planteja el Pla Director, és la que fa referència a la importància de l’entorn i la
qualitat, i a tot allò que signifiqui treballar per a una ciutat amb un
desenvolupament urbà de qualitat i sostenible. Desenvolupament de qualitat
perquè l’Ajuntament té un compromís amb els ciutadans i ciutadanes i perquè
l’atractiu principal de Manresa és el seu caràcter de ciutat mitjana que ofereix una
bona qualitat de vida i desenvolupament sostenible perquè hi ha un compromís
amb els altres pobles, assumit a través de la carta d’Aalborg, per a la sostenibilitat.
S’està avançant a partir d’instruments com l’auditoria ambiental i la comissió
ciutadana que confeccionarà l’Agenda 21 local de Manresa. En tots aquests
temes hi ha una aposta clara per la qualitat i la millora dels serveis i tot un reforç
en el manteniment dels parcs urbans. També cal esmentar l’opció de l’Ajuntament

16
pel nou abocador comarcal que, al voltant de la Mancomunitat per a l’Abocador,
Manresa té un punt a jugar molt important que superarà un d’aquells aspectes que
havien estat històricament difícils per a la nostra ciutat. La qualitat d’una ciutat es
fonamenta en aspectes com els serveis, la neteja i el manteniment dels espais i
edificis. En aquest sentit cal dir que moltes ciutats han arribat fa poc temps a allò
que es considera el punt zero; és a dir aquell en el qual els dèficits del passat es
consideren superats i s’inicia el camí cap a un manteniment planificat i de qualitat.
Malauradament, Manresa, com a conseqüència dels dèficits que arrossega
d’alguns anys, no ha arribat encara a aquest punt perquè no s’ha fet tot allò que
s’havia de fer en els anys vuitanta o noranta. Els dèficits acumulats que van trobar
eren molt importants i s’han incrementat cada any en un 25 per 100 totes les
partides de manteniment, referents als serveis de neteja, els parcs, el
manteniment de les escoles públiques, el manteniment i la repavimentació de la
via pública respecte als quals s’ha passat de 15.000.000 de pessetes a l’any 1995
a 60.000.000 de pessetes a l’any 1997. Cal recordar que la millora del servei de
neteja ha comportat un esforç econòmic suplementari per part dels ciutadans i
ciutadanes. També cal fer esment de la implantació de la Policia Comunitària. La
sisena línia consisteix en l’aposta important de l’equip de govern per la cultura i el
coneixement. S’ha parlat moltes vegades de competitivitat, de creixement,
d’indicadors econòmics, de qualitat, etc., però sovint, quan se’n parla, se sol
imaginar coses físiques, tangibles, i considera que és molt important que
actualment les principals fonts de competitivitat, de riquesa, de creixement, de
qualitat i també de cohesió social que ha esmentat abans, es trobin en fets tan
intangibles com són la cultura i el coneixement. Conscients de la necessitat que té
Manresa de posar-se a l’alçada dels temps en un nivell similar al d’altres ciutats
intermitges de Catalunya en cultura i coneixement, l’equip de govern ha fet del
foment l’activitat cultural un element clau de la seva acció de govern. En primer
lloc ha considerat necessari acabar la biblioteca del Casino el més aviat possible,
iniciant alhora els tràmits per executar un ambiciós projecte de centre cultural
factible i, fins i tot, rendible per a la seva planta baixa. El Casino és un edifici que
mai no es va arribar a acabar; responia a una cultura reservada exclusivament a
un sector d’elit des del punt de vista econòmic i social de la ciutat. Ara la ciutat
recupera aquest edifici i aquest espai, l’acaba, li dóna un nou ús i l’obre a tothom.
Espera que la Generalitat s’impliqui encara més en aquesta reforma del Casino. Al
darrera de l’obra del Casino hi ha la voluntat clara i explícita de democratitzar el
coneixement i la cultura perquè és de tots. Com a segon punt, l’equip de govern
ha aconseguit que la Generalitat executi l’esperada reforma de l’edifici de Sant
Ignasi per tal que el Museu i l’Arxiu Comarcal disposin d’unes instal.lacions dignes.
En el tercer punt li agradaria parlar de la consolidació d’un nou model universitari
de futur per a Manresa perquè s’ha acabat de lligar completament el finançament
per a l’ampliació de la Universitat Politècnica de Catalunya, que s’ha d’ubicar als
terrenys de l’antic Escorxador. Respecte a aquesta qüestió hi ha un acord referent
a que els 350 milions de pessetes que han de complementar els que vinguin del
fons FEDER de la Unió Europea, han de ser aportats de la manera següent: 100
milions per part de l’Ajuntament, 200 milions de la Generalitat, 25 milions de l’UPC
i 25 milions de Caixa de Manresa. L’Escola Universitària Politècnica de Manresa,
reforçada, a la qual s’hi afegeix una fundació universitària especialitzada en
ciències socials i de la salut, i una incipient Universitat Oberta de Catalunya,
conformen un model que considera que té futur que passa per establir relacions
estables i de col.laboració i de complementarietat amb la ciutat de Vic. El tema
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universitari es podria qualificar clarament com a una qüestió de ciutat i, com a tal,
s’haurien de trascendir les diferències entre partits polítics. En aquest sentit,
l’equip de govern posa sobre la taula l’oferta d’un gran acord de ciutat en relació al
tema universitari perquè és clau i, en aquest moment es pot desencallar i donar-li
l’impuls necessari vinculat amb el sector productiu de la ciutat i la comarca. No cal
dir que, a part de tot aquest esforç esmerçat que ha tingut una plasmació molt
clara en l’elaboració d’un pla d’equipaments culturals per a la ciutat, l’equip de
govern ha donat suport a les activitats culturals que es fan a Manresa;
especialment aquelles que projecten la ciutat cap a l’exterior com ara la Festa de
la Cultura Popular i les que aposten per la innovació com el Congrés Internacional
de Telemàtica Educativa que se celebrarà d’aquí a pocs dies, i també el Projecte
Interset de promoció de noves tecnologies. Per tant s’ha de parlar cada vegada
més de Manresa com una ciutat real i no tancada en els seus límits sinó tenint en
compte el seu districte industrial per tal de permetre la creació d’àmbits de
col.laboració en camps molt diversos. Abans s’ha referit al tema universitari però
ara vol fer referència a la qüestió de la gestió del futur abocador comarcal
respecte al qual s’ha iniciat una col.laboració amb el Consell Comarcal i la
Mancomunitat per a l’Abocador. Aquest és un exemple de la direcció en la que ha
d’anar la ciutat, perquè Manresa, que s’obrirà en un futur proper amb les noves
comunicacions que són l’Eix Transversal, respecte al qual es planifica en diferents
ciutats quina ha de ser la seva trajectòria per tal de fer una tasca conjunta, com
també l’Eix del Llobregat en el que s’està creant un grup de pressió envers França
i Catalunya per tal que no sigui tan sols un eix de lleure sinó que recuperi aquell
eix industrial que havia estat, del qual en forma part l’Alcalde de Manresa com a
un dels presidents i que pressionarà als diferents governs perquè l’eix sigui
important entre Barcelona i Toulouse. Manresa té, per tant, reptes importants al
davant i la responsabilitat del govern municipal és de tots els grups i el Grup
Municipal Socialista s’hi sent còmode dins de l’equip de govern perquè durant
aquests dos anys han establert nous camins, nous itineraris i nous ponts de diàleg
que permeten que entre els diferents partits que composen l’equip de govern,
s’hagi establert una dinàmica important que té com a única “recepta” el diàleg tant
a dins del propi equip de govern com envers l’exterior. La ciutat està invertint
fortament en ella mateixa, hi ha projectes de futur i de ciutat i no temes deslligats, i
com a exemple ja ha esmentat abans el del barri antic, l’universitari, la connexió
de Manresa amb les noves comunicacions i amb el seu entorn i l’aposta de la
ciutat pel coneixement i la qualitat. Per tant aquest equip de govern està
convençut que dóna estabilitat, genera confiança i optimisme gràcies als projectes
que ja s’estan fent realitat. L’equip de govern és optimista i està esperançat amb
els nous reptes de la ciutat que ha anat vestint en aquests dos anys i també és
exigent i està compromès amb la ciutat perquè els reptes són molt importants però
la línia iniciada no ha de ser tan sols important per a l’Ajuntament sinó també per a
la ciutat.
Es fa constar que, prèvia llicència de la Presidència, es retira de la sessió el
senyor Joaquim Sotoca i Cornet, essent les 21 h i 55 min, per raons de salut,
segons manifesta el mateix regidor.
El sr. Fontdevila i Subirana intervé dient que no és retòric demanar-se, després
de l’exposició del senyor Collado: què ens queda per dir des d’Esquerra
Republicana de Catalunya ? però ho intentarà. Fa dos anys el vot dels manresans
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va portar a l’Ajuntament un nou govern entorn a un programa que en deien
d’Esquerres i de progrés i des d’aleshores els regidors d’Esquerra Republicana
(Magí Mas, Carles Esclusa i ell mateix), formen part d’aquest equip de govern a la
ciutat des de l’àrea de Serveis Personals amb les responsabilitats de Sanitat,
Cultura, Policia Local i Medi Ambient. Arribats a la meitat del mandat els sembla
que és efectivament un bon moment per passar comptes i fer-ne balanç, però
abans de res voldria manifestar que Esquerra Republicana de Catalunya ha volgut
durant aquests anys que Manresa tingués un govern estable posant sempre per
davant els interessos de la ciutat. Els resultats de fa dos anys els comprometien i,
tot i sabent que es tractava d’una opció arriscada, no van defugir l’oportunitat
d’aportar les seves idees a un programa de ciutat que, fins al moment present,
han considerat força coherent en primer lloc amb bona part del programa que
Esquerra Republicana de Catalunya presentava a la ciutat de Manresa i també
coherent entre les propostes i els resultats. No cal dir que atès el programa
estricte d’Esquerra Republicana de Catalunya, no es podria parlar d’una
satisfacció òptima però també són conscients dels reptes que tenia pendents
aquesta ciutat i de la precarietat dels recursos dels quals disposaven i disposen
per afrontar-los i, fins i tot, no es pot oblidar l’herència financera que es van trobar.
Per això, fent un capmàs, considera que es pot fer una valoració positiva
d’aquests dos primers anys perquè, entre altres coses, es podria arribar a dir que
es resolen símptomes d’estancament que tenia la ciutat en els darrers anys. El
partit d’Esquerra Republicana de Catalunya considera aquella frase que diu: “val
més encendre un misto que malaïr les tenebres”; aquesta és una sentència per
passar a la segona part. Fa una valoració positiva perquè és la primera vegada
que d’ençà dels nous ajuntaments democràtics, l’Ajuntament de Manresa treballa
amb un document programàtic que és el Pla Director d’Objectius que és un text
públic, accessible a tothom, on consten els compromisos que adopta el govern de
la ciutat i s’esbossen les línies de treball interessants. Els projectes del Pla
Director d’Objectius estan al servei de les persones i han estat concebuts per al
servei als ciutadans i no pel gust d’enumerar projectes. Considera que s’està
recuperant un punt de confiança i d’il.lusió entre diversos col.lectius de ciutadans.
S’han introduït aspectes de participació que, tot i les dificultats de la represa,
perquè cal recordar que l’absència d’hàbits genera dificultats a l’hora de fer-los
servir, van esdevenint, i vol dir-ho així en gerundi o present continu, útils pel que fa
al sentiment de pertinença i útils també en el compromís d’organitzacions socials
o, fins i tot, empresarials amb projectes d’interès comunitari. S’han introduït àmbits
de participació que estan servint perquè manresanes i manresans els considerin
més com a seus i creguin una mica més en el seu futur. En definitiva, o si es vol,
en resum, considera que, en conjunt, s’ha aconseguit una certa anàlisi de la
realitat i un rigor en les propostes i que s’està rellançant la participació ciutadana.
L’objectiu de capçalera és el de millorar les condicions de vida i el benestar de les
persones de Manresa. Es vol referir en aquest moment a la qüestió dels riscos
polítics. L’Esquerra Republicana de Catalunya participa en una coalició de govern
però no com a partit majoritari tal i com es pot comprovar aritmèticament.
Coneixen i han estat avisats dels riscos però per als regidors d’Esquerra
Republicana de Catalunya aquesta ha estat una bona oportunitat per reforçar la
credibilitat del seu projecte polític. Vol recordar que el seu partit és d’esquerres i
vol la independència nacional, però aquest projecte de sobirania per a Catalunya
el volen amb tanta intensitat com pretenen ajudar a solucionar els problemes de la
vida quotidiana de les persones; i no s’arriba a una cosa sense l’altra. Per tant és
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la seva tasca progressiva la que ajuda com a recordatori públic i que diu quin és el
seu horitzó final irrenunciable. Aquest horitzó és una Catalunya independent,
membre de la Unió Europea, on la gent visqui millor i en la qual vagin
desapareixent les desigualtats entre persones i territoris i la degradació ascendent
del medi ambient. Per això no repeteixen quotidianament i ingènuament el mot
“independència” sinó que procuren demostrar amb la seva capacitat municipalista,
abans des de l’oposició, i ara, en el cas de Manresa, des del govern, la confiança
que ofereix el projecte del seu partit. Tots els grups de l’Ajuntament rendibilitzaran
el que sigui possible d’aquesta legislatura però indefugiblement també els
regidors, com ells, que es defineixen públicament independentistes, hauran posat
sobre la taula les seves capacitats i, en qualsevol cas, els independentistes no són
ni eixelebrats ni especialment utòpics sinó que treballen per a la gent i procuren
guanyar-se la seva confiança perquè, més enllà de l’objectiu racional o concebut
racionalment, és a dir la independència en forma de república catalana, treballen
pels interessos de tots els ciutadans, dels treballadors, dels botiguers, dels
empresaris no especuladors, dels sectors menys afavorits de la societat ja siguin
dones, infants, joves, persones de la tercera edat, treballen per mantenir i millorar
l’estat del benestar en l’ensenyament, en la salut, la cultura i el lleure i també
treballen per conservar el medi ambient per tal que els seus descendents puguin
tenir una vida neta. Amb això ja es pot veure que té sentit el pacte que en el seu
dia va subscriure Esquerra Republicana de Catalunya a Manresa. Hi havia una
voluntat de compromís i generositat i demà farà dos anys justos del dia que ell
mateix va dir que Esquerra Republicana entrava al govern de l’Ajuntament de
Manresa amb la voluntat de treballar sense giragonses decidits a encarar l’esforç
que coneixien: treballar amb dèficits reals i amb un pacte entre sensibilitats
diverses però totes elles disposades a treballar corresponsablement, i, en això
també hi entraven els independentistes que es posaven al servei de les
manresanes i manresans. Després de valorar les grans línies d’aquests primers
vint-i-quatre mesos, i també els riscos propis d’un govern de coalició, ara passarà
a l’apartat de resultats. Cal dir d’entrada que Esquerra Republicana de Catalunya
està satisfeta de participar i decidir en les polítiques que s’apliquen a la ciutat de
Manresa. Des del compromís inicial de reduir el dèficit, que considera que ha
donat resultat, perquè d’aquells 1.129 milions de pessetes inicials s’ha passat als
726 milions de pessetes del 31 de desembre de 1996, fins a la política de gestió
urbanística amb els 11 convenis que ja han estat citats anteriorment, o la política
de cohesió social que implica el to sustingut d’inversions per a la rehabilitació del
barri antic i les pròpies polítiques de serveis socials, de tot això n’està força
content. Dins de l’acció de govern li sembla que hi ha bons resultats aconseguits
per part de les àrees que gestionen. En aquest sentit li agradaria fer referència a
la Policia Comunitària o del guàrdia de barri que ha suposat un acostament molt
més directe de la Policia Local al ciutadà o als col.lectius veïnals amb un
coneixement més directe de les problemàtiques de cada zona i, per tant, entre tots
plegats poder buscar els correctius que calgui. També li agradaria parlar de la
dinamització de l’activitat cultural amb l’aparició de l’Agenda o l’Apuntador com a
eina de difusió i de participació per a tota la ciutat amb l’edició de 5.000 exemplars
cada mes, de la Unió Musical del Bages que ha soposat la recuperació de la
música de banda per Manresa, dels resultats del Galliner o de la Filmoteca o dels
visitants del museu, en els tres casos s’ha aconseguit duplicar el nombre de
visitants, i cal tenir en compte que els visitants paguen. Cal valorar també
l’elaboració d’un projecte de Pla d’Equipaments Culturals que busca el consens i
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el pacte entre les organitzacions ciutadanes i tots els membres del Consistori i que
vol fer una previsió a llarg termini de com resoldre les deficiències endèmiques
d’equipaments d’aquesta ciutat. A efectes pràctics es tradueix en la voluntat de
continuar amb les obres del Casino per a l’obertura de la nova bilbioteca comarcal,
el futur centre cultural, l’elaboració d’un pla director per al Museu de Manresa i la
reubicació de l’Arxiu Històric a l’antic col.legi de Sant Ignasi i fer que finalment
comencin les obres. Encara hi ha altres temes dels quals n’estan especialment
contents com ara el projecte de la deixalleria per reciclar materials o el projecte i
finançament d’un nou abocador que ha suposat un ajut europeu de 500 milions
per a programes mediambientals, i els 400 milions aconseguits per renovar la
xarxa de col.lectors. En definitiva es tracta de potenciar la recollida selectiva de
residus iniciant una estratègia de sostenibilitat que va motivar en el seu dia
l’adhesió a la carta d’Aalborg o bé l’encàrrec d’una auditoria mediambiental. S’han
fet altres actuacions com ara l’inici del pla de renovació i creació de nous parcs
infantils, la millora de la neteja de la ciutat, etc. Segurament que a través del
seguiment del Pla Director d’Objectius i, en concret, d’aquells set grans blocs que
es plantegen en la introducció, on es pot veure com pren relleu l’acció de govern.
Els membres de l’Esquerra Republicana de Catalunya tenen molt clar que només
són a la meitat del mandat però no a la meitat de les realitzacions. Aquesta és una
idea que s’hauria de tenir molt present. Considera que encara hi ha molta feina
per fer si es vol aconseguir una ciutat més habitable, emprenedora, solidària i
ecològicament sostenible i que estigui al servei de les persones. Sense
triomfalismes es pot dir que conserven l’optimisme inicial i tenen grans esperances
en els resultats dels programes endegats per als propers dos anys. Les set línies
estratègiques, totes elles encara pendents d’aplicacions, són tan sols a mig camí i
al seu grup li sembla que encara es pot fer molt més juntament amb les altres
forces polítiques que l’acompanyen en aquest govern. S’ha parlat de participació i
compromís i ell mateix n’ha fet referència i voldria que servís com a element per
definir aquesta legislatura. Avui hi ha més mecanismes que mai per a la
participació i diria que encara no n’estan cofois. Ha dit abans que l’absència de
l’hàbit ha creat dificultats i ara cal que els actuals consells municipals de
participació ciutadana i els que encara s’han de crear siguin d’utilitat comprovada;
aquest és un exercici de revisió pendent de realitzar. La mateixa revisió que
encara resta pendent del Reglament de Participació Ciutadana implicarà la
recerca de noves fórmules de participació i també queda pendent el pla de millora
i racionalització dels circuits i tràmits administratius interns amb vistes a la seva
simplificació. Només són dos aspectes però li agradaria parlar del que resta
pendent a més a més de fer referència al que ja s’ha fet. Hi ha un altre aspecte,
vinculat a la promoció econòmica i que el Pla Director d’Objectius anomenava
com a empreses i emprenedors. Estan d’acord en que la creació de riquesa i
ocupació és fonamental per al dinamisme de la ciutat i considera que s’ha donat
resposta a aquest tema durant aquests dos anys, tant des del Centre de Serveis a
les Empreses, que gestiona el Consell Tecnològic del Bages, com a través del
Centre d’Iniciatives per a l’Ocupació de Casa Caritat que ha de contribuir al
desenvolupament dels recursos humans d’aquest territori i que té, per als propers
anys, reptes pendents com ara la incorporació de noves veus o nous fòrums de
debat d’aquesta economia productiva. Aquest seria el cas dels sindicats, que
també és un repte. La dinamització econòmica, com ha dit anteriorment, també
necessita de la participació. També vol fer referència a la qüestió de la cohesió
social i la solidaritat. Aquest és un element clau dels seus programes per tal
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d’establir polítiques d’igualtat entre la població i cal tenir en compte la dificultat que
suposa aquesta qüestió en una època com aquesta d’involució. Considera, però,
que Manresa compte amb prou suport social per poder continuar avançant en
aquesta línia que és fruit dels posicionaments ideològics dels qui integren aquest
pacte. Per això s’està fent un gran esforç per a la rehabilitació integral del barri
antic que té els seus exemples a la plaça de la Immaculada o a la Fàbrica
Balcells. I no es pot oblidar el treball amb les persones a través de les polítiques
de serveis socials amb exemples com el del Punt d’Atenció a la dona o una major
atenció als infants i a la població immigrada, transformant l’assistencialisme en
serveis comunitaris acomplint aquell compromís, que ja venia de l’anterior
legislatura, d’arribar al 0,7 per 100 de cooperació internacional i espera que al
proper pressupost pugui ser aplicat. Un altre bloc del Pla Director d’Objectius fa
referència a la cultura i al coneixement; cultura entesa també com a joventut,
esports i ensenyament i tot allò que són serveis personals i coneixement
s’entendria la universitat. Manresa té pendent els equipaments esportius, culturals
i de joventut i cal centralitzar els recursos per resoldre el territori. La ciutat té una
gran tradició i riquesa associacionista però resta pendent la qüestió dels
equipaments entre altres coses perquè l’Ajuntament no ha de pretendre ser el
motor ni el protagonista sinó que ha d’oferir els elements perquè la societat sigui
capaç d’omplir-los de sentit. Voldria remarcar els esforços que estan fent des
d’Arts i Oficis; en aquest sentit cal recordar que s’han afegit nous estudis com ara
el de disseny gràfic. També cal recordar el rellaçament de la Fundació
Universitària del Bages i la inversió que es durà a terme entre tots a la Universitat
Politècnica de Catalunya per un total de 700 milions de pessetes. Pel que fa al
conjunt de l’urbanisme cal dir que ha sofert un avanç notable en aquests dos
anys. S’ha enllestit la revisió del Pla General d’Ordenació Urbana la qual cosa
suposa un nou impuls per al creixement de la ciutat i ara l’Ajuntament està en
condicions d’afrontar el tema de la revisió cadastral que també és un tema
important i interessant que l’equip de govern té ganes de resoldre en aquesta
legislatura. És un fet necessari i imprescindible si es vol saber amb què es
compte; és tan sols un inventari patrimonial de la ciutat però és important. Pel que
fa a la gestió urbanística, obviarà les dades que ja ha relatat el senyor Collado,
però està convençut que aquests onze convenis amb particulars aportaran nous
espais per a equipament i noves zones verdes i espera que, si són capaços
d’enllestir allò que s’autoimposaven al Pla Director com ara la reforma dels serveis
d’Urbanisme, podran anar transformant Manresa en una ciutat més habitable i
indestriablement seguint o acompanyant aquells treballs de rehabilitació que
esmentava en l’àmbit de cohesió social: recuperació del centre de la ciutat com és
el cas de la plaça de Sant Domènec i també la inversió que s’està realitzant a
través de FORUM. Encara restarien temes com ara l’entorn i la qualitat que es
plantejaven a l’inici del Pla Director que considera que és un tema d’anàlisi i rigor.
El 25 per 100 d’increment per al manteniment de la ciutat és una xifra que implica
una decisió política basada en la idea d’endreçar Manresa o deixar-la en
condicions. El manteniment dels edificis municipals, la renovació dels parcs
infantils, el nou abocador comarcal o aquella auditoria mediambiental reflecteixen
el tipus de ciutat que es persegueix, com també ho és el sanejament de la
Hisenda; tot aquest programa que vol transformar Manresa, treballa amb les
evidents limitacions econòmiques que ja coneixien. Per poder treballar i al mateix
temps estalviar, hi ha d’haver un acord en les voluntats de treball i en els objectius.
Està content de l’acord que hi ha hagut fins al moment present perquè busca
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eficàcia i eficiència i Esquerra Republicana de Catalunya espera que això sigui
entès per tots els grups de l’Ajuntament. El seu grup considera que perquè
Manresa avanci es necessiten la suma de moltes voluntats que treballin per
millorar-la. És conscient que l’oposició farà crítiques i també suggeriments o noves
aportacions que escoltaran atentament i més enllà del debat polític que avui els
ocupa o d’aquelles formes que són pròpies i habituals d’un Ple com el d’avui,
espera que es puguin ajuntar voluntats en aquest model de ciutat que s’està
intentant definir sense cofoisme i amb autoexigència. Considera que hi ha temes
prou importants com per mantenir un pacte d’aquestes caracterítiques i
especialment alguns com el futur universitari, al qual feia referència el senyor
Collado, i el pla d’equipaments culturals. En qualsevol cas, hi ha projectes que
necessiten del consens de tots els grups. Cal un pacte de ciutat que acabi de tenir
la seguretat i els fonaments de futur que Manresa necessita, i és amb aquesta
voluntat que el seu grup s’ha afegit al debat i espera rebre els criteris de la resta
dels grups.
El sr. Mora i Villamate intervé dient que, quan s’està fent un trajecte i es vol
continuar endavant, l’actitud més correcta i, probablement, la més eficient, és la de
mirar endavant. Pot ser interessant aturar-se i fer balanç, com estan fent en
aquest moment, però, en tot cas, considera que no convé distreure’s gaire ni
tampoc és massa convenient perdre el temps mirant enrera. És millor pensar en el
tros de camí que encara manca i procurar imaginar si serà planer o costerut,
preveure quines dificultats poden aparèixer, si és millor afrontar-les directament o
bé val més fer una marrada per eludir-les i, en definitiva, convé planificar d’on es
treuran les forces i els recursos que es necessiten per arribar al destí. Iniciatival’Assemblea-Els Verds fa una valoració global d’aquests dos anys de govern
mirant endavant, que es podria resumir en una frase molt curta: “cal anar més
lluny“. És cert que constata que s’ha avançat en l’acompliment de bona part dels
acords més significatius del pacte de govern, però aquest balanç positiu dels
canvis que s’han succeït o que han propiciat, no els ha de fer creure que ja està
tot fet ni els ha d’estalviar la capacitat d’autocrítica en tots aquells àmbits en els
que cal ser més agosarats o bé on no s’ha avançat prou. Han de ser capaços de
fer aquest exercici d’autoexigència malgrat que el balanç tingui un signe global
positiu que evidentment té. No repetirà la llista de qüestions en les que considera
que s’ha avançat per a no abusar de la paciència dels presents perquè ja ho han
explicat els seus companys sinó que simplement ho resumirà dient que, en opinió
d’Iniciativa-L’Assemblea-Els Verds, s’ha trencat l’immobilisme d’aquesta ciutat que
està en aquest moment en millors condicions que fa dos anys per afrontar els
seus reptes més importants. En aquest marc, Iniciativa-L’Assemblea-Els Verds,
des de la coherència amb els valors d’esquerra que defensen, ha intentat aportar
un estil de treball basat en la responsabilitat, en la capacitat de diàleg i d’entesa,
en la llealtat als acords dels pacte, en el rigor i en el compromís concret amb la
tasca de transformació i millora de la ciutat. És indubtable que la seva presència i
actuació ha tingut efectes positius i considera que han contribuit a donar una
orientació global de l’acció de govern que posi l’accent en actuacions socialment
compensatòries i igualitàries des del punt de vista dels serveis a les persones i als
col.lectius més desafavorits. Considera que són corresponsables d’una actuació
més decidida respecte al barri antic i que han contribuit a crear i mantenir serveis
fonamentals com el Punt d’Informació a la Dona o a la defensa de l’ensenyament
públic i es senten especialment orgullosos d’haver contribuit a la introducció lenta i
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obstinada de formes i mètodes de treball que afavoreixen una més gran
coordinació entre altres. També han provocat pronunciaments públics que
comencin a trencar l’immobilisme en temes polèmics i d’un profund contingut
polític com ara el de les banderes per al dia 11 de Setembre o la supressió de les
places de la prestació social substitutòria i el debat sobre el Servei Militar, la
presència de la Guàrdia Civil, etc. Està segur que han contribuit a la millora de les
condicions de vida de les classes populars però, malgrat això, l’autocomplaença
no és precisament el sentiment que amb més força ens embarga arribats al
moment de l’ecuador de la legislatura. Diu una bella i coneguda cançó del nostre
país, molt lligada a la lluita democràtica, que “cal anar més lluny, més lluny de
l’avui que ara ens encadena”; i per al seu grup, això significa en primer lloc
convertir l’Ajuntament en una maquinària més eficient al servei de les persones,
els homes, les dones, els infants, els joves, els vells, els aturats i els qui treballen
han de ser el centre d’un govern que es diu de progrés i que actua com a tal. Per
això cal situar les polítiques locals de Serveis Personals inclosos els Serveis
Socials en un primeríssim pla de la reflexió política d’aquest equip de govern. Cal
crear les condicions bàsiques per tal de poder fer una aportació específica i
significativa des de l’Ajuntament en l’aprofundiment de la cohesió social; no tant
en la línia d’expandir o incrementar els nivells d’actuació i els recursos que
actualment s’esmercen i que són importants sinó, sobretot, en la línia de jugar a
rols socials més qualitatius i estratègics. En aquest mar, el repte cal situar-lo en el
desenvolupament de polítiques més integrades que facilitin abordar les
necessitats canviants de la població; i això implicarà aprofundir en la millora del
funcionament de les àrees de Serveis Personals i de Serveis Socials per tal de
capacitar-les per afrontar aquest repte tant des de la vessant tècnica com política.
Anar més lluny per al seu grup també vol dir donar un pas més en l’àmbit de la
participació ciutadana la qual cosa ja s’ha dit anteriorment i ho reitera, de manera
que els ciutadans i ciutadanes que participen deixin de ser receptors passius
d’informació i s’impliquin més en l’exercici de la corresponsabilitat. Un cop creats
els consells, cal esforçar-se per aconseguir que la participació ciutadana no sigui
només un mecanisme més o menys formal de distribució d’informació sinó que
també ha de ser un instrument per millorar l’eficiència social dels recursos
municipals. Per anar més lluny també cal incorporar a les polítiques de promoció
econòmica un nou impuls basat en la participació dels agents socials i en la
concertació de les estratègies de promoció. Una afirmació de manual diu que no
hi pot haver una autèntica política de promoció econòmica que no incorpori les
voluntats, la implicació i els recursos dels agents econòmics i socials significatius
en el territori, de forma concertada amb les voluntats i els recursos de les
Administracions. Per tant, conjuntament amb els agents socials, cal definir una
estratègia econòmica basada en la promoció de noves activitats que permetin
atacar, de forma conjunta, la xacra de l’atur. I, finalment, anar més lluny, vol dir
també apostar amb més decisió i més energia per un model de circulació basat en
els vianants i en el transport públic i alternatiu. Cal intervenir-hi decididament per
fer una ciutat més habitable i sostenible i, sens dubte, cal començar pel respecte a
les illes de vianants existents. En general, caldrà més fermesa encara en la
sensibilització ambiental i en les polítiques que hi van lligades. Així doncs, el repte
del seu grup és seguir endavant però anar més lluny en aquells projecte que han
de permetre anar transformant Manresa sense tenir por de fer les propostes
agosarades que les classes populars de la ciutat necessiten.
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El sr. Arderiu i Freixa intervé dient que aquest debat representa el punt mitjà de
la legislatura i suposa que en aquests moments tothom està esperant un allau de
crítiques respecte a coses mal fetes però no serà aquest el motiu de la seva
intervenció sinó que, per part del grup del Partit Popular, s’intentarà ser, dins d’allò
que el joc polític permet, el més equànime possible i, sobretot, mirant el futur amb
optimisme perquè, malgrat tot el que es pugui dir, el grup del Partit Popular és
enormement optimista i confiat amb la ciutat de Manresa i els manresans. Les
paraules de l’equip de govern manifestades fins a aquest moment, es podrien
dividir en dues frases: “quina herència tan feixuga que hem rebut” i “que bé que ho
fem” i considera que ni l’herència és tan feixuga ni ho fan tan bé. Hi ha coses que
s’han fet bé al llarg d’aquests dos anys i no serà ell el qui ho negui però hi ha
altres coses que no s’han fet tan bé i això sí que els hi retreurà. L’equip de govern
s’atorga la medalla del Pla General d’Ordenació Urbana i, tot i reconeixent que ha
estat un gran avanç perquè ha tingut l’efecte de destapar una situació que es
trobava immobilitzada, també hauran de reconèixer que els equips de govern
anteriors també hi van fer alguna cosa i, per tant, cal repartir el mèrit. Afirmen
també que l’atur ha baixat, i tothom se n’alegra, però cal reconèixer que en aquest
fet influeix, en primer lloc, la situació econòmica general i l’Ajuntament hi té
poques competències i, en segon lloc, l’atur ha baixat no perquè s’hagi creat
ocupació a Manresa sinó perquè se n’ha creat fora de la ciutat. Malauradament i
tal com ho demostra un estudi, els manresans han trobat feina a les poblacions de
les rodalies de Manresa i a Barcelona. Les polítiques de promoció de l’Ajuntament
han ajudat molt poc a rebaixar l’atur; i potser més aviat s’ha contribuit a disminuir
l’atur “inflant” la nòmina de l’Ajuntament i de les empreses municipals i no amb
polítiques eficaces i empresarialment idònies per crear ocupació. El seu retret
principal a l’equip de govern, sense personalitzar en ningú sinó només amb l’ànim
de mostrar quin és el sentiment que impera en els grups de l’oposició, és
l’allunyament de l’equip de govern que s’ha produït respecte a les necessitats dels
ciutadans de Manresa. Durant dos anys s’han tractat al Ple temes sens dubte
importantíssims com ara el Zaire, els Grans Llacs, la guerra de Bòsnia, les
monedes de Felip V, i moltes altres coses. Tots aquest temes, tot i sent
importants, no aporten cap utilitat als manresans. Sembla que s’hagin ocupat
menys dels manresans que de la resta, de la qual cosa li donen la raó les darreres
enquestes realitzades a la ciutat. No s’ha “tocat de peus a terra” i sembla que
l’equip de govern hagi iniciat la seva singladura pensant més en una propera
reelecció que no pas en els problemes reals que afecten als ciutadans. En aquest
sentit voldria cridar l’atenció sobre dos temes molt importants: en primer lloc, la
plaça de Sant Domènec, respecte a la qual s’ha dit que significava recuperar el
centre de la ciutat, i que era una cosa maravellosa, etc. i no els hi vol treure mèrit
perquè aquesta plaça s’ha fet de nou però cal preguntar-se si era necessari
gartar-se 120 milions de pessetes i crear l’animadversió dels veïns amb unes
contribucions especials mal repartides i també si era necessari tot aquest dispendi
que s’hauria pogut utilitzar en altres coses molt millors per fer una plaça que té
controvèrsies. Convé preguntar-se, sobretot, si era necessari dir als ciutadans que
s’estava fent un gran projecte i una gran reorganització i després aplicar-los-hi
unes contribucions especials “per la via ràpida” com si fos “una obreta de no res”.
Una de les primeres mesures de l’equip de govern va ser la de crear una espècie
de “cap de propaganda” que, tot sigui dit, fa molt bé la seva funció però no és per
això pel que els ciutadans els vans escollir, sinó perquè s’ocupessin dels seus
problemes i sembla que s’està vetllant un dels problemes que menys afecten als
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ciutadans oblidant-se del més important. Els ciutadans demanen que s’endreci la
ciutat, i no ho està malgrat que hi hagi els grans projectes, sinó que té importants
mancances a les que l’Ajuntament no dóna resposta, i també inclou al seu grup
perquè l’oposició també forma part de l’Ajuntament. Dues de les qüestions que ha
reclamat el seu grup al llarg d’aquests dos anys, continuen sense solucionar-se:
una d’elles és la de travessar un minusvàlid a la carretera de Cardona al davant
del Conservatori i aquesta és una cosa que es podria haver arreglat fàcilment amb
una persona i una aixada durant un parell d’hores. Una altra és la que fa
referència al Tossal dels Cigalons; ja han passat quaranta anys i en passaran
quaranta més. És a dir, s’arregla allò que crida més l’atenció i que pot aparèixer
més bé als diaris però no els problemes dels ciutadans. Es parla molt de les
rondes i de les meravelloses comunicacions però s’ha de reconèixer que altres
ciutats que no tenen les condicions de Manresa, ens estant “passant la mà per la
cara” i es refereix a Vic i Igualada que van donar una “bufetada” a Manresa amb el
tema de la universitat i ara aquesta ciutat ha de pactar amb Vic perquè s’han
avançat. Insisteix en què les comunicacions tant serveixen per venir com per anarse’n i, malauradament, les estadístiques estan demostrant que la gent marxa. I vol
recordar que el senyor conseller d’Indústria de la Generalitat, quan es va
inaugurar l’Expo i algú va dir la frase que ara ell repeteix: “les carreteres són tant
per venir com per anar-se’n”, va dir que no li diguessin això perquè és tasca del
municipi aconseguir que siguin per venir i no per anar-se’n. Malauradament
l’Ajuntament no està treballant en aquesta direcció la qual cosa es palesa amb els
resultats de les estadístiques. El govern municipal té, sota el punt de vista del seu
grup, una actitud esencialment nefasta perquè la ciutat vagi endavant, tingui
optimisme i se situi entre les capdavanteres del país. Es refereix a una actitud de
conformisme i engany. L’actitud conformista ve donada perquè, des que el seu
grup és a l’Ajuntament, sempre s’espera que algú resolgui els problemes, com,
per exemple, el tema de la Fàbrica Nova, el de la Fàbrica Balcells respecte al qual
havien de venir els diners d’Europa, que vingui també la universitat i ens “tregui de
la misèria”, etc. Els problemes els ha de resoldre l’Ajuntament amb la feina de
cada dia que no comença per obres “faraòniques” sinó per endreçar la ciutat com
ara tapar els forats que hi ha a la via pública des de fa tres o quatre mesos o
intervenir en les cases que són a punt de caure. Aquestes actituds frenen la ciutat
perquè es perd confiança respecte a l’Ajuntament i desencisa a aquells que volen
venir a instal.lar-se a Manresa. Les empreses no vindran a Manresa si no es fa un
pla d’ajuda real i si no veuen clares les “regles del joc”. S’han de fer venir a les
empreses a la ciutat amb honestedat i sinceritat i no dient: “vingui que ja veurà
quin terreny li dono” i després els hi donem “bufetada” amb l’IAE, ordres
d’execució i multes. Pregunta si és catastrofista haver dit que es perderia un cicle
formatiu del Conservatori quan més tard es va perdre, o bé que la ciutat baixava
en qualitat respecte a l’ensenyament quan posteriorment es va perdre un institut,
o que la reforma sanitària no anava bé quan ara hi ha tantes queixes respecte a
aquest tema. Tot això no és catastrofisme sinó la trista realitat que és directament
imputable a l’equip de govern pel conformisme i la manca d’explicació de la realitat
als ciutadans com per exemple en el tema del cadastre respecte al qual s’està
dient que es pagarà molt poc però no que el rebut pujarà molt, encara que
posteriorment se’n perdoni una part. Cal explicar als ciutadans que el rebut serà
de trenta mil pessetes encara que només en pagui tres mil, i que els impostos que
van al darrera també pujaran el mateix. Això és enganyar i també “desmunta” als
ciutadans la manca de claredat en els plantejaments i, en aquest sentit, el tema
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dels sorolls és el que s’ha tractat de la pitjor manera perquè no es pot permetre
que no es faci res quan els ciutadans estan demanant solucions en un tema que
és molt fàcil de controlar. Aquesta qüestió no s’ha volgut solucionar per una
actitud electoralista. I, per últim, vol manifestar que no es fa res per animar a la
magnífica generació dels joves perquè tirin endavant la ciutat encara que s’hagi fet
una fumada de droga o s’hagin repartit preservatius i això li sembla especialment
greu si es té en compte l’existència d’una regidoria de joventut. Quan al problema
del trànsit cal dir que, malgrat les meravelloses rondes i accessos, no s’ha
solucionat el problema; hi ha encara moltes cues i embussos a les “artèries”
principals de la ciutat. Respecte a la reordenació hospitalària considera que no
s’ha fet res per millorar-la malgrat que s’hagi denunciat moltes vegades i tenint en
compte que és un problema que afecta als tots els ciutadans. Tampoc s’ha fet res
per millorar les dificultats de comunicació dels sord-muts. No es va voler saber
quan vindrien els mossos d’esquadra i, en canvi, sí que es va intentar treure la
caserna de la Guàrdia Civil que representa, d’altra banda, un motor econòmic
important per a la ciutat i sembla que, per part de l’equip de govern, es posin més
entrebancs que facilitats. El transport urbà segueix sense funcionar perquè no hi
ha hagut la reorganització promesa. Tampoc s’ha fet res per pal.liar els danys
produits pels aiguats de l’any 1995 havent-se demanat reiteradament. No
s’ofereixen serveis per a la prestació social substitutòria i sembla que Manresa no
informi d’aquest tema ni ajudi ni faciliti aquest tema quan, per altra banda, es
prenen iniciatives contràries respecte a aquesta qüestió. El pagament dels
impostos amb targes de crèdit continua sense posar-se en marxa. I, com a
qüestió especialment greu, vol manifestar que, per tal de tirar endavant la ciutat,
les autoritats han de creure en ella i han d’animar qualsevol iniciativa ciutadana
que pretengui donar llum i impuls a la ciutat. En aquest sentit, Manresa ha tingut
tres medalles d’or i no s’ha fet res. Això és una vergonya que no té nom. Cal
recordar que el Carles Checa ha guanyat una prova del campionat del món de les
catorze que hi ha, i el seu poble ha sortit al carrer per rebre’l i a Manresa, havent
hagut tres medalles d’or i tenint en compte que és un fet que potser no es repetirà
mai més, no s’ha fet res. Tot això és el que el seu grup ha de retreure a l’equip de
govern i no vol dir que tot ho facin malament sinó simplement que s’han fet la seva
propaganda dient el que fan bé i el seu grup ha replicat amb el que considera que
està mal fet. Respecte a la qüestió del sanejament de les arques municipals a la
qual ha fet referència el senyor Collado considera que l’equip de govern no ho fa
malament encara que no és d’ell tot el mèrit. En aquest sentit ha de fer dues
crítiques: en primer lloc cal tenir en compte que hi ha una baixa general
d’interessos que provoca una baixa de la càrrega financera o del dèficit segons on
s’apliqui. Això no treu que el regidor delegat d’Hisenda hagi tingut una especial
habilitat per negociar o renegociar el deute municipal però no es pot oblidar que el
seu grup no va estar d’acord amb una de les renegociacions que va ser la de
l’ajornament del deute fins que vinguin les properes eleccions municipals, amb el
qual la feixuga herència que l’equip de govern diu haver rebut, probablement
l’estan traspassant a aquells que vindran després. Amb aquesta pràctica, al final
inventaran el deute perpetu que passarà d’un a un altre equip de govern. Li
sorprèn, respecte a aquesta qüestió, tot i reconèixer els mèrits de l’equip de
govern, que a l’any 1995 es va presentar un pla que es va dir que era perfecte per
reduir el dèficit municipal i que va ser aprovat pel Ple, a l’any 1996 es va dir que
continuava la línia de l’any anterior, i a l’any 1997 es va traslladar i se’n va cap a
l’any 1999 sense saber què passarà a l’any 1998. Suposa que el temps ho dirà.
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Quan el portaveu de l’equip socialista parla molt del que es fa per a la creació de
riquesa i ocupació, la promoció econòmica, el Centre de Serveis a les Empreses,
centres de l’ocupació, programes d’autoocupació i d’autoempresa, es demostra la
dicotomia existent entre el que és una Administració Pública i una empresa
privada. L’empresa privada és aquella que crea ocupació efectiva que genera
riquesa, i l’Administració Pública només dóna llocs de treball que s’autoalimenten
amb els impostos. Realment li agradaria veure l’efectivitat de tota aquesta qüestió,
respecte a la qual, segons el senyor Collado, s’hi han gastat tants milions.
Personalment, no hi creu gens perquè els resultats li sembla que són tot el contrari
del que es volia aconseguir. Insisteix en que l’ocupació sembla que es crei més a
dins de l’Ajuntament i a les rodalies que a dins de Manresa. Respecte a la millora
dels polígons en aquest sentit, a la qual es feia referència posant com a exemple
el dels Dolors, cal dir que aquest en concret el van pagar els propietaris i, per tant,
l’equip de govern no s’ha de penjar una medalla que no li correspon. La creació i
el foment de l’ocupació entren en el capítol de conformisme de l’equip de govern i
demostren la intervenció administrativa que hi ha en aquests temes. Això és el
pitjor que es pot fer perquè les empreses crearan ocupació perquè l’economia va
bé i es guanyen bé la vida i no perquè intervingui l’Administració que, quan més
gran sigui, més es tendeix a prescindir dels seus serveis i anar per altres vies.
Qualsevol intervenció administrativa en el funcionament normal de les empreses
és molt contrària al seu bon funcionament i a la creació de riquesa i ocupació, i té
la sensació que el que s’intenta en aquest moment és precisament intervenir i no
fomentar. Cal deixar fer a les empreses posant, per part de l’Ajuntament les
condicions perquè vinguin i s’hi trobin bé i elles soles ja trobaran ocupació.
L’Ajuntament no s’ha d’esforçar en fer una cosa que no aconseguiran perquè no
pot substituir el joc del risc de l’empresari ni el seu esprit emprenedor. Aquesta no
és la funció de l’Administració Pública ni tampoc saben fer-la. Personalment
sempre ha estat molt crític en el tema de la rehabilitació del barri antic i considera
que no es pot presentar aquesta qüestió com un exemple perquè no hi ha tal
rehabilitació, ni política rehabilitadora, ni mitjans ni res de res. Hi ha ajuts hipotètics
en les llicències d’obres i potser després resultarà que hi haurà projectes d’obres
que no necessitaran llicència sinó tan sols comunicació prèvia. Ningú rehabilita un
habitatge perquè tingui ajuts en la taxa de la llicència d’obres sinó perquè tingui
facilitats per fer-ho, perquè hi hagi obres d’infraestructura adients i perquè se li
deixi fer una rehabilitació “amb cara i ulls” en el temps que sigui necessari i amb el
cost adient per poder viure o treure rendibilitat als seus habitatges. Cal recordar,
d’altra banda, que la resta dels ajuts els dóna l’Estat mitjançant un conveni i
aquests no formen part d’aquest debat. Un altre èxit que s’apunta l’equip de
govern és el Pla General d’Ordenació Urbana i considera que, en tot cas, ha de
ser un èxit compartit. Respecte a aquest tema el seu grup celebra el nou tarannà
negociador del departament d’Urbanisme que permet desencallar molts temes
com ha dit el senyor Collado. Això és bo i ho és més encara si va acompanyat de
juntes de compensació i cooperació perquè l’equip de govern coneix el tarannà
del director general d’Urbanisme el qual, quan se li plantegen temes municipals,
pregunta en primer lloc si l’ajuntament en qüestió fa o no juntes de compensació.
Si les juntes de compensació van acompanyades d’un esperit negociador i pràctic
que sembla ser el que impera al departament d’Urbanisme d’aquest Ajuntament,
significaran un pas endavant per a la ciutat. En aquests moments, el Pla General
d’Ordenació Urbana ha tingut l’efecte de “tap”, és a dir, un cop aprovat, s’han
començat a demanar llicències d’obres que portaven molts anys paralitzades
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perquè no hi havia Pla General. És a les mans de l’Ajuntament fer que aquest
“tap” no es quedi en una simple “bombolla” sinó que sigui una continuïtat i això
està en mans del departament d’Urbanisme i, per això, el seu grup encoratja a
l’equip de govern a seguir en aquesta línia de diàleg, però això no significa que
s’hagin d’atorgar com a mèrit el Pla en sí mateix perquè cal recordar que van ser
altres els qui el van iniciar i, malauradament, quan l’actual equip de govern era al
lloc que ara ocupa el seu grup, no donava facilitats sinó que més aviat posava
entrebancs. En relació al servei de neteja, respecte al qual s’ha dit que havia
millorat, ha de recordar que tampoc en aquest cas ho ha fet l’equip de govern sinó
que ja venia d’abans i, encara que al seu grup no li afecta perquè venia d’un altre
grup, cal ser equànime i, de la mateixa manera que ell reconeix el que està ben
fet, l’equip de govern ha d’acceptar que l’herència no era tan feixuga. En definitiva,
després d’aquest dos anys, ni tot era dolent ni tot s’ha fet tan bé. El seu grup
demana un canvi d’actitud més realista i que no es vulgui fer demagògia amb la
ciutat que no és a dins de l’Ajuntament sinó a fora i es composa de moltes
persones que “toquen de peus a terra”. Cal que l’Ajuntament també intenti ser
realista i donar respostes a les peticions dels ciutadans. L’Ajuntament es preocupa
de molts col.lectius com ara els immigrants de països del tercer món i altres que
estan en guerra, etc. però cal preocupar-se del col.lectiu manresà i del col.lectiu
espanyol que és aquí i que ajuda a viure i a tirar endavant la ciutat. No s’ha de fer
una separació entre ells sinó que cal ajudar a fer una gran ciutat entre tots. També
cal oblidar-se dels grans conceptes com ara el de “ciutat sostenible” i de “qualitat” i
procurar aplicar aquesta qualitat al dia a dia de cada cituadà que no entén el que
són aquests conceptes ni li importa sinó que vol una ciutat agradable per viure i
treballar i és per això pel que l’Ajuntament ha de lluitar. I en aquesta tasca l’equip
de govern, per la seva representació, té un plus de responsabilitat. No voldria
acabar la seva intervenció deixant la sensació que tot és negre o que no es va cap
endavant però sí que és cert que hi ha qüestions que, d’acord amb el parer del
seu grup, no es tiren endavant; algunes d’elles es poden corregir i altres no
perquè no està en les seves mans poder-les solucionar però sí que poden
engrescar a tots els ciutadans perquè construeixin una gran ciutat on sigui
agradable viure i treballar i està convençut que això es pot fer entre tots i que
l’equip de govern pot dirigir un projecte en aquest sentit. No cal fer programes de
mil dies que no serveixen per a res i que al dia següent d’haver-lo presentat ja no
es compleix sinó mesures realistes que ajudin als ciutadans a solucionar els seus
problemes quotidians. Aquesta és una ciutat privilegiada per la seva situació
geogràfica i condicions físiques perquè està arribant a Manresa el creixement
demogràfic que s’està donant a la macrourbanització de Barcelona que es mou en
forma de corones concèntriques i aquesta ciutat la pot aprofitar. I, qualsevol que
sigui el qui estigui a l’Ajuntament d’aquí a uns anys, ha de poder dir que estem en
una gran ciutat moderna; això és el que demana el ciutadà i no altres coses que
no entenen. Per això cal “tocar de peus a terra” i afrontar els problemes amb
dignitat i, sobretot, ser conseqüents amb les pròpies actituds de govern. Si es diu
una cosa, s’ha de mantenir perquè el govern està per mantenir la seva paraula i
les seves actituds. L’equip de govern té una oportunitat d’or de fer una gran ciutat i
personalment els enveja perquè ells estan a l’equip de govern i el seu grup és a
l’oposició; i els demana que no la desaprofitin i que siguin realistes, i en aquest
camí els trobaran a tots. Per acabar vol dir la seva frase, com l’han dit els altres,
que és d’una cançó de l’Ana Belén i que diu: “hoy puede ser un gran dia; duro con
el”.
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El sr. Oms i Pons intervé dient que aquest debat s’està fent un xic feixuc i, per
tant, si li permeten i amb el risc que en la contrarèplica se li puguin dir algunes
coses que s’ha deixat al tinter, suposa que després tindrà oportunitat de tornar a
entrar en alguns temes que ara tractarà ràpidament per no cansar a la
concurrència. El seu grup observa amb una certa preocupació que l’equip de
govern insisteix molt en la seva cohesió i que funcionen bé com la seda. El seu
grup se n’alegra i està molt content que sigui així però pel fet que ho vagin repetint
tantes vegades, es crea una certa desconfiança i li sembla que l’equip de govern
ha necessitat dos anys per tenir una mínima cohesió. Tot el discurs de l’equip de
govern es basa en el programa dels mil dies del qual ja es va parlar fa temps i el
seu grup, com ja va dir en aquell moment, considera que és un programa amb
poques aspiracions, amb moltes coses concretes, molt limitat i amb absència
d’objectius a llarg termini. Té la sensació que l’equip de govern ho vol resodre tot
en quatre anys i queda molta feina per fer i hi ha el perill d’actuar “de cara a la
galeria”. Sembla que l’equip de govern vulgui fer tres o quatre obres
emblemàtiques de lluiment, que segurament poden servir per presentar-se a les
eleccions i possiblement per tenir un bon resultat, però no podria assegurar que
això sigui el millor per a la ciutat perquè hi ha manca de planificació i d’encaixar
cada cosa en una perspectiva a llarg termini que permeti tenir realment una ciutat
cohesionada i lligada amb totes les decisions que es vagin prenent al llarg
d’aquests quatre anys. Té l’esperança que el proper equip de govern sigui
responsable i conservi el que han fet els qui l’han precedit i lamenta molt que
aquest no hagi actuat així. Tots els governs municipals fan coses bones i la
majoria s’haurien de conservar i no fer esforços per menytenir els anteriors equips
de governs. No creu que sigui bo que l’equip de govern digui que ha fet una gestió
fantàstica en el tema econòmic perquè no diria que ho han fet malament però ha
manifestat que el dèficit de reducció que van tenir el primer any va ser tot gràcies
a ells i resulta que el programa el va fer l’anterior equip de govern i, per tant,
alguna cosa hi tenen a veure. El segon any ja no va ser tan brillant i el tercer, molt
es tem, que ho serà bastant menys. Per això, per a la informació i per al bé de la
democràcia i de la covivència, cal procurar “donar al Cèsar allò que és del Cèsar i
a Déu el que és de Déu”. D’altra banda respecte al que s’ha dit sobre el tema dels
interessos, considera que sí que és veritat però tots els ciutadans saben que en
les seves hipoteques van baixant mig punt i un punt. Aquest és un tema fantàstic i
els felicita; han estat de sort i això generarà més diners per a la ciutat, per tant, no
és una crítica, però no creu que l’Ajuntament hagi aconseguit la macroeconomia,
per solucionar el problema de l’Ajuntament de Manresa, hagi resolt abaixar els
tipus d’interès. Se n’alegra perquè això ha permès reduir el tema del finançament i
l’equip de govern pot dir que destinarà aquests diners a altres qüestions, però
aquest és un tema que també el preocupa perquè considera que enlloc de gastars’ho ho podrien destinar a reduir el dèficit. I, d’acord amb el que s’ha vist amb els
reconeixements de crèdit i els canvis de partides, sembla que aquesta no és la
línia que se segueix. Vol donar un avís d’atenció en aquest tema que l’equip de
govern no ha tingut excessivament en compte. El seu grup considera que l’equip
de govern està bastant preocupat pels mitjans de comunicació; actualment tots els
polítics ho estan però potser ells ho estan massa perquè estan convertint la
política en un aparador. La política s’ha de fer cada dia treballant i no només fent
allò que ven sinó allò que convé que de vegades no és el que ven. A través de les
intervencions de l’equip de govern li ha semblat que potser estava més preocupat
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per la imatge que no pas pel contingut real del seu treball. És fonamental que
s’estableixi un gir important en el comportament polític perquè l’ètica i les virtuts
s’han de convertir en alguna cosa més important que ser amable i ser simpàtic i,
per tant, el seu grup considera que aquestes qüestions s’han d’anar revaloritzant
amb el comportament polític de tots i amb el treball que es fa a la ciutat que és el
més elemental perquè està més a prop del ciutadà. Si no es resol aquest tema es
trobaran que tots plegats estan donant una importància a qüestions que no ho són
per construir el futur. Actualment s’estan produint unes batalles a nivell estatal, en
les quals en el fons hi ha aquests temes a debat. Considera que des d’un
Ajuntament mitjà d’Espanya com aquest, s’hauria de tenir en compte aquest
aspecte. Suposa que algunes de les seves paraules provocaran polèmica però
més endavant podran entrar més a fons en aquests temes. Al llarg de les
intervencions de l’equip de govern que ara analitzarà, han posat com a exemples
la gran quantitat d’ajuts que han tingut de la comunitat europea. Felicita a l’equip
de govern per aquest fet però si s’analitza a fons, s’observarà que el Centre de
Serveis a les Empreses ja hi era quan el seu grup formava l’equip de govern, el
tema de l’Escola Politècnica ha estat del comissionat d’universitats, respecte als
diners de l’ACTE, va ser l’anterior equip de govern que s’hi va associar i va
negociar un munt de qüestions que s’han materialitzat ara, també tenia pendent
l’anterior equip de govern el tema de l’Arxiu, també es va començar a treballar en
la qüestió de l’abocador amb el Consell Comarcal. Per tant desitja a l’equip de
govern que gestioni bé tots aquests temes però que no diguin que ho han fet o
que ho faran sinó simplement que ho gestionaran tan bé com podran però que és
una cosa que ja es van trobar iniciada, i li sembla perfecte que ho vulguin fer millor
o que difereixin en algunes coses d’ell perquè si ho veu d’una altra manera ja els
hi dirà perquè és la seva obligació. Atribuir-se èxits d’aquesta manera enrareix la
convivència política perquè l’obliguen a ell a dir que no és així i, per tant, aquesta
és una qüestió que s’hauria de desterrar del debat polític i, en tot cas, que l’equip
de govern procuri aconseguir més tal com ho ha fet amb el clavegueram per la
qual cosa els felicita perquè convenia molt i era un tema que la ciutat tenia
pendent. Espera que en aquests dos anys aconsegueixin moltes més aportacions
econòmiques per a la ciutat que convenen i que es faci de manera conjuntada i no
aprofitant el que surt sinó tenint una planificació perquè després s’hi han de posar
diners de l’Ajuntament. Li hauria agradat fer un debat diferent d’aquest però l’equip
de govern ha fet una exposició exhaustiva de temes i es veu en l’obligació de
recordar-los algunes qüestions. Li hauria agradat més parlar del futur i d’on va la
dinamització de la ciutat per no deixar-la estancada en els mil dies que no és més
que una cotilla que es posa l’equip de govern i que no els permet planificar el
futur. El pla dels mil dies s’ha creat per tapar uns forats molt concrets però el futur i
el que es vol que sigui la ciutat és un debat que no s’ha fet. No s’ha parlat del que
passarà després dels mil dies i cal fer-ho. Uns o altres dels qui són avui a la sala
de Plens manaran d’aquí a quatre anys i ningú més i, per tant, seria bo que fossin
capaços de tenir un debat a llarg termini i anar col.locant tots els temes al llarg
d’aquest termini. Ja sap que això és arriscat, que potser no vendrà i que no
facilitarà que es guanyin les eleccions però li sembla que no cal estar
obsessionats per això sinó pel futur de la ciutat. Cal lligar, cohesionar i traçar una
topografia de la ciutat que permeti anar col.locant totes les peces que encaixin i no
que tot sigui una mica com “bolets”. Respecte al tema dels Serveis Socials el seu
grup considera que a Manresa hi ha una població envellida, que té un 20 per 100
de més de 65 anys i cal augmentar els serveis socials i l’atenció primària i,
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principalment, els treballadors familiars que van a les cases particulars atenent a
les persones grans. Cal acceptar que som una ciutat envellida i que no hi ha les
polítiques suficients perquè ho deixi de ser. No s’incorpora gent jove a la ciutat
perquè se’n van a viure on tenen el lloc de treball a prop i no s’ha sabut dur a
terme les polítiques adequades perquè no marxin els joves. El tema de les
treballadores familiars és greu i cada dia anirà creixent més. D’altra banda, en el
seu dia el Ple va acordar que hi hauria un bitllet gratuït d’autobús per a la gent
gran i suposa que l’equip de govern encara ho deu estar estudiant però ell
demana: quan pensen complir amb aquest acord de Ple ?. Això és molt seriós
perquè no es tracta del programa de l’equip de govern ni res semblant sinó d’un
acord de Ple de fa més d’un any que es va aprovar per la majoria dels vots.
Voldria dir més coses però vol ser breu i potser més tard entrarà en el segon
debat deixant ja aquest tema que considera com a un dels que es gestionen bé a
l’Ajuntament encara que troba les mancances que ha esmentat. El senyor Mora
es conforma amb els diners que s’hi destinen i, quan el seu grup formava l’equip
de govern, va incrementar el nombre de treballadors familiars i ara demana al
regidor de Serveis Socials que faci el mateix perquè convé per a la ciutat.
Respecte a la qüestió de Sanitat, en la seva exposició, l’equip de govern no ha
parlat del mercat municipal que és important. Encara està esperant el programa
de rendibilització després dels augments que es van fer per veure què pensa fer
l’equip de govern per prestigiar i potenciar el mercat. Els usuaris estan preocupats
perquè les coses no van tan bé com voldrien i, per això, el seu grup demana i
encoratja l’equip de govern perquè resolgui aquest tema. Tampoc s’ha informat
respecte al tema de la participació de la ciutat a la xarxa de ciutats saludables i
agrairia que ho fessin. El seu grup també ha observat que al llarg d’aquest mandat
l’equip de govern ha tingut unes relacions complicades amb la Societat Protectora
d’Animals i Plantes i ell es demana com és possible que passi això amb un equip
de govern que hauria d’estar especialment sensibilitzat en un tema com el del
medi ambient ?. Considera que no han sabut superar els problemes amb aquesta
entitat. També encoratja a l’equip de govern perquè cedeixi els terrenys per a la
construcció dels dos CAP que ha de construir la Generalitat; no ha de ser
immediatament però és un pas que convindria fer de seguida perquè, un cop ja
s’hagin cedit els terrenys, es pot anar insistint, en canvi, si no es fa aquest pas, és
difícil que es dugui a terme i és important la cessió dels terrenys perquè no es
pugui dir que no tenen els terrenys. Respecte al tema del Servei de Planificació
Familiar cal que l’equip de govern es defineixi sobre si vol mantenir-lo o no hi
volen tenir res a veure. En una qüestió com aquesta respecte a la qual l’equip de
govern en el seu moment en va “fer bandera” no hauria de renunciar a prendre
iniciatives i considerar-se’l seu. Respecte a la seguretat ciutadana l’equip de
govern ha dit que havia resolt el tema del guàrdia de barri que ara anomenen
“serveis comunitaris” i aquesta és una manera d’embolicar les coses canviant
només el nom. Si dir “Policia Comunitària” és no fer el guàrdia de barri però sí fer
alguna cosa, ja ho ha entès, però en principi no li semblava que fos així.
L’Ajuntament diu que aquest servei és correcte però els veïns diuen tot el contrari i
li agradaria que s’aclarís el tema perquè no és bo per a la participació ciutadana
que hi hagi opinions tan contràries. Diria que la presència de la Policia Local a la
via pública no només no ha augmentat sinó que ha disminuït d’una forma
important i no li agradaria ofendre al responsable però potser el que s’ha
augmentat és l’estructura, és a dir els comandaments, però la gent que ha de ser
manada és la mateixa. Això és greu perquè provoca que a la via pública cada
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vegada hi hagi menys agents i concretament es refereix als nomenaments de
càrrecs que hi ha hagut darrerament. Respecte als sorolls del barri antic, ara és
fan unes normes, ara se suavitzen i, al final els hauran de donar la raó al seu grup
i faran el que ells van dir. Ell ja tolera que el sentit comú no es faci servir en unes
eleccions però sí que cal fer-ho a l’endemà perquè l’equip de govern ha tardat dos
anys en arribar a les mateixes conclusions sobre les que ja treballaven el seu grup
en l’anterior equip de govern. La divulgació i la sensibilització està molt bé però,
cal atacar el problema, perquè aquests només s’acaben fent una bona gestió i
després editant un fulletó però estant segur que allò que es fa donarà resultat. Els
veïns del barri vell diuen que no poden dormir i, si l’equip de govern considera que
per a la “marxa” ciutadana i perquè hi hagi ambient i els joves tinguin un lloc on
anar, cal permetre aquesta situació, demana que ho diguin clarament i que regalin
vidres dobles i aire condicionat als veïns; és només un problema d’inversió i això
no és simplista perquè és necessari prendre decisions i el que no es pot fer és
anar passant. Considera que aquest és un problema de gestió perquè l’únic que
ha fet l’equip de govern és enviar unes enganxines. També vol fer referència al
tema de la riera de Rajadell respecte al qual no es parla. El seu grup tenia un
projecte que s’havia de portar a Europa i sembla que ara dormi el “son dels
justos”. Ja no se sent a parlar de la salvació de la riera de Rajadell i tot el que
comportava respecte al medi natural en alguns sectors, la brutícia, la depuradora i
el barri del Xup. És que ara ja no és urgent aquest tema ? ell diria que ho és molt i
allò que l’equip de govern deia que s’havia de preservar, s’imagina que encara
s’ha de continuar preservant. L’altra dia va donar un vol i va veure que la situació
està exactament igual; i considera que, donat l’interès que havia manifestat l’equip
de govern respecte a aquest problema, ja hauria d’haver fet, si més no, alguna
cosa simbòlica. Respecta a la gestió de la poda dels arbres cal dir que no ha estat
la més adequada. També voldria preguntar com està el sanejament del Cardener
respecte al qual el seu grup ja va començar donar alguns passos i no se n’ha
sabut res més. En dos anys s’hauria pogut continuar algunes de les coses que ja
estaven iniciades. Respecte al tema de l’auditoria, al seu grup li sembla bé que es
faci però cal tenir en compte que una auditoria ha de servir per saber on són però
no per dir el que cal fer. Cal tenir les idees clares i l’auditoria no ha de resoldre tots
els temes i es tem que serveixi per justificar altres coses. Ja s’ha debatut molt el
que convé a la ciutat i li sembla que no s’hauria d’esperar a que arribi una
auditoria. Amb el regadiu ja està clar el que cal fer, ja s’han fet alguns estudis i és
urgent ocupar-se d’aquest tema, no diu que no s’estigui fent res però ja s’hauria
de veure un cert moviment respecte a aquesta qüestió. Tenint en compte que
quan es fa alguna cosa se n’assabenten per la premsa i encara no s’ha publicat
res, deu ser perquè no es fa gran cosa. Considera que l’equip de govern està fent
un ecologisme d’etiqueta guardant les aparences però no anant al fons dels temes
que s’han de resoldre. Demana com està el tema dels purins de les granges que
va iniciar l’anterior equip de govern. Quant als esports, considera que ha faltat
dedicació per introduir aquest tema a les escoles. Tampoc s’ha parlat de la piscina
que considera que requereix un important augment de dedicació pressupostària
que fins ara no s’ha vist i el seu grup recomana i espera que es faci perquè, al
marge d’alguna acció puntual, no s’ha resolt el tema i molts ciutadans ho esperen.
D’altra banda, s’hauria de procurar que els dissabtes estiguessin al servei dels
veïns els espais esportius de les escoles, tot i que és conscient que aquest és un
tema complex que comportarà algunes despeses a l’Ajuntament però són espais
esportius que ja són en marxa i fora bo que estiguessin a disposició dels veïns
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previ acord amb les associacions de pares i la direcció dels centres escolars, i que
tinguessin la vigilància que calgués. Aquests espais es fan servir igualment per
gent que salta les tanques i que malmeten el mobiliari urbà. El seu grup també
espera que en propers pressupostos es preveurà l’asfalt de l’aparcament del nou
pavelló del Congost perquè els dies que plou no suposi una gimcana i un negoci
per al rentacotxes. D’altra banda, el seu grup lamenta que a Manresa no es pugui
continuar practicant l’esport del motocròs perquè la ciutat tenia un arrelament a
aquest esport i, una vegada més, es prescindeix d’una activitat que era important.
L’equip de govern sabrà perquè ho ha fet però aquest tema havia donat glòries a
Manresa i espera que continui donant-ne encara que segurament hauran d’anar a
un altre lloc. La regidoria de la Via Pública ha experimentat un important augment
pressupostari i voldria demanar com està el tema dels autobusos; l’equip de
govern va dir que ho resoldrien en sis mesos i que farien una proposta immediata i
espera que la podran veure passats aquests dos anys. El seu grup lamentaria
profundament que aquesta modificació fos una retallada d’algunes línies
deficitàries i voldria recordar que l’equip de gover té l’obligació de donar serveis a
tots els ciutadans, tant si són majoria com minoria i, moltes vegades, els qui són
minoria ho necessiten més que els altres. Respecte a la circulació no val la pena
parlar perquè és prou evident que cada vegada està pitjor i seria hora de prendre
decisions, algunes de les quals serien impopulars però, si d’adopten amb seny,
l’equip de govern tindrà al GMCIU al seu costat sempre i quan es millori la situació
actual. L’Ajuntament hauria de prendre mesures respecte als aparcaments perquè
molt properament s’edificarà al solar que hi ha al davant dels Multicinemes
Atlàntida del Passeig de Pere III i no s’ha dit res respecte a aquest tema i seria bo
que es busquessin sortides a aquesta qüestió perquè a hores d’ara ja s’hauria
d’haver pres alguna decisió. També vol recordar que la ciutat té una illa de
vianants desequilibrada pel que fa als aparcaments. Respecte a l’ensenyament, i
concretament a l’universitari, considera que Manresa té una bona situació
respecte a la universitat i s’hi ha de creure fermament i això provocarà que la
ciutat no se senti inferior a ningú i s’aconseguirà que els manresans se n’adonin
que es podria tenir més respecte a aquesta qüestió però que cal creure en el que
hi ha que és la Universitat Politècnica en expensió, la FUB, la UOC amb una
delegació important i tampoc s’han d’oblidar els estudis superiors de turisme a
l’escola JOVIAT i que és un tema important. Aquest conjunt configura una
aportació universitària a la qual convindria complementar amb un suport
administratiu que permetés la viabilitat de tota aquesta formació. Cal treballar
doncs però la ciutat està en un bon punt de partida i no ha de tenir cap complex
d’inferioritat respecte a altres ciutats. Hi ha una universitat pública que està pedent
d’una aportació de 350 milions de pessetes d’Europa, com ha explicat el senyor
Collado, juntament amb l’aportació de la universitat, de l’Ajuntament i del
Comissionat de les universitats de la Generalitat que permetrà donar un impuls a
la universitat pública de la ciutat que, sense menysprear a ningú, és la més
important i la que pot portar molts estudiants i, per tant, la que l’Ajuntament ha
d’ajudar a potenciar. Per tant, sense tenir complexos cal potenciar i ampliar els
estudis universitaris per tirar-los endavant. Voldria recordar que aquesta iniciativa
és del Comissionat d’universitats i lamenta que l’Ajuntament no hagi tingut
aquesta iniciativa però se n’alegra que la Generalitat, amb la seva planificació
global dels estudis universitaris, hagi decidit que Manresa ha de créixer i ha de ser
potenciada respecte al tema de la universitat. I també vol recordar que si hi ha
reserva de sòl al Pla General d’Ordenació Urbana pel campus universitari és
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gràcies a que han insistit en demanar que es fes aquesta reserva de sòl. El seu
grup demana que l’Ajuntament destini els terreny que hi ha al davant de la
Unversitat Politècnica a construir una residència d’estudiants. Ja es pot començar
a treballar sobre aquest tema perquè l’equip de govern ja sap que hi ha promotors
que estan disposats a construir-la i, per tant, no costaria gaires diners a
l’Ajuntament si aporta el sòl. Considera que aquest seria un gran servei per a la
població estudiantil que és de fora de la ciutat. Totes les universitats necessiten
d’aquest servei perquè hi ha estudiants que vénen de molt lluny i, per tant, cal
prioritzar el tema del campus universitari en els pressupostos municipals.
Respecte a l’ensenyament no entrarà en un debat profund però el seu grup
lamenta que l’Ajuntament no tingui en compte les ofertes que se li fan com ara
l’Escola Gaudí del Gremi de Constructors que va oferir gratuitament formació
per al sector de la construcció dirigida pel empresaris del sector que són els qui
realment hi entenen i que poden col.locar professionalment als qui tinguessin
aquesta formació. I també demanaria que es definís on s’ubicarà el Conservatori
de Música i que se’n farà o si el que es vol és que s’esmorteeixi perquè les
giragonses i diferents alternatives que ha presentat l’Ajuntament els tenen un xic
despistats. En relació al turisme ha estat a punt de passar-se la plana de llarg com
ho ha fet el senyor Collado però no ho pot fer perquè té un cert amor i
predisposició respecte a aquest tema que no li permet fer-ho. Fins al moment
l’únic que s’ha vist és un desmantellament del que hi havia i no cal parlar de
Montserrat, de Narbona i de les relacions amb la Transpirinaica que són poca
cosa per l’actual equip de govern. El seu grup lamenta aquesta situació. És
conscient que l’equip de govern veu molt difícil col.locar Manresa dins dels circuits
turístics i, com que acaben els quatre anys, i sobre aquest tema no es podran fer
gaires fotos, és millor deixar-ho estar i tirar endavant. I li sap greu dir-ho però li
sembla que el turisme a l’Ajuntament de Manresa només passa pel que fan els
regidors. Respecte a la formació el seu grup no troba malament el que s’ha fet
però consideren que els qui creen ocupació són els empresaris i, per tant, hi
haurien d’estar implicats. Per això el seu grup deia que el Centre de Formació
havia d’estar directament lligat amb el Consell Tecnològic del Bages perquè és
allà on hi ha la integració efectiva i real dels empresaris. Perquè no s’ha pogut
aconseguir que els empresaris s’impliquessin en la qüestió de la formació ? El seu
grup considera que es destinen molts diners a aquest tema que s’haurien de
rendibilitzar i el que realment convé al món empresarial no ha de ser forçosament
el que l’Ajuntament considera que és perquè respecte al món dels empresaris,
l’equip de govern no té experiència i s’hauria d’aconseguir crear la formació per al
que, en aquest moment es necessita al mercat laboral. Demanaria per favor a
l’equip de govern que el Centre de Formació no es converteixi en un tema
d’aquells que només serveixen per sortir a la foto perquè és molt important i cal
vincular-hi als empresaris de la forma que sigui. Sobre el Consell Tecnològic hi ha
algunes qüestions respecte a les quals no hi està d’acord en la manera com
s’estan orientant. En aquest moment s’està més preocupat per aconseguir els
diners per a la subsistència que no pas per fer el que convé a les empreses
ajudant a crear xarxes de comercialització dirigides a l’exportació i no se’l pot
convertir en un element més de representació que estigui massa vinculat a actes
de tipus oficial. Cal crear riquesa fent un esforç molt important dirigit a saber el que
convé i no el que agrada. Hi ha d’haver un estudi profund que permeti tirar
endavant la riquesa. El seu grup ha esperat aquest dos anys per veure el que feia
l’equip de govern respecte a aquest tema i ha comprovat que no hi ha res de nou;
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i lamenta haver de ser crític respecte a aquesta qüestió però el futur de la ciutat no
li permet fer-ho d’una altra manera. Falta veure aquella espurna de creativitat i
d’imaginació per crear riquesa i prosperitat i, evidentment, sense haver
d’incrementar els impostos. Cal crear una dinàmica important que el Pla dels Mil
Dies no aporta. Respecte a la cultura anima a l’equip de govern perquè sigui
valent amb el Kursaal i faci una aposta decidida sense dubtar sobre el que cal fer.
Cal pensar en el futur traçant prioritats. Quan a la Festa Popular del Bages cal
encoratjar-la sense caure en fantasmes de partidismes i aglutinar a tota la gent
que hi està engrescada perquè el seu grup considera que si es fa amb il.lusió
aquesta festa popular pot ser molt important. I, en un altre ordre de coses,
demana a l’equip de govern que no esperi més per definir els perfils lingüístics per
cobrir les noves places d’aquest Ajuntament i que exigeixi el Nivell C de la llengua
catalana fent-ho constar a les convocatòries. Això ho han de fer com a equip de
govern d’esquerres i ho han d’exigir encara que hi hagi algú que no hi estigui
d’acord. Els grups de l’oposició tenen poca força respecte a aquest tema però
l’equip de govern sí que en té i, per tant, els hi demanaria quasi com un favor
especial. Per acabar li diria al senyor Fontdevila que, en alguns sectors, respecte
a la cultura és fàcil treballar “de cara a la galeria” i a través de la cultura s’han de
crear actituds cíviques en les persones i considera que algunes de les coses que
es fan no van en aquesta línia. Respecte al tema d’Urbanisme voldria recordar el
que ha dit al llarg de la seva intervenció: campus universitari, col.legi major,
piscina municipal, asfaltament de l’aparcament del nou Congost, obertura de la
ciutat, tirar endavant el parc del Puigberenguer, arranjament de les Marcetes i el
Suanya, projecte de la riera de Rajadell. També cal procurar que FORUM
construeixi pisos nous, demana a l’equip de govern que es llencin a l’aventura i
que contracti un crèdit si cal. Amb aquesta pràctica FORUM pot fer diners perquè
la seva capacitat de gestió li ho permet. No es pot tenir FORUM tancat només en
el barri vell sinó que cal obrir-se i aconseguir que faci de promotor rendibilitzant-se
per tal d’obtenir guanys que es puguin invertir dins del barri vell. Voldria dir a
l’equip de govern que, a més a més, dels Mil Dies, cal que posin una gran dosi
d’imaginació i la contribució es fa entre tots. En alguns àmbits la imaginació i la
il.lusió pot funcionar i la participació ciutadana comença per aquí. Durant aquests
dos anys, l’equip de govern no ha aconseguit gran cosa però sí que han
aconseguit enfrontaments en participació ciutadana. Han creat consells municipals
per aprovar les accions de govern i pel que han de servir és per escoltar,
reflexionar, compartir idees dels col.lectius i incorporar aquesta riquesa a l’acció
de govern i cal posar il.lusió tenint fe en el futur amb la qual cosa es resoldran
molts temes. I voldria acabar amb una frase de Pascal que diu: “la imaginació
disposa de tot, fa la bellesa, la justícia i la felicitat i aquestes coses, evidentment,
són les que importa al món”.
El sr. Collado i Llort intervé dient que s’han formulat algunes propostes, bastants
retrets i, en definitiva, davant de l’allau de coses que s’han dit, li agradaria fer
alguns comentaris. El senyor Arderiu començava comentant que el futur cal mirarlo amb optimisme i es d’agrair aquest comentari i li diria que és per això que són
aquí, per treballar per un futur en el qual es vagin resolent totes les qüestions. Això
és el que tots esperen però és cert que moltes vegades aquest futur optimista és
complex perquè l’herència influeix molt en moltes coses i, malgrat que l’equip de
govern no s’hagi queixat massa, aquesta herència ha estat bastant feixuga. En el
seu discurs ha parlat de l’optimisme de l’equip de govern. El senyor Arderiu ha dit
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que a la ciutat no es crea ocupació però cal parlar d’una Manresa real que té un
mercat de treball que no és estrictament el que hi ha a dins de la ciutat i que
s’implica mutuament amb els altres municipis; aquesta és la ciutat que es pretén
dissenyar entre tots. Les dades demostren que sí que s’ha creat ocupació a
Manresa dins del camp dels serveis o la sanitat, però insisteix en que cal
plantejar-se el tema de l’ocupació i la dinàmica industrial pensant en una Manresa
real que va més enllà de la ciutat “encotillada” i on cada vegada hi hagi més
infraestructures. També ha fet referència el senyor Arderiu a un cert allunyament
de l’equip de govern respecte a les necessitats dels manresans i considera que
aquestes necessitats estan absolutament identificades i l’equip de govern les ha
volgut reflectir al Pla Director d’Objectius que ha estat suficientment confrontat
amb diferents sectors i respon a les autèntiques necessitats dels manresans i
manresanes que han estat durant molts anys adormides, sense donar-los-hi
resposta i que representen grans reptes de futur com ara la plaça de Sant
Domènec respecte a la qual, malgrat que el senyor Arderiu sigui reticent al fet que
s’hagi fet l’aposta per aquesta plaça, l’equip de govern considera que era
necessari des de feia molts anys. Per això aquest equip de govern ha tirat
endavant aquest tema amb totes les conseqüències i amb l’orgull que representa
haver superat un dels reptes de la ciutat. El que no pot admetre és que s’hagi dit
que tot es fa pensant en la reelecció perquè no és així sinó que es fa pensant en
la ciutat, i si els ciutadans ho veuen bé, ja es comprovarà en el seu moment, però
l’equip de govern actua pensant en donar resposta a les necessitats dels
ciutadans. Demana als grups de l’oposició que vegin en l’equip de govern la
voluntat de donar resposta a les necessitats que detecta i que se li expressen. En
relació amb la comparació que s’ha fet de la ciutat amb Igualada i Vic, diria que no
s’ha de fer competència mútua, la gent no marxa a aquestes ciutats i cadascuna
d’elles té una dinàmica determinada. Manresa ha de parlar amb aquestes ciutats,
compartir projectes i elaborar una estratègia conjunta. Com ja s’ha dit
anteriorment les carreteres són per venir i per marxar i les noves comunicacions
permetran a la ciutat connectar-se millor amb aquelles respecte a les quals ha
estat històricament allunyada i cal crear les infraestructures bàsiques perquè la
gent no se’n vagi. Respecte al conformisme que s’atribueix a l’equip de govern
considera que durant aquests dos anys han demostrat suficientment que són
capaços de solucionar els problemes de la ciutat i les solucions mai són
immediates però no se’ls pot acusar de no haver-se preocupat per resoldre’ls. Els
problemes més greus i històrics com ara la situació del barri antic, la plaça de Sant
Domènec, el Casino, l’entorn de Manresa i la seva connexió amb altres ciutats i el
tema universitari, demanaven atenció des de feia anys. D’altra banda considera
que és molt greu que es parli amb catastrofisme del tema del cadastre perquè
l’equip de govern pretén que serveixi com a mesura de distribució progressista de
la fiscalitat i, fa anys, quan era el moment oportú per fer-ho, no es va saber o no
es va voler solucionar i l’equip de govern ho ha fet ara perquè considera que és un
bon moment, després de l’aprovació del Pla General malgrat el catastrofisme amb
el que es vulgui tractar la qüestió. Alguns dels temes que s’han plantejat han de
ser tractats al llarg de diferents sessions del Ple i no en aquest moment, com ara
tot el que fa referència a la circulació de vehicles que és un tema complex i que
comporta que s’entri a debatre també la qüestió dels aparcaments. Aquest és un
tema que afecta a totes les ciutats i s’intentarà analitzar a fons però segurament
que estaran d’acord en que és de difícil solució. Respecte a aquesta qüestió de la
circulació, properament es portarà al Ple el tema del transport urbà. Respecte a la
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qüestió de les indemnitzacions pels aiguats l’equip de govern dedicarà
properament un esforç considerable a la renovació dels torrents i col.lectors de la
ciutat que ja fa anys que s’hauria d’haver arreglat. En relació a la qüestió de les
medalles olímpiques respecte a la qual fa referència moltes vegades el senyor
Arderiu, cal recordar que l’Ajuntament ja ha concedit la medalla al mèrit esportiu
als esportistes guanyadors de les medalles olímpiques i no han pogut ser
entregades personalment perquè no ha estat possible reunir-los tots junts donat
que estan en època de competició. D’altra banda a la celebració de la darrera Nit
de l’Esportista, la ciutat els va entregar el primer premi. És conscient que el senyor
Arderiu no confia massa en el que pot fer l’Ajuntament respecte a temes com el de
l’ocupació o la rehabilitació del barri antic. És evident que hi ha dues postures
diferents respecte a aquests temes; l’equip de govern considera que l’Ajuntament
no ho pot deixar tot sota les normes del mercat sinó que ha de donar suport a
aquells col.lectius que ho necessitin o a aquells espais en els quals és més
necessari fer rehabilitació. Aquests dos temes són clarament una conseqüència
de l’aposta progressista que considera que l’Administració hi té un paper a jugar al
costat de les iniciatives privades i amb això es demostra que hi ha una diferència
d’ideologia entre l’equip de govern i el GMPP perquè el senyor Arderiu ha
manifestat en reiterades ocasions que no creu en la tasca que duu a terme la
societat FORUM ni amb la rehabilitació del barri antic. L’equip de govern hi creu i
seguirà incidint en aquest tema destinant-hi recursos econòmics i intentarà
concertar amb les iniciatives privades i també apostarà per un desenvolupament
endogen del territori la qual cosa considera que és el que ha de fer l’Administració
Local. Respecte al tema de l’urbanisme, el GMS sempre s’ha manifestat partidari
de l’aprovació del Pla General d’Ordenació Urbana i, per tant, sempre ha tingut
una postura clara al respecte. L’equip de govern té la intenció d’engrescar als
ciutadans, i això no s’aconsegueix amb discursos apocalíptics ni catastrofistes
sinó treballant i procurant resoldre allò que els interessa. També és veritat el que
deia el senyor Arderiu respecte a que cal aprofitar l’expansió de la corona
industrial de Barcelona perquè repercuteixi a la ciutat i aquesta és, per tant, la
pretensió de l’Ajuntament i cal estar preparats, creant les infraestructures
necessàries. I per acabar amb la contesta al senyor Arderiu, vol recordar-li que la
frase “hoy puede ser un gran día...” no pertany a una cançó de l’Ana Belén sinó
del Joan Manel Serrat. Contestant la intervenció del representant del GMCIU li
sorprèn bastant que el senyor Oms sempre insisteixi en que l’Ajuntament està fent
coses que el seu grup també volia fer o que no va arribar a poder dur a terme
quan formava l’anterior equip de govern. Cada equip de govern té un temps i un
cicle d’actuació i l’actual equip de govern ha fet les coses que consideraba
necessàries i que demanaven els ciutadans i no les va fer l’anterior equip de
govern és perquè no va ser capaç o no ho va veure possible o perquè no van
saber captar l’aportació d’altres grups per tirar endavant alguns temes. Li sorprèn
que, sota una pretesa crítica, en una part important de la intervenció del senyor
Oms, s’hagin evidenciat els trets positius de l’actuació de l’equip de govern i els
temes que ha relacionat al final de la seva intervenció ja s’estan treballant per part
de l’equip de govern. El senyor Oms ha manifestat que l’equip de govern està
massa preocupat pels mitjans de comunicació i això no és cert. És bo tenir un
servei d’informació adequat i també informar a la premsa i li estranya la inquietud
del senyor Oms perquè l’Ajuntament doni informació; sembla que el preocupi que
es difusioni l’actuació de l’equip de govern. L’equip de govern no està massa
preocupat per la premsa però els mitjans de comunicació tenen la funció de fer de
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resò i cal donar-los la importància que es mereixen. El senyor Oms els ha acusat
de no ser respectuosos amb l’anterior equip de govern i ell considera que sí que
ho han estat perquè han fet molt poques crítiques en relació a les herències
trobades. Respecte a la reducció del dèficit en aquest dos anys és una qüestió
que parla per sí mateixa i constitueix un fet important. També ha fet una
dissertació sobre l’ètica i les virtuts que comparteix però que considera que no era
necessari plantejar-ho en aquest Ple. I en relació als ajuts europeus el senyor
Oms planteja que el seu equip de govern ja havia fet molt respecte a aquest
assumpte, en alguns temes com ara el FEDER, és cert perquè es va aconseguir
al final de l’anterior legislatura, però no cal que recordi com va trobar l’actual equip
de govern el Centre de Serveis que ara s’ha “vestit” d’una manera adequada.
Respecte a ACTE i ADAPTEX diria que sí que l’Ajuntament era dins de la societat
ACTE però no s’havia aconseguit cap projecte concret com tampoc amb RETEX i
ADAPTEX que ara ha aconseguit l’equip de govern gràcies a la realització d’un
esforç important al costat d’altres Administracions per fer possible que aquest
Ajuntament tingui més inversió en molts elements. Això no és cap alabança sinó
tan sols una constatació. Respecte a l’envelliment de la població de Manresa,
considera que és un fet molt reiterat. Cada població pateix uns cicles demogràfics
determinats que tenen relació amb la implementació de polítiques de sòl
adequades i l’Ajuntament de Manresa està en aquesta línia i creu que se’n sortirà
perquè hi ha dades que demostren que hi ha gent que ve d’altres ciutats i que
s’instal.la en habitatges petits de Manresa, com a conseqüència de la tendància
d’estar a prop dels serveis. Però insisteix en que no es pot tractar amb demagògia
aquest assumpte sinó que cal aplicar polítiques concretes de sòl i de rehabilitació
com la que s’està fent al barri antic de Manresa. En relació al dèficit convindria
tenir en compte els deutes que tenen pendents altres Administracions respecte a
aquest Ajuntament, com ara els 200 milions que deu la Generalitat des de l’any
1994 que és un dels deutors més importants de l’Ajuntament. Aquests
endarreriments injustificats causen molt problemes a la tresoreria municipal. Molts
dels temes que ha exposat el senyor Oms s’haurien de tractar separadament en
altres Plens i no relacionant avui una llista immensa d’assumptes. Respecte al
projecte universitari cal dir que s’està intentant portar endavant aquest acord amb
molta voluntat i l’equip de govern voldria que s’impliqués el GMCIU perquè
esdevingui un acord de ciutat respecte al futur de Manresa, apostant decididament
per una universitat pública de qualitat com és la UPC i també per les altres
universitats. No entrarà a discutir els temes esportius però, en línies generals, com
a marc de futur, l’equip de govern s’està plantejant tot un seguit d’aspectes que es
poden veure en els projectes que s’estan dissenyant. Molts dels temes que ha
plantejat el senyor Oms s’aniran resolent amb l’aplicació de polítiques
específiques i agraeix les seves paraules relatives als empresaris, a les polítiques
de promoció econòmica i de formació perquè aquesta és una de les línies
importants sobre la qual vol treballar l’equip de govern donat que, sense el món de
l’empresa, difícilment hi pot haver una política de mercat de treball eficaç que
respongui a les necessitats de l’empresa. Coincideix amb el senyor Oms respecte
a que, en els temes de formació i de polítiques d’empresa cal vincular
específicament el món de l’empresa al de la formació i universitari. Respecte al
Kursal cal dir que aquesta qüestió es tractarà en el moment corresponent perquè
l’equip de govern ja s’ha trobat amb prou quantitat de temes per resoldre que ha
hagut d’afrontar amb valentia. L’equip de govern es centra en aquest moment en
els assumptes que són bàsics i fonamentals per tenir una bona política
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d’equipaments i culturals com els que han explicat anteriorment. Quan al turisme i,
en concret, al tema de Lourdes, considera que era una qüestió que no responia a
les necessitats dels sectors implicats en les polítiques turístiques de la ciutat. Els
sectors implicats en la gestió de les polítiques turístiques precisen plantejaments
que responguin a les autèntiques necessitats de la ciutat i de la comarca. L’equip
de govern té la intenció de treballar el tema turístic a partir d’una política de
turisme comarcal que parteixi de plantejaments que impliquin el sector privat i no
d’una manera unilateral que provocaria una despesa pública en qüestions que no
estarien d’acord amb les necessitats de la ciutat. L’anterior equip de govern va dur
a terme una política turística molt vinculada a temes religiosos que no responen a
les necessitats reals de Manresa i l’actual equip de govern pensa més en el que
precisen els gremis d’hoteleria, i en aspectes com ara la denominació d’origen i
productes autòctons i, per aquesta via, es promocionarà el comerç i el turisme.
Insisteix en que no cal entrar més a fons en els temes perquè s’han d’anar tractant
en els Plens ordinaris.
El sr. Fontdevila i Subirana intervé dient que no s’ha interpretat bé aquest punt
de l’ordre del dia referent a l’informe-debat sobre l’actuació municipal durant els
dos anys de mandat de l’equip de govern perquè sembla que s’hagin de passar
dos anys parlant i ell miraria d’esblandir-ho una mica perquè aquest debat és
pesadíssim. El senyor Collado ha xerrat uns seixanta minuts, i moltes persones
podrien explicar durant el mateix temps les coses que passen a la ciutat sense
despertar el mínim interès entre els ciutadans, perquè és soporífer. Intentant
alleugerir una mica voldria dir un parell de coses, no volia dir res del GMPP però
és molt temptador i dirà tan sols una cosa breu. Els membres del GMPP són
terribles perquè fan catastrofisme, plantegen el futur en termes d’apocalipsi i, amb
la voluntat de ser demolidors amb el govern, diria que acaben sent-ho amb la
ciutat. El senyor Arderiu ha dit moltes vegades que l’equip de govern ha fet coses
bones, i ell pensava que en diria una però no ho ha fet i tenia ganes de sentir-ne
alguna. Cal aclarir alguns conceptes: el senyor Arderiu diu contínuament que
l’equip de govern no “toca de peus a terra” i li sembla que sí que “toquen una mica
de peus a terra” i respecte a la frase del final de la seva intervenció, tan se val si
és d’un cantant o d’un altre però no sap de què anava. Sembla que el senyor
Arderiu sigui de l’opinió que no cal acceptar els recursos econòmics d’Europa i
espera que no acabi dient que cal incrementar els impostos perquè la ciutat
resolgui els seus propis problemes. També ha parlat del tema dels sorolls no
havent anat mai a cap comissió de sorolls, també fa referència a una generació
magnífica de joves manresans que no reben res per animar-se i ell es pregunta
què se’ls ha de donar. Esmenta el trànsit dient que encara hi ha embussos i ell
l’adverteix que, al ritme que va l’apassionant món de l’automòbil, segurament se’n
veuran durant molts anys tant a Manresa com a altres ciutats. Insisteix també el
senyor Arderiu en el tema de les medalles esportives; el GMPP quan no parla
d’escapolaris, parla de medalles. I finalment diu que les autoritats han de creure
en Manresa per tirar-la endavant però, si l’Ajuntament fa alguna cosa, el senyor
Arderiu, en el proper Ple, dirà que l’equip de govern és intervencionista.
Personalment, no entén al senyor Arderiu i el sorprèn quan, al final de la seva
intervenció, demana un canvi d’actitud que no sigui demagògica. No sap si s’està
fent o no demagògia però, en qualsevol cas, el senyor Arderiu no està engrescant
a la ciutat sinó que està aconseguint acabar-la de “destrempar”. Sembla que al
senyor Arderiu li faci por esmentar aquest verb quan diu que a la ciutat li falta

40
“garra”; li demana que la propera vegada digui “trempera” i així s’entendran més
bé. Amb això clausura el tema del GMPP, i respecte al GMCIU, que sembla més
interessant, i voldria dir que totes les mancances que arrossega la ciutat i que
evidentment no són imputables a l’últim govern, ni al penúltim, ni a cap període en
concret, no es podran resoldre en quatre dies sinó que hi ha molta feina per fer.
Per això considera que cal anar amb compte amb els plantejaments que es fan i
entén que aquest és una mica el paper dels grups de l’oposició però demana que
es sigui més rigorós perquè sinó s’acabaran fent “cartes als reis” com en el cas
dels bitllets per a la gent gran, o bé plantejant temes de pura gestió com ara el de
la gestió dels terrenys per als CAPS. Respecte a la qüestió de la Policia
comunitària o a la dels sorolls, aquests són temes més delicats. El senyor Oms
diu que li sembla que la presència de la Policia al carrer ha disminuït i a ell també
li pot semblar que ha plogut aquesta tarda perquè, encara que no ho hagi vist, ho
ha sentit. Per tant, quan es diu que ens sembla una cosa, és que allò no té suport
real. En aquest cas concret, no ha disminuït la presència de la Policia Local a la
via pública. Respecte a si als veïns els sembla correcte o no, potser és que el
senyor Oms deu parlar amb uns veïns diferents dels que parla ell. Quant als
sorolls del barri vell, ha de dir que aquest és un tema típicament d’estiu que dóna
per molt a l’hora de discutir. Considera que, respecte a aquesta qüestió, cal trobar
un equilibri entre la gent que ha trobat un espai lúdic per als caps de setmana al
vespre i aquells que viuen en aquesta zona i que té dret a dormir. No és fàcil
treballar aquesta convivència i, encara menys, si es fa servir com a arma
d’agressió mútua. I regalar vidres i aire condicionat als veïns, tal com deia el
senyor Oms, li ha semblat un punt agosarat, si més no perquè li sembla que són
conscients del que costaria. Respecte al tema de l’ecologisme, el GMCIU n’ha fet
una llista ben llarga i pel que fa a la riera de Rajadell, s’hi està treballant per
resoldra-la definitivament i el projecte no s’havia aprovat mai ni s’havia presentat
enlloc, com també la qüestió de les granges respecte a la qual, l’actual equip de
govern, en dos anys n’ha legalitzat catorze i durant els vuit anys anteriors només
se’n van legaltizar tres. Respecte als regadius es van elaborar estudis que no van
aportar conclusions ni propostes. Tornant enrera, amb el tema dels sorolls, diria
que és una qüestió no solucionada que existeix des de fa temps i respecte a la
qual s’hi està treballant. I, per no dir una frase d’un cantant que ja se n’han dit
moltes, o de Pascal, que ja és més clàssic, en citaria una d’Àusias March: “ quins
tants segurs consells ! “; regalaran vidres i aire condicionat, asfaltaran el Congost,
faran la piscina nova, una residència d’estudiants, apostaran pel Kursaal, que és
un tema en el que personalment hi creu, és a dir, no és que ho trobi tot desaforat
sinó que cal asseure’s i parlar-ne. D’altra banda, quan al darrera de tot això se li
diu a l’equip de govern que ha eixugat el dèficit gràcies a la macroeconomia, és
cert que aquests condicionants poden haver estat favorables per la ciutat i han
facilitat la lluita contra el dèficit però, quan sent la llista, es pregunta qui és el qui
va fer el dèficit perquè l’actual equip de govern ja se’l va trobar fet. Si s’animen a
augmentar la llista per ganes de fer coses, duplicaran el dèficit amb una facilitat
que més tard qualificaran d’escandalosa. Respecte al tema de la comunicació,
l’equip de govern no fa només allò que es ven sinó que procura tenir una política
de comunicació clara envers als ciutadans per tal que se sàpiga el que fa, de la
mateixa manera que els grups de l’oposició poden tenir definida una política de
comunicació per influir sobre això. Tant des del govern com des de l’oposició
tenen el repte de superar-se en aquests plens o de donar millor informació als
ciutadans perquè no és una oficina de propaganda sinó que hi ha molta gent que
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encara no participa del que s’està fent en aquesta ciutat per donar-li un futur i
engrescar-la. Per tant, insisteix en que no és una oficina de propaganda i ho
demostra el fet que l’equip de govern afronta temes delicats com ara el del
cadastre. No pot ser que en la mateixa proposta es plantegin estalvis i despeses,
demana al GMCIU que proposi modificar coses i no només afegir-ne i recorda
que, en l’època en la que ells havien col.laborat en els pressupostos de l’anterior
equip de govern, perquè no només ho havia fet el senyor Balet, “canviaven
cromos”. Insisteix en que es facin propostes i no llistes de coses que, encara que
potser s’haurien de fer totes, això té un preu i les llistes fan que es cansin als
pobres ciutadans que, per un moment, hagin tingut la temptació de seguir aquest
debat, i també corren el risc que, entre tots, enfonsin una empresa de
comunicació local a base de programar episodis que ningú no soporta.
El sr. Mora i Villamate intervé dient que el senyor Arderiu, en la seva intervenció,
ha formulat crítiques bàsicament respecte a tres aspectes: ha dit que l’equip de
govern s’allunya de les necessitats de la gent, que no “toquen de peus a terra” i
que tenen una actitud nefasta i conformista. I, comentant una mica aquestes
qüestions, hauria de reconèixer que efectivament d’algunes coses sí que procura
allunyar-se l’equip de govern com ara del que pensa el senyor Arderiu i de la gent
que pensa com ell, perquè el senyor Arderiu considera que no cal que
l’Ajuntament faci res al barri vell i l’equip de govern no pensa el mateix, que no cal
preocupar-se de la solidaritat amb la gent del Zaire, per exemple, i l’equip de
govern no pensa el mateix, que no caldria donar suport a l’escola pública, i l’equip
de govern no pensa el mateix, que no cal fer un homenatge a la gent que va
combatre la dictadura franquista, i l’equip de govern no pensa el mateix, que
l’única cosa important que hi ha en aquest món és el mercat, que tota la resta
sobra, que el mercat és etern i segurament la democràcia no ho és, i l’equip de
govern no pensa el mateix. I el senyor Arderiu acaba de dir fa un moment que no
cal esforçar-se gaire per fer una societat sostenible perquè la gent no ho entén, i
l’equip de govern considera que això s’ha de fer i que és important que la gent ho
entengui. Per tant la conclusió és que allò que separa l’equip de govern del senyor
Arderiu és precisament el que l’uneix a la majoria de la gent. Pel que fa a
l’acusació del senyor Arderiu respecte a l’actitud nefasta i conformista de l’equip
de govern ha de dir que no estan esperant que algú els vingui a “salvar” perquè,
en aquest cas, voldria dir que tenen una actitud passiva, sinó que procuren que
altres Administracions es comprometin amb l’Ajuntament respecte als projectes de
la ciutat, i amb això l’equip de govern té una actitud activa. També voldria
comentar alguna cosa en relació a la intervenció del senyor Oms i començaria per
la cita evangèlica: “A Déu el que és de Déu i al Cèsar el que és del Cèsar”, en
aquest cas, es podria dir: “Al Juli el que és del Juli i a Déu el que és de Déu” i
voldria dir que, en qualsevol cas, l’anterior equip de govern va contribuir, durant un
any de l’exercici a rebaixar el dèficit però durant set van contribuir a crear-lo.
D’altra banda el senyor Oms critica el Pla Director d’Objectius dient que és concret
i aquesta és una crítica curiosa perquè normalment els plans directors són criticats
per ser generals i ambigus i el fet que sigui concret s’ha de considerar com una
virtut i ell se n’alegra. També ha dit el senyor Oms que no hi ha visió de futur en
aquest debat i ell considera que el debat és per discutir sobre els dos anys que ja
han passat. I, com acostuma a dir un personatge molt important d’aquest país i
segurament molt apreciat pel senyor Oms: “ara no toca” discutir del futur sinó del
passat. Tothom està d’acord en que cal treballar perquè la gent gran pugui estar a
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casa tant temps com sigui possible i amb les màximes condicions de qualitat de
vida i aquesta és l’obligació de totes les Administracions i l’Ajuntament de
Manresa treballa en aquesta línia donant suport, per exemple, a tota la qüestió de
la teleassistència que és un servei complementari de l’ajuda en domicili i s’ha
posat en marxa el servei de menjar a domicili i a l’equip de govern li agradaria
poder ampliar el nombre de treballadores que composen l’ajuda a domicili i
reconeix que té algunes dificultats per fer-ho. Voldria que la Generalitat fos més
responsable amb aquelles despeses que assumeix l’Ajuntament però que li són
impròpies per tal de poder destinar aquests recursos a allò que són les
competències pròpies de l’Ajuntament i, en tot cas, personalment pot assumir el
compromís que tots aquells recursos que la Generalitat aporti a l’actual conveni
amb el departament de Benestar Social seran íntegrament destinats a
complementar i donar suport al servei d’ajuda a domicili. Pel que fa al
Conservatori vol dir-li al senyor Oms que l’equip de govern no fa giragonses sinó
que considera més importants les persones que les pedres; per això l’aposta
bàsica que ha fet pel Conservatori des de la regidoria d’Ensenyament és l’aposta
per la qualitat i, en aquest sentit, considera que l’actitud de l’equip de govern és
molt clara. Pel que fa a la ubicació futura, al problema de les pedres, hi ha una
previsió concreta que és la de Casa Caritat però poden haver altres alternatives
millors en el futur i, el senyor Oms, que també ha governat, sap que, de vegades,
l’equip de govern, per poder decidir sobre una qüestió, necessita disposar de totes
les variables, per tant, quan hi siguin, serà el moment de decidir-ho. En qualsevol
cas, vol deixar clar que l’equip de govern aposta per la qualitat.
El sr. Arderiu i Freixa intervé dient que en el debat d’aquest punt, podia haver
optat per dues vies: una d’elles hauria estat dir tot el que està malament, i l’altra,
fer una crida a l’esperança i a l’optimisme que és l’opció que es mereix la ciutat i
també el seu deure com a regidors. Per això li sorprenen les crítiques rebudes
respecte al seu posicionament. Si hagués començat la seva intervenció criticant i
fent allò que algú ha anomenat “la demolició de l’equip de govern”, encara estaria
parlant en el seu primer torn de paraula i això ajudaria poc al debat i a la ciutat.
“Diuen que no hi ha pitjor sord que aquell que no vol escoltar” i considera que en
aquesta sala de Plens n’hi ha més d’un. Ha començat dient que, com en tota obra
humana, en l’actuació de l’equip de govern hi ha coses que estan bé i altres
malament i no li dol reconèixer sinó que és un orgull poder-ho fer, que l’equip de
govern, que no pertany al seu partit, fa coses que estan bé: té una cura de les
finances municipals, tècnica i professional i bén feta, sap negociar convenis, sap
escoltar, i posa bona voluntat en la gestió de la promoció turística, etc. però també
han de saber reconèixer que hi ha altres coses que no estan bé i no vol repetir
totes les que ha dit, que només són una mostra. L’equip de govern, quan se’l
critica, confon catastrofisme amb la realitat i això és el que emmascara els profits
que ha fet, que està fent i que farà l’Ajuntament. Per millorar, governar i tirar
andavant una ciutat s’ha de partir de la seva realitat i no d’una quimera o d’una
ciutat ideal que només existeix en la imaginació, i s’han d’apreciar els seus
defectes i les seves virtuds i reconèixer amb la major humilitat el que falta i el que
cal fer. En aquest sentit hi ha un gran allunyament dels manresans respecte al
que fa l’Ajuntament, i també inclou al seu grup perquè l’Ajuntament són tots. La
seva crítica més gran envers l’equip de govern que només ha estat formulada
amb l’ànim de millorar ha estat que l’Ajuntament ha creat una situació en la qual
l’Ajuntament està desvinculat dels ciutadans que ja no es senten representats per
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l’Ajuntament que s’ha convertit en una cosa separada d’ells. L’intervencionisme
administratiu, en tots els sentits, es gira normalment contra la marxa de l’economia
i contra allò que es vol corregir perquè, en el moment en que s’intervé, no s’està
representant als ciutadans sinó a una institució estranya. Insisteix en que estan en
una gran ciutat i que estan orgullosos d’estar aquí i aquest debat hauria de servir
tan sols per tirar endavant aquesta ciutat i per aprofitar uns moments de bonança
econòmica que vénen, amb la construcció de les grans carreteres i vies de
comunicació i no per parlar del que va passar en la legislatura anterior. Cal
aprofitar aquest debat per dir com tiraran la ciutat endavant i com la convertiran en
una ciutat agradable i còmoda per viure i treballar. No estan aquí per parlar de
grans conceptes i de temes que ni els va i els ve sinó de Manresa i dels
manresans i en aquesta tasca hi han de ser tots, el govern amb la responsabilitat
que li pertoca i l’oposició amb la seva funció que ha de ser la de dir el que
considera que està malament. Les diferències polítiques sempre hi seran però
l’equip de govern ha de tenir present les opinions de l’oposició de la mateixa
manera que els grups de l’oposició ha d’intentar entendre el que fa l’equip de
govern i no ha ser motiu de crítica que no es posin d’acord en alguna qüestió sinó
que és la norma de la política i és el seu deure com a oposició dir el que considera
que està malament, i no amb l’ànim d’anar contra al ciutat sinó per corregir
deficiències. En la tasca de tirar endavant la ciutat, l’equip de govern trobarà a tots
els grups de l’oposició però això no significa que hagin de callar sobre els temes
que consideren que no es fan bé perquè amb la confrontació d’idees permetrà
tirar endavant la ciutat. Insisteix en que voldria que la seva intervenció servís per
fer una crida a l’esperança respecte al futur de la ciutat i no es tracta de no entrar
en competència amb les altres ciutats sinó que precisament la competència és
bona i ha de permetre a la ciutat tirar endavant. Cal que Manresa es compari amb
els altres i sigui la millor i en aquest camí, l’equip de govern trobarà a l’oposició.
El sr. Oms i Pons intervé dient que, quan l’anterior equip de govern, va començar
a gestionar algun tema sense haver-lo pogut acabar, no va ser perquè no fossin
capaços sinó perquè no disposaven dels diners que s’havien sol.licitat, encara que
estigui clar quines són les necessitats i els projectes que es volen tirar endavant.
El senyor Collado ja sap que, fins que no arriba a l’Ajuntament el document
segons el qual es concedeixen els diners, no es belluga ni un clau. No vol entrar
en grans qüestions; el seu grup ha dit el que li semblava que calia fer i quines són
les mancances que hi ha i a algú li pot semblar que “no toca” però al GMCIU li
sembla que sí que “toca” i no s’hi pot fer res al respecte perquè per això estan en
una taula diferent. Les manifestacions del seu grup s’han fet per clarificar postures
i lamentaria que s’interpretessin malament perquè considera que la seva
intervenció s’ha fet per aportar mancances establint un diàleg constructiu i sense
ànim d’ofendre a ningú.
L’Alcalde intervé dient que a l’inici del debat i, independentment de qui ho hagi dit,
s’ha fet una referència als divuit anys de democràcia local i aquest debat, més
enllà que hagi pogut ser feixuc, i tenint en compte el que ha dit algú respecte al fet
que és bo que els polítics, en termes generals, intentin millorar la seva
comunicació amb els ciutadans ja sigui a través dels mitjans de comunicació o bé
a través de formes, d’estils o de valors, ha de marcar la dinàmica govern/oposició
que és absolutament saludable per a la ciutat. L’equip de govern es mou en una
constant insatisfacció perquè el seu gran repte, que també ho és de la ciutat, és
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superar l’autocomplex, i considera que, passats dos anys, s’obre en aquest
moment un procés en el qual la ciutat pot invertir en ella mateixa perquè ja s’han
posat els fonaments econòmics amb el sanejament, més enllà de les virtuts i del
qui ho hagi portat a terme, també urbanístic perquè s’ha aprovat un Pla General
d’Ordenació Urbana en el que evidentment hi ha participat tothom i amb la
rehabilitació del barri antic i també culturals. Per tant, s’obre una gran oportunitat a
la ciutat i considera que amb la intervenció de tots els grups municipals es pot
avançar seriosament en aquest àmbit que és el del consens universitari, no tan
sols polític sinó dins de l’àmbit de la ciutat. I, com que en aquest debat s’han fet
moltes cites, ell també acabarà amb una de Camús el qual deia que els ciutadans
tenen una doble tria, han de triar entre ser uns pesimistes que riuen o uns
optimistes que ploren i l’equip de govern té molt clar des de fa temps quina és la
seva tria.
El sr. Oms i Pons suggereix que no es facin intervencions dilatades als
dictàmens donat que fan referència a temes de pur tràmit, per tal de poder acabar
la sessió del Ple a una hora prudent.
L’Alcalde intervé dient que el punt 5.1.1 de l’ordre del dia es retira i la proposició
núm. 8.2 de l’ordre del dia es debatrà quan hi hagi les persones del públic
interessades en el tema per tal de no fer-les esperar.
l’Alcalde disposa la lectura, debat i votació conjunta dels assumptes compresos en
els punts 3.2 i 3.3 de l’ordre del dia.
3.2

APROVAR EL PROJECTE DE CONVENI DE COL.LABORACIÓ A
SIGNAR ENTRE AQUEST AJUNTAMENT, EL DEPARTAMENT
D’ENSENYAMENT I EL DEPARTAMENT DE TREBALL DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA, PER A LA REALITZACIÓ
D’ACCIONS D’INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ I FORMACIÓ PER A
JOVES DESESCOLARITZATS I EN SITUACIÓ D’ATUR.

El Secretari dóna compte del dictamen de l’Alcalde de data 2-06-97 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'auto-ocupació i iniciatives i
programes europeus en matèria d'ocupació.
Atès que l'Ajuntament de Manresa, el Departament d'Ensenyament i el
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya han mostrat interès en
continuar desenvolupant el programa de garantia social "Pla de Transició al
Treball", programa de formació de característiques pre-ocupacionals i de transició
al món del treball.
Atès que aquest programa s'adreça a joves d'edats compreses entre els 16 i els
25 anys que es trobin en situació d'atur i desescolaritzats, amb l'objectiu d'oferirlos uns continguts formatius, una orientació professional i una relació amb el
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mercat de treball que augmenti el seu grau de maduresa i els faciliti llur ocupació,
inserció professional i incorporació a la vida activa.
Atès que les peculiaritats que concorren en els joves desescolaritzats que
resideixen en diferents barris de la població de Manresa, aconsellen l'establiment
d'un programa específic destinat a atendre les necessitats de formació,
d'orientació i sòcio-laborals que normalment no poden reconduir-se a les
actuacions ordinàries que ja es troben regulades per les diferents disposicions
vigents.
Atès l'informe emès pel Cap de Negociat de Promoció Econòmica i Ocupació.
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
1r.- APROVAR el projecte de conveni de col.laboració a signar entre aquest
ajuntament, el Departament d'Ensenyament i el Departament de Treball de la
Generalitat de Catalunya, per a la realització d'accions d'informació, orientació i
formació per a joves desescolaritzats i en situació d'atur i de conformitat amb el
text que s'acompanya a l'expedient.
2n.- FACULTAR a l'Alcalde-President per a la signatura de la documentació
necessària per tal de dur a terme aquest acord en tots els seus punts.”
3.3

ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA DIRECCIÓ
PROVINCIAL DE L’INEM, DE 16.200.000 PTA, PER A REALITZAR ELS
PROJECTES APROVATS DINS LA CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA
INEM/CORPORACIONS LOCALS DE L’EXERCICI 1997.

El Secretari dóna compte del dictamen de l’Alcalde de data 2-06-97 que,
transcrit, diu el següent:
“Atès l'interès d'aquest Ajuntament a participar i col.laborar en el foment i
promoció de l'ocupació de treballadors en atur que anualment convoca
l'INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO dins el Pla de Col.laboració
Ajuntaments/INEM.
Atesa la carta signada pel Director Provincial de l'Instituto Nacional de Empleo
amb registre d'entrada d'Alcaldia d'aquest Ajuntament núm. 142 de 17 de març de
1997 on es comunica que, dins del conveni SIPE entre l'Ajuntament i l'INEM està
prevista mitjançant el programa INEM/Corporacions Locals i el seu
desenvolupament normatiu específic, la subvenció econòmica per a la
contractació de treballadors desocupats al llarg d'aquest any 1997.
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Atès el decret del Tinent d'Alcalde, Regidor-Delegat d'Economia Social del dia 2
d'abril de 1997 i estès en el full de paper segellat de la Generalitat de Catalunya
núm. 041551-B en el que es resolt sol.licitar a l'Instituto Nacional de Empleo la
inclusió a la convocatòria de subvencions dins el programa Plans d'Ocupació
previst en el conveni SIPE per a la contractació de treballadors desocupats per
l'exercici 1997 i materialitzada amb l'ofici signat pel Regidor-Delegat d'Economia
Social amb registre de sortida núm. 5469 de data 3 d'abril de 1997.
Atès l'ofici amb registre d'entrada núm. 15706 de data 30 de maig de 1997, signat
pel Director Provincial de l'INEM, en el que es relacionen els projectes aprovats i
la subvenció assignada a cadascún d'ells, d'acord amb el que s'ha establert per
l'any 1997, dintre del conveni SIPE, en relació amb el programa
INEM/Corporacions Locals.
Atesa l'Ordre de 2 de març de 1994 del BOE núm. 62 de data 14 de març de
1994, així com el reial decret 735/1995, de 5 de maig, pel que es regulen les
agències de col.locació sense fins lucratius i els Serveis Integrats per a l'Ocupació,
l'Ordre del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de data 10 d'octubre de 1995
que desenvolupa el títol II del reial decret esmentat, i la resolució de 13 de febrer
de 1996.
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 dels següents
ACORDS
1.- ACCEPTAR com a ingrés la subvenció concedida per la Direcció Provincial de
l'INEM de 16.200.000.-PTA per a realitzar els projectes aprovats dins la
convocatòria del Programa INEM/Corporacions Locals de l'exercici 1997, previst
en el conveni SIPE. Els projectes aprovats i la subvenció corresponent, són els
següents:
Nom del projecte

Persones

Subvenció

. Suport a la mecanització SIPE

1

897.929.-PTA

. Base de dades del 010

1

837.964.-PTA

. Suport als sistemes informàtics

1

837.964.-PTA

. Manteniment d'edificis i via
pública

13

11.939.012.-PTA

1

845.652.-PTA

. Base de dades i estadística de
l'activitat econòmica del territori
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. Registrem el què fem al punt
d'atenció a la dona
TOTAL

1

841.479.-PTA

18

16.200.000.-PTA

2.- NO EXECUTAR la resta de projectes presentats no admesos.”
El sr. Collado i Llort explica que els dos dictàmens fan referència a la formació i
a l’ocupació. Un d’ells és el Pla de Transició al Treball que es presenta cada any i
és molt adequat per a la gent jove desescolaritzada i en situació d’atur i que ha
estat presentat conjuntament amb la regidoria de Joventut i Ensenyament i el
departament de Promoció Econòmica. L’altre fa referència a l’aprovació dels plans
oferts per l’INEM relacionats amb temes d’ocupació i que estan especificats al
dictamen.
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens compresos en els punts 3.2 i 3.3 de
l’ordre del dia, s’aproven per unanimitat dels membres presents.
3.4

PASSAR EL TINENT D’ALCALDE REGIDOR-DELEGAT DE
SEGURETAT CIUTADANA I DE SANITAT, SR. CARLES ESCLUSA I
ESPINAL, AL RÈGIM DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA PER A L’EXERCICI
DEL SEU CÀRREC.

El Secretari dóna compte del dictamen de l’Alcalde de data 10-06-97 que,
transcrit, diu el següent:
“La importància de les delegacions conferides al Sr. Tinent d’Alcalde Regidor de
Seguretat Ciutadana i de Sanitat EN CARLES ESCLUSA I ESPINAL, aconsellen
en el seu passi al règim de dedicació exclusiva previst als acords primer i segon
de l’acord del Ple de la Corporació de data 7 de juliol de 1995.
Per tot això, la Comissió d’Hisenda, té l’honor de proposar al Ple de la Corporació,
l’adopció de l’acord següent:
El Senyor CARLES ESCLUSA I ESPINAL, Tinent d’Alcalde Regidor de Seguretat
Ciutadana i de Sanitat, passarà al règim de dedicació esclusiva des del dia 1 de
juliol de 1997, per a l’exercici del seu càrrec, assignant-li la retribució prevista en
l’acord primer, apartat b) de l’acord del Ple de la Corporació de 7 de juliol de 1995,
amb l’actualització acordada per Decret d’Alcaldia-Presidència de 19 de gener de
1996.”
El sr. Canongia i Gerona explica que el primer paràgraf del dictamen diu: “ La
importància de les delegacions conferides al Sr. Tinent d’Alcalde Regidor de
Seguretat Ciutadana i de Sanitat En Carles Esclusa i Espinal, aconsellen el seu
passi el règim de dedicació exclusiva...”. Tot el que es digui és reforçar aquest
encapçalament perquè, quan una persona porta aquestes dues àrees de
l’Ajuntament, d’una banda la de Sanitat amb tot el que comporta i d’una altra
banda la de Seguretat Ciutadana, és evident que necessita d’una dedicació molt
important dins de l’Ajuntament. El senyor Carles Esclusa mantenia la seva relació
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laboral amb l’empresa en la qual treballava anteriorment a ser escollit regidor i
tenir aquestes delegacions, i compaginar aquestes dues tasques comportava que
gairebé hagués de treballar un 110 o un 115 per 100 del que seria tolerable en
una persona. A una persona se li pot demanar un sobreesforç durant un temps
però arriba un moment en que això es paga i cal prendre decisions. Després d’un
període de reflexió conjunta de tots els membres de l’equip de govern, han arribat
a la conclusió que el millor perquè la ciutat pugui prendre les seves decisions
respecte a la Seguretat Ciutadana i la Sanitat, és que el senyor Carles Esclusa
passés al règim de dedicació esclusiva perquè consideren que, d’aquesta manera,
tot i treballant el 110 per 100, almenys el dediqui completament a la ciutat la qual
segur que sortirà guanyant.
El sr. Arderiu i Freixa intervé dient que vol deixar ben clar que no té res contra el
senyor Esclusa, el qual es mereix tot el respecte i confiança com a persona, però,
en tractar-se d’un tema des gestió, el seu grup s’abstindrà en la votació del
dictamen.
El sr. Oms i Pons intervé dient que el seu grup no té cap inconvenient en que el
senyor Esclusa es dediqui més hores a l’Ajuntament però sí que ha de recordar
les múltiples crítiques que s’havien fet a l’anterior equip de govern perquè tenien
set persones amb dedicació exclusiva i ara, en aquest equip de govern, també
són set en aquesta mateixa situació. Amb això només vol dir que aquelles
crítiques no estaven fonamentades i ara l’equip de govern se n’adona que la ciutat
necessita set persones amb dedicació exclusiva, i, si algun dia són a l’oposició,
l’experiència d’ara els servirà per no criticar qüestions que més tard es demostren
que són necessàries. Respecte a aquest dictamen el seu grup s’abstindrà donat
que es tracta d’un tema de gestió i de pressupost.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 13 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC,
2 GMIC-A-EV), 10 abstencions (8 GMCIU -sr. Oms, sra. Riera, sr. Iglesias, sr.
López, sr. Serracanta, sr. Rueda, sr. Clotet i sra. Torra-) i 2 (GMPP).
3.5

DELEGAR A LA COMISSIÓ DE GOVERN, L’EXERCICI DE LES
COMPETÈNCIES O ATRIBUCIONS PLENÀRIES RELATIVES A LES
CONCESSIONS DE DRET FUNERARI SOBRE NÍNXOLS, PREVISTES
AL REGLAMENT DEL CEMENTIRI MUNICIPAL I DE POLICIA
MORTUÒRIA.
El Secretari dóna compte del dictamen de l’Alcalde de data 29-05-97 que,
transcrit, diu el següent:
“Atès l’article 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, i l’article 52 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim
local de Catalunya, que estableixen que corresponen a la Comissió de Govern
les atribucions que l’Alcalde o un altre òrgan municipal li deleguin o li atribueixn
les lleis, i alhora determinen les atribucions reservades al ple que no són
delegables.
Atès que l’article 51del R.D. 2.568/1986, que aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF)
disposa que l’acord de delegació del ple en la comissió de govern contindrà
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l’àmbit dels assumptes a què es refereix i les facultats concretes que es
deleguin, així com les condicions específiques d’exercici de les mateixes, en la
mesura que es concretin o apartin del règim general del ROF, i regula el règim
general de les delegacions als articles 114 al 118, així com els articles 29 i 30
del Reglament Orgànic Municipal, aprovat pel ple de la corporació del dia 4
d’abril de 1986.
Atès l’article 13 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, que permet la delegació de
l’exercici de competències quan existeixin circumstàncies d’índole tècnica,
econòmica, social, jurídica o territorial que ho facin convenient.
Atès que l’article 55 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local
de Catalunya estableix que la delegació d’atribucions del ple a favor de la
comissió de govern requereix l’acord adoptat per majoria absoluta del nombre
legal de membres de la corporació.
Atès l’escrit signat per la Cap del Servei dels Serveis d’Acció Ciutadana, en el
que proposa que es facin les accions adients per tal que el Ple de la Corporació
delegui en favor de la Comissió de Govern l’aprovació de determinats
expedients relatius al Cementiri, degut a tramitar-se cada mes una xifra elevada
de quatre tipus d’expedients diferents en aquesta matèria.
Atès que segons l’article 5 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, que aprova el
Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, els cementiris són béns de domini
públic afectes al servei públic, i la seva utilització constitueix un ús privatiu del
domini públic municipal, segons la definició establerta a l’article 57 del Decret
336/1988, esmentat i que resta subjecte a concessió administrativa, segons
l’article 59 del Decret esmentat.
Atès que l’article 205 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim local
de Catalunya estableix que els acords relatius a les concessions sobre béns de
domini públic són competència del Ple, però es podran delegar en la Comissió
de Govern.
Atès l’informe emès pel tècnic d’administració general de Serveis Jurídics.
L’Alcalde-president, amb el parer favorable dels membres de la Comissió
Informativa de Serveis Personals, d’acord amb el que disposa l’article 123.1 del
R.D. 2.568/1986 proposa que pel Ple de la Corporació s’adoptin els següents
ACORDS
1r.- DELEGAR a la Comissió de Govern, com a òrgan col.legiat, l’exercici de
les competències o atribucions plenàries relatives a les concessions de dret
funerari sobre nínxols, previstes al Reglament del Cementiri Municipal i de
Policia Mortuòria. L’àmbit dels assumptes delegats es refereix als acords
següents:
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a) Constitució de concessió temporal de nínxols per cinc anys (article 12 del

Reglament)
b) Constitució de concessió de nínxols per 50 anys (article 10 del Reglament)
c) Pròrrogues de concessions temporals de 5 anys (article 12 del Reglament)
d) Retrocessions de nínxols i acceptació de la renúncia (article 33 del
Reglament)
Les facultats que es deleguen són les de resoldre respecte cada un dels quatre
expedients esmentats, que estan previstes als articles citats del Reglament del
Cementiri Municipal i de Policia Mortuòria, i segons estableix l’art. 51.2 del R.D.
2.568/1986, aquest acord surtirà efectes des del dia següent al de la seva
adopció.
2n.- DONAR COMPTE d’aquest acord a la Comissió de Govern, per al seu
coneixement i acceptació de la delegació conferida, conforme al que disposa
l’article 114.1 del R.D. 2.568/1986, que aprova el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim jurídic de les Entitats Locals.
3r.- PUBLICAR aquests acords en el Butlletí Oficial de la Província, en
compliment i als efectes del que disposa l’article 51.2 del R.D. 2.568/1986, en
concordança amb l’article 13.3 de la Llei 30/1992.”
El sr. Esclusa i Espinal explica que amb aquest dictamen es delega a la
Comissió de Govern les competències relatives als quatre dictàmens que
s’aproven pel Ple cada mes referents al tema de drets funeraris. Aquest pas
servirà per agilitar el Ple i donar una resposta més ràpida a la problemàtica que es
presenta.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 21 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC,
2 GMIC-A-EV i 8 GMCIU -sr.Oms, sra. Riera, sr. Iglesias, sr. López, sr.
Serracanta, sr. Rueda, sr. Clotet i sra. Torra-) i 2 abstencions (GMPP) i, per tant,
amb el quòrum que determina l’article 55 de la Llei 8/1987, es declara acordat el
següent:
1r.- DELEGAR a la Comissió de Govern, com a òrgan col.legiat, l’exercici de
les competències o atribucions plenàries relatives a les concessions de dret
funerari sobre nínxols, previstes al Reglament del Cementiri Municipal i de
Policia Mortuòria. L’àmbit dels assumptes delegats es refereix als acords
següents:
a) Constitució de concessió temporal de nínxols per cinc anys (article 12 del

Reglament)
b) Constitució de concessió de nínxols per 50 anys (article 10 del Reglament)
c) Pròrrogues de concessions temporals de 5 anys (article 12 del Reglament)
d) Retrocessions de nínxols i acceptació de la renúncia (article 33 del

Reglament)
Les facultats que es deleguen són les de resoldre respecte cada un dels quatre
expedients esmentats, que estan previstes als articles citats del Reglament del
Cementiri Municipal i de Policia Mortuòria, i segons estableix l’art. 51.2 del R.D.
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2.568/1986, aquest acord surtirà efectes des del dia següent al de la seva
adopció.
2n.- DONAR COMPTE d’aquest acord a la Comissió de Govern, per al seu
coneixement i acceptació de la delegació conferida, conforme al que disposa
l’article 114.1 del R.D. 2.568/1986, que aprova el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim jurídic de les Entitats Locals.
3r.- PUBLICAR aquests acords en el Butlletí Oficial de la Província, en
compliment i als efectes del que disposa l’article 51.2 del R.D. 2.568/1986, en
concordança amb l’article 13.3 de la Llei 30/1992.
3.6

APROVAR L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 6/1997,
DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT.

El Secretari dóna compte del dictamen de l’Alcalde de data 11-06-97 que,
transcrit, diu el següent:
“Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions
municipals que no poden demorar-se fins l'exercici de 1998, 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 crèdits
extraordinaris i 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 crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, es sotmet a
l'aprovació del Ple de la Corporació, proposant l'adopció dels següents acords:
Primer.- Autoritzar la concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit
amb càrrec a 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 1998.
Segon.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdits número 6/1997 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.- De conformitat amb allò que disposa l'article 158, en relació amb el
150, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes
Locals, l'expedient s'exposarà al públic, previ anunci al Butlletí Oficial de la
Província, per quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i
presentar reclamacions davant el Ple, i es considerarà aprovat definitivament si
durant el termini esmentat no s'haguessin presentat reclamacions.”
El sr. Teixeiro i Macipe explica que l’expedient de modificació de crèdit 6/97
comprèn un crèdit extraordinari de despeses per 10 milions de pessetes i
suplements de partides de despeses per consignació insuficient: 8 milions de
pessetes que es financien amb baixes de crèdit i de despeses per 18,9 milions de
pessetes. Conceptualment es destaquen pel que fa a despeses, el crèdit de
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despeses de 10 milions de pessetes per al projecte de l’Escola Universitària
Politècnica al recinte de l’Escorxador, el NET de partides de la retribució de
membres de la Corporació que en un dictamen anterior ja ha estat comentat, per
1,6 milions de pessetes, reconducció de partides de comunicacions per 3 milions
de pessetes i l’aportació al Consorci de l’Escorxador Comarcal per 1,7 milions de
pessetes. Pel que fa a les baixes de despeses: per amortització dels préstecs del
Banc de Crèdit Local: 8 milions de pessetes, per personal laboral fix: 1,4 milions
de pessetes, per subministrament (reconducció): 4 milions de pessetes i edificis i
altres construccions de cementiris: 1,9 milions de pessetes. La resta de partides
tant d’altes com de baixes són de menor consideració i ho complementen fins als
18,9 milions de pessetes.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 13 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC i
2 GMIC-A-EV) i 11 abstencions (9 GMCIU i 2 GMPP).
4.-

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS

4.1

REGIDORIA-DELEGADA DE CULTURA

4.1.1 RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR DE GRÀFIQUES
MONTAÑÀ, PER IMPORT DE 222.720 PTA, CORRESPONENT A LES
DESPESES D’EDICIÓ DE 3.200 LLIBRETS “GEGANTS”.
El Secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Cultura de data 705-97 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que l'Ajuntament de Manresa va encarregar, el mes de desembre de 1997,
l’edició de 3.200 llibrets sobre els Gegants de Manresa i atès que efectivament
aquests treballs van ser realitzats per l’empresa Gràfiques Montañà.
En conseqüència d'això, el Regidor Delegat de Cultura que subscriu, proposa al
Ple l'adopció dels següents acords:
1r.- 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

GRAFIQUES MONTAÑA Despeses d’edició de 3.200
CIF: A-08216079
llibrets “Gegants”

PESSETES
222.720,“

El sr. Fontdevila i Subirana explica que es tracta d’un reconeixement de crèdit i
personalment és el primer en lamentar-ho però cal dir que aquest és un cas de
desembre de 1996. En el moment en que van consignar aquesta despesa, tenien
capacitat per executar-la i el problema va ser que no es va servir fins el dia 31 de
desembre de 1996. Per tant, les 222.720 pessetes de l’exercici de 1996 van
suposar un estalvi i van aparèixer posteriorment al gener de 1997. Les
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modificacions en el sistema de pagaments del gener de 1997, que és una novetat
en aquesta casa, han provocat algun desajustament com en aquest cas, que no
vol dir un forat sinó senzillament, des del punt de vista comptable, un
reconeixement de crèdit.
El sr. Oms i Pons intervé dient que amb l’explicació del senyor Fontdevila li ha
quedat clar que es fa referència a l’any 1996 perquè en el dictamen consta l’any
1997 i ja pensava que el senyor Teixeiro es feia fer el reconeixement de crèdit a
l’avançada i ja hauria sigut “massa”. Si s’ha modificat aquest error, ho troba
perfecte.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 22 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC,
2 GMIC-A-EV i 9 GMCIU) i 2 abstencions (GMPP).
4.2

REGIDORIA-DELEGADA D’ENSENYAMENT

4.2.1 APROVAR EL CONVENI DE COL.LABORACIÓ A SIGNAR ENTRE
AQUEST AJUNTAMENT I EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE
LA GENERALITAT DE CATALUNYA, PER AL SOSTENIMENT DEL
CONSERVATORI DE GRAU MITJÀ DURANT EL CURS 1996/97, I
ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DE 8.848.260 PTA.
El Secretari dóna compte del dictamen del regidor d’Ensenyament i Joventut de
data 2-06-97 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que en virtut del conveni signat en data 1-10-95 entre el Departament
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i aquest Ajuntament, aprovat pel
Ple de la Corporació de data 20 de novembre de 1995, es reconeix la validesa
acadèmica oficial del Conservatori de Grau Mitjà de Música de Manresa.
Atesa la proposta de conveni presentada enguany pel Departament d'Ensenyament per col.laborar amb l'Ajuntament de Manresa en el sosteniment, durant el
curs 96/97, del Conservatori de Grau Mitjà de Música de Manresa.
Atès el que s'estableix a la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'Ordenació
General del Sistema Educatiu i a la Llei 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del Dret
de l'Educació.
Per tot això, el Regidor-Delegat d'Ensenyament i Joventut proposa al Ple de la
Corporació l'adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER.- APROVAR el conveni de col.laboració a signar entre aquest Ajuntament i el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per al
sosteniment de les despeses de funcionament i de personal generades pels
ensenyaments musicals del Conservatori de Grau Mitjà de Música de Manresa, de
conformitat amb el text que s'adjunta a l'expedient.
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SEGON.- ACCEPTAR i consignar pressupostàriament la subvenció de
8.848.260'- ptes. (vuit milions, vuit-centes quaranta-vuit mil dues-centes seixanta
pessetes) establerta a la clàusula tercera del conveni esmentat en el punt anterior.
TERCER.- FACULTAR a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la
documentació necessària per tal de dur a terme aquest acord en tots els seus
punts."
El sr. Casserras i Gasol explica que es tracta de l’aprovació del conveni per al
sosteniment del Conservatori de grau mitjà de Manresa. Aquest conveni que
arriba tard, perquè ja pràcticament s’ha acabat el curs, l’any passat incorporava el
finançament d’una línia d’alumnes de primer curs de grau mitjà i aquest any
incorpora primer i segon curs de grau mitjà i, atenent en part a les reclamacions
que es van fer l’any passat respecte a l’import d’aquesta subvenció en el sentit
que eren insuficients, aquest any han augmentat un cinquanta per cent el mòdul
per alumne amb la qual cosa ja es comença a ajustar al cost real.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents.
4.3

REGIDORIA-DELEGADA DE SANITAT

L’Alcalde disposa la lectura, debat i votació conjunta dels dictàmens compresos
en els punts 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 i 4.3.4 de l’ordre del dia.
4.3.1 ATORGAR LA CONCESSIÓ DE DRET FUNERARI SOBRE DIVERSES
SEPULTURES DEL CEMENTIRI MUNICIPAL, PER UN TERMINI DE 5
ANYS PRORROGABLES.
El Secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Sanitat de data 306-97 que, transcrit, diu el següent:
“Vistes les sol.licituds de concessió de dret funerari per un període de 5 anys
prorrogables, sobre sepultures del Cementiri Municipal.
De conformitat amb l'article 12 del Reglament de 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
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de 5 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.”
4.3.2 ATORGAR LA CONCESSIÓ DE DRET FUNERARI SOBRE DIVERSES
SEPULTURES DEL CEMENTIRI MUNICIPAL, PER UN TERMINI DE 50
ANYS PRORROGABLES.
El Secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Sanitat de data 306-97 que, transcrit, diu el següent:
“Vistes les sol.licituds de concessió de dret funerari sobre sepultures del
Cementiri Municipal, per un període de 50 anys prorrogables.
De conformitat amb l'article 9.2 del Reglament de Cementiri Municipal i de
Policia Mortuòria que estableix que la concessió del dret funerari sobre
parcel.les, nínxols i altres sepultures implica l'autorització del seu ús, durant 50
anys, per al dipòsit de cadàvers o restes d'aquests i s'adquireix mitjançant el
pagament dels drets que en cada cas fixi l'Ordenança Fiscal i amb subjecció als
deures i les obligacions que s'estableixen en l'esmentat Reglament.
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 50 anys prorrogables, a comptar des de la data d'inici de la concessió que
consta a la relació esmentada, amb aplicació del preu públic per la utilització
privativa de terrenys i sepultures del Cementiri Municipal.”
4.3.3 ACCEPTAR LA RENÚNCIA A LES CONCESSIONS TEMPORALS DE
DIVERSES SEPULTURES DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.
El Secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Sanitat de data 306-97 que, transcrit, diu el següent:
“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 cap 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.
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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."
4.3.4 PRORROGAR, PER UN PERÍODE DE CINC ANYS, DIVERSES
CONCESSIONS TEMPORALS DE DRET FUNERARI SOBRE
SEPULTURES DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.
El Secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Sanitat de data 306-97 que, transcrit, diu el següent:
“Vistes les diferents sol.licituds de renovació de concessions de dret funerari
temporal de 5 anys, pel mateix període de temps, i prorrogables.
Atès el que es disposa a l’article 12 del Reglament del Cementiri Municipal i
Policia Mortuòria, que estableix la possibilitat de prorrogar les concessions de
dret funerari sobre nínxols, pel període de 5 anys més, mitjançant el pagament
del cànon que s’estableixi en l’Ordenança Fiscal corresponent.
El Regidor Delegat de Sanitat, actuant per Delegació del Sr. Alcalde-President,
conferida per mitjà de Decret de 28 de juny de 1995, proposa al Ple de la
Corporació Municipal l’adopció del següent:
ACORD
Prorrogar, per un període de cinc anys, prorrogables per igual període de
temps, les concessions temporals de dret funerari a favor de les persones que
consten a la relació annexa a aquest dictamen, de conformitat amb el que es
disposa a l’article 12 del Reglament del Cementiri Municipal i Policia Mortuòria
de l’Ajuntament de Manresa, amb aplicació del preu públic corresponent, a
comptar des de la data d’inici de la pròrroga, i que consta a la relació adjunta.”
El sr. Esclusa i Espinal demana el vot afirmatiu als quatre dictàmens donat
que es tracta de temes de tràmit i diu que aquesta és l’última vegada que es
presenten al Ple.
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens compresos en els punts 4.3.1,
4.3.2, 4.3.3 i 4.3.4 de l’ordre del dia, s’aproven per unanimitat dels 24 membres
presents.
4.3.5 APROVAR LA MEMÒRIA DEL PROGRAMA MUNICIPAL SOBRE
DROGODEPENDÈNCIES
CORRESPONENT A L’ANY 1996 I EL
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PROGRAMA MUNICIPAL SOBRE DROGODEPENDÈNCIES PER A
L’ANY 1997.
El Secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Sanitat de data
22-05-97 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que per acord del Ple de la Corporació Municipal, adoptat en sessió del dia
13 de juliol de 1992 es va aprovar el PLA MUNICIPAL SOBRE
DROGODEPENDÈNCIES, que posteriorment va ser modificat per Acord del Ple
de la Corporació, adoptat en sessió del dia 19 de gener de 1993, i en sessió de 19
de maig de 1997.
Atès que l’esmentat Pla estableix que "cada any s'elaborarà el programa
d'actuació, que haurà de ser aprovat per acord del Ple de la Corporació
Municipal".
Atès que la memòria de l’any 1996 i el programa per a aquest any 1997 ja ha estat
elaborat pels tècnics municipals i presentat al Consell Assessor Municipal sobre
Drogodependències en sessió plenària del passat dia 13 de maig de 1997, el qual
hi va donar la seva conformitat.
El Regidor Delegat de Sanitat, proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels
següents:
ACORDS
1r.- Aprovar la Memòria del Programa Municipal sobre Drogodependències,
corresponent a l'any 1996, i que s'annexa a aquest expedient.
2n.- Aprovar el Programa Municipal sobre Drogodependències per a l'any 1997,
segons el text que s'adjunta a l'expedient."
El sr. Esclusa i Espinal explica que amb aquest dictamen es presenta la
memòria de l’any 1996 i el programa per a l’any 1997 del Pla municipal de
drogodependències. Les activitats dutes a terme durant l’any 1996 es poden
desglossar en quatre blocs: el primer consisteix en activitats de sensibilització i
formació, el segon fa referència a la prevenció, el tercer és d’activitats de
reinserció i el quart que se’n podria dir d’”altres” o “varis”. Referent al primer,
bàsicament es van fer quatre actuacions que són les següents: al mes de juny
consistent en una cursa popular, un recorregut de la torxa contra la droga, en la
qual van participar més de dues-centes persones i va ser organitzada pel Consell
Comarcal, l’Associació d’Esportistes Contra la Droga i a la qual van donar suport
els ajuntament de diferents municipis. El principal objectiu d’aquesta cursa era el
de sensibilitzar sobre el consum de drogues i també recollir fons per promoure
activitats esportives per als joves que tinguessin una situació de risc respecte a
aquest tema. Durant la Festa Major de 1996 es va dur a terme una campanya de
difusió mitjançant la distribució de gots i 10.000 “portavasos” als bars de la zona
que va des de Crist Rei fins al Conservatori i els gots van ser repartits al sopar
popular de la Festa Major. L’objectiu d’aquesta campanya era provocar el debat i
prendre posicions en relació a l’abús de l’alcohol i tenia com a lema “Viu la festa i
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no et beguis la nit”. Durant el més de maig i davant d’una comanda realitzada a
l’òrgan tècnic de drogodependències de la Generalitat, es va proposar a la unitat
de Salut de l’Ajuntament que repartissin a Manresa targes amb la frase: “Prens
èxtasi ?” en el qual va col.laborar també l’Escola Universitària d’Infermeria, la
Policia Local, la unitat de Salut i els tècnics de Joventut. L’objectiu d’aquesta
campanya era donar informació sobre l’efecte del consum d’èxtasi i prevenir, com
a conseqüència, el més important per a la salut “el cop de calor”. En total es van
repartir 1.950 targes en diferents locals de Manresa i 900 a la via pública
concretament a la zona de la baixada dels Drets i del carrer de Sobrerroca. A l’any
1996 es van dur a terme les dues jornades sobre drogodependències
organitzades per l’òrgan tècnic, el CAS, la unitat de Salut i de Serveis Socials de
l’Ajuntament i amb la col.laboració del Servei Català de la Salut. Van ser dos dies
de trobada en els quals hi van haver dues xerrades i dues taules rodones amb
una participació d’aproximadament 100 persones relacionades directament o
indirectament amb el tema de les drogodependències. En relació al segon bloc,
referent a activitats de prevenció, hi ha el programa principal que és el “Mirakefàs”
per a l’educació i la salut, adreçat als centres d’ensenyament de Manresa i
comarca per tal de facilitar l’educació d’hàbits i valors per a la prevenció en el
tema de les drogodependències. La metodologia d’aquest programa es basa en
treballar diferents aspectes de forma integral i introduir-les dins dels corrículums i
assumir-los com a projecte d’escola, i com a eix transversal, des de la primària
fins a secundària. Aquest programa va obtenir el premi de la Reina Sofia atorgat
per la Fundació CREFAT i va ser recollit per tota una colla de membres
participants com ara “La Llum del Bages” i altres. A Manresa hi participen nou
escoles de les quals set són de primària i dues de secundària i a la comerca del
Bages, en total són dinou centres que duen a terme aquest programa dels quals
dotze són de primària i tres de secundària. L’objectiu principal del programa és
mantenir la seva continuïtat, intentar la incorporació de nous centres, la integració
de totes aquestes activitats com a eix transversal i l’elaboració i revisió de nous
materials. També consideren molt important organitzar activitats amb els pares,
malgrat que es tracta d’un tema difícil i, durant l’any 1996 només tres escoles van
sol.licitar participar en xerrades en les quals participessin els pares. També s’han
dut a terme diferents sessions de coordinació i d’informació a diverses entitats
interessades en conèixer el programa per poder-lo aportar a les seves respectives
ciutats. Un altre actuació important respecte a la prevenció és l’intercanvi de
xeringues que serveix per distribuir xeringues i preservatius i va adreçat a tots els
usuaris de drogues que la consumeixen per via parenteral amb la finalitat d’evitar
el deteriorament orgànic i la transmissió de malalties infeccioses. A l’any 1996 es
van realitzar 2.140 intercanvis i 1.500 quits de venda. En aquesta tasca hi
participen el 100 per 100 de les farmàcies de Manresa amb un total de 31.
Respecte al tema de la reinserció hi ha una coordinació amb l’àrea de serveis
social i la tasca principal consisteix en que, a partir del mes de setembre i
conjuntament amb l’associació “La Llum del Bages” es comença un centre
d’activitats que aglotina un programa ampli de recessió en tres fases que són la de
contenció i motivació, de rehabilitació i taller d’activitats i reinserció. Per aquest
any 1997 s’ha signat un conveni en el qual hi és l’associació “La Llum del Bages”
conjuntament amb el departament de Serveis Socials i la unitat de Salut de
l’Ajuntament de Manresa. També cal dir que s’han continuat donant subvencions a
AMAR, LLUM DEL BAGES i el CAS de Drogodependències de l’Hospital General
de Manresa i des de la Policia Local s’han dut a terme tot un seguit de campanyes
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de control d’alcoholèmia que, a l’any 1996 van ser 240 de les quals un 20 per 100
eren sancionables. A part d’aquestes activitats, l’any 1996 i principis de l’any 1997
han servit per iniciar una revisió o redefinició del Programa Municipal de
Drogodependències en el qual han participat totes les regidories que directament
o indirectament hi són involucrades i, en aquest sentit, s’ha decidit derivar més
prioritat als programes de caire preventiu i aconseguir que tinguin continuïtat no
tan sols fent tasques puntuals, que també es faran, sinó introduint i realitzant
programes que es vagin consolidant amb el temps. Això no vol dir que no es facin
també i de manera puntual campanyes de sensibilització. En relació al programa
per a l’any 1997 els objectius es desglossen en quatre punts generals: el primer és
el d’incidir de forma preventiva per a l’adquisició d’hàbits saludables en relació al
consum de drogues, especialment en infants i en joves, per això continuaran
portant a terme les tasques a les escoles. El segon és el de disminuir la incidència
de la infecció pel virus de la SIDA. El tercer és el de coordinar els recursos i les
àrees que intervenen en la prevenció per actuar amb una visió globalitzadora i
promoure la participació i la col.laboració de la població. I el quart és el de donar
suport a totes les actuacions municipals o d’iniciativa privada que tinguin com a
objectiu el control sobre el tema de les drogodependències. Per tant l’Ajuntament
continuarà treballant amb tots els programes ja consolidats com són “Mirakefas”,
l’intercanvi de xeringues, coordinar al màxim els recursos i àrrees que intervenen
en la prevenció i reinserció, i també continuarà signant els possibles convenis com
el de la “Llum del Bages” i donant subvencions a les entitats que treballin en
aquesta direcció. Tal com deia el punt segon dels objectius generals, la proposta
que es va fer al Consell Assessor de Drogodependències per aquest any 1997 ja
s’ha començat a treballar i consisteix en fer un programa de prevenció sobre la
SIDA amb la finalitat de disminuir la incidència de la infecció. La base d’aquest
futur programa, que ja té consolidat l’Ajuntament de Mataró, és la de donar una
accessibilitat més gran pel que fa al tema dels preservatius, respecte al qual
s’estudiaran les fórmules més adients per a la seva distribució, i també donar
molta informació i sensibilitzar a la població de Manresa sobre les possibles
causes de transmissió del virus. En aquest sentit, s’organitzaran les xerrades i
jornades corresponents. I, tal com ja va explicar al Consell Assessor de
Drogodependències, es formarà una comissió de treball en la qual s’adequarà el
programa a les necessitat i demandes de la ciutat. Un cop hi hagi aquesta
proposta planificada i tancada, es tornarà a presentar per poder començar la
campanya, d’acord amb els recursos dels quals es disposa, aproximadament a
finals d’aquest any 1997. Considera que aquest és un pla que s’ha de consolidar i
que ha de formar part de tot el pla de drogodependències de l’Ajuntament. És
conscient que, tant la memòria com el programa es porten tard al Ple però cal
recordar que l’àrea de Salut de l’Ajuntament, durant els primers mesos d’aquest
any, va tenir la problemàtica dels casos de meningitis que van causar el retard en
la confecció del programa i això no vol dir que no s’hagi estat treballant en aquest
tema.
El sr. Arderiu i Freixa intervé dient que el seu grup demana la votació separada
dels dos punts del dictamen.
L’Alcalde contesta que no hi ha cap problema en fer la votació separada i suposa
que el motiu de demanar-la és perquè la memòria és de l’any 1996 i el programa
és de l’any 1997.

60

El sr. Arderiu i Freixa agraeix que no hi hagi cap problema per fer la votació
separada i demana un vot de confiança per part dels regidors donat que aquest
tema l’haurà de defensar ell per part del seu grup atès que el senyor Sotoca no hi
és present a la sala. El seu grup votarà afirmativament a la memòria presentada i,
respecte a les explicacions del senyor Esclusa, cal dir que considera molt bé la
realització de la cursa popular i que la idea va ser bona però respecte al tema de
les targetes, li sembla que són insuficients i que n’hi hauria d’haver moltes més.
Això no provocarà el vot negatiu del seu grup però sí que encoratja al regidor
competent en la matèria perquè en reparteixi més. També vol felicitar al regidor
per la realització del programa “Mirakefàs” i pel premi Reina Sofia. Respecte a
l’intercanvi de xeringues el seu grup demana que se segueixi el mateix
procediment en la campanya del preservatiu. I, respecte al programa per aquest
any 1997, al seu grup no votarà afirmativament per tot un seguit de raons
tècniques. D’una banda, el fet d’incloure en aquest programa el tema de la SIDA
no és tècnicament correcte perquè és una qüestió més extensa que la de les
drogodependències i mereix un tractament diferenciat del programa de
drogodependències que han de realitzar tècnics qualificats en la matèria. D’altra
banda, el seu grup ignora com es durà a terme la campanya “Condó Star” però
demana una certa prudència en la realització dels actes de la campanya i, si es
canviés el nom de la campanya, això els ajudaria a tots.
La sra. Riera i Monserrat intervé dient que el seu grup votarà afirmativament tant
la memòria com el programa sobre drogodependències perquè considera que és
un tema prou important perquè tots s’hi impliquin. Malgrat això, farà algunes
consideracions que li agradaria que es tinguessin en compte. El seu grup demana
que l’equip de govern s’hi comprometi i s’impliqui més. El seu grup considera
positiva la continuïtat dels programes com el “Mirakefàs” i és important que s’hagi
reemprès el programa de la SIDA perquè és d’educació i de sensibilització. El seu
grup, en l’anterior equip de govern, va muntar una exposició a l’any 1995 i aquest
gener passat en va venir una altra i considera que és molt important. I, respecte al
programa “Condó Star” que té com a objectiu donar accessibilitat al preservatiu i
que se’n faci un ús adequat, no veu clara la repercussió o l’impacte que pot tenir
en segons quins àmbits i els agradaria que la comissió que estudiï aquest tema ho
valori detingudament, perquè considera correcte que es reparteixin en
discoteques, bars musicals, programa d’atenció a la dona i altres llocs però cal ser
prudent i reconsiderar la distribució als instituts. També troba a faltar la implicació
més directa d’alguna de les entitats que formen part del Consell Assessor. No sap
com estarà format el Consell Assessor, amb els darrers canvis, i si hi haurà
representació de tots els grups o no però el seu grup farà tot l’esforç que calgui
perquè millori el Consell i els projectes. Seria bo, per tal de donar a conèixer
aquest Pla Municipal sobre Drogues, que s’utilitzessin els impresos que es van fer
a l’any 1995 amb el logotip que va ser aprovat en el seu moment, encara que
només fos per a les convocatòries, la memòria, el projecte. També considera
important que es faci un esforç més gran per prevenir la conducció sota els
efectes de l’alcohol. És molt elevat el 20 per 100 de casos positius en les
alcoholèmies practicades i, encara més, si es té en compte que la majoria s’han
fet com a conseqüència d’accidents de circulació ocurreguts dins de la ciutat. I,
per últim, demana que els projectes futurs siguin informats i consensuats perquè
siguin de tots.
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El sr. Esclusa i Espinal contesta al senyor Arderiu, respecte al tema de les
targes, que aquesta va ser una petició de l’òrgan tècnic de la Generalitat en el
qual l’Ajuntament hi va col.laborar. Pel que fa a l’intercanvi de xeringues i
repartiment de preservatius, vol recordar que a cada kit hi va una xeringa i un
preservatiu i es pretén amb aquesta campanya estendre l’ús d’aquests elements
als col.lectius que són al marge d’aquesta problemàtica. Pel que fa a la intervenció
de la senyora Riera, cal dir que és a dins del Consell Assessor on s’han de
debatre totes les qüestions amb l’aportació de les propostes que calgui i, quan
més consensuats estiguin els temes, millor i aquesta ha estat la pràctica que s’ha
portat fins ara. I, en relació al impresos que ja s’havien acabat, es va decidir no
tornar-los a imprimir de moment i, si es considera oportú més endavant recordar
als ciutadans l’existència del Pla de Drogodependències, s’estudiarà la
conveniència de tornar-los a imprimir. S’ha completat fins aquí una etapa i ara en
comença una de nova i per això s’ha decidit no renovar el material que hi havia
fins ara.
L’Alcalde disposa la votació separada dels dos punts del dictamen.
Sotmès a votació el primer punt del dictamen, s’aprova per unanimitat dels 24
membres presents.
Sotmès a votació el segon punt del dictamen, s’aprova per 22 vots afirmatius (8
GMS, 3 GMERC, 2 GMIC-A-EV i 9 GMCIU) i 2 abstencions (GMPP).
L’Alcalde disposa el coneixement, debat i votació de la proposició continguda en el
punt 8.2 de l’ordre del dia, presentada pel GMIC-A-EV donat que hi públic a la sala
interessat en aquest tema.
8.2

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’INICIATIVA PER CATALUNYAL’ASSEMBLEA D’UNITAT POPULAR-ELS VERDS, PET TAL QUE ES
DEIXI DE PRESTAR EL SERVEI DE QUINTES I SE SEGUEIXI OFERINT
ALS JOVES LA INFORMACIÓ I L’ASSESSORAMENT QUE ES DÓNA
SOBRE AQUEST TEMA.

El Secretari dóna compte de la proposició del GMIC-A-EV de data 7-06-97 que,
transcrita, diu el següent:
“El militarisme -el recurs a la força utilitzada d’una forma autoritària- s’està revelant
com una de les fonts principals d’injustícia i opressió a escala planetària,
alimentant conflictes sagnants als Balcans, al Càucas, a l’Àfrica, a Llatinoamèrica,
a l’Àsia i a l’Oceania.
Les institucions militars no són només incapaces de resoldre els conflictes entre
els pobles, com hem vist a Bòsnia i com veiem a l’Àfrica Central, sinó que a més
encobreixen autèntics genocidis (com està fent l’OTAN tancant els ulls a la
persecució que fa Turquia del poble kurd).
Els exèrcits, a més tenen un cost econòmic i social insuportable, molt més en un
moment on es troben a faltar recursos per a necessitats bàsiques socials.
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La voluntat d’acabar amb aquesta xacra ha produït una reacció social que es
manifesta de diverses maneres (insubmissió, objecció, objecció fiscal,...) i que
qüestiona la concepció militarista de la societat.
L’Ajuntament de Manresa té ara l’oportunitat de fer un gest simbòlic a favor
d’aquesta voluntat de recerca d’alternatives per a un món més just i solidari, bo i
desconnectant-se de l’Exèrcit, amb el tancament del servei de Lleves.
Ara fa un any, aquest Ple Municipal ja va aprovar una moció que qüestionava
l’Oficina de Lleves -una imposició de les Corts Generals sense tenir en compte
l’opinió dels municipis, sense preveure cap tipus de compensació econòmica- i
d’aleshores ençà, altres Ajuntaments de l’Estat Espanyol l’han tancada, amb
jurisprudència favorable.
Per tot això, el grup Iniciativa per Catalunya-l’Assemblea d’Unitat Popular-Els
verds de l’Ajuntament de Manresa proposa l’adopció dels següents
ACORDS
1. Deixar de prestar el Servei de Quintes, destinant els recursos personals i
pressupostaris que s’hi esmercen a d’altres funcions socialment útils.
2. Seguir oferint la informació i assessorament que es dóna a les persones joves
que es dóna actualment sobre aquest tema.
3. Comunicar aquest acord al Ministeri de Defensa, a la Federació de Municipis de
Catalunya i a d’altres instàncies administratives superiors.”
El sr. Casserras i Gasol explica que el sentit de la proposició connecta amb allò
que, en els moviments alternatius es coneix com a lema: “Pensar globalment i
actuar localment” perquè es tracta d’una proposició local però que està
connectada molt directament amb un fenomen que es dóna a escala planetària.
El pensament i les estructures militaristes han sobreviscut al final de la guerra
freda. Un cop desapareguda la guerra freda, se segueixen patint les mateixes
situacions d’injustícia a nivell internacional. Els vaticinis que, al final de la guerra
freda, obririen la porta a un nou ordre internacional, no s’han acomplert sinó que,
s’ha repetit el vell ordre internacional en el qual segueix l’opressió, la injustícia i la
desigualtat i també continua el pesadíssim cost humà, social i econòmic que
comporta mantenir el que, paradoxalment va definir un exgeneral i president dels
Estats Units, com el complex militar-industrial per explicar tot el grup d’interessos
que viu i prospera al voltant de la indústria de la guerra. Segurament que la
proposició no acabarà, desgraciadament, amb el genocidi del poble kurd ni amb
les matances de l’Àfrica Central però segurament que enfortirà a aquelles i aquells
que pensen que ja n’hi ha prou i que aposten per un altre model de relacions
internacionals i de resolució dels conflictes i, que, en qualsevol cas, farà més difícil
mantenir la hipocresia que tenen els grans i no tan grans Estats de la Comunitat
Internacional els quals per una banda lamenten les matances, els conflictes, les
desigualtats i la misèria i, per una altra, alimenten aquesta situació “assessorant”
militarment, venent armes i fabricant mines antipersonals. Tancar l’oficina de
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quintes representaria assumir amb naturalitat allò que està assumint, cada cop
més, alguns sectors de la societat; i la prova és la quantitat de joves creixent que
rebutgen de prestar el servei militar i tot el que comporta, mentre que, per altra
banda, es comprometen amb projectes alliberadors i solidaris, moltes vegades
arriscant la seva situació i la seva vida. Per tant, un any després d’una proposició
que es va aprovar al Ple, inspirada en una proposició de la Federació de Municipis
de Catalunya, a través de la qual es van comprometre a que al cap d’un any
revisarien el que es faria amb el servei de quintes, considera que ha arribat el
moment de prendre aquesta decisió i, malgrat que la proposició inicial es basava
potser excessivament en factors econòmics que també són importants, per tot el
que ha exposat anteriorment, seria important que l’Ajuntament de Manresa fes
aquest pas endavant i donés suport a la proposició referent a tancar l’oficina de
quintes.
El sr. Collado i Llort intervé dient que l’Ajuntament atén en aquest servei a 1000
joves aproximadament durant l’any i, per això el seu grup valora més el servei que
es dóna que el símbol que es demana en aquesta proposició. En aquest sentit, i
considerant que si es deixés de prestar aquest servei quedarien molt joves
desatesos, el GMS votarà negativament la proposició.
El sr. Fontdevila i Subirana intervé dient que fa un any, l’Esquerra Republicana,
va convidar als membres de l’equip de govern i a la resta dels membres de la
Corporació a demanar als grups parlamentaris del Congrés i del Senat la reforma
de la Llei Orgànica del Servei Militar per tal de modificar la prestació del servei de
lleves com una obligació municipal i posant com a condició necessària
l’acceptació, per part de l’Administració Local. Alhora demanaven esencialment
que, si al cap d’un any no prosperava al reforma, es plantejarien la continuïtat del
servei de lleves. Era una proposta pràctica que deixava per un any després el
debat de la desmilitarització o de la concepció de l’exèrcit que els qui són present
a la Sala poden tenir. Com que es va valorar com a un concepte tècnic, la
proposta va tenir vint-i-dos vots de suport que són els de tots els membres de la
Corporació excepte els tres del GMPP. En aquell moment es va qüestionar el
servei de lleves i també un determinat model en la manera d’abordar els conflictes
que es produeixen arreu del món tal com ha explicat el senyor Casserras. El
militarisme, com a organització, es reflecteix entre la gent com a model de
defensa a través del servei militar tan si és obligatori com si no. Es pot qüestionar
novament els valors que acompanyen el militarisme i, insisteix, al marge de si
aquest servei militar és obligatori, si li queden pocs anys de vida o si el Govern
Central ha desobeït la proposta de modificació de lleves de l’any passat, la qual
cosa, de fet, tots es temien. Aquesta es pot considerar com una proposta
simbòlica però considera que és important perquè posa de relleu quins són els
valors que cadascú defensa i anima a la resta dels membres de l’equip de govern
i del Ple a no deixar-se portar per pragmatismes innocents. Ha sentit aquests dies
que algú considera que es perjudica als ciutadans quan se’ls obliga a anar a
Barcelona a solucionar els seus problemes i està content perquè almenys algú
admet que el Servei Militar és un problema. Respecte a aquesta qüestió diria, que
si el Servei Militar, l’organització i els valors militars han de ser modificats algun
dia, és indubtable que algú haurà de fer algun esforç. De la mateixa manera que,
com a Esquerra Republicana, han predicat que és impossible de normalitzar
aquest país lingüísticament, sense que, de vegades, algú es molesti, i també de la
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mateixa manera que, des d’un govern de progrés o d’esquerres no podrien
pretendre establir criteris d’igualtat social sense pensar que això implica cobrar
impostos progressius, tampoc es pot aspirar a la desmilitarització sense algún
tipus de sacrifici, com ara que vagin a Barcelona tots aquells manresans que
lliurement decideixin fer la “mili”. En qualsevol cas, aquests joves, cada any són
menys i, per tant, cada any hi hauria menys desplaçaments i també cal tenir en
compte que hi ha altres ajuntaments que s’ho han proposat i que se n’han sortit,
depèn, al capdavall, de la voluntat de tots els regidors de l’Ajuntament. Esquerra
Republicana de Catalunya, sense cap mena de dubte, opta per aquest nou pas en
el camí de la desmilitarització i recorda que la passivitat no porta enlloc. Ara que
tothom està tan tranquil perquè en el futur el Servei Militar no serà obligatori, li
agradaria que reflexionessin respecte a sí s’hauria arribat a aquesta situació si
sempre s’haguessin deixat portar per aquesta “capa” de pragmatisme que, moltes
vegades, amaga passivitat i col.labora amb la pervivència del model militarista
sense possibilitat de relleu i també sense que hi pugui haver una aportació de
nous valors. Per tot això, el vot del seu grup serà afirmatiu i demana als membres
del Ple que facin un vot valent i afirmatiu.
El sr. Javaloyes i Vilalta intervé dient que el seu grup manifesta que, amb
independència dels criteris personals de cadascun dels seus membres, considera
que l’exposició de la proposició no té res a veure amb el que es demana perquè
una cosa és la desmilitarització i les conseqüències que se’n derivarien i una altra
és que l’Ajuntament ofereixi aquest servei amb el qual hom estigui o no d’acord.
Considera que aquesta proposició hauria d’haver tingut un altre caire i, en tot cas,
si l’Ajuntament ofereix aquest servei és perquè hi ha una certa demanda i, a més
a més de les dues opcions dels joves de la ciutat de complir el Servei Militar o bé
la Prestació Social Substitutòria, també hi ha una tercera opció coneguda per tots i
el seu grup no es manifestarà sobre si aquesta era o no la intenció de la
proposició que s’ha presentat. És evident que la proposició pretén, per una banda,
deixar de prestar el servei de Quintes i per una altra banda, continuar oferint
aquesta informació; i això seria “tirar el roc i amagar l’ala”, és a dir, continuar fent
el mateix. Amb la proposició s’intenta quedar molt bé donant un pas endavant
però, a l’hora de la veritat, no es soluciona el problema que l’Ajuntament diu que
té. El Servei Militar deixarà de ser obligatori d’aquí a poc temps i, per això, potser
sí que caldria que l’Ajuntament es plantegés la necessitat d’oferir o no aquest
servei tenint en compte que serà de compliment voluntari. L’Administració Local té
l’obligació d’oferir aquest servei que té una certa demanda i potser s’ha intentat
aprofitar l’oportunitat per esbrinar quina repercussió tindria aquesta postura en
l’opinió pública. Per tot això el seu grup votarà negativament.
El sr. Oms i Pons intervé dient que el seu grup, en l’anterior equip de govern,
prestava aquest servei als ciutadans joves i, en aquell moment, no podien canviar
el curs de la història i acabar amb el Servei Militar, i ara ho han fet, han
condicionat i posat termini a la “Mili”. El seu grup considera que si a l’equip de
govern de l’Ajuntament no hi ha encara prou cohesió, i han de fer-se gestos entre
els seus membres i a alguns partits “de cara a la galeria”, en aquesta qüestió no hi
vol entrar. Cal, doncs, que els membres de l’equip de govern resolguin les seves
diferències i les accions efectives i no amb gestos, ja són fetes i les va fer
Convergència i Unió. Per això el seu grup s’abstindrà en la votació de la
proposició.
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El sr. Casserras i Gasol diu que a les argumentacions expressades en el sentit
de no donar suport a la proposició, ha percebut el sentit de la por i del tabú. Si bé
tal dia com ahir hi havien uns grans fastos oficials per celebrar que feia vint anys
que, després de la mort de Franco, s’havien celebrat eleccions i que es presumia,
per tant, que s’havia superat totalment el franquisme, li sembla que encara
s’arrossega una pesada herència i el tabú a plantejar, d’una forma innovadora i
diferent tot allò que es relaciona amb l’exèrcit i amb el Servei Militar, és una “llosa”
que encara perceb a la Sala. Pel que fa a l’argumentació del senyor Javaloyes
diria que no sap si s’ha llegit bé la proposició, però el que es planteja és tancar
l’oficina de Quintes tenint en compte que l’Ajuntament pot continuar prestant
assessorament i informació als joves respecte a aquest tema perquè tinguin
coneixement, així mateix, de les conseqüències legals i les diferents opcions
existents una de les quals és seguir la rutina, que espera que aviat s’acabi, del
Servei Militar, i l’altra és no complir-lo i apostar per l’objecció i insubmissió o per
l’objecció sense insubmissió. Per tant, una cosa és que l’Ajuntament faci el
reclutament, requereixi als joves i faciliti les dades del Ministeri de Defensa, i l’altra
és que, simplement, assessori als joves que vulguin tenir informació sobre aquest
tema per saber quines possibilitats hi ha i poder-se posar en contacte amb els
grups que plantegen alternatives, i això és el que estan fent en aquest moment.
D’altra banda, respecte al tema d’oferir el servei, aquest és un servei més que
relatiu i, davant de l’eventualitat d’anar a passar uns mesos a fora i amb unes
condicions que tots conèixen, un o dos viatges a Barcelona per emplenar uns
formularis, no és res de l’altre món i, en qualsevol cas, es tracta d’un símbol però
és important. Demana, sobretot, als regidors i regidora del GMS que reconsiderin
el seu vot, que donin un pas endavant i que facin el mínim esforç de votar
afirmativament la proposició que, si fa dos anys podia tenir uns riscos legals
importants, en aquests moments ja és viable legalment, alguns ajuntaments ja ho
estan aplicant i, per tant, els riscos legals són mínims i aquell que vulgui dotar-se
d’un perfil polític progressista i alternatiu en el sentit que sigui, no pot estar
d’esquena a la demanda social que s’està produint. És a dir, cal replantejar els
fonaments sobre els quals es produeixen les relacions entre els pobles i cal també
deixar de banda la raó de la força per deixar pas a la força de la raó. Per això
demana que es reconsideri l’oposició a la proposició.
El sr. Collado i Llort diu que el seu grup considera que aquesta proposició té un
simbolisme important i no tan sols s’ofereix el servei de Quintes sinó també es
dóna informació respecte a l’objecció. Aquest servei s’ha d’oferir obligatòriament i
l’any passat l’Ajuntament va atendre a mil joves dels quals alguns plantejaven
qüestions sobre l’allistament i altres senzillament volien fer consultes respecte a
les pròrrogues, al.legacions per raons mèdiques, notificacions per canvi d’adreça,
etc. Considera que és un servei absolutament legal i que s’ha de donar i, com a
deferència als joves que poden fer peticions de tot tipus mitjançant aquest servei
en relació a l’objecció i al Servei Militar, no es pot deixar de prestar com a
Administració Local i, per tant, el vot del seu grup serà negatiu.
Sotmesa la proposició a votació, és rebutjada per 5 vots afirmatius ( 3 GMERC i 2
GMIC-A-EV), 10 vots negatius ( 8 GMS i 2 GMPP) i 9 abstencions (GMCIU).
4.4

REGIDORIA-DELEGADA D’ESPORTS
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4.4.1 ACCEPTAR I CONSIGNAR PRESSUPOSTÀRIAMENT LA SUBVENCIÓ
D’1000.000 PTA CONCEDIDA PER LA DIRECCIÓ GENERAL DE
L’ESPORT
PER
A
LES
ACTIVITATS
DE
MULTIMÈDIA
CORRESPONENTS AL CURS 1996/97.
El Secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Esports de data
26-05-97 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que per Decret del Regidor d’Esports de data 31 d'octubre de 1996 es va
aprovar l'acord de sol.licitar a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat de
Catalunya una subvenció per a les activitats de Centres d'Esport d'Iniciació Multimèdia- per al curs 1996/97.
Atès que en data 7 de maig de 1997 la Direcció General de l'Esport ha concedit
una subvenció de 1.000.000'- ptes. per aquest concepte.
Per tot això, el Regidor Delegat d'Esports de l'Ajuntament de Manresa, proposa al
Ple de la Corporació Municipal l'adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER.- Acceptar i consignar pressupostàriament com a ingrés, la subvenció de
1.000.000'- ptes. (un milió de pessetes), concedida per la Direcció General de
l'Esport de la Generalitat de Catalunya a l'Ajuntament de Manresa, per a les
activitats de Multimèdia corresponents al curs 1996/97.
SEGON.- Facultar a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la
documentació necessària per a dur a terme aquest acord en tots els seus punts."
El sr. Empez i Garcia explica que aquest és un dictamen de tràmit consistent en
acceptar una subvenció d’un milió de pessetes atorgada per la Direcció General
de l’Esport per al programa Multimèdia.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents.
5.-

ÀREA DE SERVEIS SOCIALS I POLÍTIQUES D’IGUALTAT

5.1

REGIDORIA-DELEGADA DE SERVEIS SOCIALS

5.1.1 APROVAR EL CONVENI MARC A SIGNAR ENTRE EL DEPARTAMENT
DE BENESTAR SOCIAL I L’AJUNTAMENT DE MANRESA PER A LA
COOPERACIÓ EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS I BENESTAR
SOCIAL AL MUNICIPI DE MANRESA, I ACCEPTAR LES
SUBVENCIONS CORRESPONENTS.
Aquest assumpte ha estat retirat de l’ordre del dia, per indicació de la
Presidència.
6.-

ÀREA D’URBANISME, MEDI AMBIENT I VIA PÚBLICA
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6.1

RESOLUCIÓ D’AL.LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DE
L’ORDENANÇA
MUNICIPAL
SOBRE
ACTUACIONS
QUE
REQUEREIXEN COMUNICACIÓ PRÈVIA.

El Secretari dóna compte del dictamen del tinent d’alcalde, president de la
Comissió Informativa Municipal d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública, de
data 3-06-97 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, número 75, de data
28-03-97, es va publicar l’acord municipal adoptat pel Ple de la Corporació en
sessió de data 16 de desembre de 1996, d’aprovació inicial i exposició pública
del Projecte d’Ordenança Municipal sobre actuacions que requereixen
comunicació prèvia.
Atès que durant el període d’exposició pública de l’esmentat acord d’aprovació
inicial, només s’ha presentat una al.legació per part del sr. Jaume Juanola i
Victori, en representació de la Delegació Bages-Berguedà del Col.legi
d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona, en qualitat de Delegat
d’aquesta Corporació Professional, i amb domicili a efectes de notificacions a la
Plana de l’Om, núm. 6, 3r., 6a. de Manresa.
Atès que l’esmentada al.legació recau sobre l’article 4 de l’esmentat Projecte
d’Ordenança, concretament en l’apartat que fa referència a les bastides;
entenent-se per part de l’al.legant que aquestes són elements estructurals que
tenen la missió de garantir l’estabilitat i la seguretat del personal de l’obra i la
dels vianants que circulen per la via pública, i que, per tant, cal la intervenció
d’un tècnic competent que garanteixi l’efectivitat d’aquestes mesures,
especialment en les bastides que es desenvolupin a partir d’una alçada
superior als 3,50 metres.
De conformitat amb els articles 162.2 de la Llei 8/1987 de 15 d’abril Municipal i
de Règim Local de Catalunya, i 65 i 66 del Reglament d’Obres, Activitats i
Serveis dels Ens Locals, aprovat pel Decret 179/1995 de 13 de juny.
Vistos els informes tècnics i jurídics que figuren a l’expedient.
Joaquim Garcia i Comas, tinent d’alcalde, President de la Comissió Informativa
Municipal d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública, proposa al Ple de la
Corporació l’adopció del següent
ACORD
PRIMER.- Resoldre, estimant parcialment, les al.legacions del sr. Jaume
Juanola i Victori, en representació de la Delegació Bages-Berguedà del Col.legi
d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona, en qualitat de Delegat
d’aquesta Corporació Professional, i amb domicili a efectes de notificacions a la
Plana de l’Om, núm. 6, 3r., 6a. de Manresa, formulades en el tràmit
d’informació pública de l’expedient d’aprovació de l’Ordenança municipal sobre
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actuacions que requereixen comunicació prèvia, de conformitat amb la
motivació següent:
La seguretat dels elements estructurals auxiliars de les obres realitzades a la
via pública, és un concepte fonamental a tenir en compte tant per al propi
personal de les mateixes com per a la resta dels usuaris que hi transiten.
Per tant, és imprescindible l’establiment de l’obligatorietat de la participació d’un
tècnic facultatiu que pugui avaluar-la i garantir-la mitjançant el seu concurs.
SEGON.- Aprovar definitivament l’Ordenança municipal sobre actuacions que
requereixen comunicació prèvia amb la incorporació de les modificacions
resultants de la resolució de les al.legacions esmentades en el punt anterior i
que són les següents:
L’article 4 de l’Ordenança queda redactat de la manera següent:
Article 4.- Queden subjectes a comunicació prèvia les actuacions que tot seguit
es detallen, sempre que s’ajustin al planejament vigent i a la/es normativa/es
específica/ques d’aplicació, que no afectin edificis o elements catalogats ni
aspecte exterior de les edificacions situades en ambients catalogats:
En edificacions
- Qualsevol obra interior, excepte les que afectin elements estructurals, (parets,
pilars, jàsseres, forjats); comportin canvi d’ús o modifiquin les condicions
d’habitabilitat.
- Arranjament de façanes, voladissos i/o canvis en l’aspecte exterior, sense
afectació d’elements estructurals.
- Col.locació de marquesines, tendals, rètols i altres elements publicitaris,
sense incidència estructural i sempre que no modifiquin la configuració
arquitectònica de l’edifici.
- Reparacions no estructurals de cobertes i terrats.
En terrenys públics o privats
- Tancament en sòl urbà o urbanitzable.
- Treballs de neteja, desbroçament i jardineria, excepte que comportin
destrucció de jardins, existents o tala d’arbres.
- Tanques d’obra.
- Casetes d’obra, sitges de ciment i instal.lacions similars.
- Bastides.
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Pel que fa referència a les bastides, caldrà la intervenció d’un tècnic competent
que garanteixi les mesures d’estabilitat i de seguretat tant pel personal de l’obra
com de la dels vianants que circulen per la via pública, en la instal.lació
d’aquests elements estructurals auxiliars, a partir d’una alçada assimilable a
una planta baixa o superior als 5 metres.
A les estructures d’una alçada inferior serà el propi promotor o constructor qui
haurà de garantir l’efectivitat d’aquestes mesures.
TERCER.- Comunicar a l’Administració de l’Estat i a la de la Generalitat de
Catalunya l’aprovació definitiva de l’ordenança municipal sobre actuacions que
requereixen comunicació prèvia, ordenar la publicació del seu text íntegre en el
Butlletí Oficial de la Província i anunciar la referència d’aquesta publicació
íntegra en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, un cop transcorregut
el termini a què fa referència l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de la bases de règim local, de conformitat amb l’article 162.3 de la
Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, l’article 196.2
del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals i l’article 66.1
del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret
179/1995, de 13 de juny.
QUART.- Facultar a l’Alcalde-president per a la signatura de la documentació
necessària per a la complimentació de l’expedient.”
El sr. Garcia i Comas explica que el dictamen resol les al.legacions presentades
durant l’exposició pública de l’Ordenança municipal sobre actuacions que
requereixen comunicació prèvia, mitjançant la qual l’Ajuntament resol les obres
comunicades que són llicències d’obres que s’atorguen gairebé donant-ne
compte. El Col.legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona ha presentat
una al.legació en la qual demana que, quan es sol.liciti llicència per a la col.locació
d’una bastida, si té una alçada superior a cinc metres, pot ser perillosa i bolcar i,
per això, s’instal.li amb el vistiplau d’algun tècnic d’aquest col.legi o d’un altre
superior. S’ha estimat l’al.legació la qual ja es recull a l’ordenança i demana el vot
afirmatiu donat que amb aquesta ordenança es millora la seguretat a la via
pública.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 21 vots afirmatius ( 8 GMS, 3
GMERC, 2 GMIC-A-EV i 8 GMCIU -sr. Oms, sr. Iglesias, sr. López, sr. Serracanta,
sr. Rueda, sr. Anguela, sr. Clotet i sra. Torra-) i 2 vots negatius (GMPP).
6.1.1 REGIDORIA-DELEGADA D’URBANISME
6.1.1 ALTERAR LA QUALIFICACIÓ JURÍDICA DE LA PORCIÓ EDIFICABLE
QUE CORRESPON A L’IMMOBLE DE PROPIETAT MUNICIPAL SITUAT
AL CARRER CANAL-PLAÇA PEDREGAR NÚM. 6 (ABANS 9) I
ACTUALITZAR L’INVENTARI CONSOLIDAT DE BÉNS, DRETS I
OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT DE MANRESA.
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El Secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme de data
21-05-97 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que per decret de l'alcalde-president dictat en data 27 de febrer de 1997 es
va incoar expedient de desafectació a l'ús públic de la porció edificable que
correspon a l'immoble de propietat municipal situat al carrer Canal-Plaça
Pedregar número 6 (abans 9), per tal de procedir a la seva qualificació com a bé
patrimonial, i conforme a la següent descripció (s'acompanya plànol):
- Parcel.la en forma de L, amb una fondària màxima de 9 metres, una amplada
al Carrer de la Canal de 5,50 metres, i una amplada a la Plaça del Pedregar
de 3,50 metres, i amb una superfície de 45 m2.
- LÍMITS: Sud, amb part de la finca de la Plaça del Pedregar número 5, i amb
part de la finca de la qual forma part; Est, amb part de la finca de la qual forma
part; i Oest, amb la finca del Carrer de la Canal número 3 i amb part de la finca
de la Plaça del Pedregar número 5.
- Referència cadastral: 24.001-09.
- Registre de la Propietat:
Tom: 575; Llibre: 144; Full: 145; Finca: 1.900 trip.
Atès que aquesta finca es va adquirir amb destí a l'eixamplament de la Plaça
Pedregar i Carrer Canal, i consta a l'Inventari general consolidat de béns, drets i
obligacions d'aquest Ajuntament, la comprovació del qual va ser aprovada per
acord del ple de data 17 de juliol de 1995, amb la qualificació jurídica de bé de
domini públic - ús públic.
Atès que el vigent Pla General fixa per a aquesta parcel.la una alineació de carrer
diferent de la que actualment disposa, resultant afectada part de la superfície de
la parcel.la per un sistema viari, mentre que la part restant serà parcel.la
edificable, quedant així dividida en dues
parcel.les diferenciades.
Atès que d'acord amb l'exposat, s'ha de procedir a alterar la qualificació jurídica
de la part edificable de l'esmentada parcel.la, amb la descripció que consta al
principi d'aquest informe, per tal que passi a estar qualificada com a bé
patrimonial.
Atès que el decret al qual es refereix el primer paràgraf també contenia l'obertura
d'un tràmit d'informació pública per un termini de 20 dies, i que segons el certificat
expedit pel senyor 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 la cap del servei de Serveis Jurídics.
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'Urbanisme proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent
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ACORD
PRIMER. Alterar la qualificació jurídica del següent immoble:
Porció edificable que correspon a l'immoble de propietat municipal situat al carrer
Canal-Plaça Pedregar número 6 (abans 9), conforme a la següent descripció:
- Parcel.la en forma de L, amb una fondària màxima de 9 metres, una amplada
al Carrer de la Canal de 5,50 metres, i una amplada a la Plaça del Pedregar
de 3,50 metres, i amb una superfície de 45 m2.
- LÍMITS: Sud, amb part de la finca de la Plaça del Pedregar número 5, i amb
part de la finca de la qual forma part; Est, amb part de la finca de la qual forma
part; i Oest, amb la finca del Carrer de la Canal número 3 i amb part de la finca
de la Plaça del Pedregar número 5.
- Referència cadastral: 24.001-09.
- Registre de la Propietat:
Tom: 575; Llibre: 144; Full: 145; Finca: 1.900 trip.
La qualificació jurídica d'aquest immoble passa 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, modificant la fitxa número 111.b.25 de
l'Inventari i creant la fitxa que figura adjunta al present dictamen.”
El sr. Garcia i Comas explica que aquest dictamen varia la qualificació jurídica
d’un solar situat al carrer de Canal, cantonada amb la plaça del Pedregar el qual
estava qualificat a l’Inventari com un bé de domini públic. Per tant, donat que el
solar estava erròniament qualificat, es modifica aquesta qualificació per tal
d’adequar-lo a la seva realitat. Una part d’aquest solar està qualificat com a domini
públic, és a dir, que forma part de l’estructura del carrer de la Canal i de la plaça
del Pedregar, i una altra part de 45 metres és edificable. Per això s’ha subdividit
en dues la fitxa anterior de l’Inventari: una de bé patrimonial i l’altra de bé de
domini públic per tal de possibilitar la venda del solar que és de domini públic als
adjacents.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 22 membres presents
( 8 GMS, 3 GMERC, 2 GMIC-A-EV, 8 GMCIU -sr. Oms, sr. Iglesias, sr. López, sr.
Serracanta, sr. Rueda, sr. Anguela, sr. Clotet i sra. Torra- i 1 GMPP -sr.
Javaloyes-) i, per tant, amb el quòrum que determina l’art.
6.1.2 APROVAR INICIALMENT EL “PROJECTE
TORRENT DELS PREDICADORS”.

CONDICIONAMENT

El Secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme de data
5-06-97 que, transcrit, diu el següent:
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“Vist el projecte d´obra municipal redactat pels serveis tècnics municipals
anomenat "PROJECTE CONDICIONAMENT TORRENT DELS PREDICADORS"
(REF.A9733IO), amb un pressupost general de VUITANTA-NOU MILIONS SISCENTES VUITANTA MIL TRES-CENTES SEIXANTA PESSETES (89.680.360
PTA).
Vist l´informe emès per l'arquitecte, cap de secció d'Obra Pública, manifestant
que:" el projecte d´obra municipal ordinària ha de qualificar-se com "obra
dereforma", considerant que el seu objectiu comporta els elements que defineixen
aquest tipus d´obres segons l´article 12.3 del Reglament d´obres, activitats i
serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/95, de 13 de juny".
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 projecte
d´obre locals ordinàries s´ha d´ajustar al procediment següent:a) Acord
d´aprovació inicial; b) Informació pública i notificació individual, si s´escau: 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 dels
projecte 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 la competència per aquesta aprovació.
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
1er.- APROVAR INICIALMENT el projecte d´obra municipal ordinària anomenat
"PROJECTE
CONDICIONAMENT
TORRENT
DELS
PREDICADORS"
(Ref.A9733IO), amb un pressupost general de VUITANTA-NOU MILIONS SISCENTES VUITANTA MIL TRES-CENTES SEIXANTA PESSETES (89.680.360
PTA), de conformitat al que disposa l´article 37 del Reglament d´obres, activitats i
serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/95, de 13 de juny.
2n.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA, el projecte inicialment aprovat a
l´apartat anterior, durant un termini de trenta dies, comptats a partir del dia
següent hàbil a la seva inserció en el tauler d´anuncis d´aquest Ajuntament, de
conformitat amb l´article 37 del Reglament d´obres, activitats i serveis dels ens
locals, aprovat per Decret 179/95, de 13 de Juny.
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3er.- 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 la finalització del període d´informació
pública.
4art.- PUBLICAR L´APROVACIÓ DEFINITIVA del projecte al Butlletí oficial de la
província, al Diari Oficial de la Generalitat 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.”
El sr. Garcia i Comas explica que aquest dictamen forma part de les obres del
Fons de Cohesió per a la millora de les canalitzacions dels torrents. A la ciutat de
Manresa hi ha muntanyes i, per tant, també hi ha torrents. En aquests moments,
els torrents de la ciutat són oberts i, en alguns casos com en el Torrent dels
Predicadors, i ha alguns punts que són molt deteriorats. Amb aquesta obra de
89.680.360 pessetes es pretén millorar el Torrent dels Predicadors que comença
a la zona del Passeig de Pere III, concretament a la plaça d’Espanya i acaba al
Passeig del Riu. L’obra es divideix en cinc parts: una és la del Passeig de Pere III,
des de la plaça d’Espanya fins gairebé a les galeries de la Caixa de Pensions, una
altra és la de la part de sota d’aquestes galeries i el Passatge dels Predicadors,
quan el Torrent travessa la carretera de Cardona, la tercera és la del carrer de les
Jorbetes, la quarta és la de la zona interior del carrer de les Jorbetes i el pas per
sota del carrer de Rubió i Ors i la cinquena és la sortida del Torrent i la connexió
amb el sobreeixidor. Bàsicament i per resumir l’explicació de les obres que
s’aniran fent, donat que en cada zona del Torrent la problemàtica és diferent, cal
dir que es duran a terme les obres d’eliminació d’un col.lector sobreeixidor que
està situat a l’interior del col.lector general i que, amb les seves rescloses
disminueix notablement la seva secció útil; per situar-se una mica, està parlant de
la zona que hi ha entre el Comercial Morros i l’Escola Joviat i traslladar aquest
sobreeixidor per l’exterior del Torrent i connectar-lo directament amb el col.lector
general d’aigües residuals a l’alçada del Passeig del Riu. En altres zones hi ha el
cobriment parcial del Torrent en sectors on circula a cel obert, que seria el cas de
l’interior de les illes del carrer de les Jorbetes. I també es millorarà l’estructura de
les bòvedes substituint-la on calgui. Es reforçaran els paviments i les parets on
sigui necessari i, en diferents zones del Torrent, es modificaran les petites
rescloses que es van formant per tal de disminuir la velocitat de l’aigua i reduir
l’erosió. Aquesta és una obra important perquè millora el col.lector i, com ja ha dit
anteriorment, es tracta d’un projecte d’execució material de 62.500.000 pessetes
que, en beneficis industrial, despeses IVA, més assatjos, parts d’Aigües de
Manresa, expropiacions i afectacions, ascendeix a un total de 89.680.360
pessetes. Aquesta és la primera obra de col.lectors i properament portaran al Ple
també el Torrent de la Fàbrica Vermella i el Torrent del Tort amb els quals es
cobriran ja els 205 milions de pessetes previstes del Fons de Cohesió per a la
millora dels col.lectors de la ciutat.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents.
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6.1.3 APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE DE COMPENSACIÓ DEL
SUBSECTOR I DEL SECTOR BASES DE MANRESA, PRESENTAT PER
ESTEBAN CASTELLA CORS
El Secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Sanitat de data 506-97 que, transcrit, diu el següent:
“Vist que el Ple de la Corporació en data divuit de novembre de 1996 va acordar,
segons còpia literal: "aprovar la Junta de Compensació del Subsector I del Sector
de les Bases de Manresa, segons escriptura de constitució atorgada, en data 18
de juny de 1996, davant del Notari senyor Gines José Sanchez Amorós, de
conformitat al que disposen els articles 163.7 del Reglament de gestió urbanística
i l´article 13è de l´Ordre del Departament de Política Territorial i Obres Públiques
de 6 d'agost de 1982, per la qual varen regular-se aspectes orgànics i funcionals
del Registre d´entitats urbanístiques col-laboradores”.
Vist que en la referenciada escriptura de constitució de la Junta de Compensació
es va elevar a públic els estatuts i Bases d´actuació aprovats definitivament per
l´Ajuntament el 18 de desembre de 1995, i presentats per més del 60 % del
propietaris del sector segons consta informat en l'expedient administració
d´aprovació dels mateixos.
Vist que l'article 4 apartat 10 dels Estatuts citats regula les finalitats de la Junta de
Compensació regulant: " redactar i impulsar la tramitació dels projectes de
compensació i urbanització".
Vist que la Junta de Compensació ha redactat el Projecte de Compensació de la
Junta de Compensació DEL SUBSECTOR I DEL SECTOR BASES DE
MANRESA, i s´ha aprovat per aquesta, prèvia notificació a tots els interessats
afectats pel desenvolupament del Pla Parcial del Subsector I del Sector de sòl
urbanitzable segons certifica el Secretari del Consell Rector de la Junta de
Compensació.
Vist que el projecte de compensació va ser notificat a tots el propietaris afectats
pel desenvolupament del Pla Parcial del Subsector I del Sector de sòl urbanitzable
"BASES DE MANRESA".
Vist l'informe favorable emès pels serveis tècnics, en data trenta de maig de 1997
que manifesta:
"Atés que el projecte presentat conté les determinacions assenyalades en el
reglament de gestió (art.172) i d'acord amb els criteris establerts en les bases
d'actuació."
Atès el que prescriu l'article 172 del Reglament de gestió que regula els criteris
que ha de contenir els projectes de compensació, i l´article 174 que defineix la
tramitació, del mateix text legal, segons còpia literal
“art 174. 1 El prouecto de compensación se someterá, previa audiencia
de todos los afectados por plazo de un mes, a aprobación de la Junta,
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debiendo adoptarse el correspondiente acuerdo por mayoria de sus
miembros que a su vez represente los dos tercios de las cuotas de
participación. El proyecto así tramitado se elevará a la aprobación
definitiva de la Administración actuante.”
2. En los supuestos de propietari único corresponderá a éste la
formulación del proyecto de compensación y su elevación a la
Administración actuante para su aprobación, si procediere.
3. Una vez aprobado definitivamente el proyecto de compensación, el
órgano administrativo actuante procederá a otorgar escritura pública o
expedir documento con las solemnidades y requisitos dispuestos para las
actas de sus acuerdos, con el contenido expresado en el artículo 113.1 de
este Reglamento.
4. La aprobación definitiva del proyecto de compensación hecha por el
órgano actuante produce los mismos efectos jurídicos que la aprobación
definitiva del proyecto de reparcelación. La inscripción del acuerdo en el
Registro de la Propiedad se llevará a efecto de conformidad con lo
establecido en el artículo 114 de este Reglamento.
5. La operaciones jurídicas complementarias que sean del caso, que no
se opongan al proyecto de compensación ni al plan que se ejecute, una
vez aprobadas por el órgano urbanístico, se formalizará por la Junta de
Compensación en escritura pública o en documentos extendido por el
órgano urbanístico actuante, con los requisitos y solemnidades propios de
las actas de sus acuerdos, que se protocolizará notarialmente. En ambos
casos se procederá su inscripción en el Registro de la Propiedad.”
Vist l´informe emès pels serveis jurídics municipals que s´adjunta al Present
Dictamen.
El Regidor Delegat d' Urbanisme, de conformitat amb el parer dels membres que
composen la Comissió Municipal Informativa d'Urbanisme, ha de proposar que pel
Ple Municipal, siguin adoptat els següent
ACORD
1r.- APROVAR DEFINITIVAMENT el Projecte de Compensació del Subsector I
del Sector BASES DE MANRESA, presentat per ESTEBAN CASTELLA CORS,
actuant en qualitat de President del Consell Rector de la JUNTA DE
COMPENSACIÓ DEL SUBSECTOR I DEL SECTOR BASES DE MANRESA, de
conformitat al que preveu l article 174 del Reglament de Gestió Urbanística.
2n.- NOTIFICAR PERSONALMENT els anteriors acords a la totalitat de
propietaris afectats pel Projecte de Compensació definitivament aprovat publicant
aquest acord en el Butlletí Oficial de la província, i en els medis locals de
comunicació.
3r.- TRAMETRE un exemplar del projecte de compensació definitivament aprovat,
així com una còpia de l' expedient administratiu a la Comissió d'Urbanisme de
Barcelona en compliment del que disposa l'article 64.1,lletra e) del Decret
Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, per remissió de l'article 147.4 del mateix text
legal.”
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El sr. Garcia i Comas explica que aquest és segurament un dels dictàmens més
importants que es poden aprovar en una legislatura. Es tracta de l’aprovació d’un
projecte de junta de compensació, en aquest cas, del subsector I de les Bases de
Manresa amb el qual es reorganitza tot el sistema parcel.lari d’aquest Pla Parcial
que té una extensió de 9,5 hectàrees i que es va subdividir en dos subsectors, el
primer i el segon. El primer és el de major dimensió amb una extensió de 7,2
hectàrees que estan dividides en 51 finques privades més tot un seguit de camins
d’utilitat pública, és a dir que no tenen propietat concreta. Hi ha moltes diferències
entre les finques; per exemple, la més gran té 18.000 metres aproximadament i la
més petita és de 4 o 5 metres quadrats. El projecte de reparcel.lació transforma
aquestes 51 finques en 73 solars organitzats i amb mides determinades que
aporten tot un sistema de sòl destinat a equipament educatiu de 5.652 metres
quadrats, més tota una part de sòl destinada a equipament sociocultural de 3.012
metres quadrats i 11.969 metres quadrats d’espai lliure urbanitzat a més a més de
tota l’estructura viària de 24.894 metres quadrats de carrer totalment urbanitzat.
Per tant, l’Ajuntament adjudica 45.527 metres de terreny públic que serviran per
posar en joc tot un conjunt de terrenys per construir, alhora que es podrà
connectar en correctes condicions el Poble Nou amb la carretera de Santpedor i el
Passeig de Pere III amb les Bases de Manresa. Es tracta d’una aprovació
important que té el vistiplau de tots els propietaris i demana el vot afirmatiu perquè
es pugui elevar a la Comissió d’Urbanisme de Barcelona i portar en propers Plens
el projecte d’urbanització d’aquesta zona per tal que, en els propers mesos, es
puguin executar les obres de construcció d’edificis simultàniament amb la
urbanització del carrer de l’Abat Oliba i Font del Gat.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents.
6.2.1 REGIDORIA-DELEGADA DE MEDI AMBIENT
6.2.1 APROVAR EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
REGULADORES DEL CONTRACTE DE SERVEIS CONSISTENT EN EL
MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE DIVERSOS PARCS I JARDINS
DELS MUNICIPI DE MANRESA.
El Secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Medi Ambient de
data 16-05-97 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que properament finalitza la concessió administrativa del servei de
manteniment i conservació de diferents parcs i jardins municipals.
Atès que s'ha procedit a l'elaboració d'un nou plec de clàusules administratives
que regirà aquest servei, adequant-lo a la Llei 13/1995, de 18 de maig, de
contractes de les administracions públiques.
Vistos els informes tècnic i jurídic que figuren a l'expedient.
De conformitat amb el Títol IV del Llibre II de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de
contractes de les administracions públiques, com a regidor-delegat de Medi
Ambient, proposo al ple de la corporació l'adopció del següent
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ACORD
PRIMER. Aprovar el plec de clàusules administratives reguladores del contracte
de serveis consistent en el manteniment i conservació de diversos parcs i jardins
del municipi de Manresa.
SEGON. Aprovar l'expedient de contractació del contracte de serveis indicat, per
un termini de 4 anys, amb un pressupost anual màxim d'explotació de 24.273.106
PTA (inclòs l'IVA), a adjudicar mitjançant concurs públic mitjançant procediment
obert, de conformitat amb l'article 209.3 de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de
contractes de les administracions públiques.
TERCER. Sotmetre a informació pública pel termini de 15 dies el plec de
clàusules administratives aprovat en el punt primer d'aquest acord i de forma
simultània convocar el concurs públic, mitjançant anunci a publicar en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona. Si es presentessin reclamacions contra el plec del contracte durant el
termini de la seva informació pública, s'estarà al que disposa l'article 122 apartat
2n del Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text
refós de les disposicions vigents en matèria de règim local.
QUART. Facultar al senyor alcalde per a la signatura de la documentació
necessària per a la complimentació de l'expedient.”
El sr. Mas i Font explica que es tracta de l’aprovació del plec de clàusules
administratives reguladores del contracte de servei consistent en el manteniment,
conservació i reg de jardins i arbrats, que compleix amb les determinacions
municipals per fer el manteniment i conservació de zones enjardinades per als
sectors següents: un sector ampli que és el de la Font dels Capellans, la
Balconada, Cal Gravat, la zona del “Xup”, el Parc de Sant Ignasi i els habitatges
de Lluís Argemí i la plaça del Sol i, a més a més, també inclou petits espais a
incorporar com ara la plaça del Pare Oriol, la illeta de Santa Clara, el carrer de
Sant Joan d’En Coll, la plaça de Gaudí i la illeta Sabadell. El plec de clàusules
estableix, d’altra banda, que es poden alterar totes aquestes zones sempre que
no s’alteri l’equilibri econòmic i financer. Es parteix d’un preu màxim de 24 milions
de pessetes aproximadament i això suposa 1.700.000 pessetes més que l’actual
contracte un cop aplicada la revisió de preus i l’IVA inclòs que s’explica per
l’increment de la major extensió a cuidar que és la de Cal Gravat. Aquest és un
contracte per un termini de 4 anys i amb el personal que es descriu al plec de
clàusules. També es requereix tot un seguit de requisits d’informatització i
s’estableixen, dins del mateix plec de clàusules, les tasques que s’han de realitzar
per a cada tipus de formació vegetal, ja sigui el matoll, la gespa o l’arbrat. També
es detallen els criteris a seguir per a la valoració de l’adjudicació dels quals voldria
destacar els següents: es donen quinze punts per a aquella empresa concursant
que integri persones amb minusvalia, deu punts per la baixa del preu a raó d’un
punt per a cada 1,5 per 100, deu punts per la qualificació del personal i la resta
són puntuacions més habituals. Demana el vot favorable donat que hi ha
consignació suficient a la partida detallada a l’expedient.
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Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents.
7.-

ÀREA D’HISENDA I ADMINISTRACIÓ

7.1

INFORMAR FAVORABLEMENT LA PONÈNCIA DE VALORS
ELABORADA PER LA DELEGACIÓ PROVINCIAL D’ECONOMIA I
HISENDA, CORRESPONENT A LA REVISIÓ CADASTRAL DEL
MUNICIPI DE MANRESA.

El Secretari dóna compte del dictamen del tinent d’alcalde, president de la
Comissió Informativa d’Hisenda i Administració, de data 11-06-97 que, transcrit,
diu el següent:
“Atès que la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals,
disposa en el seu article 70.2 que prèviament a l'aprovació de les ponències de
valors, aquestes es sotmetran a informe de l'Ajuntament interessat, en el termini i
amb els efectes que s'estableixen a l'article 83 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Procediment Administratiu Comú. En el seu punt 2, aquest article
estableix un termini de 10 dies per a l'elaboració de l'informe.
Atès que en aquest Ajuntament s'ha rebut procedent de la Delegació Provincial
d'Economia i Hisenda de Barcelona - Gerència Territorial del Cadastre de
Barcelona-Província la Ponència de Valors corresponent a la revisió cadastral,
que ha de tenir efectes a partir del dia 01/01/1998, prèvia exposició pública i
posterior notificació als interessats, sempre amb anterioritat a l'esmentada data
d'efectes.
Vist l'informe emés pel Cap dels Serveis Financers, segons el qual l'esmentada
ponència de valors s'ajusta al que disposa la legislació vigent en matèria de fixació
i modificació dels valors cadastrals de béns immobles de naturalesa urbana.
Per tot això, proposo al Ple de la Corporació l'adopció de l'acord següent :
INFORMAR FAVORABLEMENT la Ponència de Valors elaborada per la
Delegació Provincial de Economia i Hisenda - Gerència Terrirorial del Cadastre de
Barcelona-Província corresponent a la Revisió Cadastral del municipi de Manresa,
que ha de tenir efectes a partir del dia 01/01/1998."
El sr. Teixeiro i Macipe explica que, després de gairebé cinc hores de Ple i
davant de la importància d’un dictamen com aquest, considera que caldria fer un
esforç complementari per estar a l’”altura” de les circumstàncies. La ponència de
valors és el document instrumentat pel Centre de Gestió Cadastral que contempla
els nous valors cadastrals fruit d’una revisió cadastral i que, en el cas de Manresa,
va ser entregat el passat divendres sis de juny d’acord amb un procés potser
excessivament detallat però totalment reglat. El marc legal que propicia la
seguretat jurídica de l’administrat es sustenta fonamentalment en el Reial Decret
Llei 1.020 de 25 de juny de 1993 el qual aprova les normes tècniques de valoració
per determinar el valor cadastral dels béns immobles de naturalesa urbana. La
norma legal estableix que el valor cadastral ha de tenir una relació amb el valor de
mercat. Després de diverses interpretacions, la Resolució de 15 de gener de 1993
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determina el coeficient RM (Relació de Mercat) que serà el 0,5, és a dir, el valor
cadastral al 50 per 100 del valor del mercat. També el Reial Decret 1.020
esmentat, estableix en el seu article 2n. que anyalment el Ministeri d’Hisenda
fixarà el mòdul de valor que servirà de base per al càlcul dels valors del sòl i de la
construcció; això no es compleix i l’últim que es va aprovar és el corresponent a
l’Ordre del 24 de gener de 1995 i que el fixa en 93.000 pessetes/metre quadrat.
Aquest és el suport legal que ha inspirat en la seva totalitat la Ponència de Valors
de Manresa i, seguint el calendari que comporta una revisió cadastral, encara que
sense caràcter vinculant, es presenta aquest dictamen al Ple amb la qualificació
de favorable. És indubtable que la revisió cadastral és un tema apassionant però,
malgrat això, en la presentació no es vol estendre més enllà del que considera
imprescindible. Entrant en el tema, es pot sintetitzar el procés de revisió cadastral
en tres grans fases: la primera fa referència a la necessitat d’uns valors cadastrals
ajustats a la realitat, la qual cosa implica processos de revisió. Reconduint una
frase d’un cert prestigi, diria que no es pot defensar amb entusiasme allò que es
desconeix o que es coneix superficialment. Aquí és on es debat conceptualment la
revisió cadastral. El seu procés històric, des de l’arribada de les monarquies
absolutistes amb l’oposició constant dels terratinents i dels governs conservadors.
El cadastre de Patiño a Catalunya, el treball del Marquès de l’Ensenada, el pes de
la càrrega fiscal sobre els camperols, la reforma fiscal Mon que trasllada a
Espanya el model tributari francès, l’estadística de la riquesa que va constituir el
primer pas per a la creació del cadastre que els grups conservadors es van
encarregar d’impedir, fraus constants amb els amillaraments que el coneixement
cartogràfic del territori va anar millorant i els terratinents continuen defraudant al
fisc en el valor dels terrenys i en el repartiment de la quota. Finalment, a l’any
1906 es va promulgar una nova Llei sobre el cadastre que constitueix l’antecedent
més immediat de la nostra actual normativa. Es va establir l’anomenat avanç
cadastral i el cadastre topogràfic parcel.lari. Gràcies a la utilització de la fotografia
aèria, l’avanç cadastral es va acabar a finals dels anys cinquanta i, donat que
aquestes fotografies oferien un suport cartogràfic objectiu contra el qual no es
podia lluitar, el frau es va canalitzar enganyant en la classificació i qualitat de les
terres. La constatació que l’ocultació continuava sent molt alta va motivar les
reformes posteriors que no van saber superar la baixa qualitat del cadastre
espanyol. Una última actuació per crear una base de dades fiable es va
desenvolupar durant el període comprès entre 1965 i 1974. Es va denominar
“implantació del règim cadastral” i va tenir, com a gran defecte, el fet de no estar
associat a processos d’informatització que va tenir, com a conseqüència, un
cadastre obsolet en un curt període de temps i el plantejament de la necessitat
d’elaborar-lo per part del govern de 1982. Quan es va iniciar la formació del
cadastre actual hi havia un objectiu que destacava especialment sobre els altres
consistent en que aquesta havia de ser l’última vegada que l’Estat hagués de fer
una forta inversió per crear el cadastre. A partir d’aquell moment, tot l’esforç
s’havia de destinar al seu manteniment i conservació. Amb aquesta filosofia, els
treballs realitzats poden dividir-se en dos grans períodes que són la creació i la
consolidació. El període de consolidació es va iniciar a l’any 1990 i es caracteritza
per la seva permanent actualització. En aquesta fase es produeix la
instrumentalització política de les revisions cadastrals, la falta i els errors
d’explicació i comunicació, la creença que la revisió dels valors cadastrals faria
pagar més impostos i, el que encara és pitjor, en la mateixa proporció s’intenta fer
creure que la revisió cadastral només té una finalitat purament recaptatòria. La
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segona fase és la metodologia de càlcul que, com ja ha comentat abans, està
basada en l’aplicació del Reial Decret 1.020. Els seus trets més significatius són
els següents: s’obté a partir de les característiques que figuren al cadastre, el 50
per 100 del valor del mercat, com ja ha explicat, la suma del valor del sòl, per una
banda, i del valor de les construccions, per una altra, en el cas que existeixin
aquestes construccions, i es calculen a través d’un procediment concret i
summament reglat que constitueix el sistema de valoració cadastral. La
instrumentalització o instrumentació jurídica entorn a la qual gira el sistema de
valoracions cadastrals és, doncs, tècnicament “inatacable” però complexa i, sens
dubte, perfeccionable. Per tal de fer una reflexió, potser caldria una simplificació
de les normes tècniques que s’han d’aplicar i una depuració dels diversos mòduls i
coeficients. És possible que ponderant degudament factors com el de superfície,
antiguitat, qualitat i localització de l’immoble, el valor resultant fos molt similar al
que resulta en aquest moment tenint en compte molts factors i, per la mateixa raó,
dificultaria tant la determinació del valor com la seva adequada comprensió per
part de l’interessat i, en aquest sentit, el sistema francès podria ser un exemple a
considerar. D’altra banda, per tal de garantir la seguretat jurídica de l’administrat,
caldria trobar la manera de comunicar-li, juntament amb la notificació de valors,
els paràmetres que han conduït fins a ell i, en especial, els mòduls aplicats i els
reactius als factors comentats anteriorment. Aquesta és una fase totalment tècnica
i vol insistir en que, al marge de l’esquema detallat que garanteix la seguretat
jurídica de l’administrat, l’Ajuntament, en tot el procés de notificació i d’aclariment
de dubtes respecte a la manera en la qual s’ha arribat a aquests valors, estarà al
costat de l’administrat garantint i vetllant per la màxima transparència, l’explicació i
el detall del càlcul. La tercera fase és el resultat de la revisió cadastral i,
òbviament, la de major impacte i la de menor discussió amb independència que
pugui ser llegida de diferents maneres destacant intencionadament les que es
vulguin. I, en aquest sentit, explicarà algunes dades que donaran una visió
important del que representa aquesta revisió cadastral amb efectes d’1 de gener
de 1998. En primer lloc, les unitats fiscals urbanes que pugen de valor cadastral:
31.266 que representen el 83,66 per 100. Unitats que baixen de valor cadastral:
5.998, que significa el 16,04 per 100. Unitats de moviment de traspàs de rústica a
urbana: 73, és a dir, el 0,20 per 100. Ampliació del sòl: 39, que representa el 0,10
per 100. Total d’unitats físiques urbanes: 37.371. Pel que fa a la variació dels
valors cadastrals, perquè s’entengui més bé ho explicarà amb un exemple gràfic
comparant el valor del 1997 amb el del 1998 i el percentatge de variació. El valor
1997 de les unitats que pugen: és de 105.685 milions de pessetes, el valor que
tindran aquestes mateixes unitats a l’any 1998 serà de 164.587 milions de
pessetes, és a dir, que el percentatge d’augment de les unitats físiques i urbanes
que pugen és del 55,73 per 100. Respecte a les unitats que baixen, en valor 1997:
11.858 milions de pessetes i, en valor del 1998: 9.211 milions de pessetes, que
representa - 22,33 per 100 de valor de decrement. El valor del 1997 de les unitats
físiques de moviments de rústica a urbana és de 1.486 milions de pessetes i, en
valor del 1998: 2.074 milions de pessetes, que significa un 39,59 per 100 de
variació. El resum de tots els valors cadastrals és el següent: el valor de 1997 de
les unitats físiques i urbanes de Manresa és de 119.558 milions de pessetes.
Aquestes mateixes unitats en valor 1998 és de 176.991 milions, és a dir, que hi ha
un increment de valoració en xifres absolutes de 57.433 milions de pessetes que
suposa un 47,20 per 100. Un dels aspectes més significatius de la revisió
cadastral és la seva incidència fiscal i, en aquest sentit, sol destacar-se la
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influència del valor cadastral en l’anàlisi de la Renda. En l’IRPF s’ha d’incloure un
2 per 100 del valor cadastral com a rendiment o bé, a partir del 1995, moment en
que va ser complementada la Llei reguladora, un 1,10 per 100 en cas que sigui
efectuada una revisió cadastral. És a dir, 2 per 100 si no hi ha revisió cadastral i
1,10 per 100 si n’hi ha. Aquests percentatges equivalen a un augment de la base
cadastral exactament del 81,81 per 100. És a dir, és el mateix, respecte a la
renda, incloure el 2 per 100 sense revisió cadastral que incloure l’1,10 per 100
havent-se elevat la base en el 81,81 per 100. Per simplificar, es podria suposar un
80 per 100, és a dir, que la base cadastral augmenta aquest percentatge: les
unitats físiques urbanes que augmenten el 80 per 100 el seu valor utilitzant la
informació de la Ponència, i prenent tot l’interval del 75 per 100, són 6.999, és a
dir, el 18,73 per 100 de les unitats físiques urbanes. A través d’una equivalència, a
Manresa normalment es dóna la proporció d’1,7 propietats per ciutadà, és a dir,
que aquestes 6.999 unitats representen 4.117 persones, mentre que resten
afavorides el 81,27 per 100. Pel que fa a la influència en el Patrimoni i, fent un
supòsit senzill perquè resulti més entenedor, suposem un ciutadà amb un
patrimoni de 50 milions de pessetes integrat per un pis de 10 milions de pessetes.
Aquest ciutadà haurà de pagar el següent: com ja és sabut, la fracció dels primers
17 milions són exempts i, per tant, haurà de pagar la fracció següent, que és de
26,78 milions de pessetes, al 0,20 per 100, és a dir un total de 53.560 pessetes, i
els 6.220.000 de pessetes restants fins als 33 milions, al 0,30 perquè l’esglaonat
del Patrimoni puja del 0,20 al 2,50 i, per tant, pagaria 18.660 pessetes. És a dir, en
total, aquest ciutadà, abans de la revisió cadastral pagaria 72.220 pessetes i si
s’apliqués una revisió del 100 per 100 del valor cadastral, és a dir, si tingués el
mateix patrimoni però enlloc de tenir el pis valorat en 10 milions, el tingués valorat
en 20 milions, hauria de pagar, seguint el mateix esquema de càlcul, 102.220
pessetes, que són 30.000 pessetes més que abans. Aquest supòsit afecta a
3.041unitats físiques i urbanes que seran les que pujaran més del 100 per 100 i
estaran afectades en 30.000 pessetes. Respecte a la incidència en l’IBI que és,
com tothom sap, l’impost tribut estrella de les hisendes locals, deixant al marge
altres consideracions tècniques importants de la deduibilitat que té l’IBI, que és un
tema poc comentat i la culpa d’això la tenen els polítics locals que no expliquen bé
el que és aquest impost que es dedueix de les bases imposables en l’IRPF, i això
permet moltes distorsions a moltes polítiques financeres dels ajuntaments perquè,
quan més puja l’IBI més es pot deduir. El total de quotes de l’IBI de 1997 és de
1.075 milions de pessetes, les del 1998: 1.109 milions de pessetes, variació en
pessetes: 34 milions i percentatge: 3,20 per 100. Per raons de càlcul se sol fer una
previsió de 5.000.000 de pessetes per a la correcció de possibles errors que si
són utilitzats, dels 34 milions de diferència que suposarà en l’exercici del 1998 la
revisió cadastral, des d’un punt de vista exclusivament de recaptació, quedarien
29 milions de pessetes que representaria el 2,73 per 100. El 16 per 100 de les
quotes de l’IBI baixaran, amb un total de 5.975 unitats físiques urbanes. Les
quotes que pujaran de 0 a 1.000 pessetes suposaran el 40,5 per 100 amb un total
de 15.133 unitats físiques. Pujaran de 1.000 a 2.000 pessetes el 26,90 per 100 de
les unitats físiques. És a dir, entre les que baixen (16 per 100), les que pugen de 0
a 1.000 pessetes (40,5 per 100) i les que pugen de 1.000 a 2.000 pessetes (26,90
per 100) estem en un total del 83,40 per 100 que representen les 31.166 unitats
físiques urbanes que baixen o bé que pugen de 0 a 2.000 pessetes. Si, a més a
més, s’hi afegeix l’interval de les 3.000 per completar-lo, gairebé s’arribaria al 100
per 100. Les quotes que pugen de 2.000 a 3.000 pessetes representen el 8,06 per
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100, que juntament amb el 83,40 per 100 que ha comentat donaria com a resultat
el 91,46 per 100. Es podrien comentar més dades però considera que amb les
que ha exposat ja n’hi ha prou perquè el ciutadà tingui una idea clara de l’esperit i
del resultat d’aquesta revisió cadastral.
El sr. Arderiu i Freixa intervé dient que el que ha explicat el senyor Teixeiro li
sembla bé respecte a la seva fonamentació numèrica però això no treu la realitat
del tema. La revisió que es proposa respecte al cadastre immobiliari significarà per
a la majoria dels manresans una pujada important dels seus impostos que tindrà
una diferenciació en el temps donada la bonificació en la base imposable, no a la
quota, que preveu una llei recentment aprovada. Aquesta pujada, té efectes sobre
altres impostos, i, per molts càlculs que es facin, no s’evitarà que repercuteixi
sobre la “butxaca” dels ciutadans. Els exemples que ha explicat el senyor Teixeiro
estan molt ben buscats però sempre parteix d’un supòsit en el qual es mantenen
inalterables les circumstàncies i ja es veu que això no és així, per exemple: ha
parlat del que augmentarà la recaptació a l’any 1998 i cal afegir que això serà així
si l’Ajuntament no altera el tipus impositiu de l’IBI, perquè no es pot oblidar que
cada any, al mes de novembre, s’aproven les noves ordenances i aquests tipus
pugen. Per tant, amb els impostos i les ordenances d’aquest any i les
bonificacions que s’aplicaran l’any que ve en la base imposable, potser sí que tan
sols pujaran els percentatges que ha explicat el senyor Teixeiro, però, si s’altera
l’IBI, pujaran molt més. A aquests efectes ha de recordar que, al “Programa dels
mil dies” es preveu que, si es revisa el cadastre, hi haurà una disminució del tipus
impositiu de l’IBI, i ho tornarà a recordar quan correspongui perquè sigui aplicat
perquè ha estat l’equip de govern qui ho ha escrit i no és, per tant un invent seu.
En definitiva, aquest és simplement un pas més del “cadastràs” i d’informar
favorablement la Ponència de Valors i tampoc entén perquè s’ha sotmès a la
consideració del Ple perquè, amb això només es pretén provocar. Aquest tràmit es
podria haver realitzat perfectament fora del Ple, però, ja que ho han inclòs a l’ordre
del dia, aprofita l’ocasió. En l’exposició del senyor Teixeiro no ha quedat clar en
què consisteix exactament el valor del mercat i diu que és un valor ofertat. Això és
absolutament enganyós i no serveix de referència per determinar cap valor i ja ho
preveu la Ponència quan estableix una correcció en funció d’un possible “regateig”
la qual cosa demostra que no està clar quin és el valor del mercat. Considera que
cal explicar al ciutadà que tot això suposarà que s’haurà “d’ajustar la butxaca” i ho
és per partida doble perquè no ho pagaran tan sols els terratinents sinó que la
revisió del cadastre afectarà a tots els ciutadans de Manresa, tant si agrada com si
no. I, respecte al que s’ha dit en relació a la justícia redistributiva, que considera
que no correspon aplicar a l’Ajuntament, cal dir que la revisió cadastral i el
cadastre en sí mateix és un impost doblement gravós perquè es grava a la renda
el fet de disposar d’una propietat immobiliària mitjançant el pagament del
corresponent coeficient i, a més a més, també es grava per mitjà de l’IBI, és a dir,
es paga dues vegades el mateix. I, per tant, revisar-lo a l’alça no li sembla en
aquest moment, ni en cap altre, oportú. Per tot això el seu grup votarà
negativament al dictamen.
El sr. Oms i Pons intervé dient que el seu grup està estudiant aquest tema i, per
això el seu vot serà d’abstenció, però voldria dir que el valor cadastral sempre ha
tingut un problema: quan hom va a un banc, mai li valoren el mateix que el que
figura al cadastre, la qual cosa vol dir que hi ha disparitat de criteris entre la
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valoració del cadastre i la valoració real del sòl. Ja se sap que això és així i hi ha
multitud de justificacions tècniques però el seu grup no pot entrar en aquest
moment en un debat perquè és una qüestió que està estudiant profundament per
tal de tenir l’opinió de tècnics i poder analitzar els criteris que s’han utilitzat, que
poden estar bé però que també poden ser objecte de les correccions que el seu
grup estimi convenient proposar.
El sr. Teixeiro i Macipe contesta al senyor Arderiu que no li pot donar la volta als
arguments que ell ha utilitzat. Els efectes de la revisió del cadastre sobre la renda
són els que ha exposat anteriorment i el senyor Arderiu pot utilitzar els arguments
que estimi més convenients però mai pot dir que la renda afecta quan la base
cadastral és inferior al 81,81 per 100. Això és inqüestionable perquè és legal. És a
dir, només aquelles persones, el valor cadastral de les quals superi el 81,81 per
100 es veuran perjudicades en la Renda i el mateix passa amb la resta
d’impostos. La causa de la mala premsa que té el tema del cadastre és la de no
dir la veritat; s’instrumentalitza políticament aquest tema i hi ha hagut altres, abans
del senyor Arderiu, que ho han fet d’aquesta manera, i això és el que convé
canviar perquè cal ser clar i transparent i no dir veritats a mitges ni utilitzar els
impostos i els tributs sense un detall exhaustiu i clar. En relació al Patrimoni,
independentment de l’esglaonat que va del 0,20 a 2,5 per 100, els primers 17
milions estan exempts amb la qual cosa, tot una franja de població queda fora
d’aplicació i, a partir d’aquí, només afecta al 0,20 per 100. Pel que fa als tipus
impositius, obviament i afortunadament, l’Ajuntament té capacitat per modificar
però no per a la revisions cadastrals, ni per la norma 1.020 perquè ja ve reglada.
També s’hauria de saber que si no es presenta al Ple una modificació del tipus
abans del trenta de juny, continua vigent la que ho estava fins a aquell moment.
Aquesta orientació tècnica emana dels actuals gestors del Centre de Gestió
Cadastral perquè el decret 5/1997 que distribueix els increments a nivell d’IBI de
les quotes en deu anys, van en la línia d’eliminar la demagògia de la paraula
“cadastràs” que és totalment inadequada perquè ha passat a la història. Per a
l’equip de govern és fonamental, en tot el procés de revisió cadastral, la màxima
comunicació i explicació de les dades i transparència, i aquesta és la causa per la
qual, malgrat que no sigui vinculant però sí d’imperatiu legal aquest informe,
l’Ajuntament l’ha d’emetre. I, a fi i efecte de canviar la cultura de la revisió
cadastral, es presenta aquesta documentació per parlar del cadastre i explicar les
incidències i perquè tothom ho entengui. Això no és “vendre idees” o “vendre
religió” sinó fets concret. No es tracta d’utilitzar el llenguatge de les tribunes sinó
que cal baixar al “camp” i fer números. Agraeix també l’esforç del senyor Oms per
ser breu en la seva intervenció.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 13 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC i
2 GMIC-A-EV), 2 vots negatius ( GMPP ) i 9 abstencions (GMCIU).
7.1.1 REGIDORIA-DELEGADA D’HISENDA
L’Alcalde disposa la lectura, debat i votació conjunta dels dictàmens compresos
en els punts 7.1.1, 7.1.2 i 7.1.3 de l’ordre del dia.
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Abans que el Secretari procedeixi a extractar el contingut dels dictàmens, el
senyor Garcia i Comas diu que, per una qüestió de procediment, s’absenta del
Saló de Sessions.
7.1.1 REQUERIR L’ENTITAT MERCANTIL LLIBRERIA SOBRERROCA, SA,
ADJUDICATÀRIA
DEL
CONTRACTE
DE
LA
CONCESSIÓ
ADMINISTRATIVA D’ÚS PRIVATIU DEL QUIOSC DE VENDA DE
PREMSA SITUAT A LA CRA. DE VIC/PUJADA DEL CASTELL,
PERQUÈ CONSTITUEIXI LA GARANTIA COMPLEMENTÀRIA DE 740
PTA CORRESPONENT A L’INCREMENT DE L’IPC.
El Secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de data
28-05-97 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 1996 i abril de 1997 hi ha hagut un increment de l'IPC de
l'1'7 %.
El 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 740 PTA a la Caixa de la Corporació i
presenti el document acreditatiu als Serveis Jurídics, Unitat de Contractació i
Patrimoni.”
7.1.2 REQUERIR LA SRA. MA. TERESA MUÑOZ PASTOR, ADJUDICATÀRIA
DEL CONTRACTE DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA D’ÚS
PRIVATIU DEL QUIOSC DE VENDA DE PREMSA SITUAT AL BARRI
LA PARADA, CARRER LLUÍS MILLET, PERQUÈ CONSTITUEIXI LA
GARANTIA COMPLEMENTÀRIA DE 352 PTA CORRESPONENT A
L’INCREMENT DE L’IPC.
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El Secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de data
28-05-97 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 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 1996 i abril de 1997 hi ha hagut un increment de l'IPC de
l'1'7 %.
El regidor-delegat d'Hisenda proposa al ple de la corporació l'adopció del següent
ACORD
Requerir la sra. Mª Teresa Muñoz Pastor (DNI 43 394 573, c. Numància, 10, 1r.
2a. 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 352 PTA a la Caixa de la Corporació i presenti el document
acreditatiu als Serveis Jurídics, Unitat de Contractació i Patrimoni.”
7.1.3 REQUERIR EL SR. JOSEP M. GARCIA I COMAS, ADJUDICATARI DEL
CONTRACTE DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA D’ÚS PRIVATIU
DEL QUIOSC DE BEGUDES SITUAT AL PASSEIG DE PERE III,
DAVANT EL NÚM. 8 (QUIOSC QUIMET), PERQUÈ CONSTITUEIXI LA
GARANTIA COMPLEMENTÀRIA DE 1.932 PTA CORRESPONENT A
L’INCREMENT DE L’IPC.
El Secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de data
28-05-97 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 Josep M. Garcia Comas.
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.
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Atès el certificat emès per l'Institut Nacional d'Estadística que estableix que entre
abril de 1996 i abril de 1997 hi ha hagut un increment de l'IPC de
l'1'7 %.
El regidor-delegat d'Hisenda proposa al ple de la corporació l'adopció del següent
ACORD
Requerir el sr. Josep M. Garcia Comas (DNI 39 309 638, C. Carrió, 8, 3r 2a,
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 1.932 PTA a la Caixa de la Corporació i presenti el document acreditatiu als
Serveis Jurídics, Unitat de Contractació i Patrimoni.”
El sr. Teixeiro i Macipe explica que es tracta de tres dictàmens de pur tràmit
administratiu consistents en constituir la garantia complementària de tres
concessions administratives.
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens compresos en els punts 7.1.1, 7.1.2
i 7.1.3 de l’ordre del dia, s’aproven per unanimitat dels 23 membres presents.
8.-

PROPOSICIONS

En aquest moment es reincorpora al Saló de Sessions el senyor Garcia i Comas.
8.1

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR
SOL.LICITANT QUE ES PORTIN A TERME LES NEGOCIACIONS QUE
SIGUIN NECESSÀRIES PERQUÈ EL RELLOTGE DE CAN JORBA
TORNI A FUNCIONAR.

El Secretari dóna compte de la proposició del GMPP de data 5-06-97 que,
transcrita, diu el següent:
“Tenint en compte que l’edifici de Can Jorba és quelcom més que un edifici. Que
representa un símbol per a la ciutat, i que molts ciutadans de Manresa hi guarden
molts records respecte al que va representar en una època, econòmica, social, de
treball, o bé per la singularitat pròpia de l’edifici.
Degut a que la propietat de facto de l’edifici correspon a una entitat financera, i
que l’administració municipal pròpiament no pot fer-hi res del que a la propietat en
sí es refereix, més enllà dels propis criteris tècnics i administratius que tota
administració hi té dret.
Degut a que per motius personals de la propietat, des de l’inici d’any el
característic, singular i apreciat rellotge de Can Jorba no funciona. I que
precisament és aquest rellotge el que el singularitza com a edifici per a molts
manresans que precisament no van tenir un vincle directe amb “Can Jorba”.
Tenint en compte la funció social que aquest rellotge oferia i duia a terme.
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És per això que proposem el següent
ACORD
Posar-se en contacte amb la propietat per dur a terme les negociacions que
calguin i siguin necessàries, perquè el rellotge de Can Jorba torni a funcionar.”
El sr. Javaloyes i Vilalta explica que Can Jorba és un edifici emblemàtic que
representa molt per a la ciutat si es té en compte que és reflex d’una època
econòmica, social i de treball i també per la pròpia singularitat de l’edifici i donat
que el rellotge de Can Jorba no funciona des de principis d’any, per problemes de
manteniment, el seu grup agraïria que s’iniciessin les converses oportunes per
posar en funcionament el rellotge esmentat.
El sr. Collado i Llort intervé dient que ja s’estan fent gestions per resoldre aquest
tema, però cal tenir en compte que el problema no és el rellotge, sinó l’edifici i, per
aquest motiu, s’està intentant desbloquejar tota la qüestió de la propietat i no tan
sols del rellotge. Per això l’equip de govern votarà afirmativament.
El sr. Oms i Pons intervé dient que el seu grup votarà afirmativament la
proposició.
Sotmesa la proposició a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres
presents.
9.-

PRECS, PREGUNTES I INTERPEL.LACIONS

No se’n formulen per escrit.
El sr. Oms i Pons intervé dient que voldria que el Ple manifestés el seu condol
per la mort del regidor Joan Serra i Devant, i que constés a l’acta de la sessió el
condol a la seva família per part del Ple de la Corporació.
L’Alcalde intervé dient que consti a l’acta el condol al senyor Serra i Devant no
tan sols com a anterior regidor, sinó també per haver estat membre del
Patronat de l’Hospital de Sant Andreu i de la Fundació Assistencial del Bages.
I, en no haver-hi més assumptes per tractar, l’Alcalde aixeca la sessió, quan
són les 1 h i 30 min, del dia 17 de juny de tot el qual, com a Secretari certifico, i
s’estén aquesta acta en els fulls del paper segellat de la Generalitat núm.
................ i correlativament fins el ...............
EL SECRETARI

Vist i plau,
L’ALCALDE

