
 
Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Manresa, el dia 20 de 
desembre de 1994. Es reuneixen els Srs. que tot seguit es diran, a l'objecte de 
celebrar sessió del Ple de la Corporació núm. 17, amb caràcter ordinari, en primera 
convocatòria.¡Error! Marcador no definido. 
 
 
    A S S I S T E N T S 
 
 
    Alcalde-President 
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    Sr. Ignasi Perramon Carrió 
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                                                                    Secretari General 
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    Interventor 
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    A B S E N T S 
 
    Sr. Jordi Marsal Muntalà 
 
 
La Sra. Carme Vidal i Vintró s'incorpora a la sessió a les 20h i 45 min, a l'entrar en el 
coneixement del punt 9.3 de l'ordre del dia. 
 
El Sr. Francesc de Puig i Viladrich s'incorpora a la sessió a les 20 h 50 min, durant el 
coneixement del punt 9.3 de l'ordre del dia.                       
La Sra. Teresa Just i Riba, prèvia llicència de la Presidència es retira de la sessió 
després de la votació del punt 3.1 
 
Oberta la sessió per la Presidència, essent les 20 h i 10 min de la tarda del dia 20 de 
desembre de 1994, i després de comprovar el quòrum d'assistència perquè pugui ser 
iniciada, es procedeix tot seguit a conèixer els assumptes compresos en l'ordre del dia 
següents: 
 
1.- APROVACIO ACTA ANTERIOR 
 
El Secretari expressa que en l'acta de 15-11-94 hi ha un error material o de fet en el 
sentit que diu 15 de novembre de 1993, i ha de dir 15 de novembre de 1994, que 
queda subsanat automàticament d'acord amb la Llei de Procediment Administratiu. 
 
El President pregunta si cap membre del Consistori ha de formular alguna observació 
a les actes de les sessions anteriors, que van tenir lloc els dies 11 i 15 de novembre i 
de 2 de desembre de 1994, la còpia de les quals s'ha distribuït juntament amb la 
convocatòria, i en no formular-se cap observació es consideren i es declaren 
aprovades per unanimitat dels 22 membres presents, les actes de les sessions 
anteriors que corresponenen als dies 11 i 15 de novembre i 2 de desembre de 1994, 
sense cap modificació. 
 
2- QüESTIONS PRèVIES 
 
2.1 CONTROL I FISCALITZACIO PEL PLE DELS ORGANS DE GOVERN DE LA 

CORPORACIO I, EN CONCRET, DELS ACORDS ADOPTATS PER LA 
COMISSIO DE GOVERN, EN LES SEVES SESSIONS NUMS. 45, 46, 47 48 i 
49 CORRESPONENTS ALS DIES 7, 14, 21 i 28 DE NOVEMBRE I 5 DE 
DESEMBRE DE 1994, RESPECTIVAMENT, PEL REPARTIMENT QUE DE 
LES ACTES DE LES MATEIXES S'HA EFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS 
PARTITS POLITICS, EN ELS TERMES DE L'ARTICLE 22.2 a) DE LA LLEI 
7/85, DE 2 D'ABRIL I DELS ARTICLES 104 I 113.1.b) DEL RD 2568/86, DE 28 
DE NOVEMBRE. 

 
Per assentiment dels presents queden assabentats  del contingut dels acords i actes 
de les sessions de la Comissió de Govern de dates 7, 14, 21 i 28 de novembre i 5 de 
desembre de 1994, mitjançant la distribució dels esborranys corresponents als 
portaveus dels grups municipals, i es dóna per acomplert el tràmit de control i 



fiscalització dels articles 22-2 a) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, i dels articles 104 i 113.1.b) 
del RD 2568/86, de 28 de novembre. 
 
2.2 CONTROL I FISCALITZACIO PEL PLE DELS ORGANS DE GOVERN DE LA 

CORPORACIO I, EN CONCRET, DELS DECRETS DEL SR. ALCALDE-
PRESIDENT I ELS SEUS DELEGATS, MITJANÇANT DONACIO DE COMP-
TE, EN ELS TERMES DE L'ARTICLE 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. 

 
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, quedant acomplert 
per l'assentiment unànime dels presents el tràmit de control, en els termes de l'article 
22-2 a) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, i articles 42 i 104 del RD 2568/86, de 28 de 
novembre. 
 
2.3. DONAR COMPTE DE L'ESCRIT DEL CONSELLER DE SANITAT I SEGURE-

TAT SOCIAL, DE DATA 2-11-94, JUSTIFICANT RECEPCIÓ DE L'ACORD 
ADOPTAT PEL PLE DE LA CORPORACIÓ, EN SESSIÓ DE DATA 20-9-94, 
REFERENT AL PROCÉS DE REORDENACIÓ HOSPITALÀRIA DEL BAGES 

 
Es dóna compte de l'escrit que, transcrit, diu el següent: 
 
" Benvolgut senyor, 
 
Em plau acusar rebuda del vostre escrit del passat 22 de setembre a través del qual 
em feu arribar la proposició presa pel Ple del vostre ajuntament en data 20 de 
setembre. 
 
El procés de reordenació hospitalària del Bages actualment en fase de negociació 
entre les institucions implicades que està impulsant el Departament de Sanitat i 
Seguretat Social a través del Servei Català de la Salut es fonamenta, com sabeu, en la 
necessitat de garantir la viabilitat dels centres i de racionalitzar els recursos disponibles 
evitant l'existència de serveis duplicats i fins i tot en algun cas triplicats. 
 
Recentment i en el marc del Parlament de Catalunya vaig tenir l'oportunitat de donar 
resposta a una pregunta parlamentària sobre aquesta qüestió. Tal i com vaig 
expressar en aquella ocasió, i al marge de les negociacions en curs en l'àmbit de les 
quals correspon a les entitats involucrades una important responsabilitat, el 
Departament de Sanitat i Seguretat Social, a través de la gerència de la Regió 
Sanitària Centre del Servei Català de la Salut, té la ferma voluntat de donar el màxim 
suport possible a tot aquest procés amb l'objectiu de mantenir el nivell de qualitat dels 
serveis. 
 
En aquest sentit, els plantejaments d'aquest Departament passen pel manteniment del 
nivell de recursos que s'han destinat fins ara durant els propers exercicis, tot 
incorporant el desplegament de nous dispositius en el marc de l'atenció primària de 
salut, l'atenció socio-sanitària i la salut mental. 
 
Pel que fa als llits d'hospitalització objecte de reducció i als costos laborals que 
generarà la reordenació, des d'aquest Departament entenem que haurien de ser 



assumits equitativament pels centres implicats amb l'objectiu final de pal.liar de la 
millor manera possible els seus efectes. 
 
En darrer terme, vull reiterar la voluntat del Departament de Sanitat i Seguretat Social 
de seguir vetllant pel manteniment de la qualitat dels serveis sanitaris de cobertura 
pública a la comarca del Bages, i de mantenir obertes les vies de diàleg encetades 
entre totes les entitats i institucions involucrades en aquest procés." 
 
 
2.4. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE-PRESIDENT, DE DATA 9-

12-94, PEL QUAL ES DECLARA EMERGENT L'OBRA DE REPARACIONS 
ESTRUCTURALS EDIFICI CONSERVATORI 

 
Es dóna compte del Decret de l'Alcalde-President, de data 9-12-94 que, transcrit, diu el 
següent: 
 
"Atès que per part de l'Arquitecte cap de la secció d'Obra Pública, s'ha emès informe 
declarant emergent l'obra de Reparacions estructurals edifici Conservatori, proposant-
se la seva adjudicació a CONSTRUCCIONES COTS Y CLARET, SL, per un preu de 
2.847.705'- PTA. 
 
Com Alcalde-President considerant les potestats atribuïdes a la meva autoritat, pels 
articles 21 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, article 10 del Reglament orgànic Municipal, aticle 
51 de la Llei 8/87, de 15 d'abril, de la Generalitat de Catalunya, i article 24 del RDL 
781/86, de 18 d'abril, i de conformitat amb el que prescriu l'art. 21 lletra j) de la Llei 7/85 
Reguladora de les Bases de Règim Local i l'art. 267 de la Llei Municipal de Catalunya, 
en concordança amb l'art. 117 del R.D.L. 781/86 de 18 d'abril -Text Refós R.L.- i amb 
l'art. 158.6 de la Llei 39/88 d'Hisendes Locals, en materia de contractació d'obres d'e-
mergència tenint en compte el greu perill que afecta a la seguretat pública, i no existint 
crèdit pressupostari, segons el Sr. Interventor, personalment i sota la meva 
responsabilitat, resolc el següent: 
 
1.- Declarar emergent l'obra de REPARACIONS ESTRUCTURALS EDIFICI 
CONSERVATORI. 
 
2n.- Aprovar, a l'empara del que disposa l'article 21, j) de la Llei 7/85 de 2 d'abril, una 
despesa extraordinària de 2.847.705'- PTA  i habilitar per atendre aquesta despesa 
una partida pressupostària amb la denominació d'OBRA EMERGENT DE 
REPARACIONS ESTRUCTURALS EDIFICI CONSERVATORI, de conformitat amb 
l'art. 267 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, en concordança amb els 
articles 117 del RDL núm. 781/86 de 18 d'abril -Text Refós R.L.- i 158.6 de la Llei 
39/88 d'Hisendes Locals. Determinant-se que la despesa haurà de justificar-se 
mitjançant certificació d'obra expedida pel Director Facultatiu i aprovada degudament 
per l'Organ Municipal Competent. 
 
3r.- Contractar amb caràcter emergent l'OBRA DE REPARACIONS ESTRUCTURALS 
EDIFICI CONSERVATORI i adjudicar-la a l'entitat mercantil "CONSTRUCCIONES 
COTS Y CLARET, S.L." (C.I.F. B-08136905 ca. Sant Fruitós, 4 Manresa) per un 
pressupost de 2.847.705'- PTA (inclòs l'I.V.A.), amb subjecció al que disposa l'art. 267 
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, en concordança amb els articles 



117 del RDL núm. 781/86 de 18 d'abril -Text Refós R.L.- i 158.6 de la LLei 39/88 
d'Hisendes Locals. L'obra haurà d'iniciar-se d'immediat a la recepció de la notificació, 
de conformitat amb l'informe emès per l'Arquitecte cap de la Secció d'Obra Pública. 
 
4t.- Aprovar el Plec de Clàusules particulars administratives que d'acord amb el Plec 
de Clàusules tipus administratives i tècniques de la contractació directa d'obres de 
l'Ajuntament, regiran la contractació directa de l'OBRA DE REPARACIONS 
ESTRUCTURALS EDIFICI CONSERVATORI, fixant-se una garantia definitiva de 
99.051'- PTA. 
 
5è.- Del present Decret se'n donarà compte immediatament al Ple de la Corporació." 
 
El Sr. President manifesta que, en atenció al públic assistent, s'anticipa el coneixement 
de les proposicions 9.2 i 9.3 de l'ordre del dia, i es passen a tractar en aquest moment, 
després de les qüestions prèvies. 
 
9.2. PROPOSICIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS SOCIALISTA I DE 

L'ENM SOL.LICITANT QUE ES PRENGUIN LES MESURES ADIENTS PEL 
COMPLIMENT DE LES ORDENANCES MUNICIPALS RESPECTE ELS 
SOROLLS NOCTURNS I ELS HORARIS D'OBERTURA D'ESTABLIMENTS 

 
El Secretari llegeix la proposició que, transcrita, diu el següent: 
 
"Davant les queixes que veïns de la nostra ciutat estant realitzant darrerament 
respecte als sorolls nocturns que es produeixen, els Grup Municipal Socialista i 
l'Esquerra Nacionalista de Manresa, proposen al Ple de la Corporació el següent 
acord: 
 
A.- Prendre les mesures adients per tal de què es compleixin les ordenances 
municipals pel que respecta als sorolls nocturns i als horaris d'obertura d'establiments." 
 
 
El Sr. Valls i Riera diu que l'Ajuntament de Manresa té un seguit d'ordenances 
municipals que afecten a la regulació de la vida de la ciutat, tant pel que fa al dia com a 
la nit, i en aquest cas, es tracta que es facin complir les ordenances sobre sorolls 
nocturns o, si més no, que es faci un treball de més cura pel seguiment sobre el 
compliment d'aquesta norma i dels horaris d'obertura d'establiments. La proposta ve 
donada bàsicament per la preocupació d'un seguit de gent pel que fa als problemes 
que els comporten els sorolls nocturns i alguns establiments. Creu que la proposta que 
ha de presentar un grup polític responsable és en aquest cas, el compliment estricte, o 
el seguiment del compliment de les ordenances, i la proposta va encaminada 
bàsicament a què es faci un treball extra o un sobreesforç per aquest compliment. 
 
El Sr. Mas i Font manifesta que s'ha presentat aquesta proposició conjunta davant de 
les queixes que hi ha hagut a la nostra ciutat darrerament, respecte als sorolls 
nocturns. Han presentat aquesta petició a l'Ajuntament, perquè aquest, com a institució 
té uns instruments de compliment i són les lleis reguladores sobre les obertures i 
tancaments d'aquests establiments i les pròpies ordenances que així ha votat i tirat 
endavant el propi ajuntament. Aquest és un tema delicat, ja que hi ha afectacions 
importants, per una banda afecta l'esbarjo de la gent jove i per l'altra banda afecta el 



repòs de la gent no tant jove. Per tant, pensen que a més de l'estricte compliment de la 
Llei que li ve imposat a l'institució, l'Ajuntament hauria de cercar mitjans de 
convivència, ser una mica àrbitre sobre aquests interessos i proposar cercar els 
equilibris adients. No sap si potser el fet de cercar emplaçaments més adients per 
aquestes activitats seria una de les solucions, però s'ha de pensar que n'hi ha diverses 
i s'ha d'entrar i obrir una via de discussió sobre aquestes temàtiques, i d'entrada creu 
que s'ha de fer el compliment estricte del que és obligat de complir. 
 
El Sr. Balet i Oller diu que ja estan tots cansats del soroll que hi ha a la ciutat, és una 
ciutat de sorolls i ja s'està arribant a acabar la paciència de la gent i tenen una 
ordenança que casualment fa un any, el 16-11-94, que es va aprovar i si es complís, 
no passaria res, però resulta que al final tot queda sobre el paper, malgrat li consta que 
es fan algunes coses, però no és fa suficient. Ja és hora que realment tothom es 
conscienciï i es digui que ja n'hi ha prou, perquè si l'autoritat no té autoritat per fer 
valdre la seva autoritat, aleshores potser que pleguin i la gent haurà d'organitzar 
bandes. O a l'autoritat li manca rigurositat en el seguiment, o bé l'autoritat es veu 
impotent. Recorda que anys enrera hi havia 12 municipals, i amb un de dia i un de nit 
n'hi havia prou per posar a rotllo a tots plegats, ara el mètode era diferent. Ell mateix 
s'ha considerat molt perjudicat en altres temporades pel bar Keops, de sorolls a la nit, 
a la matinada, i van venir a mesurar els decibels que hi havia dins l'habitació, i van 
detectar 43-45 db a dins l'habitació de dormir. Com que es va fer un seguiment, això 
es va acabar, però com aquests casos n'hi ha d'altres de puntuals, i també les motos 
estan fent molts sorolls, i si l'autoritat no té prou autoritat, s'haurà de començar a tirar 
galledes d'aigua contra qui faci soroll. L'ordenança es té aprovada , fa un any que va 
ser consensuada, però que és paper moll si no es compleix. El que no pot ser és que a 
les nits i a la matinada s'hagin de suportar tants sorolls. L'Alcalde de Cervera va 
publicar un ban en què es sancionava a aquelles persones que blasfemessin i 
cridessin i diguessin barroeries cridant. Troba molt bé que la gent protesti i ell és el 
primer de protestar. El poble de  Molina de Segura prohibeix córrer i saltar a la nit. El 
descans s'ha de respectar, i tots tenen dret a aquest respecte. O es demanen reforços 
o a veure què es fa. 
 
El Sr. Sala i Rovira expressa que aquest és un tema que preocupa als qui governen i 
als ciutadans en general, i prova d'això és que l'actual equip de govern, des de fa molts 
mesos, ha mantingut, continua mantenint i mantindrà un seguit de reunions amb 
diferents associacions afectades, amb casos puntuals que existeixen a la ciutat de 
Manresa i que, cas a cas, s'intenta anar pal.liant i buscant aquelles situacions o 
aquelles millores que permetin suavitzar i fer possible que la convivència cada cop 
sigui quelcom més fàcil de portar a terme, i pensen que igual que el jovent té dret a 
disfrutar, la gent gran o la resta de gent que està a casa seva té dret a que se li 
respecti un nivell de sorolls. Per marcar una pauta i una línia de treball en aquesta 
voluntat de tenir un punt de referència és pel que es va fer l'ordenança de sorolls. Els 
sorolls que hi ha a la ciutat no han empitjorat d'ençà que hi ha l'ordenança, sí que és 
cert que, d'ençà que hi és, la Policia Local amb aquesta eina als dits, ha pogut actuar i 
de fet, està actuant, amb més rigidesa per conseguir millores. Prova d'això és la 
quantitat important d'actuacions que s'han portat a terme durant aquest passat estiu on 
s'han obert expedients, s'han dut a terme multitud d'actuacions puntuals, doncs ja se 
sap que hi ha bars més conflictius que d'altres. Malgrat això, sempre, l'equip de govern 
ha mostrat aquesta voluntat i de vegades ho ha aconseguit amb més encert, d'altres 
han estat més difícils, però que, en tot cas, es continuarà treballant, d'una forma 



mancomunada amb les associacions afectades, per poder anar delimitant i acotant un 
a un, aquells casos que preocupen a la ciutat, tant des del govern com des dels 
ciutadans. Situacions com aquesta requereixen tenir el cap fred, no buscar cap mena 
de crispació, i entenen que el grau de convivència s'haurà d'anar treballant dia a dia, i 
que no consisteix en imposar sancions, que si s'han de fer s'imposaran, però que 
malgrat la voluntat de solucionar el problema, una gran part d'aquest no radica en els 
propis locals sino en la gent que assisteix a aquests locals, i prova d'això és que 
moltes de les queixes d'aldarulls es produeixen en el carrer quan la gent surt dels 
locals nocturs, i quan la gent està al carrer, com que es produeix en unes hores en què 
al carrer hi ha molt silenci, es nota molt, i en canvi si es produís el mateix nivell de 
xerrameca al migdia o a la tarda, segurament no seria molest. I parla generalitzant, pel 
que fa a la majoria dels casos, però és clar, a les 4h o a les 5h del matí qualsevol 
conversa té un ressó molt acusat, i especialment pel fet que molts carrers de la ciutat 
són estrets. Per tant, el punt aquest de la gent quan surt fora del local, és un punt de 
civisme que sí que reclama l'Ajuntament. No es tracta doncs que l'Ajuntament surti a 
imposar les normatives sino que hi ha d'haver un respecte per la convivència 
ciutadana i per a les normatives, i creu que entre els uns i els altres s'ha de trobar 
l'equilibri i fórmula que permeti abaixar aquest nivell de tensió, que en alguns punts 
concrets existeix. En una situació de benevolència i tolerància és on s'arribarà a 
confluir els interessos de la gent que necessita que se li respecti el descans nocturn i 
també que la gent que té possibilitats de gaudir  d'una distracció nocturna, també pugui 
gaudir d'aquests espais. I garantir que l'Ajuntament portarà a terme totes aquelles 
mesures que cregui adients, o mesures necessàries després d'un estudi, si cal. 
 
Sotmesa la proposició a votació, és aprovada per unanimitat dels 22 membres 
presents i, per tant, es declara acordat: 
 
A.- Prendre les mesures adients per tal de què es compleixin les ordenances 
municipals pel que respecta als sorolls nocturns i als horaris d'obertura d'establiments. 
 
9.3. PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE L'ENM REFERENT A 

PROGRAMES D'AJUT AL DESENVOLUPAMENT DEL TERCER MÓN 
 
La Sra. Carme Vidal i Vintró s'incorpora a la sessió a l'entrar en el coneixement 
d'aquest punt. 
 
El Secretari llegeix la proposició que, transcrita, diu el següent: 
 
"La creixent desigualtat entre els països, pel que fa a la seva riquesa i a les condicions 
de vida, és un fet injust que genera situacions de misèria i pobresa a molts dels 
habitants del planeta. 
 
Cada vegada més ciutadans estan preocupats per aquesta situació que, moguts pels 
ideals de justícia i solidaritat, volen que es capgiri la tendència i que els anomenats 
països del Tercer Món assoleixin un desenvolupament sostenible, i millorin les seves 
condicions. Preocupació i voluntat que compartim. 
 
Es per això que proposem: 
 



1.- Que l'Ajuntament de Manresa faci una crida als ciutadans a col.laborar 
econòmicament, o a través d'accions de voluntariat, amb les entitats que porten a 
terme programes d'ajut al desenvolupament al Tercer Món. 
 
2.- L'Ajuntament de Manresa farà una aportació creixent, durant els propers anys a 
entitats i projectes de desenvolupament de països del Tercer Món. 
 
L'esglaonat progressiu fins a arrivar al 0'7% serà el següent: 
 
Any 1995: 0,1 % sobre els ingressos propis consolidats de  
  l'Ajuntament. 
 
Any 1996: 0,3 % 
Any 1997: 0,5 % 
Any 1998: 0,7 % 
 
3.- En cap cas, aquesta aportació significarà reducció de les prestacions i l'assistència 
que es dóna als ciutadans de Manresa que pateixen situacions de pobresa o 
marginació, ni en l'acció preventiva per evitar-les." 
 
A continuació el Secretari llegeix l'esmena, presesentada pel Grup Municipal de l'ENM 
que, transcrita, diu el següent: 
 
"Afegir, com a nous punts de la proposició: 
 
4.- Es procurarà que l'aportació de l'Ajuntament es dirigeixi a projectes on hi participin 
entitats o ciutadans de Manresa i del Bages, sense excloure però altres destinacions. 
 
5.- La concreció dels projectes i accions a què es dediquen aquests diners, serà 
aprovada pel Ple de l'Ajuntament, ja sigui en forma de convenis o transferències." 
 
El Sr. De Puig i Viladrich s'incorpora durant el coneixement d'aquest punt. 
 
El Sr. Perramon i Carrió expressa que en aquests darrers mesos hi ha hagut una 
consciència creixent de la societat, en part per una acció decidida per un conjunt de 
persones i col.lectius en el sentit de reclamar que aquesta aportació pública, apart de 
les aportacions individuals que es facin en el tema del Tercer Món, no és sino un fet 
d'estricta justícia. Per tant, ha de dir també que el seu grup municipal ja va proposar 
una aportació més alta que el que hi havia en aquell moment, que era una aportació 
molt insignificant, que era de l'ordre de 150.000 pessetes, al que seria el fons de 
cooperació amb el Tercer Món i algunes aportacions concretes en alguns projectes 
locals. Creu que és ocasió de plantejar-nos un salt endavant amb aquestes 
aportacions, un salt endavant que en aquests moments per raó de la situació 
econòmica de l'Ajuntament no permet fer un salt directe a la xifra marcada del 0'7% 
amb un cert consens internacional, i, per tant, el que es planteja en aquesta proposta 
és un pas gradual d'aquesta aportació que es planteja per a 1995 del 0'1%, per al 
1996 d'un 0'3%, amb una nova composició municipal, i arribar el 1998 amb el 0'7%. 
Aquest 0'7% que no serà sobre els ingressos previstos perquè, de vegades en 
determinats exercicis o pressupostos hi ha hagut una inflada de les partides o una 
previsió desmesurada dels ingressos, sino dels ingressos estrictament consolidats i 



per tant, de l'últim exercici tancat. Creu que aquests projectes hi haurien de tenir una 
prioritat i totes aquelles accions que es facin des de persones o entitats vinculades a 
Manresa o del Bages, que permet tenir una situació més acostada i per tant seguir-los 
de manera més directa, s'haurien de tractar al Ple Municipal per tal de donar una 
retllevància a aquestes accions a fer per l'Ajuntament, que d'aquí a pot temps ja hi 
destinarà una quantitat de diners important. El Sr. Perramon i Carrió diu que en 
general les persones que s'han bellugat i que han tingut una acció més activa en el 
tema del 0'7% entenen aquesta situació de dificultat econòmica municipal d'ara, i 
entendran la voluntat i el compromís que prengui l'Ajuntament per avançar en aquesta 
direcció. Esperen que tots els grups municipals donin suport a aquesta proposició. 
 
El Sr. Balet i Oller diu que és conscient que hi ha moltes necessitats i de vegades les 
veritats no agraden prou. Avui es troba entre l'espasa i la paret, pel fet que aquí 
representen a tots els ciutadans de Manresa, no solament als que estan avui presents 
al Ple, sino a tots, i als proveïdors que han de cobrar i no cobren, i posarà l'exemple 
d'un senyor que el va anar veure el 30-11-1994 a les 11 del matí perquè havia de 
pagar els jornals de Nadal als seus treballadors i no podia perquè l'Ajuntament li devia 
500.000 pessetes, i li havia fet presentar tres factures perquè sempre s'extraviaven, i al 
final en la darrera factura li van dir que hi carregués 50.000 pessetes més. Al final allò 
es va arreglar i no n'ha sabut més, però quan aquests proveïdors que no cobren, 
vinguin aquí i els hi expliquin que han enviat diners al Tercer Món, de ben segur que 
no els agradarà. Pel que fa a les accions de voluntariat ho troba perfecte i si per cas, 
que es comenci pels signants de la proposta, els quals si voluntàriament volen aportar 
el 0'7% del seu sou, que ho facin , però l'Ajuntament administra els diners de tots, i 
s'ha de ser responsable, aquesta és la diferència entre uns i altres. Vol que tothom 
sàpiga que l'Ajuntament està entrampat i endeutat fins al coll, que es deuen 3.000 
milions de pessetes, els interessos de gairebé un milió de pessetes d'interessos cada 
dia, i es paga tot això perquè s'allarga més el braç que la màniga, però pagarà qui 
vingui al darrera. Si no s'hagués estirat més el braç que la màniga, avui es tindrien 
disponibles 300 milions de pessetes d'interessos, i aquesta és la veritat. La resta és tot 
molt maco, però la pura veritat és aquesta, i d'aquesta ningú no en parla, i després 
quan vindran les ordenances tothom es queixarà del fet que la contribució o el que 
sigui s'apugen massa, però com s'ha de fer sino, i és el que diuen que "un grano no 
hace granero pero ayuda al compañero". Ell no vol pas dir que no s'hagi de donar res 
per al Tercer Món, només fa aquí un crit de seny, i ja és sabut que de vegades el crit 
de seny no agrada prou, com diu el refrany que "qui et vol bé, et farà plorar". De totes 
maneres l'Ajuntament hi destinarà una part, no molta, però sí una part a col.laborar en 
aquesta causa, i recorda que a la ciutat mateix hi ha prou gent que viu llastimosament i 
demana ajuda a l'Ajuntament i que tampoc es pot arribar a tothom. A l'abril del 1991 es 
va donar ajuda per al Kurdistàn, el juliol de 1991 suport als pobles d'Eslovènia, un milió 
per al Tercer Món a compte de les vagues dels treballadors de l'Ajuntament, ajuda a 
Sarajevo a l'any 1992, 500.000 pessetes a la UNESCO el setembre d'aquest any, i 
està d'acord en què la caritat s'ha de fer, però està dient que també li sap greu veure 
tantes necessitats al món i que cada dia hi ha pa llençat pel carrer. 
 
El Sr. Collado i Llort, diu que el GMS ha indicat reiterades vegades que era important 
que l'Ajuntament prengués mesures en el tema de la cooperació al desenvolupament i 
han manifestat propostes concretes cap a aquesta involucració de l'Ajuntament del 
municipi cap a l'aportació d'increment de pressupost cap a la cooperació internacional. 
Aquest és un acte d'estricte solidaritat, no d'estricte caritat i s'ha de pensar que és un 



deure, una obligació en aquests moments, començar amb una partida pressupostària 
que pugui anar per una banda per incrementar progressivament el pressupost destinat 
als projectes de cooperació, i en aquest sentit volen reiterar una altra vegada la seva 
voluntat d'augmentar progressivament els increments pressupostaris fins a arribar al 
0'7%, i també que aquesta voluntat el seu grup l'ha manifestat en una esmena al 
pressupost que tot seguit passaran a discutir, i en aquesta esmena ja plantegen arribar 
al 0'1 % aquest any vinent, i de la qual ja en parlaran en el pressupost. Per tant, queda 
avalada també aquesta postura. Creuen que és un aspecte molt important per la ciutat. 
Estan en una ciutat molt dinàmica en grups i projectes de cooperació, per sort, i s'hi ha 
d'estar al costat. Des de fa força temps aquestes Organitzacions No Governamentals 
(ONG) estan fent tasques de col.laboració i cooperació a nivell internacional. Els 
sembla doncs important, recolzar projectes impulsats per ONG de la nostra ciutat i la 
comarca, i en aquest sentit proposen també que una de les tasques sigui també poder 
recolzar projectes d'educació per al mestissatge i la cooperació de fer incrementar la 
sensibilitat i l'educació en vers la cooperació al desenvolupament. En aquest sentit, 
creuen que seria positiu afegir a la proposta que es fa ara, que ja hi ha una comissió 
de solidaritat que ja està creada a la ciutat i que tingués un paper més protagonista a 
l'hora de fer un seguiment dels projectes que es poguessin desenvolupar i potenciar 
des de l'Ajuntament. Aleshores creuen que l'embrió que existeix de la comissió de 
solidaritat podria ser un primer embrió que podria donar més cos i contingut al 
funcionament i seguiment dels projectes de cooperació que es poguessin empènyer. 
Creuen doncs, que és tasca d'aquest municipi aconseguir incrementar cada any 
aquestes partides pressupostàries, i estan totalment d'acord en aquesta proposta i, 
com ja ha dit abans, el seu grup presenta una esmena al pressupost per començar a 
anar cap aquí, i recolzen l'aspecte de fer una crida als ciutadans que col.laborin en 
accions de voluntariat i econòmicament, perquè creuen que el 0'7% és tasca de tots, i 
tothom n'és responsable. Reiteren una vegada més que això no és una qüestió 
d'estricte caritat com abans s'ha reiterat, sino que creuen que és una qüestió de 
justícia internacional i que els municipis hi tenen cada vegada més a fer i a treballar, 
que és éstar al costat de les ONG que, per sort, aquí hi treballen de fa força temps, i a 
més s'ha de tenir en compte que cada vegada més som en un món interdependent, i 
se n'ha de ser conscient. S'ha de ser més oberts i més disposats a creure que el món 
o bé funciona entre tots, o s'està abocat a anar a dos mons diferents a dues velocitats 
diferents. Manifesten doncs el seu recolzament a aquesta proposició.  
 
La Sra. Riera i Montserrat manifesta que, malgrat ser cert que hi ha moltes necessitats 
a l'Ajuntament, també comparteixen la preocupació per la desigualtat entre els països, 
i han de treballar i ajudar a crear consciència de les necessitats del Tercer Món i de la 
importància de la solidaritat. En aquests moments s'ha de fer un esforç entre tots, i 
l'equip de govern n'és conscient, i ho farà, i veuen bé aquesta proposta en tots els 
seus punts, tant els de la proposta com els dos punts de l'esmena, i també són 
conscients que s'ha de fer de forma progressiva, perquè són molts diners i és un 
esforç que s'ha d'anar assolint mica en mica. Els agradaria que al primer punt, on diu 
que es faci una crida als ciutadans a col.laborar econòmicament o a través d'accions 
de voluntariat, també s'hi pogués afegir "alhora que fomentar la solidaritat amb la gent 
necessitada de casa nostra". Pel que fa a la resta hi estan totalment d'acord, tant amb 
les dues esmenes com en el fet que de la concreció dels projectes, que abans anaven 
a la comissió de govern i allà se'n parlava, passin pel Ple en forma de conveni o 
transferència. Ho votaran tot favorablement. 
 



El Sr. Alcalde pregunta al grup municipal de l'ENM, autor de la proposició, si accepta la 
petita esmena oral proposada per la Sra. Riera, en el sentit d'afegir al primer punt de la 
proposta "i fomentar la solidaritat amb la gent necessitada de casa nostra". 
 
El Sr. Perramon i Carrió diu que per tal d'aconseguir un consens en aquest tema no 
tenen cap problema en acceptar aquesta esmena, perquè no desvirtua en absolut,  
sino que complementa, el que es planteja aquí. I que per al.lusions provinents del 
representant del Partit Popular voldria fer unes observacions, per quant aquest 
respresentant ha fet una apel.lació a la coherència personal, i al respecte li ha dir que 
si ell no fos soci d'una entitat que col.labora al desenvolupament no portaria aquesta 
proposta aquí al Ple, perquè pensa que les coses han de començar per un mateix. 
Una segona qüestió és que l'ENM presenta al pressupost unes esmenes que van en el 
sentit d'augmentar les dotacions de serveis socials, i per tant, són conscients i es 
manifesta en aquesta proposta que aquí hi ha necessitats, que s'han de cobrir i 
augmentar alguns recursos. I també ha de saber el representant del Partit Popular que 
les situacions del Tercer Món són de necessitat extrema i de estricte subsistència. 
Seran projectes concrets i controlables i, per tant, molt acostats aquí, i que les ONG 
són una garantia per saber exactament on van els diners. I pensa que això farà crèixer 
la consciència dels ciutadans, que ja ha crescut molt, però que s'ha d'ampliar. I també 
reitera el que ha expressat de forma clara el Sr. Collado, i que és el fet que no es tracta 
d'un tema de caritat sino de justícia internacional. Hi ha persones, de vegades, que 
encara no són massa conscients d'aquest tema, que diuen que ja hi estan d'acord amb 
aquestes ajudes, però que primer s'ha d'ajudar els d'aquí, però després amb aquestes 
persones, si se'ls demana què fan per la gent d'aquí, surten amb evasives.  
 
La Sra. Riera i Montserrat diu que en el pressupost hi havia una quantitat que no 
arribava al 0'1%, tenien 1.750.000 ptes. Han de fer un increment fins el 0'1 % que és el 
compromís on s'ha arribat, i el que volia deixar clar aquí és d'on es treuran aquests 
diners, és a dir, no es treuran de cap partida de serveis socials ni d'acció ciutadana, 
sino de les despeses diverses d'òrgans de govern, que és la partida 111.0.226. 
 
Sotmesa a votació, la proposició inicial presentada per l'ENM, afegint-hi l'esmena del 
mateix grup proponent, i l'esmena "in voce" efectuada per la Sra. Riera, és aprovada 
per unanimitat dels 24 membres presents i, per tant, es declara acordat: 
  
1.- Que l'Ajuntament de Manresa faci una crida als ciutadans a col.laborar 
econòmicament, o a través d'accions de voluntariat, amb les entitats que porten a 
terme programes d'ajut al desenvolupament al Tercer Món, i fomentar la solidaritat 
amb la gent necessitada de casa nostra. 
 
2.- L'Ajuntament de Manresa farà una aportació creixent, durant els propers anys a 
entitats i projectes de desenvolupament de països del Tercer Món. 
 
L'esglaonat progressiu fins a arrivar al 0'7% serà el següent: 
 
Any 1995: 0,1 % sobre els ingressos propis consolidats de  
  l'Ajuntament. 
 
Any 1996: 0,3 % 
Any 1997: 0,5 % 



Any 1998: 0,7 % 
 
3.- En cap cas, aquesta aportació significarà reducció de les prestacions i l'assistència 
que es dóna als ciutadans de Manresa que pateixen situacions de pobresa o 
marginació, ni en l'acció preventiva per evitar-les. 
 
4.- Es procurarà que l'aportació de l'Ajuntament es dirigeixi a projectes on hi participin 
entitats o ciutadans de Manresa i del Bages, sense excloure però altres destinacions. 
 
5.- La concreció dels projectes i accions a què es dediquen aquests diners, serà 
aprovada pel Ple de l'Ajuntament, ja sigui en forma de convenis o transferències. 
 
3.- PRESIDENCIA 
 
3.1. APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PRESSUPOST GENERAL D'AQUEST 

AJUNTAMENT PER A L'EXERCICI DE 1995, INTEGRAT PEL PRESSUPOST 
D'AQUESTA CORPORACIÓ I EL DE LES SOCIETATS MUNICIPALS AIGÜES 
DE MANRESA, SA I FOMENT DE LA REHABILITACIÓ URBANA DE 
MANRESA, SA 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Havent-se confeccionat per aquesta Alcaldia-Presidència el Pressupost General 
d'aquest Ajuntament per a l'exercici de 1995, i emès l'informe preceptiu per part de la 
Comissió d'Hisenda i la Intervencio, l'Alcalde que subscriu, en acompliment del que 
disposa l'article 149.4) de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les 
Hisendes Locals i article 18 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, l'eleva al Ple de la 
Corporació i proposa l'adopció dels acords següents: 
 
Primer .- Aprovar provisionalment el Pressupost General d'aquest Ajuntament per a 
l'exercici de 1995, integrat pel Pressupost d'aquesta Corporació i el de les societats 
municipals AIGÜES DE MANRESA, S.A. i FOMENT DE LA REHABILITACIÓ 
URBANA DE MANRESA, S.A., el resum dels quals és el següent: 
 
 PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT 
 
 ESTAT D'INGRESSOS 
 
Capítols         Pessetes 
 
A) OPERACIONS CORRENTS 
 
1.- Impostos directes 1.611.590.000 
2.- Impostos indirectes 100.030.000 
3.- Taxes i altes ingressos 885.170.000 
4.- Transferències corrents 1.275.027.249 
5.- Ingressos patrimonials 72.050.000 
 
B) OPERACIONS DE CAPITAL 
 



6.- Alienació d'inversions reals 6.000.000 
7.- Transferències de capital 301.127.215 
8.- Actius financers 1.000.000 
9.- Passius financers 457.848.405 
  ------------ 
 
 TOTAL ESTAT D'INGRESSOS 4.709.842.869 
  ======================================================== 
 
 ESTAT DE DESPESES 
 
 I.- CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 
Capítols Pessetes 
 
A) OPERACIONS CORRENTS 
 
 1.- Despeses de Personal 1.739.264.675 
 2.- Compres de béns corrents i serveis 1.266.341.270 
 3.- Despeses financeres                  313.324.254 
 4.- Transferències corrents 257.887.333 
 
B) OPERACIONS DE CAPITAL 
 
 6.- Inversions reals 683.330.507 
 7.- Transferències de capital 55.000.000 
 8.- Actius financers 1.000.000 
 9.- Passius financers 156.731.649 
  -------------- 
 TOTAL ESTAT DESPESES 4.472.879.688 
  ======================================================= 
 
II.- CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL 
 
Grups Pessetes 
 
1.- Serveis de caràcter general 427.765.439 
2.- Protecció civil i seguretat ciutadana 340.974.359 
3.- Seguretat, protecció i promoció social 746.278.011 
4.- Producció de béns públics de caràcter 
    social. 1.889.506.485 
5.- Producció de béns públics de caràcter 
    econòmic. 258.904.748 
6.- Regulació econòmica de caràcter general 203.572.902 
7.- Regulació econòmica de sectors productius 143.000.000 
9.- Transferències Administracions Públiques 621.841 
0.- Deute Públic 462.255.903 
  ----------- 
 
 TOTAL ESTAT DESPESES 4.472.879.688 
  ========================================================== 



 
 PRESSUPOST DE LA SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL 
 AIGÜES DE MANRESA, S.A. 
 
 
 
I) PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ 
 
 Concepte Milions pessetes 
 
A) DESPESES (Deure)  
  
 Existències 74,00 
 Compres netes 209,44 
 Despeses de Personal 361,20 
 Despeses financeres 31,85 
 Tributs 13,96 
 Treballs i subministraments 108,24 
 Amortitzacions 48,80 
 Benefici d'explotació 28,80 
  ------ 
  TOTAL DEURE..................876,29 
 
 
B) INGRESSOS (HAVER) 
 
 Existències 74,00 
 Vendes netes 738,29 
 Ingressos accessoris a l'explotació 17,00 
 Treballs realitzats per l'empresa pel seu 
 immobilitzat 47,00 
  ------ 
 
  TOTAL HAVER .................876,29 
 
II) PRESSUPOST DE CAPITAL 
 
Concepte Milions de pessetes 
 
A) APLICACIÓ 
 
 Immobilitzat material 75,00 
 Reembargament de préstecs concedits 
 a mig i llarg termini 34,97 
  ------ 
  TOTAL ................. 109,97 
 
B) ORIGEN 
 
 Autofinanciació 77,60 



 Financiació aliena 24,23 
 Fons de maniobra 8,14 
  ------- 
  TOTAL ...................109,97 
 
 
 PRESSUPOST DE LA SOCIETAT ANÒNIMA MUNICIPAL 
 FOMENT DE LA REHABILITACIÓ URBANA 
 DE MANRESA, S.A. 
 
 
CONCEPTE PESSETES 
 
A) DESPESES 
 
Despeses de personal 11.450.000 
Serveis exteriors 2.000.000 
Tributs 615.000 
Inversions 46.900.000 
  ----------- 
TOTAL DESPESES 60.965.000 
 ============================================================ 
 
 
B) INGRESSOS 
 
Administració Pública 60.465.000 
Beneficis procedents de l'immobilitzat 500.000 
  ----------- 
 
TOTAL INGRESSOS 60.965.000 
 ============================================================ 
 
 
Segon.- De conformitat amb allò que disposa l'article 150 de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, i article 20 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, el Pressupost aprovat 
s'exposarà al públic per termini de quinze dies hàbils, als efectes de reclamacions i es 
considerarà definitivament aprovat si a l'acabament del període d'exposició pública no 
s'haguessin presentat reclamacions". 
 
 
 
 
A continuació el Secretari llegeix l'esmena presentada pel Grup Municipal Popular: 
 
"Partides funcional   Concepte 
 
111.0.226 Despeses diverses   Rebaixar 1.000.000 pts. 
111.0.489 Subvencions  "   1.000.000 pts. 
121.0.141 Altre personal  "   5.000.000 pts. 



121.0.220 Material oficina  "   1.000.000 pts. 
121.0.226 Despeses diverses  "   3.000.000 pts. 
432.4.220 Material oficina  "   1.000.000 pts. 
451.2.489 Subvencions  "   2.000.000 pts. 
451.4.489 Subvencions  "   5.000.000 pts. 
452.1.489 Subvencions  "   1.000.000 pts. 
452.5.226  Despeses diverses  "   1.000.000 pts. 
452.5.227 Servei de Festes  "   1.000.000 pts. 
611.0.220 Material Oficina  "   1.000.000 pts. 
611.0.311 Despeses diverses  "   2.000.000 pts. 
   ------------------ 
 
  REBAIXAR TOTAL            25.000.000 pts. 
  
 ========================================= 
 
 
 CONTRAPARTIDA 
 
420.00 Participació tributs Estat 25.000.000 pts." 
 
 
 
A continuació llegeix l'esmena presentada pel Grup Municipal Socialista que, 
transcrita, diu el següent: 
 
 
"Reducció a les següents partides pressupostàries amb les següents quantitats: 
 
111.0.100.00 Retrib.Membres Corpor. 1.000.000 ptes. 
121.0.151 Administració General 375.000 
222.0.151 Seguretat 195.000 
432.1.151 Urbanisme 375.000 
451.4.151 Altres prog. culturals 37.500 
452.1.151 Instal.lacions esportives 45.000 
611.0.151 Administració financera 186.750 
432.3.210 Parcs i Jardins 500.000 
441.0.210 Sanejament 600.000 
511.0.210 Carreteres 1.000.000 
622.3.210 Fires i exposicions 500.000 
121.1.212 Edifici Pl. Major, 1 300.000 
121.2.212 Edifici Pl. Major, 5 300.000 
222.1.212 La Florinda 100.000 
413.2.212 Centr. Medicina Esportiva 50.000 
432.5.212 Conservació Monuments 90.000 
443.0.212 Cementiri  150.000 
451.1.212 Biblioteques i arxius 350.000 
451.2.212 Joventut 135.000 
452.1.212 Instal.Esportives 500.000 
452.2.212 Piscines 230.000 



452.3.212 Centres Cívics 100.000 
452.4.212 Locals de joventut 45.000 
513.1.212 Estació autobusos 180.000 
622.2.212 Mercats 225.000 
121.0.213 Administració General 30.000 
222.4.213 Control de trànsit 300.000 
223.0.213 Prevencions 15.000 
111.0.214 Òrgans de govern 37.500 
121.0.214 Administració General 15.000 
222.0.214 Seguretat 100.000 
511.0.214 Carreteres 250.000 
611.0.214 Administració financera 15.000 
111.0.215 Òrgans de govern 3.750 
121.0.215 Administració general 22.500 
222.0.215 Seguretat 45.000 
432.4.215 Urbanisme 16.500 
611.0.215 Administració financera 16.500 
111.0.216 Òrgans de Govern 7.500 
121.0.216 Administració General 33.000 
111.0.220 Òrgans de Govern 125.000 
121.0.220 Administració General  2.000.000 
222.0.220 Seguretat 100.000 
432.4.220 Urbanisme 1.250.000 
452.1.220 Instal.lacions esportives 15.000 
452.3.220 Centres Cívics 11.250 
513.1.220 Estació Autobusos 15.000 
611.0.220 Administració financera 1.000.000 
111.0.220.01 Òrgans de Govern 60.000 
121.0.220.01 Administració General 200.000 
432.4.220.01 Urbanisme 90.000 
611.0.220.01 Administració Financera 150.000 
111.0.221 Òrgans de Govern 100.000 
121.0.221 Administració General 200.000 
121.1.221 Edifici Plaça Major, 1 1.160.000 
121.2.221 Edifici Plaça Major, 5 425.000 
121.4.221 Altres edificis 1.500.000 
222.0.221 Seguretat 400.000 
452.1.221 Instal. Esportives 750.000 
452.3.221 Centres Cívics 225.000 
453.0.221 Museus 125.000 
513.1.221 Estació autobusos 200.000 
611.0.221 Administració financera 5.000 
432.2.221.00 Enllumenat públic 2.850.000 
111.0.222 Òrgans de govern 55.000 
111.0.223 Òrgans de govern 10.000 
121.0.223 Administració general 25.000 
222.0.223 Seguretat 10.000 
422.8.223 Ensenyament 17.500 
451.1.223 Biblioteques i Arxius 25.000 
452.1.223 Instal. Esportives 25.000 



453.0.223 Museus 25.000 
611.0.223 Administració financera 25.000 
111.0.226 Òrgans de govern 2.750.000 
121.0.226 Administració general 1.000.000 
121.1.226 Edifici Plaça Major, 1 45.000 
121.3.226 Edifici Magatzem 25.000 
121.4.226 Altres Edificis 40.000 
122.0.226 Desp. Serv. Generals 500.000 
222.0.226 Seguretat 120.000 
222.3.226 Defensa passiva 630.000 
413.1.226 Centre Planificació fam. 120.000 
413.2.226 Centre Medicina Esportiva 60.000 
413.4.226 Promoció de la Salut 100.000 
413.5.226 Defensa Medi Ambient 220.000 
432.4.226 Urbanisme 180.000 
443.0.226 Cementiris 20.000 
451.2.226 Jovent/Taller/C.Obert 1.000.000 
451.4.226 Altres Programes Cult. 920.000 
452.1.226 Instal.lacions Esportives 500.000 
452.3.226 Centres Cívics 300.000 
452.5.226  Festes 1.000.000 
453.0.226 Museus 90.000 
463.0.226 Comunicació Social 320.000 
511.0.226 Carreteres 100.000 
513.1.226 Estació Autobusos 30.000 
611.0.226 Administració Financera 650.000 
622.3.226 Fires i exposicions 150.000 
111.0.230 Organs de Govern 250.000 
121.0.230 Administració General 100.000 
111.0.231 Organs de Govern 105.000 
121.0.231 Administració General 105.000 
222.0.231 Seguretat 50.000 
611.0.231 Administració financera 15.000 
111.0.489 Organs de Govern 645.000 
451.2.489 Jovent/Taller/Cent.Obert 2.000.000 
451.4.489 Altres programes cultur. 4.000.000 
452.1.489 Instal.lacions esportives 1.500.000 
111.0.625 Organs de Govern (mobili.) 150.000 
121.0.625 Administració General 395.000 
222.0.625 Seguretat 50.000 
313.0.625 Acció Social 75.000 
322.0.625 Promoció Ocupació 75.000 
413.1.625 Planning 50.000 
413.5.625 Medi Ambient 100.000 
432.1.625 Est. General Urbanisme 50.000 
432.4.625 Urbanisme 75.000 
442.0.625 Neteja Viària 250.000 
451.1.625 Biblioteques i Arxius 65.000 
451.2.625 Joventut 25.000 
451.4.625 Altres Prog.Culturals 35.000 



452.3.625 Centres Cívics 65.000 
453.0.625 Museus 65.000 
511.0.625 Pl. Porxada 200.000 
611.0.625 Administració Financera 250.000 
 
Increment a les següents partides pressupostàries amb les següents quantitats: 
 
313.1.480.00 Ajuda al Tercer Món 650.000 
 
La suma de les reduccions i augment d'assignació a les partides pressupostàries 
s'imputaran a la Partida 917.917.01 quedant la mateixa amb la següent reducció: 
 
917.917.01 reducció en 42.615.250 pessetes." 
 
 
 
A continuació el Secretari llegeix l'esmena presentada pel Grup Municipal de l'ENM 
que, transcrita, diu el següent: 
 
Pressupost de despeses 
 
Partida  Augmentar  Disminuir 
------------------------------------------------------------------------------ 
111.0.100.00 Retribució regidors ded.exclusiva  2.000.000 111.0.100.01
111.0.226 Despeses diverses òrgans de govern  4.000.000 
111.0.489 Transferències òrgans de govern  1.000.000 
121.0.220 Material oficina adm. general  1.500.000 
121.0.226 Despeses diverses adm. general  2.000.000 
121.1.632 Inversions reposició casa consistorial  3.500.000 
313.0.480 Ajudes individualitzades 500.000   
 (destinades a beques per llibres a famílies amb 
 dificultats econòmiques). 
313.1.480.02 Ajuda al Tercer Món (nova) 2.400.000 
431.0.440 Aportació a Societat Municipal 
 Rehabilitació 10.000.000 
431.0.740 Aportació a Societat Municipal 
 Rehabilitació 10.000.000 
432.1.600 Inversió en terrenys i enderrocs  10.000.000 
432.1.624 Material transport manteniment    2.700.000 
432.4.220 Material oficina urbanisme       500.000 
451.2.226 Despeses diverses joventut    2.000.000 
451.2.489 Transferències joventut    2.000.000 
451.4.226 Despeses diverses cultura    1.000.000 
451.4.489 Transferències cultura    3.000.000 
622.3.226 Despeses diverses regulació comercial       500.000 
751.0.226 Despeses diverses turisme    2.000.000 
 
 
 
Pressupost d'ingressos 
 
Partida                            Augmentar Disminuir 
----------------------------------------------------------- 
420.00 Aportació Estat (Fons cooperació)  9.100.000 
917.01 Préstecs  6.200.000" 
 



 
El Sr. Sala i Rovira intervé manifestant que enguany presenten per a 1995, uns 
pressupostos que en els darrers exercicis i vol dir 5 anys enrera, que treient les 
obligacions que després hi ha de compensacions del dèficit de 1993 per LLei, etc, i 
treient tots aquests complements, en principi es tancaria la proposta amb un superàvit 
de 20 milions de pessetes. Després s'hi han d'afegir les compensacions del dèficit de 
1993 i amb la circumstància que es produeixen unes incorporacions de préstecs i la 
incorporació d'un petit diferencial en una partida pressupostària concreta. El pressu-
post, com a tal, és un pressupost amb xifres de contenció, que respecte a l'exercici 
anterior (1994) té una disminució del 1'3% i estan parlant de 58'8 milions de pessetes. I 
té aquesta disminució degut a un seguit de circumstàncies que es produeixen en 
diferents partides que composen el pressupost i que tot seguit entraran a analitzar 
d'una forma global i ràpida i amb posterioritat amb una mica més de detall aquelles 
que ho requereixin.  
En aquest sentit expressa que la càrrega financera, que és una de les que permetrà 
durant l'exercici de 1995 un estalvi important, i que comporta el reequilibri de la resta 
del pressupost, té una disminució del 30'6 % i estan parlant de 207'6 milions de 
pessetes. Això es distribueix en la part que correspon a interessos financers i la part 
que correspon a principal. Per la part que correspon a interessos la disminució és del 
12%, i això són 43 milions de pessetes i per la part que correspon a la devolució de 
principal són 164'7 milions, és a dir, un 51%. Després analitzarà la pregunta clau "i que 
passarà en els propers exercicis tenint en compte la refinanciació que va portar a 
terme aquest Ajuntament el passat 1993, i el present 1994."  
En el capítol I, que fa referència al tema de nòmina diu  que la qüestió de personal té 
un increment respecte a l'any 1994 de 54'8 milions de pessetes, i se situarien a un 
3'25% d'increment. Ara bé, si tant del 1994 com del 1995 d'aquest capítol primer, se'n 
treuen el que se'n diuen càrregues socials i assistencials, aleshores l'increment que 
queda en el 1995 respecte al 1994 se situa en un 1'3%, i sempre està fent referència al 
pressupost aprovat l'any 1994 (l'inicial) amb el projecte de pressupost de l'any 1995. L' 
important increment que té la Seguretat Social respecte a l'any anterior i que fa que en 
aquest joc de comparacions es passi del 3'25% a nivell general del capítol 1, a l'1'73% 
treient les càrregues socials, és degut a què quan els funcionaris que estaven a la 
Munpal a mitjans de 1993 es van passar al règim general de la Seguretat Social, hi 
havia una clàusula que deia que a partir de l'1 de juliol de 1996 i durant 8 anys, la 
quota patronal tindria un recàrrec d'un 8'4 % aproximadament, la qual cosa en termes 
globals per a l'Ajuntament de Manresa representen 60 milions més de cost de la 
Seguretat Social a l'any, i com que a l'any 1995 només repercutirà en sis mesos de l'1 
de juliol al 31 de desembre, aquest increment són 30 milions de pessetes. A nivell 
general també, diu que en el capítol II (béns i serveis) l'increment que es produeix 
aquest any és d'un 1'9%. I estan parlant d'uns increments molt minsos, malgrat en 
alguns casos es parla de 23 milions de pessetes, però quan s'analitza amb 
posterioritat el contingut es veu que ha representat un molt fort estalvi en la major part 
de partides pressupostàries del capítol II. I això perquè en el capítol II s'hi inclouen tots 
aquells contractes de serveis donats a tercers i que lògicament, tenen unes formes 
polinòmiques d'actualització que s'apliquen segons acord de Ple de quan van ser 
aprovades i que aquests increments han estat o estan en la major part de casos per 
sobre d'aquest 1'9% que comentava fa un moment. Baixant un graó més d'anàlisi, pot 
dir que el tema d'inversions respecte l'any anterior té un increment del 0'51%, és a dir, 
mantenint la línia d'inversions respecte l'any anterior. Pel que fa a les subvencions diu 
el Sr. Sala que si comparen el pressupost inicial de l'any passat amb el pressupost 



inicial de 1995 tindrien un increment de 27 milions de pessetes, que això seria un 
11'6%. Però si es tenen en compte els canvis de partida que hi ha hagut durant el 
1994, i es compara el pressupost de 1994 amb els canvis de partida incorporats amb 
aquest pressupost previst per a 1995, aleshores la diferència seria de 2 milions de 
pessetes, i es bellugarien en un increment del 0'8%. Analitzant el creixement dels 
capítols de l'I al IV, poden veure, com a xifra global, que l'increment del 1995 respecte 
el 1994 seria tan sols de l'1'78%, que és un increment molt moderat i ajustat a les 
necessitats de l'Ajuntament, i tenint en compte que l'esforç que una vegada més es 
porta a terme és un esforç per aconseguir l'equilibri entre les moltes mancances que té 
la ciutat a nivell econòmic-financer i les necessitats de servei a fi i efecte de mantenir 
aquest equilibri perquè el mateix pugui subsistir en un sistema funcional corrent. Si es 
passa a analitzar el tema d'ingressos, es pot detectar en els darrers exercicis que 
algunes partides, tenen fins i tot decrements respecte situacions anteriors, i tenen 
decrements perquè es van introduir algunes esmenes en el Ple de les Ordenances 
Fiscals per tal de millorar temes de tipus empresarial, que fan que algunes situacions 
puntuals tinguin uns certs nivells de decreixements. De totes formes, i a nivell general i 
fent un repàs dels grans capítols d'ingressos, poden dir que en l'apartat dels impostos 
directes per a l'any 1995, el 34'22% dels ingressos provenen estrictament d'impostos 
directes, i que com tothom sap són l'IBI, l'Impost de Vehicles, Plusvàlues i l'IAE. En els 
impostos indirectes, es té una participació en els ingressos municipals del 2'12% i en 
aquest cas i ubiquen l'ICIO. En taxes i d'altres ingressos tenen una previsió del 18'79% 
i en aquest cas se situarien en 885 milions de pessetes. Dins d'aquests, els més 
destacables serien el de recollida de deixalles, amb una previsió de 250 milions de 
pessetes per al 1995; contribucions especials, 126 milions de pessetes, i així tot un 
reguitzell de taxes que té l'Ajuntament de Manresa. En el tema de transferències 
corrents que són aquells diners que vénen tipus-subvenció d'altres ens públics, hi ha 
una aportació del 27% als ingressos municipals, i la part més important seria el Fons 
Nacional en 1.097 milions, la Generalitat amb 120 milions i d'altres de menor quantia. 
En ingressos patrimonials hi ha una aportació de l'1'5 %. En transferències de capital 
hi ha una aportació del 6'39%, i en passius financers, una aportació del 9'72%. Això, 
en conjunt, fa un pressupost d'ingressos de 4.709 milions de pessetes. La diferència 
que hi ha entre el pressupost d'ingressos i el de despeses, és de 236 milions de 
pessetes, que és la xifra que es va incorporar com a dèficit l'exercici de 1993. 
D'aquests 236 milions, n'hi ha una part, de la qual es proposa la seva incorporació com 
a préstec (168 milions) i de la resta, n'hi ha una part que queda compensada 
automàticament amb aquell superàvit esmentat al principi, i queden 48 milions de 
pessetes que s'han hagut de compensar dins el pressupost d'ingressos per tenir 
l'equilibri que ha de tenir el pressupost municipal.  
Pel que fa a les despeses, el Sr. Sala expressa que en serveis de caràcter general, 
que són òrgans de govern i l'administració general, capítol I, l'increment pressupostari 
està xifrat en l'1'69%. En el capítol II, protecció Civil i Seguretat Ciutadana, l'increment 
és d'un 6'25%, amb seguretat i promoció social, hi ha un increment del 11'42%, en 
produccions, béns públics i caràcter social. Hi ha un decrement, en el capítol IV, del 
4'20%, i que és degut en gran part, a xifres d'inversions que no apareixen l'any 1995, 
però que sí que hi eren l'any 1994, i que fan que a nivell de pessetes, hi hagi una 
disminució important. El capítol V, que és producció de béns públics de caràcter 
econòmic, experimenta un decrement d'un 26% i estarien parlant també d'una qüestió 
d'inversions. Pel que fa referència a regulació econòmica, financera i comercial, hi ha 
un increment del 25'41%, i que aquí hi juga a la contra el tema de les inversions,(pel 
tema de les futures càmeres del mercat de Puigmercadal i altres que no hi havia en 



exercicis anteriors). Per últim quedaria la regulació econòmica de sectors productius 
que té un increment molt fort i que són les ajudes de cara al centre de serveis i creació 
d'empreses que, en principi lligarien amb el projecte d'inversions dels ajuts del fons 
comunitari, i després hi ha transferències a altres administracions públiques amb un 
increment molt petit d'un 5%, concretament a la barriada de Manresa que hi ha a tocar 
el Pont de Vilomara. 
En el Pla d'Inversions, hi ha un petit increment respecte l'any anterior d'uns 3'5 milions, 
i se situen en 683 milions de pessetes, dels quals un 35% ve finançat pel Banc de 
Crèdit Local i després hi ha d'altres participacions d'altres ens, i una col.laboració 
important de la Comunitat Europea que estaria per sobre del 12%. Els projectes més 
importants en el pressupost són el tram segon del carrer Carrasco i Formiguera, amb 
un import de 75 milions, les urbanitzacions del sector del carrer del Sòl, Bon Succés i 
Comtessa Ermessenda, amb 25 milions de pessetes cadascún, els plans de foment de 
l'economia amb 139 milions de pessetes, i aquí s'hi incorpora una partida nova de 80 
milions per a l'any que ve, i 59 milions de pessetes que provenen de la concessió de 
les ajudes de l'any 1994 que no havien estat incorporades al pressupost per problemes 
de calendari. Continua dient el Sr. Sala que hi ha també la pista polisportiva de la 
Balconada, amb col.laboracions importants de la Generalitat de Catalunya i d'Adigsa, 
la construcció de noves cambres frigorífiques al mercat de Puigmercadal, per import 
de 35 milions de pessetes, els plans ocupacionals amb 115 milions de pessetes i les 
col.laboracions d'altres administracions, l'edifici de la Florinda, amb noves inversions 
per import de 16.900.000 pessetes, el plurianual del Casino que va deixar pendent per 
al pressupost de 1995 49.600.000 ptes, i per últim hi hauria l'acondiciament dels 
vestidors del camp d'esports del Xup per import de 12 milions de pessetes, també amb 
col.laboracions de la Generalitat i Adigsa. Pel que fa al tema informàtic, que és un 
capítol específic d'inversions, i en el qual aquest ajuntament manté d'una forma 
puntera la seva actualització, hi destina 13.025.000 pessetes que representa una 
disminució respecte a l'any anterior d'un 14'6%, i s'estaria 2.225.000 ptes. per sota de 
la inversió feta el 1994. Aquí es persegueix l'actualització constant del software, per un 
cantó, i anar adquirint de mica en mica els PC suficients com perquè els llocs de treball 
que requereixen connexió informàtica tinguin el seu propi lloc de treball informàtic. 
Estan a prop de conseguir el 100% en aquesta xifra i creu que en el proper o en els 
dos propers anys, entre el 1996 i el 1997 arribaran a aconseguir el que és òptim per a 
l'Ajuntament de Manresa. Es a dir, no tenir llocs compartits, perquè resta eficàcia en el 
normal funcionament dels llocs de treball que requereixen una constant connexió 
informàtica. Aprofundint una mica més en el capítol de personal, diu d'una forma 
general, que s'ha aconseguit absorbir els increments pactats en conveni, a base d'una 
compensació, tal i com es va dir en el Ple de fa dos exercicis,  quan es va portar el 
pressupost de l'any 1993, i es deia que s'havia d'arribar a conseguir una restructuració 
de la plantilla i una redefinició i redistribució dels recursos humans, a fi i efecte d'anar-
los optimitzant any rera any, perquè si no es podien tenir problemes de funcionament, 
pel que fa a funcionalitat econòmica futura. Aquesta gestió que fa dos anys es va 
endegar de forma ferma, ha aconseguit passar en dos anys, d'una plantilla de 508 
llocs de treball, a una plantilla de 489 llocs. Lògicament ha permès el fet que s'hagin 
pogut assolir els increments pactats en conveni i que de forma conjunta no hagi 
representat més d'un 3'25% d'increment de cost general, en el capítol I, respecte a 
l'exercici anterior. Fent una mica d'anàlisi del tema financer, diu que se situen en un 
punt que fa un parell d'exercicis semblava impossible d'assolir, però que les gestions 
portades a terme han permès resituar una situació problemàtica a una altra situació en 
la qual el rellançament és molt proper. Es tancarà l'exercici de 1994 amb un deute 



pendent d'amortitzar, de 2.816 milions de pessetes. Recorda que quan es va presentar 
el pressupost de 1994, ja es va dir que en el tancament del 1994 s'estaria per sota dels 
2.900 milions de pessetes. Sí que és cert que s'han produït uns fets pels quals han 
estat treballant, i que han millorat la situació financera. I s'està referint bàsicament al 
tema de l'amortització del 50% dels préstecs de finançament del palau firal. Ara bé, és 
important analitzar quina serà o com es pot situar el tema de l'endeutament en els 
propers exercicis. Com es veu en la memòria, la situació no pot ser millor en aquests 
moments, perquè es preveu per a l'any que ve un 12'50% aproximadament de 
coeficient d'endeutament, i també han de dir que aquí hi té un pes específic el 
refinançament portat a terme. L'equip de govern ha fet un estudi que arriba fins l'any 
1998, en el qual han previst la incorporació cada any d'una xifra que estaria entre els 
250 i 280 milions de nou endeutament, i anar retornant el que pertoqui, però incorporar 
entre 250 i 280 milions com a base de l'estudi que s'ha portat a terme, i aleshores anar 
situant aquest coeficient, o càrrega financera, en els exercicis de 1996, 1997 i 1998. 
També ho han fet preveient uns increments dels interessos financers fins a un màxim 
d'un punt i mig per sobre de la situació actual (finals de desembre de 1994). I tenint en 
compte aquests increments i tenint en compte també un pressupost liquidat 
d'ingressos que anualment s'incrementi amb un 5% de promig, el que es pot afirmar és 
que per a l'any 1998, el coeficient d'endeutament estaria situat entre el 14'5% i el 15%, 
i estarien retornant tots els préstecs que actualment estan en fase de carència i que 
s'han refinançat. Això, és important de comentar perquè ha de donar una mena de 
tranquil.litat, i convenciment en el fet que, en el futur proper, encara que hi hagi 2.800 
milions d'endeutament, l'Ajuntament de Manresa continuarà tenint en els propers 
exercicis capacitat per portar a terme un pla d'inversions. Com a temes puntuals, 
s'hauria de dir que no s'ha incorporat, perquè no ha sortit publicada, l'aportació del 
Fons Català, i perquè d'altre banda, no se sap encara el criteri de distribució que 
seguirà. L'equip de govern fa una aproximació de la xifra que pertocarà a l'Ajuntament 
al voltant d'uns 40 milions de pessetes, i que la peça clau per saber l'import serà de 
quina manera entra Barcelona capital en aquesta distribució. Aquests 40 milions no 
estan incorporats en el pressupost de 1995, és a dir, que quan realment això es 
produeixi, sigui quin sigui l'import, serà una millora que ajudarà a compensar dèficits 
d'exercicis anteriors. El Sr. Sala diu que agafant el fil del fet que en el capítol II es 
produeix un increment de l'1'9% i que això realment és un increment petit, voldria 
esmentar la relació de treballs realitzats per altres empreses, i que són les concessions 
a tercers. L'any 1994 han representat una despesa de 676 milions de pessetes, i que 
per a l'any 1995, si bé és cert que se n'incorporen un parell que ja comentarà més 
endavant, aquests mateixos capítols, passen de 676 a 733'7 milions de pessetes. Es a 
dir, un increment de 57'68 milions que representa el 8'53%. Malgrat això, l'increment 
global del capítol II està situat en un 1'9%. El perquè d'aquest increment tant fort és 
bàsicament per 4 raons: la incorporació d'un contracte de manteniment exterior per a 
tota la qüestió de calderes en tots els edificis municipals (2.600.000 ptes), el mateix 
concepte però amb la prevenció contra incendis        (2.300.000), el fort increment de 
la neteja viària que ja va comentar en el seu moment i que té la seva compensació en 
els ingressos, però que representa un 7% i en aquest cas, malgrat sigui per sota del 
8'53 %, en pessetes, són 27 milions de pessetes més, i, per últim hi hauria un tema, 
que està en estudi, però que d'una forma preventiva l'han incorporat al pressupost de 
1995, i és el fet que de tots els contractes exteriors de neteja d'edificis municipals 
s'acabava la concessió a finals de 1994, i que per mitjà d'una assistència tècnica s'ha 
prorrogat fins el 31 de març de 1995, i han d'estar adjudicats aleshores. En aquest 
tema hi han treballat molt i hi estan treballant molt a fons perquè la xifra que inicialment 



sortia de 130 milions de pessetes (incorporada en aquest pressupost) els sembla molt 
alta i entenen que d'aquest estudi que s'està portant a terme, una part més o menys 
significativa d'aquests 120 milions de pessetes podran ser reconduïts, i ajudarien a 
millorar el resultat del pressupost de 1995. També es pot observar al pressupost la 
partida de subvencions, concretament la destinada a transport públic (empresa 
Castellà), que respecte a l'any anterior té una devallada important perquè es va 
estudiar la fórmula amb què estava la concessió i, d'acord amb uns estudis que es van 
portar a terme amb vehicles similars que efectuen el servei a Bèlgica, i per mitjà d'uns 
informes tècnics que van enviar la casa que construeix els autocars de Bèlgica, i tenint 
en compte la legislació que existeix a Bèlgica per a amortitzacions respecte aquest 
tipus d'autocars. Tot això ha permès a l'equip de govern fer un estudi que, 
properament portaran a aprovació al Ple, i que contempla la ampliació de la vida útil 
dels autocars, de 10 a 15 anys, lògicament amb les certificacions tècniques que cal, ja 
que no és un problema d'ajustar el pressupost, sino de treure el màxim rendiment 
d'una inversió que, malgrat l'hagi fet un tercer, és a càrrec municipal. I que aquest ajust 
de les amortitzacions per als anys de vida que quedaven, ampliant-lo a 15 anys, 
permet un rebaix que està al voltant dels 9 milions de pessetes, i que aquests sí que 
estan incorporats al pressupost d'aquest any. 
El Sr. Sala i Rovira expressa finalment que també a nivell molt general, vol fer un 
comentari respecte als dos pressupostos que, juntament amb el pressupost municipal 
es porten avui a discussió i aprovació, i que són el de "AIgües de Manresa, SA" i el de 
la "Societat Anònima de Rehabilitació". Pel que fa al pressupost d'Aigües de Manresa 
diu que hi ha dues dades importants, una que fa referència a la xifra d'activitat i l'altra 
que fa referència al pla d'inversions. Respecte a la xifra d'activitat els 802 milions de 
pessetes que es preveuen en els ingressos totals, creu que és una xifra d'una empresa 
d'una certa volada, (a partir dels mil milions ja es parla d'empreses grans), i s'està 
sobre els 800 milions de pessetes, i el pla d'inversions ha de ser viu constantment, 
perquè les empreses de serveis no poden perdre el ritme en cap moment, i contempla 
un import de 75 milions de pessetes, i en el qual el tema de l'autofinançament l'ajuda 
d'una manera important. Hi ha la incorporació d'un petit préstec i també la devolució 
d'un altre préstec que a grans números ve a ser del 50% de la xifra que s'amortitza (es 
demanen 24 milions i se'n tornen entre 10 i 11). El resultat previst és un resultat amb 
benefici que esperen que ajudi a l'autofinançament i a un menor endeutament en el 
futur.  
Pel que fa a Fòrum, la societat anònima de rehabilitació, diu que aquest és el primer 
pressupost amb un cert cos, i està xifrat en 60.965.000 pessetes, i que una part 
important del qual, té com a destí l'adquisició de terrenys, d'edificis i la indemnització i 
enderroc dels edificis que s'hagin adquirit, si encara té llogaters. Es un pressupost que, 
entenen, que en principi ha de ser suficient. Parteixen una mica de la manca de 
rodatge, ja que l'any passat va ser la posta en marxa a partir del mes de març, i ara 
s'està entrant ja en projectes concrets i en actuacions puntuals que, de l'evolució 
d'aquestes es veurà la bondat d'aquest pressupost per a 1995.  
El Sr. Sala i Rovira diu que quan abans han parlat del pressupost d'inversions han fet 
referència a les inversions que porta a terme l'Ajuntament de Manresa, però en les de 
transferències de capital hi ha una xifra de 50 milions de ptes. que l'Ajuntament de 
Manresa proposa donar-la a la SA de Rehabilitació per la gestió de la pròpia SA, i 
també, en el capítol IV en subvencions, hi ha també una aportació de 10 milions de 
pessetes més, per les despeses ordinàries, amb la qual cosa l'aportació de 
l'Ajuntament de Manresa, és de 60 milions de pessetes per a 1995. Aquests 60 milions 
poden venir, a més a més, recolzats si és necessari, pels 30 milions que té 



l'Ajuntament de Manresa per compra de terrenys i enderrocs. Entre els uns i els altres, 
l'Ajuntament posa 90 milions en funcionament per a l'exercici de 1995. 
 
El Sr. Balet i Oller intervé manifestant que aquest pressupost és més afinat que els 
anteriors. Les partides que li han semblat que s'han de frenar ja són les que es 
contenen en la seva esmena. No ha rebaixat gaire, respecte a d'altres anys, perquè ha 
vist que aquest pressupost és més acurat, i no es pot demanar gran cosa més. El que 
més el preocupa són els deutes, i ja sap que no es pot demanar que l'Ajuntament no 
faci res, però amb tot i això, els crèdits que suposaran les inversions que aquí es 
proposen pujarà 289 milions en crèdits. De fet, tot es necessari i no sap d'on retallar 
diners, i en tot cas, dins la proposta que fa, donarà el pressupost per bo, ja que el veu 
més ajustat. De tota manera vol fer ressaltar que a dins dels seus números tal i com 
els ha calculat, els crèdits a 31 de desembre de 1994 seran de 2.816 milions, però a 
l'any 1995, pujarà 3.274 milions, i amb uns interessos a pagar de 265.524.254 ptes. 
Aquests són els números que li surten, però com que tampoc vol paralitzar la ciutat, ha 
retallat aquest pressupost en la mesura que li ha semblat. Esmenta les xifres aquestes 
per recordar el fet de tenir seny, de no estirar més el braç que la màniga.  
 
El Sr. Perramon i Carrió expressa que el grup de l'ENM considera aquest pressupost 
més ajustat que el d'anys anteriors. En principi, és creïble en els ingressos, i diu això 
perquè l'equip de govern havia portat aquí pressupostos que eren una autèntica 
al.lucinació en la previsió d'ingressos, perquè depassaven en diversos centenars de 
milions de pessetes, el que era realment previsible de recaptar. També veu que és un 
pressupost força ajustat en les despeses, tot i essent similar al de l'any passat, però 
que fins i tot s'han incorporat algunes reduccions, i una part coincideix amb esmenes 
que havia presentat l'ENM, que en aquell moment no van ser acceptades i que ara han 
estat incorporades en l'exercici de 1995. La baixada molt important de les amortitza-
cions, per efecte dels dos anys de carència dels crèdits, i el fet que els interessos 
també hagin baixat, ha estat una ajuda importantíssima per intentar quadrar aquest 
pressupost. Cal dir també que s'ha plantejat una major dotació a la Societat de 
Rehabilitació, i que s'ho creuen perquè el seu grup també el considera un objectiu 
prioritari. També els sembla que si el pressupost de la societat es queda en 60 milions 
difícilment podrà fer obres, és a dir, podrà projectar, comprar, però no fer obres, i per 
això creuen que la xifra hauria d'anar cap els 100 milions de pessetes. Plantegen a 
través de dos temes diferents, incrementar les partides en 10 milions, una que fa 
referència a la part d'ingressos més de tipus de transferències i una part més 
relacionada amb les inversions de la societat de rehabilitació, i per tant, augmentar en 
20 milions l'aportació de l'Ajuntament a aquesta societat. En aquest sentit expressa 
que possiblement del pressupost de 1994 no s'esgotaran les partides de compra de 
terrenys i d'enderroc, i pel que li sembla saber hi haurà a finals d'any un ple 
extraordinari, per tant, pregunta al Sr. Sala si es plantejarà un canvi de partides en 
aquest proper Ple, de cara a fer dotació a la societat de rehabilitació, o de quina 
manera s'intentarà aprofitar aquest romanent del que seria aquesta partida d'inversions 
de l'any 1994 per a dedicar-ho a rehabilitació, i amb la qual cosa ja se situarien molt 
acostats als 100 milions de pessetes. Aquesta és una qüestió que deixa oberta a la 
resposta del Sr. Sala. Una altra línia d'esmenes va relacionada amb el tema de 
despeses de caràcter solidari, i en aquest sentit plantegen una part una mica més alta 
d'ajuts al tercer món de la que planteja l'equip de govern, i que són uns 2.400.000 ptes, 
i també dotació de cara a serveis socials, perquè creen una partida específica amb 
una dotació específica i no disminueixen una de les partides on estava inclòs això, 



aleshores, entre l'increment que plantegen de 500.000 pessetes destinades a beques 
de llibres per famílies amb necessitats econòmiques, i entre el fet que no es retreuen 
aquests diners, plantegen un augment en temes de serveis socials de l'ordre dels 2'5 
milions de pessetes. Una altra línia d'esmenes va en el sentit de disminuir despeses 
diverses, en especial algunes que fan referència a òrgans de govern i d'altres de 
caràcter estrictament intern i que pensen que es poden ajustar més. Un dels temes 
que modifiquen és la qüestió de sous amb dedicació exclusiva, ja que pensen que en 
el proper equip de govern hi ha d'haver menys regidors a plena dedicació, i per tant, 
fan una disminució d'aquesta partida. La resta són partides menors relacionades amb 
despeses de tipus general. Pel que fa a les inversions, en general, les que hi van són 
necessàries per la ciutat. El seu grup planteja dues coses pel que fa a inversions, una 
de reposició o acondicionament d'uns espais a la Casa Consistorial que puja 3'5 
milions de pessetes, i l'altre, l'adquisició d'un vehicle de manteniment, que puja 2'7 
milions , i que el seu grup fa l'esmena treient-los de les inversions, però han de dir que 
coincideixen en general amb les inversions que s'han de fer a la societat de 
rehabilitació, casino, florinda, carrer Carrasco i Formiguera, en els temes de promoció 
econòmica i plans d'ocupació també coincidirien, tot i que demanen al Sr. Sala que 
expliqui aquest import de la partida de promoció econòmica, que correspon en part a 
aportacions de la Unió Europea i en part a aportacions municipals, quins programes 
s'hi inclouen. No sap si això ja podria substituir en part la pregunta que han plantejat en 
l'apartat de preguntes referent a aquestes aportacions. Una altra qüestió que els 
sembla interessant és la del magatzem municipal, perquè racionalitzarà l'organització 
dels temes de manteniment. També determinades instal.lacions esportives i inversions 
a les escoles que veuen amb satisfacció. També veuen amb satifacció l'aportació de la 
Generalitat a determinades obres en escoles de primària. Amb tot, queden fora temes 
que potser haurien de tenir recursos, com alguna acció de semaforització al carrer St. 
Cristòfol, que planteja dificultats importants un cop s'ha fet l'obertura d'aquest carrer; el 
tema del sector de sota la Reforma, i que possiblement amb el tancament de 
l'aparcament de la Seu, possiblement s'hauria de fer una actuació per habilitar-lo de 
cara a aparcament; el de la Plaça de la Immaculada que és un punt del barri antic de 
Manresa que té un aspecte deplorable; el tema de l'Avinguda de Juncadella i per tant, 
tots els accessos de l'eix, en una part dels quals és possible que hi actuï la Generalitat, 
però en una part hi haurà d'actuar l'Ajuntament, i possiblement l'eix començarà a 
funcionar dins el 1996, i per tant potser s'arribarà tard a fer això; el tema de començar 
a fer accions de condicionament al Parc de Puigberenguer, de cara a un ús més 
extens en el futur. Són qüestions importants per a la ciutat, en algunes de les quals 
potser s'hi pot actuar des de partides tipus calaix de sastre que hi ha en aquests 
moments. Per tant, és evident que no es cobreixen les necessitats ni tan sols més 
immediates d'inversió a la ciutat i en queden moltes altres per cobrir. Vol fer referència 
al dèficit total, que en aquests moments està per sobre dels mil milions de pessetes, i 
que si no es cobren els 200 milions que hi ha pendents de l'Incasol, de la Guàrdia Civil 
i de diversos departaments de la Generalitat, faria que el pressupost passés per sobre 
dels 1200 milions de pessetes, i que costarà força de recuperar. En aquest moment, 
es planteja que de cara al proper mandat i, per tant, passat el mes de juny d'aquest 
any, es faci el crèdit de 169 milions de pessetes per finançar una part del dèficit. La 
previsió del seu grup els fa considerar que el pressupost de 1994 possiblement hi 
haurà superàvit, i podria estar per sobre dels 150 milions de pessetes, segons la 
previsió del seu grup, però amb tot i això, se situarien dins el segon semestre de l'any 
1995, encara amb un dèficit de més de 650 milions de pessetes i, per tant, costarà 
pràcticament tot el proper mandat solucionar el tema del dèficit. Es una llosa molt 



pesada que el govern del Sr. Sanclimens deixa a qui governi de nou la ciutat i és un 
tema que hipotecarà força actuacions municipals, i ja diu que no li preocupa tant 
especialment tot el que fa referència a l'endeutament (crèdits), sino al problema més 
important que té l'Ajuntament que és el dèficit. 
Les esmenes que ha presentat el seu grup fan referència al pressupost de 
l'Ajuntament i si s'aprovessin aquestes esmenes, implicaria que ara, o més endavant, 
s'hauria de modificar el pressupost de la societat de rehabilitació Fòrum, per tal 
d'incorporar-hi aquestes aportacions addicionals. No tenen cap inconvenient, si es 
plantegés una votació separada, en votar favorablement el pressupost d'Aigües de 
Manresa, SA , perquè els sembla un pressupost adequat a les necessitats de la ciutat. 
Si l'esmena del seu grup no és acceptada, la votació del seu grup seria negativa al 
pressupost municipal. 
 
 
El Sr. Alcalde intervé dient al Sr. Perramon que el deute és el deute, però tampoc serà 
cap llosa, ja que també el seu equip de govern en va trobar de deute. Li recorda que 
amb una sola de les administracions que van trobar, ja sobrepassava els 1000 milions. 
I a més, aquest deute hi és per actuacions a la ciutat, i, si es tornés a presentar i tornés 
a guanyar no li sabria gens de greu d'agafar aquest deute, tirar endavant, i fer més 
actuacions per la ciutat. A més s'ha iniciat ja el camí bo, i tant de bo molts ajuntaments 
poguessin plorar amb els ulls dels de l'Ajuntament de Manresa. 
 
El Sr. Perramon i Carrió diu que el deute que té l'Ajuntament, que és important el que 
té, al seu grup no li preocupa tant com el tema del dèficit, ja que el deute es pot 
remuntar, ara bé, el dèficit no. S'adreça a l'Alcalde i diu que només pensi per un 
moment si la contenció de despesa que es planteja per a 1995 s'hagués fet en el 
moment que va sortir el primer dèficit de 300 milions de pessetes, tot i que ja sap que 
una part de contenció se'n va pel tema de les amortitzacions, però en el moment que 
va sortir el llum vermell d'alarma dels 300 milions de dèficit, el que no podia ser de cap 
manera, és que l'any a sobre n'hi hagués 500. Això és claríssim, i el problema és que 
una bona part del dèficit va anar en temes de despesa corrent, malgrat es fessin 
algunes coses que eren, de fet, inversió, com manteniment de carrers, però amb tot, 
amb la despesa corrent eren uns moments d'alegria econòmica i no es va ajustar prou 
bé. Això, es vulgui o no, serà una pesada càrrega sobre el proper Ajuntament.  
 
El Sr. Alcalde diu que es referia al dèficit i no al deute, perquè tal i com ha dit el Sr. 
Sala, l'endeutament ve a donar un 12'74%, possiblement el més baix que hi ha en els 
ajuntaments de Catalunya, i quan el seu equip de govern va entrar, el deute es trobava 
al 16'2%, vol dir que en aquest aspecte no hi ha cap problema. 
 
El Sr. Perramon i Carrió diu que, és clar que amb dos anys de carència sobre un crèdit 
de 2000 milions, també ell tindria el 12'5%. 
 
El Sr. Valls i Riera diu que, pel que fa al tema que parlaven amb el Sr. Perramon, a ell 
no li farà cap por assumir l'Alcaldia de la ciutat, estigui com estigui la situació dels 
números. Ara, això no vol dir que hi hagi una obligació per part dels grups de l'oposició 
de dir quina és la situació econòmico-financera de l'Ajuntament i que hi hagi un 
reconeixement per part de l'equip de govern, i no tant cofoïsme, en el sentit que la 
situació financera de l'Ajuntament és complicada, com intentarà demostrar al llarg de la 
seva intervenció. Coincideix plenament amb el plantejament que ha fet el Sr. Perramon 



en el sentit que l'endeutament és preocupant, però no és el que els preocupa més. 
Aquí el que preocupa més són els 1.200 milions de pessetes de dèficit, ja que és 
aquesta la llosa. Manifestar que ara s'està al 12'74% d'endeutament, com ha fet el Sr. 
Alcalde, és dir una veritat comptable, però no és dir la veritat, tal i com està. Ara és 
cert, que comptablement s'està al 12'74% i ho reconeix, però el Sr. Alcalde sap també 
que l'únic que aquest any amortitza l'ajuntament dels 3.300 milions que s'arribarà a 
finals del 1995, estrictament d'inversió, seran 85 milions de pessetes. Amb aquesta 
situació es pot arribar tranquil.lament al 12'74%. A continuació el Sr. Valls diu que el 
Sr. Sala explica els números d'una forma correcta, però no explica el pressupost, i 
aquest és un problema. Certament és difícil fer una anàlisi d'aquest pressupost d'una 
forma individualitzada, és a dir, única i exclusivament parlar del pressupost de 1995, 
sino que s'ha de parlar forçosament, i ja en part ho ha fet el Sr. Sala, dels 
pressupostos dels 4 ultims anys concretament. El dèficit no és una cosa d'aquest 
exercici, sino que s'arrossega dels 4 últims anys, i l'endeutament es porta de tota la 
vida de la ciutat. Perquè de la mateixa manera que reconeix que actualment tenen 
2800 milions de ptes d'endeutament, a l'any 1987 n'hi havien 1400 milions de 
pessetes. I certament que hi havia una administració que es pot dir, tranquil.lament, 
que és l'Hospital de Sant Andreu que tenia un forat de 1000 milions de pessetes, però 
és que aquest forat hi continua essent en aquests moments i l'Ajuntament de Manresa 
no hi ha destinat ni un duro, perquè no era necessari fer-ho, a solucionar aquesta 
situació. Amb això vol arribar a dir que l'Hospital de St. Andreu no ha implicat per a 
l'Ajuntament estrictament una càrrega financera important, sí un problema, perquè és 
un problema de la ciutat. També ha de manifestar que la situació de l'Hospital de St. 
Andreu és la situació en la que s'han trobat la majoria de diferents hospitals 
municipals, en diferents ciutats de Catalunya. Ara bé, el problema és que 
l'endeutament de l'Ajuntament de Manresa és de 2.800 milions de pessetes i el dèficit 
és de 1200 milions, que en total són 4000 milions de pessetes que aproximadament 
són un pressupost municipal. Això són unes 60.000 pessetes per habitant d'aquesta 
ciutat, com ha dit molt bonament el Sr. Balet en la primera intervenció que ha fet avui. 
Però el que passa amb el Sr. Balet és que la vehemència que utilitza quan la sala està 
plena no la utilitza quan la sala està buida, i quan pacta els pressupostos d'una forma 
legítima. I aquest fet és preocupant i es veu en l'obligació de manifestar-lo al Sr. Balet, i 
diu això perquè el Sr. Balet té responsabilitats, ja que si la situació econòmico-
financera de l'Ajuntament és la que és, és responsabilitat de l'equip de govern, i del Sr. 
Balet també per pactar els pressupostos i també de l'oposició per no haver arribat a 
aturar aquesta situació. I sap greu dir-li això al Sr. Balet, però sovint es neteja les mans 
com va fer Pilats, és a dir, s'abstè i després crida i critica la manera amb què s'ha 
gestionat el seu vot. L'únic que preocupa al seu grup, és que utilitzi les paraules d'una 
forma diferent, quan hi ha 80 o 90 persones a la sala o bé no hi ha ningú.  
Dit això, l'equip de govern al veure que l'endeutament era de 3000 milions de pessetes 
i que el dèficit anava creixent, no és que no hagi fet res, sino que ha intentat fer un 
esforç per adequar les despeses, i ha intentat fer un esforç que queda pal.lès en 
aquest pressupost per reconduir la situació, però ha pres una decisió que creu que ha 
afectat bàsicament el pressupost de 1994, afectarà el de 1995 i possiblement afectarà 
fins el 1998. La decisió en qüestió va ser fer un refinançament de part de 
l'endeutament, i que, d'altra banda, el GMS comparteix i així ho van manifestar ja que 
hi havia una situació en què baixaven els tipus d'interès i era bo intentar estalviar 
càrrega financera, i negociar uns tipus d'interès més baixos. La discussió entre equip 
de govern i part de l'oposició va ser la carència, és a dir, intentar negociar una carència 
d'un any que és la carència normal i corrent, i en canvi la que es va negociar en aquell 



moment va ser de dos anys, la qual cosa ha comportat que de 2000 milions de 
pessetes, l'Ajuntament de Manresa durant dos anys aproximadament no pagui gairebé 
ni un duro d'amortització, que sí d'interès. I això és el que determina tot el canvi que la 
càrrega financera d'aquesta casa estigui situada, com molt bé diu el Sr. Alcalde, al 
12'72% Una altra decisió que s'ha anat prenent davant la situació dels dèficits, és que 
una part s'assumís a través dels pressupostos ordinaris, és a dir, fent una restricció de 
la despesa i, l'altra part, fer un refinançament d'aquest dèficit, via-endeutament. Es a 
dir, demanant un préstec que es va fer el 1990, que es va demanar per al pressupost 
de 1991 i que es torna a demanar en aquests moments. La solució que s'adopta amb 
aquest pressupost és que dels 237 milions de pessetes que afecten, i són el dèficit 
reconegut del pressupost de l'exercici de 1993, 68 milions queden compensats pel 
superàvit, i 168 amb préstec. La discussió és que la mateixa Llei d'Hisendes Locals 
determina que aquests 168 milions de pessetes els tindrà de retornar la Corporació 
que contracti el préstec. I això vol dir que l'actual equip de govern no demanarà el 
préstec de 168 milions de pessetes, sino que el demanarà el nou equip de govern, de 
forma que el nou equip de govern haurà de tornar 168 milions de pessetes en quatre 
anys, solucionant un problema de dèficit que ha generat aquest equip de govern, i això 
és una càrrega per al proper ajuntament també. De la mateixa manera que el refinan-
çament serà una càrrega per al proper Ajuntament, que queda hipotecat per aquestes 
dues qüestions, i no diu pas que el nou ajuntament no pugui fer res d'inversions, però 
realment tindrà problemes greus. Juntament amb aquests problemes hi ha una altre 
decisió que el seu grup vol recordar avui, i que també afectarà la propera legislatura, 
com és el tema del Casino. En aquests moments existeix una Sentència que, esperen 
que amb el recurs presentat del contenciós-administratiu quedi reduïda en el màxim 
possible, però que valora el Casino en 495 milions de pessetes, i a més si el Tribunal 
Superior de Justícia dóna validesa a aquesta Sentència del Jurat d'Expropiació, s'hi 
haurà d'incorporar els interessos de demora pertinents. Per tant, amb un càlcul a 
l'engròs, però ajustat, es podria estar al voltant de 700 milions de pessetes, dels quals 
se n'han pagat 100. O sigui que el proper ajuntament, si es confirma la Sentència, 
tindrà un problema de 500-600 milions de pessetes a pagar. El Pla d'Inversions 
d'aquest Ajuntament de l'any 1995 és de 733 milions de pessetes, que treient les 
contribucions especials, les aportacions de l'INEM i d'algunes altres administracions, 
queda centrat sobre 300-350 milions la inversió que fa la Casa via-crèdit, via-recursos 
ordinaris, i això hipotecarà dos anys. Una altra cosa és que davant d'aquesta situació 
s'haurà de valorar per part de l'Ajuntament, si aquest és realment el preu del Casino, 
però aquesta és una decisió que es va prendre en el seu dia, i que afectarà 
directament a l'equip de govern que haurà d'assumir aquesta situació. Però 
evidentment que queda hipotecat, en bona part, l'equip de govern, per un seguit de 
decisions que s'han pres. Ara bé, analitzant una mica tota la situació de la càrrega 
financera tal i com l'ha plantejat el Sr. Sala, diu que en l'exercici de 1993 s'estava a un 
endeutament de 2.800-3000 milions de pessetes, i la càrrega financera en aquell 
moment era d'un 20-21% aproximadament, i el màxim és d'un 25% aproximadament. 
La quantitat de deute públic, era de 780 milions de pessetes, 419 amb interessos, i 328 
en amortització de capital. En l'exercici 1994, el deute públic era de 672 milions, 314 
d'interessos i 320 d'amortització. Dels 320 milions hi havia 110 milions de pessetes de 
dèficits. Per tant, van amortitzar d'inversions 190 milions de pessetes sobre 3000 
milions. I en l'exercici de 1995 es troben amb un deute públic de 462 milions de 
pessetes que impliquen 265 d'interessos  i 155 d'amortització. I d'aquests n'hi ha 
aproximadament uns  63 milions de pessetes que són pagament d'amortització de 
dèficit, és a dir, préstecs que s'han demanat i que s'han de tornar en quatre anys. Per 



tant, d'amortització d'inversió, dels 2.800 milions, l'any que ve se'n pagaran 89 milions 
de pessetes. Curiosament en el 1993 s'estava a un endeutament sobre 2.800 milions 
de pessetes, amb una càrrega financera del 21%, i avui, sobre un endeutament de 
2.800 milions de pessetes s'està al 12'74%, però la situació financera és exactament la 
mateixa. A nivell d'endeutament afegeix que, potser s'està una mica més bé ara que a 
l'any 1983, però no que pugui generar una situació de 8 punts per sota la càrrega 
financera. Una altra cosa és que, comptablement, això és cert. Agraeix al Sr. Sala la 
preocupació que té pels números i sobretot quan diu que té un estudi que fa una 
projecció fins l'any 1998. I d'aquesta projecció es parla que dels 2.800 milions que hi 
ha d'endeutament a finals del 1994, fent una projecció d'incorporació de 250 - 280 
milions de pessetes, es poden plantar al 1998, amb una càrrega financera del 14'5% - 
15%, i la única discussió és que el seu grup demana ja en aquest exercici 460 milions. 
Es a dir, que en el primer exemple, l'any 1996, no en demanen 250 milions, sino 460. 
No sap si l'estudi del Sr. Sala fins el 1998 preveu que pel 1995 en contes de 250 
milions, se'n demanin 460. L'element central d'aquest debat ha de ser com es podrà 
remuntar la situació econòmica, i d'on ve. Continua dient el Sr. Valls que els problemes 
que tindrà l'equip de govern de la propera legislatura serà el tema de la carència, és a 
dir , com es podrà remuntar el 1997 l'entrada d'amortització que s'haurà de fer, i 
finalment com la "patacada" del Casino pot hipotecar tot el pla d'inversions d'aquests 
quatre anys. Centrant el tema en l'anàlisis estricte del pressupost, d'una forma 
individualitzada i sense tenir en compte la seva relació amb altres pressupostos, han 
d'afirmar que els ingressos s'han plantejat correctament, de manera que quan el Sr. 
Sala diu que aquest pressupost té uns decrements importants en les partides 
d'ingresssos deguts a modificacions de les ordenances per temes empresarials, creu 
que en part si que té raó, però que en una bona part, és que els ingressos havien estat 
valorats d'una forma excessivament optimista. Si aquest pressupost té decreixements, 
és perquè realment s'ha ajustat molt al que s'ha recaptat l'any 1994 de forma real. 
També s'ha de reconèixer que no consta en aquest pressupost una partida d'ingressos 
del Fons Català de Cooperació, que esperen que per a la ciutat de Manresa sigui una 
quantitat propera als 40 milions de pessetes. I que si no es pressuposa no es gastarà, 
la qual cosa implicarà que haurà d'anar directament a superàvit, que solucionarà el 
tema del dèficit acumulat. Continua dient el Sr. Valls que en la partida d'ingressos 
només faria una menció i que és única i exclusivament la que afecta a la Generalitat de 
Catalunya fent una previsió de 122 milions de pessetes, perquè les aportacions de la 
Generalitat en l'exercici de 1994 han estat de 80 - 85 milions reals. Però bé, tan sols es 
tracta d'una diferència de 40 milions. Es a dir, és la partida en la que hi poden haver 
més diferències, tenint en compte el que s'ha recaptat el 1994. Pel que fa al paquet 
d'inversions, diu que certament, com a elements a valorar, en tot el que afecta a 
contribucions especials (Carrasco i Formiguera, Comptessa Ermessenda, Sòl, 
Canigó...) hi estan completament d'acord, també en els 30 milions d'urbanisme perquê 
es precisen, ja que tant sols per a demolicions ja es necessiten quantitats importants, 
una altra cosa és la possibilitat que part d'aquestes quantitats les pugui gestionar la 
societat anònima de rehabilitació, i creu que és un element a plantejar el fet que es 
puguin fer traspassos d'aquestes característiques. El paquet de 60 milions per a la 
societat de rehabilitació és un mínim per treballar, i dels 45 milions del Casino 
expressa que evidentment si es té el Casino s'ha d'intentar arreglar. Creu que 
aquestes són partides finalistes totalment i no es poden discutir. Dit això, hi ha d'altres 
elements com la Florinda, inversions a Balconada i Xup, tema del qual s'alegren, 
encara que Adigsa i Benestar Social faci l'aportació en any electoral, perquè les 
aportacions són importants. I hi ha també 139 milions en Promoció Econòmica, amb 



els quals, en principi, podrien estar-hi d'acord, l'únic problema és que no saben a què 
els volen destinar. La única informació que en tenen, és que dels 139 milions, n'hi ha 
un paquet de 60 milions que ve del CEDER, que s'ha atorgat dins l'exercici passat i 
que es vol destinar a fer un centre d'empreses al Palau Firal que, s'ha de pressupostar, 
i en el qual estan totalment d'acord, en primer lloc, perquè són subvencions externes i 
en segon lloc perquè creuen que el projecte és vàlid  i es pot reactivar el Palau Firal. 
Ara bé, fins a 139 milions, en queden 80, dels quals no saben res, ja que a la comissió 
només se'ls va dir que eren projectes que feia el Consell Tecnològic, però no es va 
concretar i potser avui fora bo que es donés resposta a aquest tema. Avui, amb el 
pressupost municipal també s'aprova el pressupost d'Aigües de Manresa, sobre el qual 
no tenen res a dir, els sembla correcte, i recorden que Aigües de Manresa és una 
Societat Municipal, amb la qual cosa, el control democràtic d'aquesta Societat és a 
través de la Junta General, de la qual formen part tots els regidors, i que actualment i 
fa temps, Aigües de Manresa no té una relació de la qual l'Ajuntament tingui d'assumir 
endeutament per afavorir a l'empresa, fa temps que no es planteja aquesta situació. 
Per altra banda, hi ha la societat Fòrum de Rehabilitació en la qual existeix un control 
democràtic a través de la Junta General de la qual formen part, i que per primer cop, 
és normal que l'Ajuntament assumeixi l'endeutament d'una societat que també té un 
control democràtic. El Consell Tecnològic està gestionant aquests programes, hi ha 80 
milions, perquè 60 ja els tenien de Promoció Econòmica, 40 que són ajudes de la Unió 
Europea, i 40 que són d'endeutament. Al seu grup el preocuparia, que l'Ajuntament 
s'hagués d'endeutar per un projecte de 40 milions que, o bé és del Consell Tecnològic, 
o és un projecte de l'Ajuntament. Tampoc els preocuparia que fos un projecte del 
Consell Teconlògic si al cap i a la fi, beneficia a la ciutat. El que sí que els preocuparia 
és quin control democràtic té l'Ajuntament sobre el Consell Tecnològic, quan assumeix 
realment un endeutament del municipi. Aquestes són preguntes que llança a l'aire, 
sense cap tipus de malícia, perquè només vol que se li expliqui de què són aquestes 
partides de 80 milions. Arribat aquest punt, arriba un punt que no es pot entrar en 
quins plantejaments han de fer en reducció de partides, i per això han plantejat una 
esmena en què mantenen inicialment íntegrament tots els paquets que afecten a 
ensenyament, a benestar social, i intenten en el possible reduir despeses diverses i 
algunes de manteniment. La seva esmena afecta única i exclusivament uns 43 milions 
de pessetes, de reducció, amb un increment de 650.000 pessetes en la partida que 
afecta a ajudes al Tercer Món, per arribar al 0'1%, i la diferència fins a 42 milions de 
pessetes, utilitzar-la per reduir crèdits, bàsicament el crèdit que afecta a financiació del 
dèficit. Han fet un esforç de fer un plantejament acurat en el tema de l'esmena, perquè 
arriba un punt en què no es poden plantejar quina inversió es vol i quina no es vol, 
perquè s'entra dins els camí de prioritzar políticament, quan el GMS no governa en 
aquests moments. En el moment que el GMS governi es podran plantejar seriosament 
quines inversions sí que són prioritàries, a partir del control que té el grup que governa 
de la despesa, i de com s'està executant aquesta. L'esmena en si mateixa, va 
destinada a poder estalviar en el possible, els elements que no afecten directament a 
accions socials, que afecten directament a la vida interna de l'Ajuntament i les seves 
relacions a dins, per tal de reduir en el possible el crèdit. Plantegen, doncs, una 
esmena que podria ser assumida per l'equip de govern, i en tot cas, estan a l'espera 
del seu posicionament respecte a aquesta. 
 
El Sr. Balet i Oller respòn, per al.lusions, que potser el que sap greu al GMS, és que 
ara que és a l'oposició, ha de parlar diferent de quan era al govern. Això, per 
començar, i també els sap greu que durant aquests anys, a tots els hagi anat frenant, i 



ho continuarà fent, ja que ha evitat moltes coses, i un any que no va voler ser tant dur, 
l'any 1993, es va aprovar el pressupost d'aquell any a canvi d'augmentar un 16'5 % la 
contribució, i l'IAE no perquè el va defensar aferrissadament. Diu al Sr. Valls que quan 
els socialistes governaven, de cara al públic es feia molta comèdia, però a l'hora de la 
veritat, zero. Perquè qui va començar a endeutar l'Ajuntament van ser els socialistes, 
que van fer fins a 1700 milions de pessetes en crèdits, i quan ell es queixava del fet 
que no s'havien de fer tants crèdits, i que en tot cas es pengessin cartells en les obres 
on s'anunciés el que es pagava, el que faltava per pagar i el que anava amb càrrec a 
crèdit, se li contestava que la ciutat semblaria plena de cartells maoístes. I quan al 
GMS interessava, es pagaven per exemple 2 milions de pessetes a Ona-7 Ràdio i, en 
canvi a la residència de sota no es podien pagar 36.000 pessetes de bates. Quan ell 
va denunciar el GMS pel triquinoscopi de l'escorxador, per 37.000 pessetes, se'l va 
tatxar de catastrofista, i  veu que el grup socialista també actua diferent de quan 
governava i ara que està a l'oposició. Ell sempre ha mantingut la postura de punt 
d'equilibri, agradi o no agradi, i posats a explicar anècdotes, en 12 anys n'hi ha moltes 
per explicar. 
 
El Sr. Sala i Rovira intervé contestant en primer lloc la primera intervenció, que ha estat 
la del Sr. Balet, pel que fa referència al seu posicionament respecte al pressupost i 
l'esmena que presenta. Expressa que l'esmena del GMP és forteta, perquè en alguns 
capítols concrets els està plantejant unes reduccions no preocupants però sí que fan 
pensar, pel fet que hi ha uns punts determinants, on, malgrat el creixement que hi hagi 
pogut haver, ha estat minso. La proposta de decreixement del Sr. Balet, els sitúa en 
20%, 30% i 40%. Es cert també que l'equip de govern en algunes partides d'un 
exercici respecte a l'altre, havien previst uns increments, però en general, les 
reduccions que planteja el Sr. Balet són superiors als increments que l'equip de govern 
plantejava, i en alguns dels casos els situa de forma inferior a la que hi podia haver 
l'exercici de 1994. La proposta del GMP presenta una disminució de 25 milions de 
pessetes en el conjunt del pressupost municipal.  
Pel que fa a la intervenció del Sr. Perramon (ENM), i concretament al fet del què 
passarà amb la partida d'inversions i enderrocs de l'any 1994, li diu que prefereix 
deixar la contesta sobre la taula, pendent d'estudiar, i ja li contestaran de manera 
formal quina és la forma de recuperar-ho, o reconduir-ho cap a l'any que ve, o què. Pel 
que fa als programes del mercat comú, diu que al final de la seva exposició, el Sr. Pere 
Oms els donarà els aclariments adients. En un tema puntual diu que el Sr. Perramon 
ha fet referència a què hi ha temes d'inversió prioritaris, com el camí de Juncadella, i al 
respecte diu que tenen present aquest tema, i que ja hi ha previst, llevat del tros que 
entregarà la pròpia constructora, d'encadenar-ho, no serà pas un tema en el qual 
primer arribi la carretera i després els accessos, sino que espera que arribi 
conjuntament. En aquests moments s'està treballant en la viabilitat de la solució 
alternativa. Respecte a la qüestió del dèficit que és un tema del qual n'ha fet un 
especial esment també el Sr. Jordi Valls, del GMS, expressa que s'ha de tornar a 
comentar. Diu que del dèficit que hi ha en aquests moments, i que una part ve de 
l'exercici tancat del 1993, voldria matisar que dues qüestions. En primer lloc que el 
dèficit propi de l'exercici va ser de 50 milions i escaig de pessetes, i que la resta fins a 
236, que són 180 milions i escaig van ser deguts a previsions de possibles 
insolvències i dins d'aquest 180 milions, n'hi ha 150 amb noms i cognoms, i 30 milions 
de previsió genèrica per a possibles regularitzacions que es puguin produir de temes 
no puntualitzables. Lògicament, l'equip de govern està treballant pel tema dels 150 
milions de pessetes, dels 30 no en poden ni parlar, perquè hi han de ser cada any, ja 



hi van ser al tancament del 1992, hi van tornar a ser al tancament del 1993, i al del 
1994 hi tornaran a ser. Ara bé, els altres hi seran o no hi seran en funció de les 
gestions que s'estan portant a terme i que van per molt bon camí les que estan 
endegades, que no són totes. La situació del dèficit, expressada com creu que s'ha de 
fer, per tal de no perdre la perspectiva, és la següent, i ho farà de vegades parlant 
conjuntament de temes que ha presentat el Sr. Perramon i el Sr Valls, amb ànim de no 
repetir-se al fer la contrarrèplica del Sr. Valls, quan pertoqui: Si es fa una anàlisi ràpida 
de com ha evolucionat i s'agafa a partir del moment en què apareix el dèficit, (deixant 
estar els exercicis 89 i anteriors), es veu que l'any 1990 apareix el primer dèficit 
important a l'Ajuntament, d'aquests últims vuit anys, i és important, perquè es tracta 
d'una xifra de 325 milions de pessetes. Ara bé, quan es treballava en el pressupost per 
a l'any 1991 no es preveia que el tancament del 1990 arribés a aquest marge de dèficit 
tant elevat, aleshores tambér era una època en què semblava que tot anava bé i que 
tot creixia i, es portaven diversos pressupostos en els que els increments s'anaven 
assolint, malgrat semblar inicialment que eren quantiosos, s'anaven assolint. Però en 
el tancament del 1990 no es van assolir, i tenien absolutament inerciat l'exercici 1991, 
amb la qual cosa reconduir qualsevol tipus d'actuació era extremadament complex, i 
malgrat això s'hi va començar a actuar, encara que tard, i es va tanca l'exercici de 
1991 amb 487 milions de dèficit. La suma d'aquests dos dèficits els situa amb 812 
milions de pessetes, però com que les actuacions ja havien estat efectives a partir de 
mitjans de 1991, quan es va fer el pressupost del 1992 i les actuacions que es van 
portar a terme durant el 1992 van permetre que l'any 1992 es tanqués amb un dèficit 
de 19'6 milions, és a dir que es va passar de 487 milions a 19'6. Del pressupost de 
1993 s'han de separar les previsions de dubtós cobrament, i ho diu com a anàlisi de 
gestió, encara que no com a dèficit acumulat, i es va tancar amb 53 o 54 milions de 
pessetes, que si bé era superior als 19'6 milions del 1992, continuava estant en un 
xifra molt acotada. A finals del 1993 es va presentar el pressupost de 1994 del qual ja 
es va dir que tenia un correctiu a nivell d'ingressos d'uns 45-50 milions de pessetes, la 
qual cosa permet ratificar una mica el fet que el pressupost de 1994, possiblement, es 
tanqui amb superàvit. Es tancarà amb superàvit, primer per un acurat compliment dels 
ingressos en la major part de les seves partides, i segon, que la política d'estalvi 
endegada a grans trets a finals del 1991,i d'una forma molt més pautada i sistemàtica 
a partir del setembre del 1992, ha anat portant a resultats concrets, i ha fet que les 
despeses de l'any 1994, malgrat ja estaven acotades i rebaixades, continuin tenint un 
estalvi per sota de les xifres pressupostades. Aquest estalvi, juntament amb el 
compliment acurat dels ingressos, si no passa cap disbarat o cosa imprevisible fins a 
finals d'any, el pressupost del 1994 hauria de ser un pressupost correcte pel que fa al 
seu tancament. Si a això s'hi afegeix que el de l'any 1995, d'entrada ja es presenta 
amb un superàvit de 20 milions de pessetes, que vol dir que d'entrada el pressupost 
teòric té una entrada amb superàvit de 20 milions de pessetes, i que de qualsevol 
proposta que s'hagi d'agafar d'algún grup de l'oposició per aprovar el pressupost, se 
situen entre 25 i 46 milions de pessetes d'estalvi, amb la qual cosa ja es milloraran els 
20 milions anteriors. Tot i així la situació del càlcul dels ingressos és tan acurada que, 
dubta que hi hagi una diferència superior al 0'1 o 0'2%. I també s'ha de dir que, com 
sempre, el pressupost de despeses té un estalvi que se situa entre l'1'5 i el 3%. Si se 
sumen totes aquestes variables es poden situar amb 50 milions per una banda, els 40 
que han d'arribar de la Generalitat quan es desenvolupi la fórmula de distribució, i amb 
això ja s'està a 90 milions de superàvit. En el cas pitjor, l'1'5 % d'un pressupost 
d'aprovació de 4.472 milions de despesa, són 67 milions, i aleshores 67 més 90 que 
s'han comptat abans són 157 milions. En el cas millor, el del 3%, s'estarà per sobre 



dels 200 milions de superàvit, l'any 1995. Per tant, s'agafi la que s'agafi de les tres 
esmenes presentades pels grups de l'oposició, amb aquest pressupost per a l'any 
1995 l'Ajuntament es pot situar entre els 150-200 milions de pessetes de superàvit. 
Per tant, tornant a agafar el fil de l'anàlisi de l'evolució del dèficit, diu que de 325 de 
dèficit es passa a 487 milions, de 487 es baixa a 19.600.000 pessetes, es torna a pujar 
a 253 milions, i finalment la xifra que pot sortir de superàvit, d'aquest any, es pot situar 
entre 40 i 80 milions. I la que definitivament pot sortir entre 150-200 milions de 
superàvit és la del tancament del 1995. Li sembla que l'evolució que s'ha seguit en 
aquest Ajuntament és prou correcte com per garantir una certa tranquil.litat i confiança 
de cara a l'evolució futura d'aquesta Corporació, i en cap moment ni el dèficit ni 
l'endeutament han de preocupar fins el punt de vista de preveure que hi pot haver un 
desequilibri econòmic irrecuperable. Diu això, perquè de vegades, de les expressions 
que es diuen, sembla que això sigui un absurd desmanec, i no és així, tot està 
reconduït, i controlat. Sí que és cert que hi van haver dos exercicis, el de 1990 i el de 
1991, que per les circumstàncies que ja ha exposat van donar lloc a que s'haguessin 
de començar a reajustar pressupostos. Si agafessin també una anàlisi dels últims 
exercicis, del 1990 al 1995, l'any 1990 es va presentar un pressupost de 5.035 milions 
de pessetes, i des de l'any 1991 fins el 1995 s'han estat bellugant entre els 4.700 i els 
4.300 milions de pessetes, i en aquest moment, fent una projecció dels anys 87-88-89, 
ara estarien segurament en la línia de creixement correcta. Es a dir, el pressupost que 
hi ha aquest any, és un pressupost amb superàvit, com hi havia hagut anys anteriors, 
el que passa que amb unes xifres molt més altes. Si a les xifres que deien de 1.200 
milions de pessetes, s'hi recondueixen els 150 milions, s'hi recondueix el superàvit del 
94 i també el superàvit previst per a 1995 s'estan situan en xifres molt més assumibles, 
i que da cara al futur, entre els 1996-1997, el dèficit no ha d'estar en cap cas, en una 
xifra que estigui per sobre del 4 o 5%, que serien 150 o 200 milions de pessetes, que 
pressupostàriament és molt correcte, i a més amb un pressupost que podria ser 
expansiu. Ja que és cert que, de dos anys cap aquí, les consolidacions dels ingressos 
són correctes, i poder consolidar els ingressos vol dir poder consolidar les despeses i 
la inversió. En tot cas, ara ja traslladaria la intervenció cap als comentaris que feia el 
Sr. Jordi Valls. En aquest aspecte, vol dir que començarà per algunes coses grosses 
que ha sentit, i les coses grosses s'han de contestar amb "calibre" similar. S'ha parlat 
d'amortitzacions de préstecs, i ha de dir que els préstecs són els préstecs i s'amortitza 
el que s'amortitza. No es pot començar a separar una cosa de l'altra per una raó molt 
senzilla, com per exemple, el préstec de Fira de Manresa, i que quan van arribar al 
govern se'l van trobar aquí havent-se muntat una mena d'invent, sense cap tipus de 
finançament i que va costar 270 milions de pessetes. Però és que de finançament, de 
càrrega financera, d'interessos financers, aquest Ajuntament n'ha pagat més de 130 
milions fins el moment que va agafar el préstec. Per tant, això s'ha de deixar estar, 
però si es tornen a treure aquests temes, aleshores s'ha de parlar de tots. El Sr. Valls 
ha comentat de l'Hospital de St. Andreu, que l'Ajuntament no hi havia posat res, i que 
estava igual que estava, però sembla mentida que el Sr. Valls porti els anys que porta 
a l'Ajuntament, i al respecte explica que a l'Hospital de St. Andreu, si bé és cert que a 
nivell d'endeutament continua tenint la xifra que té, el que no es pot comparar és la 
situació de fa vuit anys amb la situació actual, perquè es va frenar el dèficit de la única 
forma que es podia frenar, i que era buscant una integració amb una altra entitat 
sanitària com era l'Hospital de St. Joan de Deu, i que es va conseguir concertar 
l'Hospital de St. Andreu amb llits sòcio-sanitaris, a fi i efecte de cobrir per un cantó una 
mancança important de la ciutat, per l'altra, mantenir una institució, i finalment, a més a 
més, fer-la rendible. Sí que és cert que els diners que es deuen de l'època anterior 



difícilment es podran tornar, però també és cert que, de no haver fet aquestes 
actuacions estarien parlant de 2000, 3000 etc. milions de dèficit de l'Hospital de St. 
Andreu, la qual cosa tots entenen que no ha de ser ni motiu de conversa. El grup 
socialista sempre ha fet èmfasi en que l'any 1986 quan van fer una operació de 
refinançament amb Caixa de Manresa de 650 milions de pessetes, ho van fer un any 
de carència, i l'actual equip de govern ho ha fet amb dos anys de carència, i ho han fet 
amb dos perquè segueixen un pla de planificació financera, dins d'una línia política de 
reconducció del dèficit i de l'endeutament municipal, i en un any, les propostes que 
tenien no eren viables, necessitaven dos anys de carència, necessitaven un aquest 
coixí d'un any més, i entén que la història els donarà la raó. 
Pel que fa al Casino diu que no sap quina serà la Sentència, serà la que vulgui el jutge 
de torn, i per això pot ser qualsevol cosa, i entenen que la racionalitat de la Llei els 
posarà el llistó on entengui la LLei que ha d'estar i que se'ns dubte en aquell moment 
l'Ajuntament haurà de fer front al que digui la Sentència. Aquestes coses són lentes i 
que van sortint en el decurs dels anys, i el fet que la Sentència no surti a curt termini 
també els ajuda a poder fer front a la Sentència quan surti. però no li fa por, perquè la 
capacitat d'endeutament de l'Ajuntament i la capacitat de recuperació del dèficit, està 
pautada, segueix un camí, hi ha una estratègia que s'ha anat cobrint etapa a etapa, 
però les que tenien previstes per al final del 1994 gairebé estan totes cobertes, i els en 
queden algunes per al 1995. Amb caire simpàtic li vol contestar el comentari del Sr. 
Valls referent a que sortosament vénen ajudes  per fer els vestuaris del Xup i la 
Balconada, malgrat sigui any d'eleccions, dient-li que perquè és any d'eleccions la 
Diputació no dóna l'ajuda per refer l'edifici consistorial que fa quatre o cinc anys té 
promesa. Hi hauria també la qüestió d'arrodonir el tema del 0'7% amb la partida que hi 
havia prevista que era la 313.1.480.00 i tenien un import que s'hauria d'incrementar en 
650.000  i al mateix temps deduir aquestes mateixes 650.000 pessetes de la partida 
121.0.226, la qual cosa potser s'hauria d'haver fet per esmena, però en tot cas, ho diu 
ara de forma oral, i que seria una esmena del propi equip de govern. Pel que fa a les 
esmenes de l'oposició, diu que entenen que la que és més fàcilment assumible perquè 
deteriora menys partides i menys afectació en el conjunt del pressupost, és la que 
presenta el GMP, que té un rebaix de 25 milions de pessetes i que l'equip de govern 
votarà favorablement, i votarà en contra de les presentades per ENM i pel GMS. 
 
El Sr. Oms i Pons diu que, responent a totes les preguntes presentades, respondrà de 
forma global. Diu que malauradament, el CEDER no està oficialment concedit, i 
desgraciadament saben que fins pels volts de setmana santa no hi haurà la 
consignació definitiva per un seguit de problemes a la comunitat econòmica. Hi ha uns 
problemes també del tipus de finançament i justificació de despeses, en què, la 
normativa de moment encara no està del tot clara, i no se sap si part d'aquests diners 
que l'Ajuntament ha posat al pressupost dels programes hauran de desviar-los cap 
aquí. Explica que dels programes europeus, sempre se'n fa un paquet, perquè mai es 
concedeix tot el que es demana sino una part, i per això sempre es fa un paquet 
disponible per anar-lo distribuitn per exemple amb el programa PIME, el programa 
Iniciatives i amb alguns programes CEDER, i algunes coses de Medi Ambient. L'equip 
de govern n'ha demanat diversos i en una comissió ja se'ls explicarà abastament, però 
que aquest és un paquet que, en el moment que en concedeixen els programes, 
destines. I la quantitat que l'equip de govern ha demanat una quantitat superior a 
aquesta que han consignat, perquè ja són conscients que no es concedeix tot el que 
es demana ni tots els projectes que es presenten. I no poden tancar aquest tema 
perquè no saben encara, en el Centre de Creació d'Empreses, que faran, si hauran de 



tibar algún per tibar les obres. D'aquí ve una mica la falta de concreció pel que fa a la 
destinació d'aquests diners. 
 
El Sr. Perramon i Carrió diu que, si no s'equivoca, a mitjans de l'any que ve, s'acaben 
els terminis per demanar una colla de programes, i o bé es demanen ara o per al 
proper mandat ja no hi haurà aportacions. Esperava del Sr. Oms una explicació una 
mica desglossada, programes, objectiu, finançament previst, i a través de quin 
organisme etc. 
 
El Sr. Oms i Pons diu que alguns programes s'estan tancant i no li pot dir exactament, 
en una propera comissió portarà tots els programes, alguns s'estan tancant des de 
l'Ajuntament i d'altres des del CTB, i ha de tenir en compte que, responent una mica la 
pregunta del Sr. Valls, al CTB l'Ajuntament li passa programes perquè els desenvolupi 
però el control de despesa és de l'Ajuntament. Per tant, diu que el control democràtic i 
pressupostari està assegurat. El Consell Tecnològic és un element de promoció que, 
consideren que és la forma més eficaç perquè es desenvolupin aquests programes i 
l'Ajuntament de Manresa li passa la gestió de programes, però el que sol.licita i 
controla és l'Ajuntament de Manresa. I això funciona així en la majoria d'elements de 
promoció econòmica de molts ajuntaments, és a dir, qui controla la despesa és 
l'Ajuntament, però la gestió la fa un altre ens, que pot tenir diferents formes jurídiques. 
 
El Sr. Perramon i Carrió diu que en aquest tema, demanaria que en un termini no gaire 
llarg, més que anar com a pregunta i anar només a la comissió, anés com un informe 
del Regidor de Promoció Econòmica, de la relació de programes, és a dir, responent 
una mica la pregunta formulada pel seu grup, però amb una presentació una mica 
concreta i acurada, i demanaria que això fos en el mes de gener, que creu que es pot 
estar en condicions de fer-ho, perquè consideren que avui no s'ha donat resposta. 
 
El Sr. Oms i Pons diu que el mes de gener estarà en condicions de dir-ne alguns, ja 
que alguns encara no estaran tancats el 15 de gener, perquè hi ha més termini per 
presentar-los, però sí que li podrà dir les grans línies d'on anirà la inversió, sempre i 
quan tenint en compte que se sol.licita molt més del que realment es podrà fer, perquè 
no saps el que es concedeix. Fer públic el que es demana li causa una certa recança, 
perquè després el que es rep es força inferior, ja que en aquest aspecte la comunitat 
europea és una mica gasiva. 
 
El Sr. Perramon i Carrió diu que el Sr. Sala ha fet una explicació força detallada de 
l'evolució del dèficit, ara en tota aquesta evolució i amb la perspectiva del resultat 
previsible del tancament del 1994, i amb el crèdit que es fa per finançar part del dèficit, 
queda clar que l'Ajuntament se situarà cap a finals de 1995 encara amb un dèficit 
pendent de resoldre, com a mínim de 750 milions de pessetes, depenent de com vagin 
les gestions que el seu grup ha recomanat que facin amb les entitats públiques que 
deuen diners a l'Ajuntament. El que està clar és que els 750 milions, seran una càrrega 
força pesada, perquè abans del final del proper mandat municipal serà molt difícil 
deixar el dèficit a zero, i en aquest sentit, suposa que les previsions del Sr. Sala 
inclouen aproximadament intentar resoldre'l cap a finals del mandat. Per tant, si es 
divideix aquesta quantitat al voltant de 800 milions, amb 200 milions per any d'anar 
subsanant aquest dèficit, està clar que és una càrrega força important, quan el 
pressupost de l'Ajuntament ja es força ajustat, està clar que és una càrrega important. 
Es cert que hi ha hagut una reconducció del dèficit i que l'ENM en el pressupost de 



1992, va provocar en l'equip de govern una rebaixa superior als 130 milions de 
pessetes, perquè presentaven un pressupost que hauria tingut un dèficit pel cap baix, 
de 150. Pensa que la diferència que hi ha entre el pressupost de 60 milions i el que 
presenta l'ENM de 80 milions, més afegir-hi alguns diners més en forma de terrenys 
que es cedeixen a rehabilitació, o en forma de diners que es transfereixen perquè la 
societat faci actuacions, és que en el pressupost actual no es podrà fer, segurament, 
cap intervenció pròpiament en construcció i, en tot cas, es prepararà de cara al 1996, i 
segur que amb el pressupost de l'ENM es podria fer un pas més endavant i potser 
començar alguna cosa d'edificació. En qualsevol cas voldria que durant aquest 
exercici, si no s'accepta la seva esmena demana que almenys es procuri reconduir en 
forma de terrenys o de diners, per fer una intervenció més activa i més contundent en 
aquest tema. 
 
El Sr. Valls i Riera diu que com el Sr. Sala ha explicat la situació del dèficit bé, creu 
que l'element principal del dèficit es produeix en l'exercici de 1990-1991, el 1991-1992 
es planteja una situació de dèficit de 19'6 milions de pessetes però s'ha de dir, el 
pressupost aprovat del 1992 es va plantejar amb un superàvit de 325 milions de 
pessetes, és a dir, que l'obligació legal era assumir el dèficit de l'exercici de 1990. La 
partida inicial del pressupost era que la diferència entre ingressos i despeses era de 
325 milions de pessetes, i per equilibrar aquesta situació, fins i tot es va concertar un 
préstec de 132 milions de pessetes. Malgrat això, es produeix un dèficit de 19'6  
milions i que, anant una mica més enllà, el dèficit real d'aquell exercici, era de 150 
milions aproximadament. Passa exactament en l'exercici de 1993, en què es planteja 
com a pressupost, amb una diferència de 487 milions de pessetes i malgrat això 
acaben amb un dèficit de 280 milions, és a dir, que la diferència és de 780 milions  de 
pessetes, però no vol incidir en excés en això, ja que els números poden tenir lectures 
molt diferents. De qualsevol manera la partida inicial era de superàvit de 480 milions i, 
possiblement ja tothom era conscient que era difícil assumir aquesta situació i s'havia 
incorporat dins l'exercici de 1993 també un préstec per tapar aquell dèficit, i equilibrar 
aquella diferència que per Llei era necessària, de 139 milions de pessetes. Si 
s'incorporen els 139 milions de pessetes als 50 que diu el Sr. Sala que es produeixen 
l'any 1993, el dèficit real del 1993 torna ser 190 milions de pessetes. I aquí la realitat és 
també que s'hauria de treure la primera amortització del préstec anterior. I sempre 
l'Ajuntament es troba en la situació que les partides inicials són de superàvit i s'acaba 
sempre en dèficit, situació una mica assumida per tots, però no s'acaba de reconduir la 
situació, és baixa de 487 a 325, però quan es té el dèficit de 1992 a 19'6 milions, són 
en realitat els 19'6 milions més 137 milions. I el del 1993 quan es planteja de 220, és 
de 220 més 139, que és la incorporació d'aquest préstec, i que es troben amb la 
mateixa situació d'ara, que una de les partides d'ingressos d'aquest pressupost del 
1995, és un préstec de 167 milions de pessetes, per la qual cosa qualsevol previsió 
per a 1995 s'hauria de treure aquest partida. 
Expressa que està totalment d'acord en què es produeix una reducció del dèficit, però 
no es tan optimista com el Sr. Sala en el sentit que la reducció passi a 19'6, i li 
agradaria que les seves previsions d'endeutament per al 1998 siguin les que diu i 
espera que tingui raó, però té l'obligació de manifestar la seva preocupació de la 
situació econòmico-financera i fer les seves  valoracions, i si s'arriba a finals de 
l'exercici que ve amb un dèficit acumulat de 750 milions tothom hi firmaria ara mateix, 
però això voldria dir que en els tres exercicis següents s'hauria de fer front a 200 cada 
any i és un paquet gros. Però si assumeixen l'Alcaldia de la ciutat, hi posaran empenta 
i solucionaran el tema. Dit això, li sembla que té l'obligació de manifestar que quan es 



fa una amortització dins l'exercici com a mínim s'ha de separar el que són préstecs 
generals del que són préstecs de dèficit, i si el Sr. Sala vol tornar a parlar de la Fira , 
doncs, s'hi torna,  i al respecte ha de dir que la Fira és una aposta política que es va fer 
en el seu moment que ha comportat una despesa financera a nivell d'interessos 
important, i es va allargar en excés, i també diu que quan els socialistes van entrar a la 
ciutat també es van trobar amb una càrrega financera determinada, i amb uns 
problemes determinats i unes carències determinades, i, per tant, tothom ha d'assumir 
el que té. Pel que fa a l'Hospital de St. Andreu, ja que ha tret el tema el Sr. Alcalde, diu 
que la majoria d'hospitals municipals tenen el mateix problema que tenia en aquell 
moment l'hospital de St. Andreu que era un endeutament, un forat de gairebé dos mil 
milions de pessetes, i l'Ajuntament, com a tal, no ha fet cap aportació econòmica a 
l'Hospital, i altra cosa és el que l'Ajuntament ha realitzat com a gestió, i un dels 
elements més importants era intentar relligar St. Andreu amb St. Joan de Déu, però 
això no ha estat mèrit exclusiu ni excloient  de l'equip de CiU, doncs ja s'havien fet 
gestions en l'època Cornet adreçades a aquest camí. Les gestions, van acabar en el 
seu moment amb l'alcalde Sanclimens. Pel que fa a la concertació de llits diu que li 
sembla correcta, i fins i tot, avui apareix una operació de concertació de llits de 
l'Hospital de St. Andreu que passa directament per l'Ajuntament de Manresa. Insisteix 
en el fet que l'Ajuntament no ha fet aportació dinerària, en tot cas ha fet gestions 
polítiques que, sovint són més importants que les dineràries, però aquestes gestions 
polítiques també les havia fet el grup socialista, i que per tant, no és un mèrit únic de 
l'equip de CiU. Pel que fa al Casino, d'acord que es pagarà conforme a la Llei, però ell 
planteja que s'hauran de pagar 500 milions de pessetes i això paralitzarà com a mínim 
la inversió de tot un exercici, i no entra a valorar si és correcte o no és correcte, però 
diu que sí que hi haurà aquest problema. Pel que fa als temes de la Balconada i el 
Xup, ell ha fet la manifestació amb alegria, i en el sentit de manifestar la seva alegria 
pels diners i apuntant a la possibilitat que vinguin en anys de campanya electoral. Si la 
Diputació no ha fet cap aportació, és perquè ja la va fer, a través del PCAL, i el PCAL 
té dos anys, i l'any passat va fer una aportació de 58 milions de pessetes. Però de 
totes formes diu que estan la mar de feliços i contents amb aquesta aportació. Pel que 
fa a la promoció econòmica, recolza la proposta del Sr. Perramon en el sentit que hi 
hagi un seguiment d'aquestes propostes sobre tot en el tema de planificació. Dit això, 
davant la posició de l'equip de govern que no accepta l'esmena socialista , s'abstindran 
en les de la resta de grups i votaran en contra de la proposta de l'equip de govern amb 
l'esmena del Sr. Balet incorporada, valorant el fet que hi hagi una esmena "in voce" en 
aplicació del 0'1. I per acabar, diu que els elements a plantejar, en un futur, a nivell 
financer en aquesta ciutat, i que són intentar fer un plantejament seriós del tema del 
control de consums, no només de la casa sino també de la ciutat, és a dir, en aquest 
sentit fer una auditoria energètica, i veure les possibilitats d'utilització d'energia 
alternativa. El segon element passa pel replantejament seriós de les concessions 
públiques, ja que pugen molts diners, i s'ha d'estudiar de quina forma aquestes 
concessions no tinguin una incorporació de despesa tan elevada, i que com ja ha dit el 
Sr. Sala són 733 milions que cauen cada exercici per aquest paquet. En tercer lloc, 
intentar plantejar seriosament totes les despeses de capitalitat d'aquesta ciutat i com 
ha de jugar-hi el Consell Comarcal en el possible i també, essent conscients de la 
situació econòmica en què es troba el Consell Comarcal. En quart lloc, s'ha de fer un 
plantejament seriós de la redefinició de recursos humans amb tots els elements que 
això vol dir, d'eficàcia, sense que això impliqui una disminució del tracte humà que s'ha 
de tenir i plantejar-se dos elements, les relacions amb els ciutadans que han de ser 
més lleugeres incorporant elements d'informàtica, incorporant elements de facilitats de 



gestió telefònica, la possibilitat que caps importants dins l'organigrama de la casa 
tinguin tractes directes amb el ciutadà, i plantejar-se seriosament i valorar 
econòmicament una descentralització administrativa fent una prova pilot. Per tant, 
reconduir el pressupost municipal i millorar l'eficàcia de la màquina municipal, són les 
línies a seguir. Per tant, davant la posició de l'equip de CiU, de pactar amb el GMP, 
votaran en contra del pressupost i s'abstindran en la resta d'esmenes. 
 
El Sr. Sala i Rovira pel que fa a un tema conjunt plantejat per ENM i GMS, diu que si 
les coses van com estan previstes, i els dos últims exercicis passa així, el pressupost 
de 1997 estarà a la xifra d'un 1'5%, 2%  de dèficit, és a dir uns 200 milions de 
pessetes. Pel que fa a una altra qüestió esmentada pel Sr. Perramon, diu que el seu 
grup, malgrat no necessitar pactar amb ningú, ha acceptat l'esmena, perquè entenen 
que el pressupost és el tema principal del Ple, i per tant, s'ha de poder aconseguir una 
majoria real, i després d'analitzar les propostes presentades s'han decantat per una. El 
cert és que, la del GMS estava molt aprop, però la xifra era més alta, i la de l'ENM era 
més complicada ja que malgrat els sembla correcte potenciar 20 milions més per la 
S.A., li preocupava d'on els treia, ja que deixava alguns temes una mica penjats. Quan 
es fa un pressupost es fa per unes coses molt determinades, no ho fan perquè han de 
fer un pressupost, sino perquè hi ha uns compromisos i unes necessitats, i un 
coneixement molt a fons de la realitat de la ciutat, i per tant, tocar segons quines xifres 
desequilibra el propi projecte.  
 
Finalitzat el debat, el Sr. Alcalde sotmet a votació l'esmena presentada pel GMP, que 
és aprovada per 13 vots afirmatius (12 CiU, 1 GMP) i 11 abstencions (8 GMS i 3 
ENM). 
 
A continuació sotmet a votació l'esmena presentada per l'ENM, que és rebutjada per 
13 vots negatius (12 CiU, 1 GMP), 3 vots afirmatius (ENM) i 8 abstencions (GMS). 
 
Se sotmet a votació l'esmena presentada pel GMS, que és rebutjada per 13 vots 
negatius (12 CiU, 1 GMP), 8 vots afirmatius (GMS) i 3 abstencions (ENM). 
 
A continuació el Sr. Alcalde sotmet a votació una esmena "in voce" presentada 
conjuntament per tots els grups consistent en incrementar la partida de l'estat de 
despeses 313.1.480 en la quantitat de 650.000 PTA i disminuir la partida 111.0.226 en 
la mateixa quantitat de 650.000 PTA, i que és aprovada per unanimitat dels 24 
membres presents. 
 
El President sotmet a votació el dictamen del pressupost de l'Ajuntament, incorporant 
al seu contingut l'esmena aprovada formulada pel GMP i l'esmena conjunta "in voce", 
també aprovada, que és aprovat per 13 vots afirmatius (12 CiU, 1 GMP) i 11 vots 
negatius (8 GMS i 3 ENM). 
 
El President, finalment, sotmet a votació conjunta els pressupostos de les societats 
municipals "Aigües de Manresa, SA" i "Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa 
SA" i el punt segon del dictàmen referent al tràmit d'exposició al públic, que són 
aprovats per unanimitat dels 24 membres presentS. 
 



Conseqüentment i, de conformitat amb les votacions efectuades, es declara l'acord 
adoptat en el sentit d'aprovar el dictamen esmentat, si bé incorporant-hi l'esmena 
aprovada formulada pel GMP i la citada esmena conjunta formulada "in voce". 
 
Quan són les 23 h i 58 min del dia 20 de desembre de 1994 , l'Alcalde disposa una 
pausa. 
 
Després d'aquest punt 3.1., la Sra. Teresa Just i Riba, prèvia llicència de la 
Presidència, es retira de la sessió. 
 
 
Es reprèn la sessió, essent les 0 h i 20 min del dia 21 de desembre de 1994. 
 
A continuació el Sr. Alcalde disposa la lectura i debat conjunt dels dictamens 3.2 al 3.7 
de l'ordre del dia 
 
3.2 ACCEPTAR LES SUBVENCIONS CONCEDIDES PEL 

DEPARTAMENT DE GOVERNACIO DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA, DESTINADES AL FINANÇAMENT DE 
DETERMINADES ACTUACIONS D'INTERÈS MUNICIPAL 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que, per Decret de 18 d'abril de 1994, vaig sol.licitar a la Generalitat de 
Catalunya (Departament de Governació) que l'Ajuntament de Manresa es pugués 
acollir a les subvencions previstes per la Resolució de la Consellera de Governació, 
de 16 de març de 1994, de regulació del procediment de concessió de 
subvencions als ajuntaments per a projectes de formació, d'uniformitat i de 
millora dels serveis i mitjans de les policies locals, destinades al finançament de 
determinades actuacions d'interès municipal. 
 
Atès que, per Resolució de la Consellera de Governació, de 18 d'octubre de 1994, 
s'ha resolt l'atorgament de les subvencions recollides en la convocatòria formulada per 
la subvenció ans esmentada, resultant inclós l'Ajuntament de Manresa. 
 
Com a Alcalde, proposo al Ple Municipal l'adopció del següent 
 
                         ACORD: 
 
Acceptar les subvencions concedides a aquest Ajuntament per la Resolució de la 
Consellera de Governació, de 18 d'octubre de 1994, d'atorgament de 
subvencions als ajuntaments per a projectes de formació, d'uniformitat i de 
millora dels serveis i mitjans de les Policies Locals de Catalunya, la finalitat i la 
quantia de les quals és la següent: 
 
4.1. Millores del servei-Nous vehicles: 552.430 pessetes. 
 
4.2. Millores del servei-Transmissions: 274.708 pessetes." 
 
 



3.3 ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DE 13.000.000 PTA. CONCEDIDA PEL 
DEPARTAMENT DE COMERÇ, CONSUM I TURISME DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA, AMB DESTINACIÓ AL FINANÇA-
MENT PARCIAL DE L'OBRA CONDICIONAMENT PLANTA I I 
ALTELL DEL MERCAT DE PUIGMERCADAL, FASE I. 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que, per mitjà de Decret, de data 9 de maig de 1994, es sol.licità a la Generalitat 
(Departament de Comerç, Consum i Turisme) l'atorgament d'una subvenció de 
13.992.912 pessetes afectada al finançament del 50 % del pressupost de l'OBRA 
CONDICIONAMENT PLANTA I ALTELL DEL MERCAT DEL PUIGMERCADAL, 
FASE I, en mèrits a l'Ordre de 27 de gener de 1992, del Conseller de Comerç, 
Consum i Turisme de la Generalitat de Catalunya, de concessió de subvencions 
a les corporacions locals en matèria d'equipaments comercials col.lectius. 
 
Atès que, d'acord amb l'article 6.2. de l'Ordre esmentada, l'òrgan competent de la 
Direcció General de Comerç Interior i Serveis, ha resolt "atorgar  a l'AJUNTAMENT DE 
MANRESA una subvenció de 13.000.000 de pessetes per a la instal.lació de dos 
muntacàrregues i una nova escala interior a la 1a planta i construcció de tres càmeres 
frigorífiques (1a fase reforma) del Mercat Puigmercadal, de Manresa, en base al 
pressupost de 27.985.825 pessetes". 
 
Com a Alcalde, proposo al Ple el següent: 
 
                         ACORD: 
 
Acceptar la subvenció de tretze milions (13.000.000) de pessetes, atorgada per la 
Generalitat de Catalunya (Departament de Comerç, Consum i Turisme) i afectada al 
finançament parcial del projecte municipal OBRA CONDICIONAMENT PLANTA I 
ALTELL DEL MERCAT DEL PUIGMERCADAL, FASE I, per resolució del Secretari 
General del Departament, en mèrits a l'Ordre de 27 de gener de 1992, del Conseller 
de Comerç, Consum i Turisme de la Generalitat de Catalunya, de concessió de 
subvencions a les corporacions locals en matèria d'equipaments comercials 
col.lectius." 
 
3.4 REITERAR LA SOL.LICITUD DE SUBVENCIO A LA GENERALITAT 

DE CATALUNYA, D'IMPORT 7.608.807 PTA, EFECTUADA PER 
DECRET D'ALCALDIA, AMB DESTINACIÓ A L'OBRA CONSTRUC-
CIO VESTIUDORS DEL COL.LEGI PUBLIC ANSELM CABANES 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atesa l'Ordre de 23 d'agost de 1994, de la Presidència de la Generalitat de 
Catalunya, sobre la concessió d'ajuts a la inversió per a actuacions incloses als 
programes especials per a instal.lacions i equipaments esportius. 
 
Atès que l'Ajuntament de Manresa preveu la realització de l'obra CONSTRUCCIO 
VESTIDORS DEL COL.LEGI PUBLIC ANSELM CABANES, i que aquesta obra 
constitueix un concepte subvencionable segons l'article 1 de l'Ordre. 



 
Atès que, per raons d'urgència, i als efectes de concórrer dins del termini fixat 
reglamentàriament a la convocatòria citada, el dia 8 de novembre vaig dictar un 
Decret, la resolució del qual disposa: 
 
 "Sol.licitar a la Generalitat de Catalunya (Presidència de la Generalitat-Secretaria 
General de l'Esport) la participació de l'Ajuntament de Manresa en la convocatòria per 
a la concessió d'ajuts a la inversió per a actuacions incloses als programes especials 
per a instal.lacions i equipaments esportius efectuada per l'Ordre de 23 d'agost de 
1994, afectada a la realització de l'obra CONSTRUCCIO VESTIDORS DEL COL.LEGI 
PUBLIC ANSELM CABANES, el pressupost de l'avantprojecte de la qual ascendeix a 
set milions sis-centes vuit mil vuit-centes set (7.608.807) pessetes." 
 
Atès que la normativa reguladora de la convocatòria requereix el compromís municipal 
consistent en invertir la diferència entre el pressupost i la subvenció que s'atorgui. 
 
Com a Alcalde, proposo al Ple el següent: 
 
                        ACORD: 
 
Primer. Reiterar la resolució continguda en el Decret del dia 8 de novembre de 1994, 
dictat per l'Alcalde, sol.licitant a la Generalitat de Catalunya una subvenció de set 
milions sis-centes vuit mil vuit-centes set (7.608.807) pessetes, afectada a l'obra 
CONSTRUCCIO VESTIDORS DEL COL.LEGI PUBLIC ANSELM CABANES, segons 
la convocatòria formulada per l'Ordre de 23 d'agost de 1994 de la Presidència de la 
Generalitat. 
 
Segon. Declarar el compromís municipal en aportar la diferència entre el pressupost 
de l'obra i la subvenció que atorgui la Generalitat de Catalunya. 
 
Tercer. Facultar l'Alcalde per signar el conveni previst en l'article 5 de l'Ordre." 
 
3.5. REITERAR LA SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA GENERALITAT 

DE CATALUNYA, D'IMPORT 3.793.482 PTA, EFECTUADA PER 
DECRET D'ALCALDIA, AMB DESTINACIO A L'OBRA ACONDICIO-
NAMENT PISTA EXTERIOR PAVELLÓ PUJOLET 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atesa l'Ordre de 23 d'agost de 1994, de la Presidència de la Generalitat de 
Catalunya, sobre la concessió d'ajuts a la inversió per a actuacions incloses als 
programes especials per a instal.lacions i equipaments esportius. 
 
Atès que l'Ajuntament de Manresa preveu la realització de l'obra ACONDICIAMENT 
PISTA EXTERIOR PAVELLO PUJOLET, i que aquesta obra constitueix un concepte 
subvencionable segons l'article 1 de l'Ordre. 
 
Atès que, per raons d'urgència, i als efectes de concórrer dins del termini fixat 
reglamentàriament a la convocatòria citada, el dia 8 de novembre vaig dictar un 
Decret, la resolució del qual disposa: 



 
 "Sol.licitar a la Generalitat de Catalunya (Presidència de la Generalitat-Secretaria 
General de l'Esport) la participació de l'Ajuntament de Manresa en la convocatòria per 
a la concessió d'ajuts a la inversió per a actuacions incloses als programes especials 
per a instal.lacions i equipaments esportius efectuada per l'Ordre de 23 d'agost de 
1994, afectada a la realització de l'obra ACONDICIAMENT PISTA EXTERIOR 
PAVELLO PUJOLET, el pressupost de l'avantprojecte de la qual ascendeix a tres 
milions set-centes noranta-tres mil quatre-centes vuitanta-dues (3.793.482) pessetes." 
 
Atès que la normativa reguladora de la convocatòria requereix el compromís municipal 
consistent en invertir la diferència entre el pressupost i la subvenció que s'atorgui. 
 
Com a Alcalde, proposo al Ple el següent: 
 
ACORD: 
 
Primer. Reiterar la resolució continguda en el Decret del dia 8 de novembre de 1994, 
dictat per l'Alcalde, sol.licitant a la Generalitat de Catalunya una subvenció de tres 
milions set-centes noranta-tres mil quatre-centes vuitanta-dues (3.793.482) pessetes, 
afectada a l'obra ACONDICIAMENT PISTA EXTERIOR PAVELLO PUJOLET, segons 
la convocatòria formulada per l'Ordre de 23 d'agost de 1994 de la Presidència de la 
Generalitat. 
 
Segon. Declarar el compromís municipal en aportar la diferència entre el pressupost 
de l'obra i la subvenció que atorgui la Generalitat de Catalunya. 
 
Tercer. Facultar l'Alcalde per signar el conveni previst en l'article 5 de l'Ordre." 
 
3.6. REITERAR LA SOL.LICITUD DE SUBVENCIO A LA GENERALITAT 

DE CATALUNYA, D'IMPORT 15.500.000 PTA, EFECTUADA PER 
DECRET D'ALCALDIA, AMB DESTINACIO A L'OBRA CONSTRUC-
CIÓ DE VESTIDORS AL SECTOR DEL CONGOST FASE II. 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atesa l'Ordre de 23 d'agost de 1994, de la Presidència de la Generalitat de 
Catalunya, sobre la concessió d'ajuts a la inversió per a actuacions incloses als 
programes especials per a instal.lacions i equipaments esportius. 
 
Atès que l'Ajuntament de Manresa preveu la realització de l'obra CONSTRUCCIO DE 
VESTIDORS AL SECTOR DEL CONGOST, FASE II, i que aquesta obra constitueix 
un concepte subvencionable segons l'article 1 de l'Ordre. 
 
Atès que, per raons d'urgència, i als efectes de concórrer dins del termini fixat 
reglamentàriament a la convocatòria citada, el dia 8 de novembre vaig dictar un 
Decret, la resolució del qual disposa: 
 
"Sol.licitar a la Generalitat de Catalunya (Presidència de la Generalitat-Secretaria 
General de l'Esport) la participació de l'Ajuntament de Manresa en la convocatòria per 
a la concessió d'ajuts a la inversió per a actuacions incloses als programes especials 



per a instal.lacions i equipaments esportius efectuada per l'Ordre de 23 d'agost de 
1994, afectada a la realització de l'obra CONSTRUCCIO DE VESTIDORS AL 
SECTOR DEL CONGOST, FASE II, el pressupost de l'avantprojecte de la qual 
ascendeix a quinze milions cinc-centes mil (15.500.000) pessetes." 
 
Atès que la normativa reguladora de la convocatòria requereix el compromís municipal 
consistent en invertir la diferència entre el pressupost i la subvenció que s'atorgui. 
 
Com a Alcalde, proposo al Ple el següent: 
 
 ACORD: 
 
Primer. Reiterar la resolució continguda en el Decret del dia 8 de novembre de 1994, 
dictat per l'Alcalde, sol.licitant a la Generalitat de Catalunya una subvenció de quinze 
milions cinc-centes mil (15.500.000) pessetes, afectada a l'obra CONSTRUCCIO DE 
VESTIDORS AL SECTOR DEL CONGOST, FASE II, segons la convocatòria 
formulada per l'Ordre de 23 d'agost de 1994 de la Presidència de la Generalitat. 
 
Segon. Declarar el compromís municipal en aportar ladiferència entre el pressupost de 
l'obra i la subvenció que atorgui la Generalitat de Catalunya. 
 
Tercer. Facultar l'Alcalde per signar el conveni previst en l'article 5 de l'Ordre." 
 
3.7. REITERAR LA SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA GENERALITAT 

DE CATALUNYA, D'IMPORT 400.000.000 PTA, EFECTUADA PER 
DECRET D'ALCALDIA, AMB DESTINACIO A LA CONSTRUCCIÓ 
D'UNA NOVA PISCINA MUNICIPAL 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atesa l'Ordre de 23 d'agost de 1994, de la Presidència de la Generalitat de 
Catalunya, sobre la concessió d'ajuts a la inversió per a actuacions incloses als 
programes especials per a instal.lacions i equipaments esportius. 
 
Atès que l'Ajuntament de Manresa preveu la construcció d'una nova piscina municipal, 
i que aquesta obra constitueix un concepte subvencionable segons l'article 1 de 
l'Ordre. 
 
Atès que, per raons d'urgència, i als efectes de concórrer dins del termini fixat 
reglamentàriament a la convocatòria citada, el dia 8 de novembre vaig dictar un Decret 
la resolució del qual disposa: 
 
"Sol.licitar a la Generalitat de Catalunya (Presidència de la Generalitat-Secretaria 
General de l'Esport) la participació de l'Ajuntament de Manresa en la convocatòria per 
a la concessió d'ajuts a la inversió per a actuacions incloses als programes especials 
per a instal.lacions i equipaments esportius efectuada per l'Ordre de 23 d'agost de 
1994, afectada a la construcció d'una nova piscina municipal, el pressupost de 
l'avantprojecte del qual ascendeix a quatre-cents milions (400.000.000) de pessetes." 
 



Atès que la normativa reguladora de la convocatòria requereix el compromís municipal 
consistent en invertir la diferència entre el pressupost i la subvenció que s'atorgui. 
 
Com a Alcalde, proposo al Ple el següent: 
 
 ACORD: 
 
Primer. Reiterar la resolució continguda en el Decret del dia 8 de novembre de 1994, 
dictat per l'Alcalde, sol.licitant a la Generalitat de Catalunya una subvenció de quatre-
cents milions (400.000.000) de pessetes, afectada a la construcció d'una nova piscina 
municipal, segons la convocatòria formulada per l'Ordre de 23 d'agost de 1994 de la 
Presidència de la Generalitat. 
 
Segon. Declarar el compromís municipal en aportar la diferència entre el pressupost 
de l'obra i la subvenció que atorgui la Generalitat de Catalunya. 
 
Tercer. Facultar l'Alcalde per signar el conveni previst en l'article 5 de l'Ordre." 
 
El Sr. Oms i Pons manifesta que es tracta de temes de tràmit com reiterar sol.licituds 
de subvencions, acceptacions de subvencions i que s'han de tirar endavant, 
demanaria el vot favorable. 
 
El Sr. Valls i Riera diu que votaran favorablement a tots els dictàmens però voldria 
posar de manifest que hi ha una sol.licitud de subvenció, que quan es demana és 
perquè hi ha possibilitats que s'atorgui, i que afecta al dictamen 3.7, i demanaria que 
l'equip de govern anés informant puntualment de les gestions que hi pugui haver amb 
el Club Natació Manresa respecte a com es realitzarà finalment el projecte de la 
piscina, si finalment s'atorga la subvenció aquesta, perquè, sense menuysprear les 
altres quantitats, aquesta és molt important, i afecta a una de les infrastructures més 
importants de la ciutat, com és la piscina. 
 
El Sr. De Puig i Viladrich diu que hi ha un compromís establert de fa temps, en què hi 
ha la possibilitat de la subvenció del 50% del total d'aquests 400 milions de pessetes, 
per part de la Direcció General de l'Esport. La resta de finançament de moment no 
està cobert, però s'entén que la situació actual és que s'intentaria abans de gener, tenir 
l'avantprojecte ben definit, i durant el 1995 fer el projecte executiu d'aquesta obra. 
Durant tot el procés s'ha mantingut comunicació amb el Club Natació Manresa, i els 
seus socis, perquè se'ls demana que hi facin una part d'aportació. 
 
Sotmesos a votació conjunta els dictamens 3.2 al 3.7 de l'ordre del dia, són aprovats 
per unanimitat dels 23 membres presents. 
 
4.- AREA D'ACCIÓ CIUTADANA 
 
4.1. REGIDORIA-DELEGADA DE CULTURA 
 
4.1.1. APROVAR EL PROJECTE DE CONVENI DE COL.LABORACIO 

ENTRE AQUEST AJUNTAMENT I L'ORFEÓ MANRESÀ, PER A 
L'ORGANITZACIÓ DEL CONCERT DE CAP D'ANY 

 



El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que l'Ajuntament de Manresa creu convenient d'organitzar, seguint la tradició 
dels darrers anys i dins el marc de les festes de Nadal, un gran Concert de Cap d'Any. 
 
Vist que a la nostra ciutat hi ha una entitat anomenada "Orfeó Manresà" dedicada a la 
promoció d'activitats musicals. 
 
Atès l'oferiment de l'esmentada entitat d'encarregar-se de l'organització de l'esmentat 
concert, donada la seva vinculació a la música. 
 
Atès el que s'estableix a la Llei 7/85 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local, a la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, al 
Reglament de Serveis de les Corporacions Locals, així com al Reglament de 
subvencions de l'Ajuntament de Manresa. 
 
És pel que, el Tinent d'Alcalde Delegat de Cultura proposa al Ple de la Corporació 
Municipal, l'adopció dels següents: 
 
                         A C O R D S 
 
1r.- Aprovar el projecte de conveni de col.laboració a signar entre aquest Ajuntament i 
l'entitat "Orfeó Manresà", per a l'organització del "Concert de Cap d'Any", que se 
celebrarà al Teatre Conservatori de la nostra ciutat el dia 7 de gener de 1995, de 
conformitat amb el text que s'acompanya a l'expedient. 
 
2n.- 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. Llobet i Corominas diu que es tracta de poder fer el tradicional concert de valsos 
per cap d'any. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels  
23 membres presents. 
 
4.1.2. APROVAR EL PROJECTE DE CONVENI DE COL.LABORACIÓ 

ENTRE AQUEST AJUNTAMENT I L'ENTITAT GRUP SARDANISTA 
NOVA CRIDA PER A L'ORGANITZACIÓ D'UN CICLE D'AUDICIONS I 
CONCERTS DE SARDANES AL LLARG DE L'ANY 1995 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atesa la necessitat d'oferir un bon nivell qualitatiu en el camp cultural i concretament 
en el terreny del folklore català, com és la tradicional dansa de la sardana, en l'àmbit 
de Manresa i la seva àrea d'influència, aquest Ajuntament creu convenient donar 
suport a serveis especialitzats a aquesta finalitat. 
 
Vist que a la ciutat de Manresa hi ha una entitat anomenada GRUP SARDANISTA 
NOVA CRIDA que està desenvolupant una tasca important en la programació i difusió 
d'audicions i concerts de sardanes des de fa anys. 



 
Atès que l'Ajuntament de Manresa creu convenient la col.laboració amb aquesta 
entitat, per a l'organització d'un cicle d'audicions de sardanes al llarg de l'any 1995, i 
així difondre i potenciar una dansa tan popular i tradicional de la cultura catalana com 
és la sardana. 
 
Atès el que s'estableix a la Llei 7/85 de 2 d'abril, de Regulació de les Bases de Règim 
Local, a la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, així com al 
Reglament de Subvencions de l'Ajuntament de Manresa. 
 
És pel que, el 1r. Tinent d'Alcalde Delegat de Cultura proposa al Ple de la Corporació 
l'adopció dels següents: 
 
                          A C O R D S 
 
1er.- Aprovar el projecte de conveni de col.laboració a signar entre aquest Ajuntament i 
l'entitat Grup Sardanista Nova Crida per a l'organització d'un cicle d'audicions i 
concerts de sardanes al llarg de l'any 1995, i de conformitat amb el text que 
s'acompanya a l'expedient. 
 
2n.- 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. Llobet i Corominas diu que el conveni és nou, però l'activitat és la que es ve fent 
des de fa molts anys, i que es tracta de donar una subvenció a l'entitat Nova Crida, 
que organitza periòdicament audicions de sardanes, i es va tendint a desenvolupar 
aquestes subvencions una mica importants, amb la fórmula de conveni, perquè queda 
més compromesa l'activitat a desenvolupar. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 23 membres presents. 
 
4.1.3. APROVAR EL PROJECTE DE CONVENI DE COL.LABORACIÓ 

ENTRE AQUEST AJUNTAMENT I CINE CLUB MANRESA PER A 
L'ORGANITZACIÓ D'UNA CAMPANYA DE CINEMA A MANRESA AL 
LLARG DE L'ANY 1995 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atesa la necessitat d'oferir un bon nivell qualitatiu en el camp cultural i concretament 
en el terreny del cinema en l'àmbit de Manresa i la seva àrea d'influència, aquest 
Ajuntament creu convenient donar suport a serveis especialitzats a aquesta finalitat. 
 
Vist que a la ciutat de Manresa hi ha una entitat anomenada CINE CLUB MANRESA 
que està desenvolupant una tasca important en la programació i difusió d'un cinema 
inquiet i personal, distribuït al marge dels canals comercials majoritaris. 
 
Atès que l'Ajuntament de Manresa creu convenient la col.laboració amb aquesta 
entitat, per a l'organització d'una campanya cinematogràfica al llarg de l'any 1995, amb 
la projeccció de pel.lícules que es troben al marge de la programació comercial que 
s'ofereix pels canals habituals. 



 
Atès el que s'estableix a la Llei 7/85 de 2 d'abril, de Regulació de les Bases de Règim 
Local, a la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, així com al 
Reglament de Subvencions de l'Ajuntament de Manresa. 
 
És pel que, el Tinent d'Alcalde Delegat de Cultura proposa al Ple de la Corporació 
l'adopció dels següents: 
 
                             A C O R D S 
 
1er.- Aprovar el projecte de conveni de col.laboració a signar entre aquest Ajuntament i 
l'entitat Cine Club Manresa per a l'organització d'una campanya de cinema a Manresa, 
al llarg de l'any 1995, consistent en la projecció de diferents pel.lícules que dificílment 
són ofertes pels circuits cinematogràfics comercials, i de conformitat amb el text que 
s'acompanya a l'expedient. 
 
2n.- 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." 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 23 membres presents. 
 
 
4.2. REGIDORIA-DELEGADA DE BENESTAR SOCIAL 
 
4.2.1 APROVAR EL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE AQUEST 

AJUNTAMENT I LA UNIVERSITAT DE BARCELONA, PER A 
L'ACCEPTACIO D'UN ALUMNE EN PRÀCTIQUES DE L'ESCOLA 
UNIVERSITÀRIA DE TREBALL SOCIAL, DURANT EL CURS 1994-
1995. 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que aquest Ajuntament compta amb uns serveis socials d'atenció primària i uns 
serveis socials especialitzats, dotats amb professionals d'aquesta àrea. 
 
Atès que la Universitat de Barcelona, a través del Servei d'Estudiants, signa conveni 
amb diferents institucions per a la realització de pràctiques per part dels seus alumnes 
en serveis municipals. 
 
Atès que un d'aquests serveis és l'àrea de Benestar Social de l'Ajuntament de 
Manresa. 
 
Atès que per part d'aquesta àrea s'ha vist la conveniència de poder admetre alumnes 
en pràctiques. 
 
Atesa la proposta de conveni de col.laboració presentada per la Universitat de 
Barcelona, per a la col.laboració entre la mateixa i l'Ajuntament de Manresa per a la 
realització de pràctiques per part d'un alumne de l'escola universitària de Treball Social 
en l'àrea de Benestar Social d'aquest Ajuntament. 
 



És pel que, la Regidora Delegada de Benestar Social, proposa al Ple de la Corporació 
l'adopció dels següents: 
 
                             A C O R D S 
 
1r.- Aprovar el conveni de col.laboració a signar entre la Universitat de Barcelona i 
l'Ajuntament de Manresa, en virtut del qual l'Ajuntament de Manresa accepta un 
alumne en pràctiques de l'escola Universitària de Treball Social, a realitzar en l'àrea 
municipal de Benestar Social durant el curs 1994-95, de conformitat amb el text que 
s'adjunta a l'expedient. 
 
2n.- Facultar a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per portar a terme aquest acord en tots els 
seus punts." 
 
La Sra Riera i Montserrat diu que cada vegada que hi ha un alumne en pràctiques de 
la universitat s'ha de fer aquest conveni de cooperació. Ara l'Ajuntament té un alumne 
en pràctiques de treball social en el camp de la infància. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 23 membres presents. 
 
4.2.2. APROVAR LA MODIFICACIÓ DE L'ANNEX NÚM. 5 DEL CONVENI-

MARC DE COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA SUBSCRIT 
ENTRE EL DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA I L'AJUNTAMENT DE MANRESA, 
APROVAT EL 29-4-94 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que el Ple de la Corporació en sessió extraordinària del dia 29 d'abril de 1994, va 
aprovar el protocol d'actualització i pròrroga per a l'any 1994 del conveni-marc de 
cooperació interadministrativa subscrit entre el Departament de Benestar Social de la 
Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Manresa, en matèria de diferents 
programes en l'àmbit del benestar social, en virtut del qual ens atorgaven vàries 
subvencions per a diferents actuacions dels serveis socials municipals. 
 
Atès que en data 10 de novembre d'enguany, el Departament de Benestar Social de la 
Generalitat de Catalunya ens va fer arribar una modificació de l'annex núm. 5 de 
l'esmentat conveni que fa referència al programa d'Atenció a la Vellesa, en virtut de la 
qual ens afegeixen una subvenció de 17.394.492'- ptes. per a l'internament de 30 
persones grans amb greu dependència física, psíquica i/o social a l'àrea de zona 
assistida de l'Hospital de St. Andreu. 
 
Per tot això, aquesta Regidora de Benestar Social proposa al Ple de la Corporació, 
l'adopció dels següents:  
 
                             A C O R D S 
 
1r.- Aprovar la modificació de l'annex núm. 5 del protocol d'actualització i pròrroga per 
a l'any 1994 del conveni-marc de cooperació interadministrativa subscrit entre el 
Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de 



Manresa, en matèria de diferents programes en l'àmbit del benestar social, de 
conformitat amb el text que s'adjunta al dictamen.  
 
2n.- Acceptar i consignar pressupostàriament la subvenció de 17.394.492'- ptes. 
(disset milions tres-centes noranta-quatre mil quatre-centes noranta-dues pessetes), 
per a l'internament de 30 persones grans amb greu dependència física, psíquica i/o 
social a l'àrea de zona assistida de l'Hospital de St. Andreu. 
 
3r.- Facultar a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la documentació 
necessària per dur a terme aquests acords." 
 
La Sra. Riera i Montserrat diu que aquest annex de conveni és per passar íntegrament 
aquesta subvenció a l'Hospital de St. Andreu perquè des de fa un any i mig hi ha trenta 
llits que són socials amb suport sanitari, i ja es va fer el mateix fa uns mesos amb una 
altra subvenció més petita. Aquesta és l'assistència d'aquestes persones fins a 31 de 
maig d'enguany, pel que demanaria el vot favorable. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 23 membres presents. 
 
5.- AREA D'URBANISME 
 
5.1. REGIDORIA-DELEGADA D'URBANISME 
 
Pel Sr. Alcalde es disposa la lectura i debat conjunt dels dictamens del 5.1.1. al 5.1.5 
de l'ordre del dia. 
 
5.1.1. APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE D'URBANITZACIÓ 

PASSEIG SALVADOR ESPRIU 
 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès el projecte d'obra redactat pels serveis tècnics municipals, anomenat 
PROJECTE URBANITZACIÓ PASSEIG SALVADOR ESPRIU, amb un pressupost 
general total de QUARANTA-SIS MILIONS SET-CENTES NORANTA-SET MIL SIS-
CENTES CINQUANTA pessetes (46.797.650 pts). 
 
Atesos els articles 88 a 90 del vigent text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, aprovat per Real Decret Legislatiu 781/1.986, de 18 d'abril, així 
com els articles 218 i 219 .2 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i 
l'article 67 .3 del Reglament de Planejament Urbanístic, en aplicació dels quals cal 
considerar l'esmentada obra com obra municipal ordinària, reunint tots els documents 
reglamentàriament exigits. 
 
Atesos els articles 93 del vigent text refós de les disposicions legals vigents en matèria 
de règim local, aprovat per Real Decret Legislatiu 781/1.986, de 18 d'abril, i 219 .2 de 
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, referents al procediment d'aprovació 
del projectes d'obres municipals. 
 
Atès l'article 23 .1, lletra d), del vigent text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, aprovat per Real Decret Legislatiu 781/1.986, de 18 d'abril, de 



conformitat al qual serà competència del Ple Municipal l'aprovació dels projectes 
d'obres quan aquest òrgan resulti el competent per la contractació de la seva execució. 
 
Atès que, en aplicació del mateix article 23 .1 abans esmentat, resulta de competència 
del Ple Municipal la contractació d'obres, serveis i suministres sempre i quan el termini 
per la seva execució resulti superior a l'any i/o necessiti de crèdits superiors als 
consignats en el pressupost anyal. 
 
Atès l'article 18 del Plec General de Condicions Tècniques que forma part del 
projectes, del que resulta que el termini previst per l'execució de les obres és inferior a 
l'any. 
 
Atès l'informe emès pels serveis municipals d'intervenció manifestant la no existència 
de consignació suficient per l'execució del projecte en qüestió dins el pressupost 
corresponent al present any 1.994. 
 
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer favorable dels membres 
que composen la Comissió Municipal informativa d'Urbanisme, ha de proposar que pel 
Ple Municipal siguin adoptats els següents 
                             A C O R D S   
 
1r.- APROVAR INICIALMENT, amb la consideració d'obra municipal ordinària, el 
projecte redactat pels serveis tècnics municipals anomenat PROJECTE 
URBANITZACIÓ PASSEIG SALVADOR ESPRIU, amb un pressupost general total de 
QUARANTA-SIS MILIONS SET-CENTES NORANTA-SET MIL SIS-CENTES 
CINQUANTA pessetes (46.797.650 pts), en aplicació del que preveuen els articles 67 
del Reglament de Planejament Urbanístic i 218 .1 de la Llei Municipal i de Règim Local 
de Catalunya, de 15 d'abril de 1987. 
 
2n.- APROVAR l'exposició pública del projecte inicialment aprovat per un termini de 
trenta dies, en compliment del que es preveu a l'article 219 .2 de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya, de 15 d'abril de 1.987." 
 
5.1.2. APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE DE REMODELACIO 

EDIFICI LA FLORINDA. SALA DE CALDERES 
 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès el projecte d'obra redactat pels serveis tècnics municipals, anomenat PRO-
JECTE REMODELACIÓ EDIFICI LA FLORINDA. SALA DE CALDERES, amb un 
pressupost general total de CINC MILIONS DUES-CENTES CINQUANTA-DUES MIL 
CENT SETANTA-DUES pessetes (5.252.172 pts). 
 
Atesos els articles 88 a 90 del vigent text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, aprovat per Real Decret Legislatiu 781/1.986, de 18 d'abril, així 
com els articles 218 i 219 .2 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i 
l'article 67 .3 del Reglament de Planejament Urbanístic, en aplicació dels quals cal 
considerar l'esmentada obra com obra municipal ordinària, reunint tots els documents 
reglamentàriament exigits. 
 



Atesos els articles 93 del vigent text refós de les disposicions legals vigents en matèria 
de règim local, aprovat per Real Decret Legislatiu 781/1.986, de 18 d'abril, i 219 .2 de 
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, referents al procediment d'aprovació 
del projectes d'obres municipals. 
 
Atès l'article 23 .1, lletra d), del vigent text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, aprovat per Real Decret Legislatiu 781/1.986, de 18 d'abril, de 
conformitat al qual serà competència del Ple Municipal l'aprovació dels projectes 
d'obres quan aquest òrgan resulti el competent per la contractació de la seva execució. 
 
Atès que, en aplicació del mateix article 23 .1 abans esmentat, resulta de competència 
del Ple Municipal la contractació d'obres, serveis i suministres sempre i quan el termini 
per la seva execució resulti superior a l'any i/o necessiti de crèdits superiors als 
consignats en el pressupost anyal. 
 
Atès l'article 18 del Plec General de Condicions Tècniques que forma part del 
projectes, del que resulta que el termini previst per l'execució de les obres és inferior a 
l'any. 
 
Atès l'informe emès pels serveis municipals d'intervenció manifestant la no existència 
de consignació suficient per l'execució del projecte en qüestió dins el pressupost 
corresponent al present any 1.994. 
 
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer favorable dels membres 
que composen la Comissió Municipal informativa d'Urbanisme, ha de proposar que pel 
Ple Municipal siguin adoptats els següents 
 
                        A C O R D S   
 
1r.- APROVAR INICIALMENT, amb la consideració d'obra municipal ordinària, el 
projecte redactat pels serveis tècnics municipals anomenat PROJECTE 
REMODELACIÓ EDIFICI LA FLORINDA. SALA DE CALDERES, amb un pressupost 
general total de CINC MILIONS DUES-CENTES CINQUANTA-DUES MIL CENT 
SETANTA-DUES pessetes (5.252.172 pts), en aplicació del que preveuen els articles 
67 del Reglament de Planejament Urbanístic i 218 .1 de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya, de 15 d'abril de 1987. 
 
2n.- APROVAR l'exposició pública del projecte inicialment aprovat per un termini de 
trenta dies, en compliment del que es preveu a l'article 219 .2 de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya, de 15 d'abril de 1.987." 
 
5.1.3. APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE DE REMODELACIÓ 

EDIFICI LA FLORINDA. INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA. 
 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès el projecte d'obra redactat pels serveis tècnics municipals, anomenat PRO-
JECTE REMODELACIÓ EDIFICI LA FLORINDA. INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA, amb 
un pressupost general total de TRETZE MILIONS NOU-CENTES NORANTA-SET 
MIL SET-CENTES NORANTA-NOU pessetes (13.997.799 pts). 



 
Atesos els articles 88 a 90 del vigent text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, aprovat per Real Decret Legislatiu 781/1.986, de 18 d'abril, així 
com els articles 218 i 219 .2 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i 
l'article 67 .3 del Reglament de Planejament Urbanístic, en aplicació dels quals cal 
considerar l'esmentada obra com obra municipal ordinària, reunint tots els documents 
reglamentàriament exigits. 
 
Atesos els articles 93 del vigent text refós de les disposicions legals vigents en matèria 
de règim local, aprovat per Real Decret Legislatiu 781/1.986, de 18 d'abril, i 219 .2 de 
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, referents al procediment d'aprovació 
del projectes d'obres municipals. 
 
Atès l'article 23 .1, lletra d), del vigent text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, aprovat per Real Decret Legislatiu 781/1.986, de 18 d'abril, de 
conformitat al qual serà competència del Ple Municipal l'aprovació dels projectes 
d'obres quan aquest òrgan resulti el competent per la contractació de la seva execució. 
 
Atès que, en aplicació del mateix article 23 .1 abans esmentat, resulta de competència 
del Ple Municipal la contractació d'obres, serveis i suministres sempre i quan el termini 
per la seva execució resulti superior a l'any i/o necessiti de crèdits superiors als 
consignats en el pressupost anyal. 
 
Atès l'article 18 del Plec General de Condicions Tècniques que forma part del 
projectes, del que resulta que el termini previst per l'execució de les obres és inferior a 
l'any. 
 
Atès l'informe emès pels serveis municipals d'intervenció manifestant la no existència 
de consignació suficient per l'execució del projecte en qüestió dins el pressupost 
corresponent al present any 1.994. 
 
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer favorable dels membres 
que composen la Comissió Municipal informativa d'Urbanisme, ha de proposar que pel 
Ple Municipal siguin adoptats els següents 
 
   A C O R D S   
 
1r.- APROVAR INICIALMENT, amb la consideració d'obra municipal ordinària, el 
projecte redactat pels serveis tècnics municipals anomenat PROJECTE 
REMODELACIÓ EDIFICI LA FLORINDA. INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA, amb un 
pressupost general total de TRETZE MILIONS NOU-CENTES NORANTA-SET MIL 
SET-CENTES NORANTA-NOU pessetes (13.997.799 pts), en aplicació del que 
preveuen els articles 67 del Reglament de Planejament Urbanístic i 218 .1 de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, de 15 d'abril de 1987. 
 
2n.- APROVAR l'exposició pública del projecte inicialment aprovat per un termini de 
trenta dies, en compliment del que es preveu a l'article 219 .2 de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya, de 15 d'abril de 1.987." 
 



5.1.4. APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE DE RECONSTRUCCIÓ 
TORRE ESGLÈSIA DE LA SALUT DE VILADORDIS 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès el projecte d'obra redactat pels serveis tècnics municipals, anomenat 
RECONSTRUCCIÓ TORRE ESGLÉSIA DE LA SALUT DE VILADORDIS, amb un 
pressupost general total de TRES MILIONS QUATRE-CENTES VUITANTA-NOU MIL 
TRES-CENTES VUITANTA-CINC pessetes (3.489.385 pts). 
 
Atesos els articles 88 a 90 del vigent text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, aprovat per Real Decret Legislatiu 781/1.986, de 18 d'abril, així 
com els articles 218 i 219 .2 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i 
l'article 67 .3 del Reglament de Planejament Urbanístic, en aplicació dels quals cal 
considerar l'esmentada obra com obra municipal ordinària, reunint tots els documents 
reglamentàriament exigits. 
 
Atesos els articles 93 del vigent text refós de les disposicions legals vigents en matèria 
de règim local, aprovat per Real Decret Legislatiu 781/1.986, de 18 d'abril, i 219 .2 de 
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, referents al procediment d'aprovació 
del projectes d'obres municipals. 
 
Atès l'article 23 .1, lletra d), del vigent text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, aprovat per Real Decret Legislatiu 781/1.986, de 18 d'abril, de 
conformitat al qual serà competència del Ple Municipal l'aprovació dels projectes 
d'obres quan aquest òrgan resulti el competent per la contractació de la seva execució. 
 
Atès que, en aplicació del mateix article 23 .1 abans esmentat, resulta de competència 
del Ple Municipal la contractació d'obres, serveis i suministres sempre i quan el termini 
per la seva execució resulti superior a l'any i/o necessiti de crèdits superiors als 
consignats en el pressupost anyal. 
 
Atès l'article 18 del Plec General de Condicions Tècniques que forma part del 
projectes, del que resulta que el termini previst per l'execució de les obres és inferior a 
l'any. 
 
Atès l'informe emès pels serveis municipals d'intervenció manifestant la no existència 
de consignació suficient per l'execució del projecte en qüestió dins el pressupost 
corresponent al present any 1.994. 
 
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer favorable dels membres 
que composen la Comissió Municipal informativa d'Urbanisme, ha de proposar que pel 
Ple Municipal siguin adoptats els següents 
 
   A C O R D S   
 
1r.- APROVAR INICIALMENT, amb la consideració d'obra municipal ordinària, el 
projecte redactat pels serveis tècnics municipals anomenat RECONSTRUCCIÓ 
TORRE ESGLÉSIA DE LA SALUT DE VILADORDIS, amb un pressupost general 
total de TRES MILIONS QUATRE-CENTES VUITANTA-NOU MIL TRES-CENTES 



VUITANTA-CINC pessetes (3.489.385 pts), en aplicació del que preveuen els articles 
67 del Reglament de Planejament Urbanístic i 218 .1 de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya, de 15 d'abril de 1987. 
 
2n.- APROVAR l'exposició pública del projecte inicialment aprovat per un termini de 
trenta dies, en compliment del que es preveu a l'article 219 .2 de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya, de 15 d'abril de 1.987." 
 
5.1.5 APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE D'OBRA ORDINÀRIA 

URBANITZACIÓ PASSATGE MISSER MAS 
 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès el projecte d'obra redactat pels serveis tècnics municipals, anomenat 
PROJECTE D'OBRA ORDINÀRIA URBANITZACIÓ PASSATGE MISSER MAS, amb 
un pressupost general total de VUIT MILIONS TRES-CENTES VUITANTA-TRES MIL 
TRES-CENTES SETANTA-CINC pessetes (8.383.375 ptes.). 
 
Atesos els articles 88 a 90 del vigent text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, aprovat per Real Decret Legislatiu 781/1.986, de 18 d'abril, així 
com els articles 218 i 219 .2 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i 
l'article 67 .3 del Reglament de Planejament Urbanístic, en aplicació dels quals cal 
considerar l'esmentada obra com obra municipal ordinària, reunint tots els documents 
reglamentàriament exigits. 
 
Atesos els articles 93 del vigent text refós de les disposicions legals vigents en matèria 
de règim local, aprovat per Real Decret Legislatiu 781/1.986, de 18 d'abril, i 219 .2 de 
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, referents al procediment d'aprovació 
del projectes d'obres municipals. 
 
Atès l'article 23 .1, lletra d), del vigent text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, aprovat per Real Decret Legislatiu 781/1.986, de 18 d'abril, de 
conformitat al qual serà competència del Ple Municipal l'aprovació dels projectes 
d'obres quan aquest òrgan resulti el competent per la contractació de la seva execució. 
 
Atès que, en aplicació del mateix article 23 .1 abans esmentat, resulta de competència 
del Ple Municipal la contractació d'obres, serveis i suministres sempre i quan el termini 
per la seva execució resulti superior a l'any i/o necessiti de crèdits superiors als 
consignats en el pressupost anyal. 
 
Atès l'article 18 del Plec General de Condicions Tècniques que forma part del 
projectes, del que resulta que el termini previst per l'execució de les obres és inferior a 
l'any. 
Atès l'informe emès pels serveis municipals d'intervenció manifestant la no existència 
de consignació suficient per l'execució del projecte en qüestió dins el pressupost 
corresponent al present any 1.994. 
 
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer favorable dels membres 
que composen la Comissió Municipal informativa d'Urbanisme, ha de proposar que pel 
Ple Municipal siguin adoptats els següents 



 
A C O R D S   
 
1r.- APROVAR INICIALMENT, amb la consideració d'obra municipal ordinària, el 
projecte redactat pels serveis tècnics municipals anomenat PROJECTE D'OBRA 
ORDINÀRIA URBANITZACIÓ PASSATGE MISSER MAS, amb un pressupost 
general total de VUIT MILIONS TRES-CENTES VUITANTA-TRES MIL TRES-
CENTES SETANTA-CINC pessetes (8.383.375 ptes.), en aplicació del que preveuen 
els articles 67 del Reglament de Planejament Urbanístic i 218 .1 de la Llei Municipal i 
de Règim Local de Catalunya, de 15 d'abril de 1987. 
 
2n.- APROVAR l'exposició pública del projecte inicialment aprovat per un termini de 
trenta dies, en compliment del que es preveu a l'article 219 .2 de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya, de 15 d'abril de 1.987." 
 
El Sr. De Puig i Viladrich són tot projectes que s'aproven inicialment, dos dels quals fan 
referència a la Florinda, un altre al Passeig Salvador Espriu i que ve lligat amb un 
projecte d'edificació, el de la Torre de l'Esglèsia de la Salut està vinculat amb un 
conveni amb el Bisbat , de manera que és l'Ajuntament qui fa el projecte i el Bisbat el 
que realitza l'obra, i finalment, el del Passatge Misser Mas ve a completar el projecte 
d'urbanització que s'havia fet al voltant dels carrers, Llevant, Montcau i el Missr Mas. 
 
El Sr. Canongia i Gerona diu que votaran favorablement els 5 projectes, i només vol 
deixar dit que el 5.1.1 (Passeig Salvador Espriu) és un projecte de difícil realització, 
almenys tot sencer, i sembla que es tardarà força anys a veure'l acabat, i pel que fa a 
la Florinda són dos temes que desenvolupen el programa general de l'edifici, i el del 
Misser Mas és una cua que queda penjada en la urbanització de tota la zona, i que 
potser el que s'hagués hagut de fer és fer la urbanització en el seu moment, i no 
deixar-la per després. 
 
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens del 5.1.1 al 5.1.5, són aprovats per 
unanimitat dels 23 membres presents. 
 
A continuació el Sr. Alcalde disposa la lectura conjunta dels dictamens 5.1.6, 5.1.7, 
5.1.8 i 5.1.9 de l'ordre del dia. 
 
5.1.6 APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ 

PLAÇA AL POLÍGON RESIDENCIAL "cAN GRAVAT" 
 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès el projecte d'obra redactat per l'Institut Català del Sòl, anomenat PROJECTE 
BÀSIC I D'EXECUCIÓ PLAÇA AL POLÍGON RESIDENCIAL "CAN GRAVAT", amb 
un pressupost general total de VINT-I-UN MILIONS VUIT MIL DUES-CENTES NO-
RANTA-SIS pessetes (21.008.296 pts) inicialment aprovat pel Ple Municipal, en sessió 
del dia 19 de juliol de 1994. 
 
Atès que ha estat practicada la pertinent exposició pública del projecte sense pre-
sentar-se cap mena d'al.legació, reclamació o recurs. 
 



Atesos els articles 93 del vigent text refós de les disposicions legals vigents en matèria 
de règim local, aprovat per Real Decret Legislatiu 781/1.986, de 18 d'abril, i 219 .2 de 
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, referents al procediment d'aprovació 
dels projectes d'obres municipals. 
 
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer favorable dels membres 
que composen la Comissió Municipal informativa d'Urbanisme, ha de proposar que pel 
Ple Municipal sigui adoptat el següent 
 
   A C O R D    
 
 
APROVAR DEFINITIVAMENT, amb la consideració d'obra municipal ordinària, el 
projecte redactat per l'Institut Català del Sòl, anomenat PROJECTE BÀSIC I 
D'EXECUCIÓ PLAÇA AL POLÍGON RESIDENCIAL "CAN GRAVAT", amb un 
pressupost general total de VINT-I-UN MILIONS VUIT MIL DUES-CENTES NO-
RANTA-SIS pessetes (21.008.296 pts), en aplicació del que preveuen els articles 67 
del Reglament de Planejament Urbanístic i 219 .2 de la Llei Municipal i de Règim Local 
de Catalunya, de 15 d'abril de 1987, condicionant aquest acord d'aprovació definitiva a 
que siguin substituïts els tipus d'arbres previstos en el projecte (acer platanoides i 
sophora japònica) per arbres celtis australis, combinats amb quercus faginea i alzines 
(quercus ilex ssp. ilex)." 
 
5.1.7. APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE D'ENLLUMENAT 

PÚBLIC CRA. DE VIC, TRAM CARRER AVINYÓ 
 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès el projecte d'obra redactat pels serveis tècnics municipals, anomenat 
PROJECTE D'ENLLUMENAT PÚBLIC CARRETERA DE VIC TRAM CARRER 
AVINYÓ, amb un pressupost general total de CINQUANTA MILIONS VUIT-CENTES 
CINQUANTA-DUES MIL QUATRE-CENTES DUES pessetes (50.852.402 pts), 
inicialment aprovat pel Ple Municipal, en sessió del dia 19 de juliol de 1994. 
 
Atès que ha estat practicada la pertinent exposició pública del projecte sense pre-
sentar-se cap mena d'al.legació, reclamació o recurs. 
 
Atesos els articles 93 del vigent text refós de les disposicions legals vigents en matèria 
de règim local, aprovat per Real Decret Legislatiu 781/1.986, de 18 d'abril, i 219 .2 de 
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, referents al procediment d'aprovació 
del projectes d'obres municipals. 
 
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer favorable dels membres 
que composen la Comissió Municipal informativa d'Urbanisme, ha de proposar que pel 
Ple Municipal sigui adoptat el següent 
 
 A C O R D:    
 
APROVAR DEFINITIVAMENT, amb la consideració d'obra municipal ordinària, el 
projecte redactat pels serveis tècnics municipals anomenat PROJECTE 



D'ENLLUMENAT PÚBLIC CARRETERA DE VIC TRAM CARRER AVINYÓ, amb un 
pressupost general total de CINQUANTA MILIONS VUIT-CENTES CINQUANTA-
DUES MIL QUATRE-CENTES DUES pessetes (50.852.402 pts), en aplicació del que 
preveuen els articles 67 del Reglament de Planejament Urbanístic i 219 .2 de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, de 15 d'abril de 1987." 
 
5.1.8. APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE D'ENLLUMENAT 

PÚBLIC CRA. DE VIC, TRAM CARRER CASTELLGALÍ 
 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès el projecte d'obra redactat pels serveis tècnics municipals, anomenat 
PROJECTE D'ENLLUMENAT PÚBLIC CARRETERA DE VIC TRAM CARRER 
CASTELLGALÍ, amb un pressupost general total de NOU MILIONS CINC-CENTES 
DOTZE MIL CENT VINT-I-VUIT pessetes         (9.512.128 pts), inicialment aprovat pel 
Ple Municipal, en sessió del dia 19 de juliol de 1994. 
 
Atès que ha estat practicada la pertinent exposició pública del projecte sense pre-
sentar-se cap mena d'al.legació, reclamació o recurs. 
 
Atesos els articles 93 del vigent text refós de les disposicions legals vigents en matèria 
de règim local, aprovat per Real Decret Legislatiu 781/1.986, de 18 d'abril, i 219 .2 de 
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, referents al procediment d'aprovació 
del projectes d'obres municipals. 
 
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer favorable dels membres 
que composen la Comissió Municipal informativa d'Urbanisme, ha de proposar que pel 
Ple Municipal sigui adoptat el següent 
 
   A C O R D    
 
APROVAR DEFINITIVAMENT, amb la consideració d'obra municipal ordinària, el 
projecte redactat pels serveis tècnics municipals anomenat PROJECTE D'ENLLU-
MENAT PÚBLIC CARRETERA DE VIC TRAM CARRER CASTELLGALÍ, amb un 
pressupost general total de NOU MILIONS CINC-CENTES DOTZE MIL CENT VINT-I-
VUIT pessetes         (9.512.128 pts), en aplicació del que preveuen els articles 67 del 
Reglament de Planejament Urbanístic i 219 .2 de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, de 15 d'abril de 1987." 
 
5.1.9. APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE D'URBANITZACIÓ 

ANOMENAT "MODIFICACIÓ PROJECTE D'URBANITZACIÓ 
SECTOR INDUSTRIAL ELS DOLORS. FASE I. TRAM NORD 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que per aquest Ajuntament, en sessió  municipal plenària celebrada el dia 20 de 
setembre de 1994 fou adoptat acord aprovant inicialment el projecte d'urbanització 
anomenat Modificació projecte d'urbanització sector industrial Els Dolors. Fase I. 
Tram nord, així com la seva exposició pública durant el termini de quinze dies. 
 



Atès que, practicada la pertinent exposició pública mitjançant anunci publicat en el 
Butlletí Oficial de la Província núm. 269, del dia 10 de novembre de 1994, així com en 
el tauler d'anuncis municipal, sense que hagi estat presentada cap mena d'al.legació. 
 
Atès l'informe emès pels serveis jurídics municipals proposant l'aprovació definitva del 
projecte d'urbanització, en aplicació del que disposa l'article 64.1 del Decret Legislatiu 
1/1990. 
 
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 adoptats els següents 
 
 A C O R D S 
 
1r APROVAR DEFINITIVAMENT el projecte d'urbanització anomenat Modificació 
projecte d'urbanització sector industrial Els Dolors. Fase I. Tram nord, de 
conformitat al que disposa l'article 64.1, lletra d), del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de 
juliol. 
 
2n TRAMETRE UN EXEMPLAR del projecte d'urbanització definitivament aprovat en 
l'apartat anterior, així com una còpia de l'expedient administratiu tramitat, a la Comissió 
d'Urbanisme de Barcelona, en compliment del que preveu l'article 64.1, lletra e), del 
Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol. 
 
3r PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província, l'acord d'aprovació definitiva del 
projecte d'urbanització, notificant-se aquest acord als propietaris i titulars de dret reals 
que puguin resultar afectats." 
 
El Sr. De Puig i Viladrich expressa que aquestes són diferents aprovacions definitives, 
la primera d'elles fa referència a Cal Gravat i que, des de l'aprovació inicial amb ara, 
s'ha modificat bàsicament el tipus d'arbrat. Hi ha també dos projectes d'enllumenat del 
que és la Cra. de Vic, dividit en dos trams, el del carrer Avinyó, i el del Castellgalí, i el 
quart projecte és per completar la Fase I. Tram Sud del sector dels Dolors.  
 
El Sr. Mas i Font diu que pel que fa al dictamen 5.1.6, que votaran favorablement així 
com la resta de dictamens, en el moment en què es va portar a la comissió l'aprovació 
inicial, el seu grup ja va advertir de l'elevada demanda hídrica de les espècies d'arbres 
proposades per a aquella zona. Va ser per indicació del Sr. De Puig que es va redactar 
un estudi d'altres espècies alternatives que poguessin ser més escaients, espècies 
que es veuen reflectives en l'aprovació definitiva d'aquest projecte. El fet d'haver 
suggerit d'altres espècies és per anar introduint espècies autòctones a la zona, que 
milloren en molt la demanda hídrica d'aquests arbres, amb la qual cosa baixa molt el 
seu cost de manteniment i milloren la cromatologia de l'entorn. La introducció 
d'aquestes espècies afavoreix una sintonia dels espais públics amb el seu entorn més 
immediat, i a no ser que es pretengui fer d'aquests espais públics uns jardins 
suntuosos i cars de mantenir, pensen que aquest hauria de ser un dels criteris 
generals a regir en aquests enjardinaments. 
 



El Sr. Canongia i Gerona diu que han demanat la votació per separat del dictamen 
5.1.9 en coherència amb el que van fer a la votació de l'aprovació inicial, com en tots 
els tràmits que se n'han derivat, s'abstindran. 
 
El Sr. Alcalde sotmet a votació conjunta els dictamens 5.1.6, 5.1.7 i 5.1.8, que són 
aprovats per unanimitat dels 23 membres presents. 
 
A continuació sotmet a votació el dictamen 5.1.9, que és aprovat per 15 vots afirmatius 
(11 CiU, 3 ENM i 1 GMP) i 8 abstencions (GMS). 
 
5.1.10. APROVAR L'ESBORRANY DE CONVENI ENTRE AQUEST AJUNTA-

MENT I MUTUA MANRESANA, EN RELACIO A LA UTILITZACIÓ 
D'UN ESPAI PER A APARCAMENT 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vist l'esborrany de conveni a signar entre MUTUA MANRESANA, MUTUALITAT DE 
PREVISIO SOCIAL i l'Ajuntament de Manresa en relació a la utilització d'un espai per 
a aparcament. 
 
Vist el contingut de l'informe de la Tècnica d'Administració General de l'àrea jurídica 
d'Urbanisme de data 22/11/94. 
 
Considerant que és convenient per a l'Ajuntament l'immediata signatura del Conveni, 
en els termes expressats en el mateix, 
 
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer dels membres que 
componen la Comissió Municipal Informativa d'Urbanisme, ha de proposar que pel Ple 
Municipal siguin adoptats els següents 
 
 A C O R D S 
 
Primer.- Aprovar l'esborrany de conveni entre l'Ajuntament de Manresa i Mútua 
Manresana, que s'adjunta al present dictamen. 
 
Segon.- Facultar a l'Il.lm. Sr. Alcalde per a la signatura del conveni definitiu, així com, 
en el seu cas, de la documentació que fos necessària per a dur a terme l'efectiva 
realització dels pactes que figuren al text del conveni." 
 
El Sr. De Puig i Viladrich diu que aquest conveni és per poder donar una utilització 
amb caire provisional i a precari d'un espai d'aparcament, i per altra banda Mútua 
Manresa cedeix a l'Ajuntament tot l'espai de vials que representen el posterior 
desenvolupament urbanístic d'aquest espai. Com a conveni és correcte i facilita a 
l'administració el desenvolupament d'aquest espai i els posteriors projectes 
d'urbanització, no s'haurà d'anar ni a expropiacions ni a càrregues, i en el conveni 
queda especificat que es farà en el moment que l'Ajuntament cregui necessari tirar 
endavant els projectes d'urbanització. 
 
El Sr. Canongia i Gerona diu que a la comissió van fer una pregunta que no se'ls va 
respondre i que esperaven que avui se'ls respongués. Diu que el pàrquing en aquests 



moments està funcionant i demana sota quins criteris se'ls va aotrgar la llicència o si és 
que no hi ha llicència, és a dir, quina és la situació en què es troba actualment el 
pàrquing. 
 
El Sr. de Puig i Viladrich diu que quan es va sol.licitar la llicència, no se'ls va donar fins 
que se signés el conveni. Per tant, la situació actual seria que està pendent la llicència 
de l'aparcament fins que no s'hagi signat aquest conveni i estigui acceptada la cessió 
dels vials. 
 
El Sr. Canongia i Gerona diu que se li ha respost la pregunta que ha fet,però no n'està 
satisfet perquè no és la manera de fer les coses, ja que li sembla que aquest pàrquing 
fa uns quants anys que funciona, i s'ha tingut temps de portar aquest conveni a 
aprovació una mica abans. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 23 membres presents. 
 
6.- AREA DE PROMOCIO ECONOMICA 
 
6.1. APROVAR EL PROJECTE DE CONVENI DE COL.LABORACIÓ 

ENTRE AQUEST AJUNTAMENT I EL DEPARTAMENT 
D'ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, PER 
CONTINUAR DESENVOLUPANT EL PROGRAMA DE TRANSICIÓ 
AL TREBALL 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que l'Ajuntament de Manresa i el Departament d'Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya han mostrat interès en continuar desenvolupant el programa "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 16 i 25 anys que 
es trobin aturats i desescolaritzats amb l'objectiu d'oferir-los uns continguts formatius, 
una orientació professional i una relació amb el mercat de treball que faciliti llur 
ocupació i inserció professional. 
 
Ateses 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 formatives 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 dels Serveis Jurídics i de Programació. 
 
Vist el que s'estableix l'article 25. 1 de la Llei 7/85 de 2 d'abril, Reguladora de la Bases 
de Règim Local i l'article 63.1. de la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local 
de Catalunya. 
 
És per tot això que el President de la Comissió de Promoció Econòmica, proposa al 
Ple de la corporació l'adopció dels següents  



                    A C O R D S 
 
1r.- APROVAR el projecte de conveni de col.laboració a signar entre aquest 
Ajuntament i el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per la 
realització d'accions formatives i compensatòries per a determinats col.lectius de joves 
en situació d'atur i de conformitat amb el text que s'acompanya a l'expedient. 
 
2n.- FACULTAR 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. Oms i Pons diu que aquest conveni es ve presentant cada any per tal de fer la 
formació de joves en atur. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 23 membres presents. 
 
7.- AREA D'INTERIOR 
 
7.1. REGIDORIA-DELEGADA D'HISENDA 
 
7.1.1. RECONEIXEMENT DE CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR DE 

ESPLAI CARAVANING MANRESA SA PER IMPORT DE 613.480 
PTA 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que s'han devengat obligacions a càrrec d'aquest Ajuntament que per diverses 
causes no han estat reconegudes ni liquidades. 
 
En conseqüència d'això, el President de la Comissió d'Urbanisme i el President de  la 
Comissió d'Hisenda, proposen al Ple l'adopció del següent:  
     A C O R D  
 
Reconèixer a l'emparament d'allò que disposa l'article 23.1 e) del Reial Decret 
Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, 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 del creditor que a 
continuació es relaciona pel deute acreditat i informat pel responsable del servei. 
 
ORGANISME, ENTITAT 
O INDUSTRIAL                   CONCEPTE         IMPORT 
 

   
ESPLAI CARAVANING 
MANRESA, S.A.              Lloguer caravana     613.480'-pts 
Cra. de Manresa a          venda de diaris 
Berga Km. 5 Sallent 
A-58067885 
 
 
El Sr. Sala i Rovira diu que aquest es tracta d'un reconeixement de crèdit que ve de 
l'any 1990, amb un retard de lloguer d'una caravana que va ser durant els anys 1988 i 



1989 arrel de l'enderrocament de la Muralla, i s'hi va col.locar per cobrir les tasques de 
quiosc de venda de premsa, a l'octubre de 1990 es va presentar la factura, i degut a un 
seguit de circumstàncies ha anat quedant fora del circuït normal. 
 
El Sr. Mas i Font expressa que es temia que fos molt més anterior a l'any 1990, però 
en tot cas, diu que havien estat temptats de votar favorablement aquest reconeixement 
de crèdit perquè ja tocaria, i tot i que aquesta gent consideren que han de cobrar per fi 
la factura ditxosa, no votaran favorablement. 
 
El Sr. Valls i Riera diu que el seu grup s'abstindrà perquè aquesta persona ha de 
cobrar. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per 11 vots afirmatius (CiU) i 12 abstencions 
(8 GMS, 3 ENM i 1 GMP). 
 
7.1.2. APROVAR EL PLEC DE CLÀUSULES QUE HA DE REGIR LA 

CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL SERVEI D'EXPLOTACIÓ DE 
LES INSTAL.LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS DEL CONGOST, 
APROVAR L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I DELEGAR A LA 
COMISSIÓ DE GOVERN LA FACULTAT D'ADJUDICAR LA 
CONCESSIÓ ESMENTADA 

 
El Sr. Alcalde expressa que aquest dictamen queda retirat de l'ordre del dia. 
 
7.1.3 REVISAR EL CANON DE LA CONCESSIÓ DEL SERVEI DE NETEJA 

DEL PRIMER I TERCER GRUPS DE DEPENDÈNCIES 
MUNICIPALS, ADJUDICAT A NETEGES MANRESANES, SL I 
LIMPIEZAS DEYSE SL, RESPECTIVAMENT 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Ateses les instàncies de referència registre d'entrada núms. 15894 i 21900, subscrites 
respectivament pels representants legals de "NETEGES MANRESANES, S.L." i 
"LIMPIEZAS DEYSE, S.L. ", adjudicatàries de les concessions del Servei de Neteja del 
Primer i Tercer Grups de Dependències Municipals, per les que sol.liciten la revisió del 
cànon, corresponent a la sisena anualitat del contracte. 
 
Atès l'informe emès pel Cap del Servei d'Hisenda. 
 
El Tinent d'Alcalde d'Hisenda, proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent 
 
                          A C O R D: 
 
1r.- Revisar el cànon de la Concessió del Servei de Neteja del Primer Grup de 
Dependències Municipals, adjudicada a l'entitat mercantil "NETEGES MANRESANES, 
S.L.", amb C.I.F. núm. B-08794570, domiciliada al carrer de la Sèquia núms. 28 -30,  
3r  4a de Manresa, per acord Plenari de 30 de juny de 1988, per aplicació de la 
clàusula de revisió de preus de la contracta, resultant un canon trimestral de 
7.513.528'- PTA, amb efectes a partir del dia 22 de juliol de 1994, i reconèixer un crèdit 
de 440.094'- PTA a favor de l'adjudicatària en concepte de les diferències causades 



sobre el cànon pel període vençut del 22 de juliol de 1994 al 30 de novembre de 1994, 
de conformitat amb les condicions 11, 12, 13, 14, 15 i 16 del Plec de Clàusules 
d'Explotació que regula la concessió i atès l'informe emès pel Cap del Servei 
d'Hisenda. 
 
2n.- Revisar el cànon de la Concessió del Servei de Neteja del Tercer Grup de 
Dependències Municipals, adjudicada a l'entitat mercantil "LIMPIEZAS DEYSE, S.L. ", 
amb C.I.F. núm. B-08383085, domiciliada al carrer Lleida núms. 1 - 5 de Manresa, per 
acord Plenari de 30 de juny de 1988, per aplicació de la clàusula de revisió de preus 
de la contracta, resultant un canon trimestral de 6.970.187'- PTA, amb efectes a partir 
del dia 20 de juliol de 1994, i reconèixer un crèdit de 411.361'- PTA  a favor de 
l'adjudicatària en concepte de les diferències causades sobre el cànon pel període 
vençut del 20 de juliol de 1994 al 30 de novembre de 1994, de conformitat amb les 
condicions 11, 12, 13, 14, 15 i 16 del Plec de Clàusules d'Explotació que regula la 
concessió i atès l'informe emès pel Cap del Servei d'Hisenda.   
 
3r.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per a la 
complimentació de l'expedient ". 
 
El Sr. Sala i Rovira diu que són acords d'actualització dels cànons d'aquestes 
concessions. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 23 membres presents. 
 
El Sr. Alcalde disposa la lectura conjunta dels dictamens 7.1.4 i 7.1.5 de l'ordre del dia. 
 
7.1.4. DEVOLUCIO DE GARANTIA DEFINITIVA A LA SRA. TERESA 

FERRERAS PASCUAL, PER IMPORT DE 16.250 PTA 
 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Tramitat l'expedient de devolució de garantia corresponent al contracte de la 
concessió de l'explotació del quiosc de venda de  premsa ubicat a la plaça Valldaura, 
adjudicat a la Sra. Teresa Ferreras Pascual. 
 
El Tinent d'Alcalde Regidor-Delegat d'Hisenda, proposa al Ple de la Corporació, 
l'adopció del següent: 
 
                          A C O R D 
 
Tornar a la Sra. TERESA FERRERAS PASCUAL (D.N.I. núm. 38.712.040 ca. del Cós, 
38-40 4t 2a. - Manresa), la garantia definitiva de 16.250'- PTA, dipositada a la Caixa de 
la Corporació per assegurar el compliment del contracte de la concessió de l'explotació 
del quiosc de venda de premsa ubicat a la plaça Valldaura, adjudicat per acord plenari 
del dia 8 de juny de 1989, amb fonament al compliment contractual acrditat en 
l'expedient incoat a l'efecte, amb subjecció a l'art. 88 del Reglament de Contractació de 
les Corporacions Locals." 
 
7.1.5. DEVOLUCIO DE GARANTIA DEFINITIVA A LA SRA. Mª DEL PILAR 

MARTINEZ HERNANI, PER IMPORT DE 35.125 PTA 



 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Tramitat l'expedient de devolució de garantia corresponent al contracte de la 
concessió de l'explotació del quiosc de venda de premsa ubicat a la Muralla de Sant 
Domènec, adjudicat a la Sra. Ma. del Pilar Martínez. 
 
El Tinent d'Alcalde Regidor-Delegat d'Hisenda, proposa al Ple de la Corporació 
l'adopció del següent: 
 
                         A C O R D 
 
Tornar a la Sra. Ma. del Pilar Martínez Hernani (D.N.I. núm. 39.193.291 ca. Angel 
Guimerà núm. 69 - Manresa), la garantia definitiva de 35.125'- PTA, dipositada a la 
Caixa de la Corporació per assegurar el compliment del contracte de la concessió de 
l'explotació del quiosc de venda de premsa ubicat a la Muralla de Sant Domènec, 
adjudicat per acord del Ple de la Corporació del dia 7 de novembre de 1990, amb 
fonament al compliment contractual acreditat en l'expedient incoat a l'efecte, amb 
subjecció a l'art. 88 del Reglament de Contractació de les Corporacions Locals." 
 
Sotmesos a votació conjunta els dictamens 7.1.4 i 7.1.5 són aprovats per unanimitat 
dels 23 membres presents. 
 
7.1.6. REGULACIÓ DE LES RETRIBUCIONS DEL PERSONAL AL SERVEI 

D'AQUEST AJUNTAMENT PER A L'EXERCICI DE 1995, I 
APROVACIÓ DEL CATÀLEG DE LLOCS DE TREBALL A L'EFECTE 
D'APLICACIÓ DEL COMPLEMENT ESPECÍFIC 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"La regulació de les retribucions del personal de l'Ajuntament pel 1995, és necessària 
per a la seva aplicació a partir de l´inici del proper exercici. 
 
Per tot aixó, la Comissió d´Hisenda, té l'honor de proposar al Ple de la Corporació , 
l´adopció dels acords següents: 
 
PRIMER.- Les retribucions bàsiques del personal funcionari de carrera d'aquest 
Ajuntament, seran, a partir de 1r. de gener de 1995, les que es fixin a la LLei de 
Pressupostos Generals de l'Estat pel susdit any o en altra norma legal reguladora de la 
mateixa. 
 
SEGON.- De conformitat amb el criteri establert a l'acord tercer dels relatius a 
retribucions del personal funcionari d'aquest Ajuntament, adoptat en sessió del Ple de 
la Corporació del dia 29 d'abril de 1981, els triennis acreditats pel personal funcionari 
amb anterioritat al 1r. de juliol de 1973, es computaran conforme al grup que 
actualment correspongui al coeficinent llavors assignat al funcionari. Pels acreditats 
amb posterioritat, s'estarà al que  disposa l'article 155 del Reial Decret Legislatiu 
781/1986, de 18 d'abril, pel que s'aprovà el text refós de les disposicions legals vigents 
en matèria de Règim Local, i es percebrà, per tant, en la quantia corresponent al Cos, 
Escala o Plaça en la que van prestar els serveis que van originar cadascun d´ells. 



 
TERCER.- Ú.- La percepció del Complement de Destinació pels funcionaris d'aquest 
Ajuntament es realitzarà en base als nivells que pel diferents llocs de treball es fixen en 
el catàleg de llocs de treball que s'inclou com Annex núm. 1. 
 
Dos.- Amb efectes de l'1 de gener de 1995, seran d'aplicació les quanties que pels 
diferents nivells de complement de destinació, es fixin en la LLei de Pressupostos 
Generals de l'Estat pel 1995, o en altra norma legal reguladora de la mateixa. 
 
Tres.-  Tindran dret a la percepció del Complement de Destinació d'acord amb el que 
es disposa en els dos apartats anteriors, els funcionaris nomenats legalment per a la 
corresponent plaça o adscrits als diferents llocs de treball, a que fa referència l'apartat 
U. anterior. 
 
Quart.- Aprovar el catàleg de llocs de treball a efectes d'aplicació del Complement 
Específic que s'inclou com Annex núm.1 al present Dictamen, així com les quanties 
que per cadascun dels llocs detallats es fixen en el propi catàleg, que s´aplicaran amb 
efectes del 1r. de gener de 1995. La quantia que figura com a complement específic 
assignat, és la que resulta essencialment, d'aplicar a la puntuació atribuïda al lloc de 
treball, el valor del punt que es fixa en el propi Annex núm. 1, ateses que han estat en 
la determinació de la susdita puntuació ,les circunstàncies previstes en l´art. 4t. 1 del 
R.D. 861/1986, de 25 d'abril, amb aplicació de les normes contingudes a l'Annex 
número 5 al present dictamen. La puntuació atribuïda en els corresponents llocs, per 
"Dedicació" i "Incompatibilitat" i, per tant, la quantia del complement específic 
conseqüència de la mateixa, estarà condicionda al compliment de les condicions 
adients que es fixin per l'Alcadia. L'incompliment de tals condicions, determinarà la 
suspensió inmediata en la percepció  
de la part corresponent de complement específic. La quantia per complement específic 
que correspongui, la percebran els respectius funcionaris per dotzaves parts, llevat la 
quantitat de 92.850 pessetes que es percebrà per meitat en els mesos de juny i 
desembre, reduïda en el seu cas , en la part proporcional del temps computable de 
servei durant el corresponent semestre natural. Quan la quantia del complement 
específic fixat a un lloc de treball sigui inferior a 92.850 pessetes, percebrà a l'any 
1995, dita quantitat de 92.850 pessetes per meitat en els mesos de juny i desembre, 
sense perjudici en el seu cas, del prorrateig per temps computable de servei a que fa 
referència el paràgraf anterior. 
 
CINQUÈ.- Aprovar els criteris d'assignació d'incentiu de productivitat al personal del 
programa o àrees que figuren en l'Annex núm. 2 del present Dictamen, d'aplicació a 
partir de 1r. de gener de 1995, i sense perjudici, d´ulterior aprovació d'altres programes 
durant l'any 1995. D'acord amb el que preveu l'article 5è. 6 del Reial Decret 861/1986, 
de 25 d'abril, l'assignació individual del complement de productivitat correspondrà a 
l'Alcaldia, que ho farà, a proposta del responsable administratiu de l'àrea o programa 
corresponent, amb estricta aplicació dels criteris a que fa refència el paràgraf anterior. 
 
SISÈ.-  Correspon a l' Alcaldia, la distribució de Gratificacions per Serveis Especials i 
Extraordinaris,dintre del límit de la quantitat global que per aquesta finalitat figura en el 
Pressupost pel 1995, a proposta del Cap de Serveis o Servei corresponent i informe 
exclusivament de la Comissió d'Organització i Funcionament o, en altra cas, a 
iniciativa de la pròpia Alcaldia, sense altre requisit. 



 
SETÈ.- Les prestacions familiars per fill a càrrec, es regiran pel que disposa la LLei 
26/1990, de 20 de desembre, de conformitat amb el que estableix la Disposició 
Adicional novena de la Llei 31/1991 de 30 de desembre i article 157 del Reial Decret 
Legislatiu 781/1986, de 18 d´abril. 
 
VUITÈ.- El personal nomenat per desenvolupar interinament places de la plantilla 
municipal de funcionaris, percebran el 100 per 100 de les retribucions bàsiques, 
exclosos triennis corresponents al grup que ocupin vacant i el 100 per 100 de les 
retribucions complementàries que corresponguin al lloc de treball que desenvolupin, o 
les que, per aquest supòsit, es fixin en la LLei de Pressupostos Generals de l'Estat pel 
1995, o en altra norma legal reguladora de la mateixa. 
 
NOVÈ.- Els funcionaris que amb ocasió de vacant i en virtut de nomenament ocupin 
amb caràcter accidental, habilitat o comissió de servei, llocs de treball encara que no 
correspongui al seu Cos, Grup o Classe, percebran per analogia les retribucions que 
corresponguin al lloc de treball ocupat, o el règim que, en altre cas, resulti de la Llei de 
Pressupostos Generals de l'Estat pel 1995, o en altra norma legal reguladora de la 
mateixa. Les substitucions per raó de llicència, comissions de servei o altres diferents 
de la vacant, de funcionaris d'Habilitació Nacional o Caps de Servei, per periodes de 
més de 10 dies i en virtud de nomenament o habilitació donarien dret al qui ocupi el 
lloc de treball respectiu, a percebre la diferència entre les retribucions complementàries 
fixes i periòdiques del lloc de treball substituit i les  del que correspongui al funcionari 
substitut. 
 
DESÈ.- La quantia de les indemnitzacions per raó del servei, serà la fixada pels acords 
Primer i Segons i Annex de la Resolució de 22 de març de 1993, de les Subsecretaries 
d'Economia i Hisenda i per les Administración Públiques. La classificació del personal 
en els diferents grups previstos en l'esmentada disposició, serà la que figura en 
l'Annex núm. 3 . Tanmateix, s'aplicaran les quantitats que puguin fixar-se legalment per 
la revisió de les actualment vigents, d'acord amb el què es disposa a la Disposició 
Final Quarta del Reial Decret 236/1988 de 4 de març. 
 
ONZÈ.-  Les retribucions mensuals del personal laboral i eventual seran a partir de l'1 
de gener de 1995, les que pels diferents conceptes es detallen a l'Annex núm. 4 
d'aquest dictamen, amb dret a dues pagues extres els mesos de juny i desembre 
respectivament, de l'import d'una mensualitat  més triennis, en el seu cas, a cadascuna 
d'elles en la proporció que correspongui. L'import dels triennis serà igual al que perceb 
el personal funcionari de categoria equivalent. 
 
DOTZÈ.-  La percepció del plus de nocturnitat del personal de l'estació de Bús 
establert per acord del Ple de la Corporació de 18 de juny de 1990, es regirà durant 
l'any 1995, per les normes contingudes el susdit acord. El preu/hora restarà fixat en 
141 pessetes. 
 
 
El Sr. Oms i Pons expressa que aquesta ha estat una negociació llarga i complicada 
que s'ha tingut amb el comitè, i finalment, la proposta d'avui té el seu vist-i-plau. Fa 
notar que no hi consta l'informe, ja que encara no hi ha hagut la proclamació oficial del 
president del comitè, però verbalment li han fet constar el seu consentiment. En relació 



amb el darrer catàleg hi ha un esforç important de racionalització dels punts i del valor 
punt. Creuen que s'aconsegueix que els llocs de treball estiguin valorats d'una forma 
independent de la persona que els ocupa, la qual cosa permetrà evitar problemes en 
un futur. També es veu que s'ha posat una columna una mica atípica però que s'ha fet 
per resoldre un problema, que es diu ACI, i que l'Ajuntament li ha posat el nom de 
"Avalució conjunta i d'igualació" i que vol dir que, alhora que els caps de servei han 
valorat els llocs de treball, quedaven uns remanents de sou, i que en principi era la 
motxilla però no hi quedava clar si s'incorporava a la persona o al lloc de treball, i ara, 
per tal que quedés clar que s'incorporava al lloc de treball, es va crear una columna 
addicional al complement específic, i amb aquesta solució quedava resolt el problema i 
les retribucions als llocs de treball quedaven força homogènies, i amb un criteri conjunt 
del que és l'especial dificultat tècnica, especial dedicació, la incompatibilitat, la 
responsabilitat. El catàleg que es presenta, després d'haver arreglat els complements 
de destí, per tal que es poguessin absorbir les diferències salarials que hi havien, és 
un catàleg que dins les possibilitats, i amb l'herència que s'arrossega, és el que era 
possible fer perquê tingués un cert criteri. 
 
El Sr. Perramon i Carrió diu que el seu grup s'abstindrà en aquest dictamen, i de fet ja 
feia temps que l'equip de govern havia pres un compromís d'arribar a un catàleg amb 
un cert acord amb el comitè de personal. Per part de l'equip de govern se'ls diu que 
compleix aquestes condicions, malgrat no hi hagi una comprovació escrita per part del 
comitè que doni aquesta conformitat. També hi ha un advertiment per part del 
Secretari en el sentit que determinades retribucions estarien per sobre del que 
plantegen els pressupostos generals de l'estat. En aquests moments no tenen 
elements per donar la conformitat plena a aquest catàleg i per tant, la posició del seu 
grup és l'abstenció. 
 
El Sr. Valls i Riera diu que reitera força els mateixos criteris que ha plantejat l'ENM i 
incorpora l'element que el catàleg va lligat amb el pressupost i bàsicament amb la 
partida de personal del pressupost. Els consta d'una forma verbal que, pel que fa a 
retribucions de personal, sí que hi ha acord, però pel que fa a retribucions no ho tenen 
massa clar pel que pugui afectar a catàleg. No volen posar en dubte aquesta situació i 
pensen que potser el comitè hauria d'haver fet l'informe pertinent, i tenint en compte 
també l'informe del Secretari, es veuen obligats a presentar abstenció en aquest 
dictamen. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per 11 vots afirmatius (CiU) i 12 abstencions 
(8 GMS, 3 ENM i 1 GMP). 
 
7.2. REGIDORIA-DELEGADA D'INTERIOR 
 
7.2.1. APROVAR LA PLANTILLA DE PERSONAL D'AQUEST 

AJUNTAMENT PER A L'ANY 1995. 
 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que l'article 90 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim 
local, article 291 de la Llei 8/87 Municipal i de Règim Local de Catalunya, els articles 
126 i 127 del Reial Decret Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril, i articles 25, 26 i 28.1 i 
54.1 a) del Decret 214/1990 de 30 de juliol pel qual s'aprova el Reglament del personal 



al servei de les entitats locals, determinen que les Corporacions Locals aprovaran 
anualment la Plantilla en la mateixa sessió en que s'aprovi el Pressupost, la qual 
compendrà la relació detallada per cossos, escales, sots-escales, classes i categories 
dels llocs de treball en que s'integrin  els funcionaris, el personal laboral i l'eventual, 
agrupats indicant la denominació d'aquests, el nombre de llocs de treball que els 
constitueixen, el nombre dels que es trobin vacants  i el grup a que pertanyin, d'acord 
amb la titulació exigida per al seu ingrés. 
 
Atès l'article 16 de la Llei 30/1984 de 2 d'agost de Mesures per a la reforma de la 
Funció Pública, el Reial Decret 861/1986 de 25 d'abril regulador de les retribucions 
dels funcionaris d'administració local, article 291.2 de la Llei 8/87 Municipal i de Règim 
Local de Catalunya, article 127 del Reial Decret Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril  i 
articles 29 a 32 del Decret 214/1990 de 30 de juliol pel qual s'aprova el Reglament de 
Personal al servei de les entitats locals, els quals determinen que les Corporacions 
Locals hauran d'aprovar la relació de llocs de treball, com expressió ordenada del 
conjunt de llocs de treball que pertanyen a una entitat local, que inclou la totalitat dels 
llocs existents a l'organització corresponent tant a funcionaris, com personal eventual i 
laboral; i que la competència per a la seva aprovació és del Ple de la Corporació. 
 
El Tinent d'Alcalde, Delegat de Règim Interior, proposa al Ple de la Corporació, 
l'adopció dels següents acords: 
 
1r.- Aprovar la Plantilla de Personal d'aquest Ajuntament per a l'any 1995, que es 
conté en la documentació annexa a aquest Dictamen i que forma part del mateix, 
comprenent en el seu detall els següents apartats: 
 
 
A) Llocs de treball de funcionaris de carrera classificats en escales i sots-escales. 
 
 
B) Llocs de treball reservats a personal de confiança o assessorament especial. 
 
C) Llocs  de treball subjectes a la legislació laboral. 
 
 
2n.- Publicar íntegrament la Plantilla al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya, en el termini dels 30 dies següents al de la seva 
aprovació. 
 
3r.- Trametre a la vegada còpies a l'Administració de l'Estat i al Departament de 
Governació de la Generalitat de Catalunya." 
 
El Sr. Oms i Pons diu que la plantilla no mereixeria grans comentaris perquè no hi ha 
hagut grans modificacions, seguint la línia d'austeritat de l'Ajuntament. El que sí que, 
donat que és la última plantilla d'aquesta legislatura, creuen que és bo fer una mica 
d'història del mandat de CiU, pel que fa a les places i llocs de treball d'aquest 
Ajuntament. Expressa que CiU va entrar amb 474 places cobertes, i ara per al 1985 
són 489, és a dir, s'ha crescut en 15 places. També ha de dir que entre aquests anys, 
hi ha hagut fluctuacions, que van, des de 508 places l'any 1990. El creixement de 
plantilla ha estat degut a la variació que hi ha hagut en la Guàrdia Urbana. I  això no 



vol dir que no hagi hagut altres departaments que hagin tingut diferències, com per 
exemple Acció Ciutadana, que l'any 1987 eren 168 i ara n'hi ha 153. A Secretaria n'hi 
havien 56 i ara n'hi ha 43. A Seguretat Ciutadana eren 85, i ara són 101; en els Serveis 
Financers eren 47 i ara són 43; a Serveis Jurídics i Promoció Econòmica, eren 10 i ara 
són 25. A urbanisme i Política Ambiental eren 108 i en aquest moment són 124; Les 
diferències se sumen i es resten entre els diferents departaments i el resultat és el que 
ha expressat anteriorment. Per això, l'Ajuntament tot i que ha incrementat nous serveis 
i s'han obert nous pavellons d'esports i han creat alguns llocs de treball que no hi eren, 
pot portar una plantilla de llocs de treball molt ajustada, però que és possible tirar 
endavant amb aquesta que tenim, això sense dir que en un futur no hagi de crèixer, 
perquè ara, potser és molt ajustada. I faran el possible per mantenir-se en aquest nivell 
i si és possible rebaixar-ho. 
 
El Sr. Perramon i Carrió diu que el seu grup ha propugnat en diferents moments que 
cal dotar el departament d'Urbanisme d'una unitat de gestió que permeti tirar endavant 
el que és el planejament i, per tant, executar-lo, és a dir, actuar de manera més 
decidida en la gestió urbanística. Es un tema que, possiblement, resituant 
professionals que hi ha al departament, o potser dins d'altres departaments, que tenen 
una titulació apropiada, però que no estan exercint feines per la titulació que tenen. 
Possiblement això es podria dotar sense necessitat d'agafar professionals de fora. Per 
tant, amb aquesta perspectiva no han plantejat una esmena de plantilla incorporant 
nous professionals, però això no vol dir que desisteixin d'aquest criteri, que els sembla 
imprescindible perquè el planejament de la ciutat de Manresa no quedi en el paper 
sino que passi a la realitat. 
 
El Sr. Valls i Riera expressa que, seguint amb l'argumentació anterior, s'abstindran, 
perquè és un tema que va lligat als pressupostos i tan sols, diu que si bé s'han de 
prendre com a certs els números del Sr. Oms, recorda que durant aquest periode del 
1987 al 1994 s'ha produït un decreixement de la plantilla degut també al fet d'Arts i 
Oficis, que ha estat en bona part assumit per la Generalitat, i també la política de 
concessions públiques, vinculades al tema d'enllumenat, de la primera legislatura, va 
implicar una disminució i un no creixement de les plantilles que afectaven a 
manteniment, i la última va ser el tema vinculat a monitors de música i gimnàstica que 
també eren assumits en part per la Generalitat. Creuen que s'ha fet una gestió política 
correcte fins a cert punt, en el fet de plantejar que aquests llocs de treballa siguin 
assumits per la Generalitat, i deixant estar els llocs que facin relació a benestar social i 
policia local, s'ha de fer un esforç perquè la plantilla d'aquesta casa no creixi. No 
planteja pas la reducció com a element important, però sí que no creixi més la plantilla. 
En tot cas, i ja ho ha dit en el debat dels pressupost, que es poden plantejar fer proves 
pilot per a una descentralització administrativa, i la possibilitat de poder agafar de 
forma eventual una o dues persones depenent de la necessitat.  
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per 11 vots afirmatius (CiU) i 12 abstencions 
(8 GMS, 3 ENM, 1 GMP). 
 
8.- AREA DE POLÍTICA AMBIENTAL 
 
8.1. REGIDORIA-DELEGADA DELS SERVEIS D'AIGUA, NETEJA I 

CEMENTIRI 
 



El Sr. Alcalde disposa la lectura i debat conjunt dels dictamens 8.1.1, 8.1.2 i 8.1.3 de 
l'ordre del dia. 
 
8.1.1. ATORGAR LA CONCESSIÓ DE DRET FUNERARI PER UN TERMINI 

DE CINC ANYS PRORROGABLES, SOBRE DIVERSOS NÍNXOLS 
DEL CEMENTIRI MUNICIPAL 

 
Es va llegir el dictamen següent: 
 
"Vistes les sol.licituds de concessió de dret funerari per un període de cinc anys 
prorrogables, sobre nínxols del Cementiri Municipal. 
 
De conformitat amb l'article 12 del Reglament del Cementiri Municipal i de Policia 
Mortuòria que estableix que es podran atorgar concessions de dret funerari sobre 
nínxols, limitades en el temps i reduïdes a un període de cinc anys, prorrogables per 
períodes de cinc anys, mitjançant el pagament del canon 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 dels Serveis d'Aigua, Neteja i Cementiri, actuant per delegació de 
l'Alcalde conferida el dia 17 de juny de 1991, proposa al Ple de la Corporació, l'adopció 
del següent  
 
      ACORD 
 
Atorgar la concessió de dret funerari sobre els nínxols i a favor dels sol.licitants que 
consten a la relació annexa a aquest dictamen per un termini de cinc anys 
prorrogables, amb aplicació del preu públic per utilització temporal de nínxols, a 
comptar, segons el cas, o des del dia següent al de finalització dels respectius 
"lloguers", o bé des del dia d'inhumació." 
 
8.1.2. ATORGAR LA CONCESSIÓ DE DRET FUNERARI PER UN TERMINI 

DE 50 ANYS PRORROGABLES, SOBRE DIVERSOS NÍNXOLS DEL 
CEMENTIRI MUNICIPAL 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vistes les sol.licituds de concessió de dret funerari sobre nínxols 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 dels Serveis d'Aigua, Neteja i Cementiri, actuant per delegació de 
l'Alcalde conferida el dia 17 de juny de 1991, proposa al Ple de la Corporació, l'adopció 
del següent 



 
                          A C O R D 
 
Atorgar la concessió de dret funerari sobre els nínxols 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". 
 
8.1.3 ACCEPTAR LA RENUNCIA A LES CONCESSIONS TEMPORALS 

DE DIVERSES SEPULTURES DEL CEMENTIRI MUNICIPAL 
 
El Secretari llegeix el dictamen 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. 
 
El Regidor-Delegat dels Serveis d'Aigua, Neteja i Cementiri, actuant per delegació de 
l'Alcalde conferida el dia 17 de juny de 1991, proposa al Ple de la Corporació, l'adopció 
del següent 
 
                           ACORD 
 
Acceptar la renúncia a les concessions temporals de les sepultures que consten a la 
relació annexa a aquest dictamen, formulada pels respectius titulars, amb efectes des 
del dia següent a la data de presentació de la sol.licitud de trasllat de restes i liquidar a 
favor dels interessats les quantitats que resultin d'aplicar l'article 33 del Reglament del 
Cementiri Municipal." 
 
Sotmesos a votació conjunta els dictamens 8.1.1, 8.1.2 i 8.1.3,  són aprovats per 
unanimitat dels 23 membres presents. 
 
9.- PROPOSICIONS 
 
9.1. PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE L'ENM SOL.LICITANT LA 

CREACIÓ D'UNA COMISSIÓ TÈCNICA PER A LA INTEGRACIÓ 
DELS IMMIGRANTS 

 
El Secretari llegeix la proposició que, transcrita, diu el següent: 
 
"Catalunya ha estat tradicionalment indret de pas, tant de persones com de 
mercaderies, en l'arc mediterrani, i aquest fet ha comportat un notable enriquiment 
social, cultural i econòmic. 



 
El diferencial econòmic existent entre les cultures del nord mediterrari amb les del sud, 
representa un pol d'atracció, que provoca una migració de persones, del sud envers el 
nord, en recerca, bàsicament, d'una millora en la seva situació econòmica. 
 
Atès que la ciutat de Manresa no es troba al marge d'aquesta situació, i atès que una 
nula o mala integració social de l'immigrant pot ocasionar situacions difícils o de risc. 
 
Atès que, tant l'administració com la societat civil, conscients d'aquesta problemàtica, 
generen una diversitat d'esforços i de recursos per aconseguir una millor integració 
social. 
 
Atès que la coordinació d'esforços i de recursos, representa la fórmula més eficient 
envers un objectiu comú. Proposem l'adopció dels següents 
 
                       A C O R D S 
 
1.- La creació d'una comissió tècnica per a la integració dels immigrants, formada per 
les regidories de Benestar Social, Cultura, Ensenyament, Esports, Joventut, Sanitat, 
Habitatge i  Promoció Econòmica, amb representació dels grups municipals i 
assessorament tècnic jurídic. Que aquesta Comissió es reuneixi de forma estable i que 
nomeni un coordinador tècnic. 
 
2.- Elaborar en un termin màxim de tres mesos, un programa municipal per a la 
integració de l'immigrant, de revisió anual i d'aplicació en tots els departaments 
implicats per la comissió tècnica. 
 
3.- La creació del Consell assessor sobre la integració de la immigració, proposant a 
les diverses institucions i entitats que actuen amb incidència en aquest àmbit (C.I.T.E., 
Creu Roja, Càritas, Associació Islàmico-Cultural de Manresa, Bages Solidària, SOS 
racisme ... ) per coordinar les actuacions sobre la integració de la immigració a la ciutat 
de Manresa." 
 
A continuació el Secretari llegeix l'esmena de substitució presentada pel mateix grup 
proponent (ENM) i que, transcrita, diu el següent: 
 
"Substituir els acords 1, 2 i 3, pel següent redactat: 
 
                           A C O R D S 
 
1.- Elaborar en un termini màxim de tres mesos, un programa municipal per a la 
integració de l'immigrant, de revisió anual i d'aplicació en tots els departaments 
implicats. 
 
2.- Establir un mínim de dues convocatòries l'any i, amb caràcter monogràfic de la 
comissió municipal del SAC, per al seguiment del programa municipal per a la 
integració de l'immigrat. 
 
Convocar la participació en la mateixa de les regidories de Benestar Social, Cultura, 
Ensenyament, Esports, Joventut, Sanitat, Habitatge i Promoció Econòmica. 



 
I proposar la participació en la mateixa, a les diverses institucions i entitats que actuen 
amb incidència en aquest àmbit." 
 
El Sr. Mas i Font diu que no s'extendrà en la part expositiva, ja que la proposició inicial 
ja és prou explícita, i ja es va entrar al registre el 22 de novembre, i creu que per tant, 
hi hagut dies suficients per estudiar-la i debatre-la. Fruït d'aquest estudi i debat, en la 
pròpia comissió i amb els grups municipals, el seu mateix grup ha portat aquesta 
esmena que substitueix els tres acords principals de la primera proposició. Aquesta 
substitució es fa bàsicament per fer més operativa aquesta comissió, i entenen que 
segueix essent important l'elaboració d'un programa municipal perquè dóna una visió 
global de totes les actuacions que s'han de fer a través d'aquest Ajuntament i que 
implica a les diverses regidories que hi tenen un tracte més directe. Per tant, aquest 
programa municipal dotaria a l'ajuntament d'una gran operativitat. El segon punt 
estableix un mínim de dues convocatòries a l'any, cercant l'operativitat, d'aquestes 
reunions, amb caàcter monogràfic, dins la mateixa comissió municipal del SAC. Per 
tant, no es tracta de crear una nova comissió, ni de prendre més temps del que ja es 
dedica a les tasques de l'Ajuntament, sino que s'institucionalitzarien, o posarien, com a 
mínim dues jornades a la comissió del SAC per debatre aquests temes, i bàsicament 
per fer el seguiment del programa municipal de la integració de l'immigrat. Aquesta 
convocatòria havia defer-se extensiva a d'altres regidories que no estan en el SAC, per 
reforçar la visió global, i també proposar amb ànim de participació, a les diverses 
institucions i entitats que tenen incidència en aquest àmbit. Aquesta és una proposició 
d'operativitat d'enfrontar aquesta situació que cada vegada serà més quotidiana, i per 
tant, es tracta de tenir-la planificada, saber cap on s'han de conduir els esforços, i hi ha 
una diversitat d'esforços que s'estan fent en aquest moment i que reconeixen que són 
valuosos, però que a través d'aquest programa se'ls donarà cos i s'enfocaran cap a 
objectius comuns i més ben racionalitzats. 
 
La Sra. Riera i Montserrat manifesta que l'equip de CiU, tal i com ha dit el Sr. Mas, es 
reitera força en el mateix que es va dir a la comissió del SAC, és a dir, que aquesta 
població s'ha d'atendre de manera ben normalitzada tal i com es fa en els altres 
camps, en infància, vellesa etc. Hi ha d'altres col.lectius com els gitanos, als quals 
tampoc es fa un tracte especial, sino que està tot normalitzat dins dels programes que 
ja es tenen. Segueixen l'esquema d'un programa per a immigrats, però que tots els 
programes que hi ha són molt amplis, com és la recepció i acolliment, atenció social 
primària, etc, però que tant es fa amb gent immigrada com amb gent d'aquí, i pel que 
fa a les tasques d'assessorament legal, diu que hi ha un conveni amb el CITE perquè 
és un tema més específic. A part d'això, sí que es pot portar a la comissió del SAC i 
explicar-ho detalladament, i es pot exposar àmpliament. No hi ha cap problema. Però 
el programa és general per a tothom. Per una altra banda, creu que no cal que siguin 
monogràfiques, ja que la mateixa comissió del SAC pot integrar en la seva ordre del 
dia aquest punt, i no veuen massa adient plantejar la participació dins la comissió de 
d'altre entitats que si bé, s'hi té relació pel que fa a aquests programes, hi ha uns 
canals de participació ciutadana. Per tant, proposa que es retiri aquest darrer  punt. 
 
La Sra. Vidal i Vintró diu que aquesta proposta respon a una inquietud que 
comparteixen, com és la necessitat o les ganes de que el col.lectiu de magrebins 
s'integri totalment a la ciutat. També estan d'acord en què és una població de risc 
perquè ja és prou lamentable que hagin hagut d'abandonar el seu país d'origen i tot el 



que comporta, com arribar a un país nou sense permís de residència, problemes de 
treball, vivendes precàries, etc. Però per altra banda, la gent que estè treballant en el 
camp social veu dia a dia que hi ha quantitat de persones d'altres punts d'Espanya, 
com catalans i manresans, que viuen en situacions al marge de la ciutat, amb una 
situació de marginació a la qual es veuen abocats, i el que és més lamentable és que 
fins i tot a algunes famílies se'ls ha hagut de retirar el fill, al veure que les condicions de 
la família no són òptimes per a un bon desenvolupament del fill i per a la seva posterior 
integració a la societat. Pensa que és molt greu la integració dels immigrats en 
general, però també es molt greu la situació que pateixen moltes famílies de casa 
nostra. En aquest tema es podrien estendre molt més, però a l'hora que és, diu que pel 
que fa a la proposta presentada per l'ENM, el GMS s'abstindrà, en base als següents 
raonaments: en primer lloc que les propostes han de ser més globalitzadores, si hi ha 
un problema d'integració a la ciutat, hi ha d'haver un programa molt més ampli en el 
qual s'incloguin els diferents col.lectius, com els gitanos, i d'altres, i que ha de 
contemplar l'especificitat de cadascú. I per altra banda han de ser normalitzadors, és a 
dir, que els nens magrebís tinguin els mateixos drets que té un nen manresà, i si 
s'estableix el costum de fer coses específiques per a cadascú, des de l'Ajuntament 
mateix, en certa manera, s'està marcant una marginació. Pel que fa al segon punt, de 
la participació, hi està molt d'acord, i s'ha d'afavorir, però entre tots s'ha fet un 
reglament de participació ciutadana i el que s'ha d'intentar és que el reglament funcioni 
i es tiri endavant, no creant comissions diferents, sino que el reglament funcioni. I 
finalment diu que si sempre és important escoltar tothom, en el camp social, on tothom 
s'atreveix a dir la seva, i tothom es veu amb cor de fer-hi puntualitzacions, seria 
important també escoltar l'opinió dels tècnics. 
 
El Sr. Alcalde fa un resum de les propostes i esmenes que s'han fet en les diferents 
intervencions, i diu que més o menys es proposa que en el primer punt no hi hagi cap 
variació, en el segn punt establir un mínim de dues convocatòries l'any dins la comissió 
municipal del SAC, i el tercer punt acabar-lo on diu promoció econòmica, perquè 
aquest altre punt que hi ha aquí, ja està contemplat en el reglament de participació 
ciutadana. 
 
La Sra. Riera i Montserrat diu que les entitats encara s'estan registrant i potser seria 
del parer d'esperar que s'hagin registrat, i que de moment preferirien no prendre el 
compromís de proposar la participació en la mateixa a les diverses institucions ... etc. 
 
El Sr. Mas i Font diu que veu que no se'l ha entès i ho tornarà a explicar intentant de 
ser una mica més clar. Diu que en el darrer paràgraf que és on hi hauria l'impediment 
que diverses entitats encara s'estan registrant, hi ha un problema de forma i no 
d'esperit, que és el que l'ENM vol proposar aquí, doncs justament en aplicació d'aquest 
reglament de participació, vol que es proposi la participació de la mateixa en aquesta 
comissió. I s'hi podria afegir una esmena davant, que digui "en aplicació del reglament 
de participació ciutadana, proposar la participació en la mateixa ...", i aleshores es 
podrà fer factible aquest requisit de formulació legal i serà operatiu en el moment que 
hagin complimentat la seva inscripció. Aquest salvaria una mica aquest escull. No 
tenen inconvenient en acceptar el fet de suprimir el caràcter monogràfic de la comissió 
del SAC. Per altra banda vol aclarir alguns conceptes, i per exemple quan parlen de 
l'immigrat no estan parlant d'un clixé típic de la persona magrebina sino de l'immigrat 
com a persona desarrelada que arriba a un indret, amb una cultura diferent a la nostra 
i, per tant, amb uns patrons culturals molt diferents, i la proposició per tant, va en 



aquest àmbit global, i va en les dues direccions, és a dir, a ensenyar pautes de 
comportament pròpies i aprendre de les seves pautes de comportament per a poder-lo 
tractar millor. No és en cap cas una proposició que pretengui formar guettos ni separar 
les persones per condició de la seva procedència ni de la seva raça ni del seu idioma, 
sino de comprometre's amb una visió globalitzadora, amb més regidories de les del 
SAC, i amb un programa municipal encaminat als immigrants. Per tant, proposa això, 
aprendre d'ells i que ells aprenguin de nosaltres. 
 
La Sra. Riera i Montserrat diu que estan completament d'acord en  presentar programa 
i treballar per aquest col.lectiu a l'igual que s'ha de treballar per altres grups i minories 
que tinguin necessitats, i pot ser dins la comissió ordinària del SAC, relacionat a la 
mateixa ordre del dia, i fer-hi anar les regidories que hi poden se implicades malgrat no 
formin part del SAC, fins aquí no hi ha problema, però no acceptarien la participació en 
aquesta comissió d'altres entitats de fora, amb les quals ja s'hi té una relació, perquè 
una de les que apareix és el CITE, i amb el CITE l'Ajuntament hi té un conveni de 
col.laboració. Amb Càrites, també, etc.  
 
El Sr. Mas i Font diu que veu que es continua explicant malament i ho tornarà a 
intentar. Expressa que una cosa és un conveni amb una entitat, i l'altra és la 
participació en el seguiment d'un programa municipal al si d'una comissió. De tota 
forma no tenen inconvenient en què s'esmeni aquesta part. I ja des de la pròpia 
comissió demanaran o fomentaran la participació d'aquestes entitats, via reglament. 
 
El Sr. Alcalde sotmet a votació el primer punt de l'esmena de substitució presentada 
pel mateix grup proponent, i és aprovat per 15 vots afirmatius (11 CiU, 3 ENM, 1 GMP) 
i 8 abstencions (GMS). 
 
A continuació sotmet a votació el segon punt de l'esmena de substitució llevat l'últim 
paràgraf, és a dir el text següent: 
 
"2.- Establir un mínim de dues convocatòries l'any dins de la comissió municipal del 
SAC, per al seguiment del programa municipal per a la integració de l'immigrat, i 
convocar la participació en la mateixa de les regidories de Benestar Social, Cultura, 
Ensenyament, Esports, Joventut, Sanitat, Habitatge i Promoció Econòmica", i que és 
aprovat per 15 vots afirmatius (11 CiU, 3 ENM, 1 GMP) i 8 abstencions (GMS). 
 
Per tant, de conformitat amb les votacions efectuades, es declara acordat: 
 
1.- Elaborar en un termini màxim de tres mesos, un programa municipal per a la 
integració de l'immigrant, de revisió anual i d'aplicació en tots els departaments 
implicats. 
 
2.- Establir un mínim de dues convocatòries l'any dins de la comissió municipal del 
SAC, per al seguiment del programa municipal per a la integració de l'immigrat, i 
convocar la participació en la mateixa de les regidories de Benestar Social, Cultura, 
Ensenyament, Esports, Joventut, Sanitat, Habitatge i Promoció Econòmica. 
 
9.4. PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA REFERENT AL 

TRÀNSIT DE LA CARRETERA COMARCAL 1411, EN EL SEU TRAM 
MANRESA-ABRERA 



 
El Secretari llegeix la proposició que, transcrita, diu el següent: 
 
"Atès l'alt índex de trànsit que circula per la carretera comarcal 1411 en el seu tram 
Manresa-Abrera. 
 
Atès que la secció que preveu el Pla Generl de Carreteres de Catalunya per aquesta 
via no és suficient per tal d'absorbir amb les mínimes garanties de seguretat l'intensitat 
de circulació. 
 
Atès que és vital pel desenvolupament econòmic de la Catalunya Central la connexió 
ràpida per carretera amb el Baix Llobregat nord. 
 
Atès que la Cambra de Comerç i Indústria de Manresa ha fet arribar a aquest 
Ajuntament la necessitat de la millora d'aquesta via de comunicació. 
 
El Grup Municipal Socialista proposa l'adopció dels següents ACORDS 
 
1r.- Sol.licitar al Departament d'Obres Públiques i Urbanisme de la Generalitat de 
Catalunya que modifiqui el Pla General de Carreteres de Catalunya per tal de que la 
Carretera Comarcal 1411, en el seu tram sud (Manresa a Abrera), modifiqui la seva 
secció en el sentit que aquesta pugui ser desdoblada en dues calçades separades 
amb dos carrils cadascuna d'elles entre Manresa i l'enllaç de l'Autopista Manresa-
Terrassa a Sant Vicenç de Castellet. 
 
2n.- Sol.licitar al Departament d'Obres Públiques i Urbanisme que en el tram de la 
Carretera Comarcal 1411 entre l'enllaç de l'autopista Terrassa-Manresa a Sant Vicenç 
de Castellet sigui modificada la seva secció per tal que en el màxim número de 
kilòmetres s'incorpori un tercer carril per tal de facilitar els avançaments. 
 
3r.- Trametre els presents acords al Departament d'Obres Públiques i Urbanisme de la 
Generalitat de Catalunya i al  
Consell Comarcal del Bages." 
 
El Secretari llegeix l'esmena d'addició, presentada pel grup municipal de CiU que, 
transcrita, diu el següent: 
 
"Vista la proposició formulada al Ple municipal a celebrar el dia 20 de desembre de 
1994, pel GMS inclosa amb el número 9.4 de l'Ordre del dia, quin punt primer de la 
part resolutòria disposa, textualment: 
 
"1r.- Sol.licitar al Departament d'Obres Públiques i Urbanisme de la Generalitat de 
Catalunya que modifiqui el Pla General de Carreteres de Catalunya per tal de que la 
Carretera Comarcal 1411, en el seu tram sud (Manresa a Abrera), modifiqui la seva 
secció en el sentit que aquesta pugui ser desdoblada en dues calçades separades 
amb dos carrils cadascuna d'elles entre Manresa i l'enllaç de l'Autopista Manresa-
Terrassa a Sant Vicenç de Castellet." 
 
Vist que, bàsicament, el Grup municipal de CiU es troba d'acord amb la proposició 
formulada, si bé ampliant el seu contingut de forma que resulti possible la connexió de 



la carretera comarcal 1411, amb dues calçades separades amb dos carrils cadascuna, 
fins a la carretera BP-1213 a Terrassa, per tal de garantir una continuïtat en el traçat 
de la carretera, sense colls d'ampolla. 
 
El Grup municipal de CiU proposa que pel Ple municipal s'aprovi l'esmena d'addició al 
punt primer de la part resolutòria de la proposició presentada pel GMS, consistent en 
afegir el paràgraf següent: 
 
"... en una primera fase, i fins a la cruïlla a la carretera de Terrassa (BP-1213) a la 
zona de la Bauma, en una segona fase". 
 
Resultant per tant el text refós de l'esmentat primer punt, incorporada l'esmena 
d'addició el següent: 
 
" 1r.- Sol.licitar al Departament d'Obres Públiques i Urbanisme de la Generalitat de 
Catalunya que modifiqui el Pla General de Carreteres de Catalunya per tal de que la 
Carretera Comarcal 1411, en el seu tram sud (Manresa a Abrera), modifiqui la seva 
secció en el sentit que aquesta pugui ser desdoblada en dues calçades separades 
amb dos carrils cadascuna d'elles entre Manresa i l'enllaç de l'Autopista Manresa-
Terrassa a Sant Vicenç de Castellet, en una primera fase, i fins a la cruïlla a la 
carretera de Terrassa (BP-1213) a la zona de la Bauma, en una segona fase". 
 
El Sr. Canongia i Gerona expressa que, donat que en aquests moments el Pla de 
Carreteres està en procés de revisió i el GMS ha mostrat en reiterades ocasions el seu 
interès per la necessitat de la millora de la connexió de Manresa amb el Baix Llobre-
gat, atenent la petició que ha fet la Cambra de Comerç, el GMS ha cregut oportú entrar 
aquesta proposició, que és de mínims, modesta, però que intenta trobar una solució al 
problema de l'enllaç de Manresa amb la connurbació de Barcelona per la banda del 
Baix Llobregat. Entenen que la intensitat mitja diària de vehicles que circula entre 
Manresa i St. Vicenç de Castellet fa necessari el seu desdoblament (4 carrils, 2 en 
cada sentit), i entenen que fora bo que fos tot el desdoblament, i arribés fins a Abrera, 
però també són conscients de les dificultats tècniques pressupostàries per tirar-ho 
endavant, com salvar el túnel de Bugunyà, el congost de La Puda i traspassar el nucli 
de Monistrol de Montserrat, que ho fan francament impossible, i si no, com a mínim 
financerament molt complex. Aleshores com a mínim que es fes el que es recull a la 
proposició, és a dir, desdoblament fins a l'enllaç de l'autopista i a continuació en tots 
els trams que sigui possible un tercer carril per facilitar els avançaments fins a arribar a 
Abrera, en direcció Manresa, i fins a Monistrol de Montserrat en direcció contrària. El 
GMS no defalleix de la proposta que van entrar en el seu dia d'intentar fer un allarga-
ment de l'autopista Terrassa-Manresa fins anar a enllaçar amb el quart cinturó, 
entenen que si ja es realitza el quart cinturó encara és més factible, ja que l'enllaç que 
proposaven es redueix a dos quilòmetres, que pressupostàriament són uns mil milions 
de pessetes. L'esmena d'addició que ha presentat CiU, i que el grup socialista accepta 
gustosament, segur que val molt més que això, perquè fer un túnel nou, paral.lel al 
Bugunyà ha de costar realment molts diners, però si l'equip de CiU creuen que això és 
factible i que la Generalitat en un futur previsible pot fer front a aquest tipus d'inversió, 
el GMS no s'hi negarà. Però el seu grup no defalleix d'aquella proposta inicial que van 
presentar, ara fa un any, perquè entenen que és més econòmica que no el 
desdoblament del túnel i que soluciona allò en via ràpida Manresa - Abrera, o més 



concretament Manresa - Martorell - polígon industrial de la SEAT, i que suposa que és 
el que estan intentant tots, salvar la nostra indústria de l'automòbil. 
 
El Sr. De Puig i Viladrich diu que la proposta del GMS és realment la mateixa que el 
grup de CiU va portar en el darrer Ple del Consell Comarcal del 14-11-94 on es deia 
aprovar l'informe del Consell Comarcal del Bages en el projecte d'adhesió del pla de 
carreteres, i en el primer punt deia que una primera fase, el tram Manresa-sortida de 
l'A-18 i de l'Eix del Llobregat, és a dir Barcelona-Puigcerdà seria autovia, i anar 
avançant amb fases següents, fins a arribar a Abrera. El que sí que s'ha manifestat 
sempre, fins i tot abans que ho demanés la mateixa Cambra de Comerç, que la 
voluntat de l'equip de CiU que governa al Consell Comarcal i també a l'Ajuntament de 
Manresa, ha estat sempre al cas en el tema de la importància del desdoblament de 
l'eix del Llobregat, sobretot pels beneficis que això reportaria per tot el que és a nivell 
d'indústria i a nivell de relacions de Manresa i la seva comarca amb la capital del país. 
Pel que fa a l'esmena, diu que, possiblement no està redactada amb tota cura, 
sobretot el que és a nivell d'espai, i com ha dit el Sr. Canongia és veritat que desdoblar 
el túnel del Bugunyà representa un cost excessiu. Entenen que el desdoblament, i amb 
aquesta idea està escrita l'esmena, s'hauria de fer en una primera fase fins a St. 
Vicenç i una segona fase almenys fins el túnel de Bugunyà, perquè representa que és 
el lloc on es desdobla aquesta a través de la carretera de Terrassa. Això no és una 
conversa d'avui ni surt a conseqüència d'aquesta proposició del GMS, sino que 
aquesta ha estat una conversa mantinguda fa unes tres setmanes amb el mateix 
Director General de Carreteres, quan CiU li reclamava aquest tema. Votaran 
favorablement la proposició del GMS i si no hi ha inconvenient hi afegirien l'esmena 
d'addició de CiU. 
 
El Sr. Perramon i Carrió diu que evidentment el desdoblament d'aquesta carretera és 
una necessitat ben clara per al trànsit d'aquesta comarca, i per tant, votaran 
favorablement a la proposta del GMS. Pel que fa a l'esmena, diu que tal i com s'ha dit 
aquí, és un element força més agosarat pel que fa a l'impacte i els costos que té l'obra, 
i tenen la impressió que la proposta inicial, seria més factible. De totes maneres si hi 
ha acord en incorporar l'esmena, també ho veuria bé, tot i tenir en compte que 
l'impacte ambiental del desdoblament de tot això, és força considerable i s'hauria de 
fer amb força cura.  
 
El Sr. Canongia i Gerona diu que el GMS no té cap inconvenient en assumir l'esmena, 
encara que pensin que és una idea agosarada, ja que, pressupostàriament, és un fet 
força costós, almenys tal i com està redactada aquí. Altra cosa és que es digui que és 
fins a l'entrada del túnel. Vol dir al Sr. De Puig que el grup comarcal de CiU va entrar 
un dictamen com a grup de govern del Consell, perquè prèviament hi havia hagut una 
assemblea d'alcaldes, que es va celebrar en aquest saló de sessions, i en el qual es 
va pactar el redactat del que hi aniria en les al.legacions al Pla Territorial, no va ser el 
grup de CiU, i ell diria que va ser l'assemblea d'alcaldes de la comarca del Bages la 
que reclamava aquell dictamen d'aquella manera, o qui va pactar l'elaboració d'aquell 
dictamen d'aquella manera. 
 
Sotmesa la proposició del GMS, amb l'esmena d'addició presentada per CiU 
incorporada, és aprovada per unanimitat dels 23 membres presents i, per tant, es 
declara acordat: 
     



1r.- Sol.licitar al Departament d'Obres Públiques i Urbanisme de la Generalitat de 
Catalunya que modifiqui el Pla General de Carreteres de Catalunya per tal de que la 
Carretera Comarcal 1411, en el seu tram sud (Manresa a Abrera), modifiqui la seva 
secció en el sentit que aquesta pugui ser desdoblada en dues calçades separades 
amb dos carrils cadascuna d'elles entre Manresa i l'enllaç de l'Autopista Manresa-
Terrassa a Sant Vicenç de Castellet, en una primera fase, i fins a la cruïlla a la 
carretera de Terrassa (BP-1213) a la zona de la Bauma, en una segona fase. 
 
2n.- Sol.licitar al Departament d'Obres Públiques i Urbanisme que en el tram de la 
Carretera Comarcal 1411 entre l'enllaç de l'autopista Terrassa-Manresa a Sant Vicenç 
de Castellet sigui modificada la seva secció per tal que en el màxim número de 
kilòmetres s'incorpori un tercer carril per tal de facilitar els avançaments. 
 
3r.- Trametre els presents acords al Departament d'Obres Públiques i Urbanisme de la 
Generalitat de Catalunya i al  
Consell Comarcal del Bages. 
 
10.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS  
 
Sotmesa a votació conjunta la prèvia i especial declaració d'urgència dels assumptes 
sobrevinguts 1, 2, i 3, s'aprova per unanimitat dels 23 membres presents, de 
conformitat amb allò que disposa l'art. 51 del RDLEG 781/1986 i l'art. 51.1.e) del ROM. 
 
10.1 APROVACIÓ DE L'ADHESIO DE L'AJUNTAMENT DE MANRESA AL 

MANIFEST PER LA IGUALTAT, L'OCUPACIÓ I LA INTEGRACIÓ DE 
LES PERSONES AMB DISMINUCIO 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vist el Manifest per la igualtat, l'ocupació i la integració de les persones amb 
disminució, promogut per la Federació Francesc Layret, i altres associacions de 
minusvàlids, que es va presentar el dia 4 de juny de 1994 a Barcelona i que ja ha estat 
suscrit per més de 100 associacions de persones amb disminució i presentat davant 
els municipis més grans de Catalunya. 
 
Atès que es valora la importància de participar en la reflexió del conjunt de la societat i 
les institucions catalanes sobre la situació en la que es troba el col.lectiu de les 
persones disminuïdes, i sobre les propostes que aquest col.lectiu aporta per tirar 
endavant el procés de la seva integració social. 
 
Aquesta Alcaldia-Presidència proposa que pel Ple de la Corporació s'adopti el següent 
 
                            A C O R D  
 
Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Manresa al Manifest per la igualtat, l'ocupació i la 
integració de les persones amb disminució, promogut per la Federació Francesc 
Layret, i altres associacions de minusvàlids, que es va presentar el dia 4 de juny a 
Barcelona i que ja ha estat suscrit per més de 100 associacions de persones amb 
disminució i presentat davant els municipis més grans de Catalunya, com a aportació 



d'aquest Ajuntament a la reflexió de les institucions i del conjunt de la societat de 
Catalunya sobre la situació del col.lectiu format per les persones amb disminució." 
 
La Sra. Riera i Montserra diu que aquest dictamen és per poder aprovar aquest 
manifest, i els agradaria per unanimitat. A Barcelona hi va haver una reunió 
promoguda per la Federació Francesc Layret, on van assistir moltes entitats de 
disminuïts i es va acordar passar aquest manifest per tots els ajuntaments perquè s'hi 
poguessin adherir. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 23 membres presents. 
 
10.2. ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ DE 2.000.000 DE PTES, AFECTADA 

AL PROJECTE RUTA TRANSPIRINENCA DE PEREGRINATGE 
MANRESA-MONTSERRAT-TARBES-LOURDES 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que, per Decret de 25 de febrer de 1994, vaig sol.licitar una subvenció afectada 
al projecte RUTA TRANSPIRINENCA DE PEREGRINATGE MANRESA-
MONTSERRAT-TARBES-LOURDES, en mèrits a l'Ordre de 10 de febrer de 1988 
pel qual s'estableixen els criteris de distribució i el procediment per a la 
concessió de subvencions en el marc del programa de política turística per a 
l'any 1988. 
 
Atès que, per resolució del Conseller de Comerç, Consum i Turisme de 7 de novembre 
de 1994, s'ha atorgat a l'Ajuntament una subvenció de 2.000.000 de pessetes 
destinada al projecte citat. 
 
Atesa l'Ordre de 10 de febrer de 1988 citada. 
 
Com a Alcalde, proposo al Ple Municipal que adopti el següent 
 
                            ACORD: 
 
Acceptar la subvenció per import de dos milions (2.000.000) de pessetes atorgada pel 
Conseller de Comerç, Consum i Turisme de la Generalitat de Catalunya, per resolució 
del dia 7 de novembre de 1994, i afectada al projecte RUTA TRANSPIRINENCA DE 
PEREGRINATGE MANRESA-MONTSERRAT-TARBES-LOURDES, en mèrits a 
l'Ordre de 10 de febrer de 1988 pel qual s'estableixen els criteris de distribució i 
el procediment per a la concessió de subvencions en el marc del programa de 
política turística per a l'any 1988." 
 
El Sr. Oms i Pons diu que es tracta d'acceptar una subvenció de la Generalitat per tal 
de poder fer front aquest any a la part proporcional del programa que en aquest 
moment s'està gestionant per a la ruta transpirinaica. En propers anys hi haurà altres 
subvencions per anar fent front al desenvolupament d'aquest programa, però de 
moment es tracta d'acceptar la subvenció d'aquest any. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 23 membres presents. 
 



10.3. REITERACIO DE L'ACORD DE LA COMISSIO DE GOVERN DE 12-
12-94 PEL QUE FA A RENUNCIA DE SUBVENCIO AFECTADA A 
L'OBRA REHABILITACIÓ MUSEU I ARXIU. 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que l'actuació OBRES DE REHABILITACIO MUSEU I ARXIU COMARCAL, 
l'import de la qual ascendeix a 100.000.000 de pessetes es troba inclosa en el PLA 
UNIC D'OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA 1992-1995, exercici 1994. 
 
Atès que el Ple Municipal del dia 15 de novembre de 1994 aprovà la minuta del 
Conveni de Creació de l'Arxiu Històric Comarcal de Manresa, en virtut del qual la 
rehabilitació d'aquest equipament serà assumida pel Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, de forma que no serà necessària la realització del projecte 
municipal previst. 
 
Atès que l'Ajuntament de Manresa està procedint a l'adequació de l'edifici "La Florinda" 
a la seva funció com a infraestructura afectada als serveis de la Policia Local. 
 
Atès que la pavimentació d'un sector de la carretera de Pont de Vilumara es requerida 
amb caràcter urgent, atès el seu estat de conservació actual. 
 
Atès que en la memòria que s'acompanya a aquest Dictamen es justifica la necessitat i 
urgència de portar a terme aquests projectes, i s'acredita la impossibilitat de 
l'Ajuntament de Manresa per poder finançar íntegrament aquests projectes. 
 
Atès que la Comissió de Govern, en sessió celebrada el dia 12 de desembre de 1994, 
adoptà l'acord següent: 
 
Primer. Renunciar a la inclusió del projecte OBRES DE REHABILITACIO MUSEU I 
ARXIU COMARCAL, l'import del qual ascendeix a 100.000.000 de pessetes en el 
PLA UNIC D'OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA 1992-1995, exercici 1994. 
 
Segon. Aprovar la Memòria justificativa de la urgència, necessitat i de la 
impossibilitat de poder finançar la nova actuació totalment. 
 
Tercer. Sol.licitar a la Generalitat de Catalunya (Departament de Governació) la 
inclusió en el PLA UNIC D'OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA, en l'exercici de 
1995, de les actuacions següents, l'import i la quantia de l'ajut afectat de les quals són 
els que s'indiquen: 
 

¡Error! Marcador no definido.ACTUACIO IMPORT 
ACTUACIO 

IMPORT 
SUBVENCIO 

Pavimentació sector Cra. Pont de Vilumara  2.000.000  1.000.000 

Remodelació edifici "La Florinda". Acondiciament 
planta baixa edifici. 

 13.999.999  6.999.999 

Remodelació edifici "La Florinda". Instal.lació 
elèctrica. 

 13.997.799  6.998.900 



" 
 
Atesa la normativa reguladora del PLA UNIC D'OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA. 
 
Com a Alcalde, proposo al Ple Municipal l'adopció del següent 
 
        ACORD: 
 
Reiterar l'acord de la Comissió de Govern del dia 12 de desembre de 1994, relatiu al 
PLA UNIC D'OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA, en virtut del qual es sol.licita a la 
Generalitat de Catalunya l'acceptació de la renúncia a la subvenció atorgada a aquest 
Ajuntament i afectada a l'obra Rehabilitacio Museu i Arxiu, s'aprova la memòria que 
justifica la urgència i necessitat de determinades actuacions i es sol.liciten tres 
subvencions afectades a aquestes actuacions." 
 
El Sr. Sala i Rovira diu que es tracta d'un canvi de destí d'aquests recursos que dona 
la Generalitat, ja que es tractava d'una una subvenció de 15 milions per finançar unes 
obres al Museu que, en lloc d'anar per a les obres del Museu, que ja queden cobertes 
amb el conveni de la creació de l'Arxiu Històric Comarcal de Manresa, es destinaran 
14 milions a l'edifici de la Florinda i el milió restant a una pavimentació urgent que hi ha 
al sector de la cra. del Pont de Vilomara. Tenien el compromís amb la Generalitat que, 
abans de tancar l'any 1994, s'havia de concretar el canvi de destí. 
 
El Sr. Valls i Riera diu que, en realitat els 100 milions de pessetes passen al Consell 
Comarcal i paga aquest l'Arxiu Comarcal, és a dir, que queda garantida la inversió del 
Museu a través de l'aportació del Consell, via subvenció de la Generalitat. 
 
El Sr. Sala i Rovira diu que el tema era que hi havia unes obres a fer en el Museu, i es 
va demanar a la Generalitat que hi col.laborés, la qual cosa estava disposada a fer, 
sempre i quan al projecte de 100 milions, n'hi aportava 15, i els altres 85 eren de 
procedència municipal. Mentrestant va sortir la creació del Museu a nivell comarcal 
amb la Generalitat i amb la incorporació posterior del Consell Comarcal. Amb la qual 
cosa aquesta inversió de 100 milions de pessetes, en la qual posava 85 milions 
l'Ajuntament i 15 la Generalitat, ja no s'ha de fer, ja la faran, ja hi posaran els 100 
milions de pessetes. Però tot i així, l'ajuntament continua tenint acceptada una 
subvenció de 15 milions que es va concedir, i de l'únic que es tracta és de canviar-los-
hi la finalitat. Amb la qual cosa es tindran els 100 milions per un cantó i 15 milions més.  
 
El Sr. Valls i Riera diu que pel que fa als 15 milions ho troben correcte i no hi ha cap 
problema, però concretament, pregunta si es tenen garantits els 100 milions de 
pessetes per part de la Generalitat, via Consell Comarcal. Aquesta és la pregunta. 
 
El Sr. Sala i Rovira respon que sí que és així. 
 
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 23 membres presents. 
 
11.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL.LACIONS 
 
11.1. Pregunta núm. 1 del Grup Municipal de l'ENM 
 



El Secretari llegeix la pregunta de l'ENM que, transcrita, diu el següent: 
 
"- En quin moment va tenir coneixement el regidor de Promoció Econòmica, de la 
compra de terrenys al sector del Collbaix, per part de l'empresa SA Lipmes ? 
 
- Fins a quin punt va incidir el Sr. Regidor de Promoció Econòmica en la compra 
d'aquests terrenys pel trasllat de l'empresa SA Lipmes ?" 
 
El Sr. Oms i Pons diu que per contestar aquesta pregunta s'ha de fer una certa 
cronologia, i al respecte diu que l'equip de govern el 24 de setembre de 1991 anaven a 
la Generalitat a demanar una nova zona industrial, perquè pretenien que l'Incasol 
posés en marxa un nou polígon industrial perquè el de Bufalvent, ja era ple. 
Independentment d'això hi va haver una empresa privada que el novembre de 1991 
demanava de fer un polígon a la zona dels Balcells, sol.licitud a la qual encara no han 
donat contesta, evidentement. Després, ell va negociar amb Lipmes, i les negociacions 
eren dures, per quant el trasllat val molts diners, i va fer unes gestions per veure què 
es podia obtenir per part de la Generalitat en forma de subvenció, i a veure quins 
crèdits favorables hi havia per trasllat d'industries que perjudiquin el medi ambient, i 
aleshores ja només quedava veure si era possible sortir de Manresa o no. S'anaven 
fent les negociacions, i arriba un dia que els senyors de Lipmes, el 26 de juliol de 1993 
entren una instància a l'Ajuntament on exposen que Lipmes és propietària del terreny 
de 26.200 m2, ubicat a la barriada dels Balcells i sol.licita la requalificació del terreny 
esmentat a industrial, amb expressa autorització municipal d'ús per a la instal.lació 
d'indústria qualificada com a molesta, insalubre, nociva i perillosa, segons el reglament 
aprovat pel Decret 2414/61 del 30 de novembre. A partir d'aquest moment és quan ell 
s'assabenta que aquestes persones han comprat un terreny, i en principi no hi ha cap 
mena d'inconvenient, i per tant és un tema que queda entrat a l'Ajuntament a l'espera 
que es vagin resolent alguns problemes i veure com progressa el tema d'aquest 
polígon. Avui s'està encara en aquesta situació. Aquest és el coneixement que ell en 
tenia, i que en el moment que ho va saber, devia ser sobre el 30 de juliol.    
 
El Sr. Mas i Font diu que quedaria per contestar la segona part de la pregunta. 
 
El Sr. Oms i Pons diu que no va incidir de cap manera en la compra dels terrenys, ell 
incidia en què era necessari el trasllat, i en cap moment va dir si l'empresa havia d'anar 
aquí o allà. Donades les circumstàncies que a partir del 1991 ja hi havien publicacions i 
que el març de 1993 sortia que "Manresa prepara nou sòl industrial per no perdre el 
tren de la represa". I que era un temps en que tothom estava molt engrescat en què 
s'havia de tenir sòl industrial, i li agradaria llegir un article de Regió-7, de 4 de març, on 
diu que "les empreses tenen més ofertes en altres llocs de la comarca com per 
exemple St. Fruitós, hi ha companyies que s'hi haguessin trobat terreny a Manresa ja 
no s'hi haurien quedat, ens falten parcel.les per poder competir". També diue que 
"s'haurien de preparar per al 1995, ja que no podem permetre que arribi la teòrica 
situació de recuperada i encara hi haguem fet res. Disposar de sòl a bon preu, i oferir 
polígons en els millors serveis seran les claus per no perdre clients". Això ho deia el Sr. 
Ignasi Perramon el dia 4-3-93, i no sap si ha de dir alguna cosa més al respecte. 
 
11.2. Pregunta núm. 2 del Grup Municipal de l'ENM 
 
El Secretari llegeix la pregunta de l'ENM que, transcrita, diu el següent: 



 
"En els propers mesos, s'acaba el termini per acollir-se a diversos programes i 
sol.licitar ajuts de la Unió Europea, per un període que abasta tot el proper mandat 
dels Ajuntaments. 
 
Per aquest motiu, preguntem: 
 
- Quins ajuts s'han sol.licitat a la Unió Europea pels propers anys, ja sigui directament, 
com a Ajuntament de Manresa, a través dels organismes en què participa com a tal? 
 
- En quins programes de la Unió Europea participa o ha demanat de participar 
l'Ajuntament de Manresa, ja sigui directament, o a través dels organismes en què 
participa com a tal? (Consell Tecnològic, Fundació Universitària ...) 
 
- En quin grau de tramitació es troben, quins imports s'han demanat, i quines 
expectatives hi ha d'aconseguir un resultat positiu ?" 
 
El Sr. Oms i Pons diu que li sembla que en el transcurs del debat del pressupost ja ho 
ha contestat. 
 
11.3. Pregunta núm. 3 del Grup Municipal de l'ENM 
 
El Secretari llegeix la pregunta de l'ENM que, transcrita, diu el següent: 
 
"Fent-nos ressò de les queixes d'algunes Entitats pel que fa al retard en el cobrament 
de part de les subvencions assignades per les regidories del SAC 
 
 preguntem: 
 
Primer: Quins són els detalls dels imports de les subvencions que falten per 

liquidar, referents als anys 1992, 1993 i 1994? 
 
Segon: En quins terminis es creu poder donar compliment a la liquidació de 

dites subvencions?" 
 
El Sr. Sala i Rovira diu que pel que fa als anys 1992 i 1993 no queda res pendent de 
liquidar i pel que fa al 1994, degut a la premura de temps, això, oficialment, es va 
entrar el dia 16, però en mà va arribar ahir, i no hi hagut manera de fer l'anàlisi de l'any 
1994. 
 
11.4. Pregunta núm. 4 del Grup Municipal de l'ENM 
 
El Secretari llegeix la pregunta de l'ENM que, transcrita, diu el següent: 
 
"Tradicionalment el GM d'ENM no s'ha oposat a la utilització de la plaça Mil Centenari 
com a aparcament, per les festes de Nadal, mentre no es desenvolupi la zona verda. 
 
Darrerament però, aquesta situació s'ha perllongat a tot l'any. 
 
Per això, tot i recordant el compromís del Sr. Alcalde, preguntem: 



 
En quina data es prohibirà l'aparcament a la Plaça del Mil Centenari, ara que ja és 
obert l'aparcament de la Plaça Porxada?" 
 
El Sr. De Puig i Viladrich diu que és difícil precisar-ho per diferents raons, a part que no 
s'ha pogut solucionar encara el tema de l'espai del voltant de la plaça del Carme, per 
problemes de fiinançament en part de les obres, i també perquè s'està creant un 
problema gran d'aparcament, provocades pel tall d'obres de la pujada del parc de la 
Seu, i això està creant un dèficit més gran de places al voltant d'aquest barri del que 
acostumaven a tenir. Quan aquests problemes s'hagin solucionat, es plantejarà el 
tancament definitiu de la plaça del Milcentenari. 
 
11.5. Pregunta núm. 1 del Grup Municipal DE L'ENM 
 
El Secretari llegeix la pregunta de l'ENM que, transcrita, diu el següent: 
 
 
" - L'aparcament anomenat de la Plaça Porxada, disposa de llicència d'activitat? 
 
- Si és així, sota quina acta de comprovació s'ha donat i amb quins condicionants?" 
 
El Sr. De Puig i Viladrich diu que l'aparcament de la plaça Porxada disposa de llicència 
d'activitat, i pel que fa a la segona pregunta pensa que està mal redactada, perquè les 
llicències d'activitat no es donen després d'una acta de comprovació, sino que l'acta de 
comprovació comprova si el projecte o llicència d'activitats s'ha complert en els seus   
terminis. Es a dir, es dóna la llicència d'activitat, igual que es fa amb les llicències 
d'obres, i desprès es fan les actes de comprovació. Diu que es va fer una reunió prèvia 
amb aquests senyors, ja que hi havia un seguit de problemes per solucionar, com els 
accessos, i se'ls va dir que es donarien uns terminis d'aproximadament tres mesos des 
de finals de novembre. I està encara en aquestes mateixes condicions. 
 
I no havent-hi més assumptes per tractar, es declara aixecada la sessió, quan són les 
2 h de la matinada del dia 21 de desembre de 1994, de tot el qual com a Secretari, 
certifico, i s'estén la present acta en els fulls del paper segellat de la Generalitat 
núm........... i correlatius fins el núm ............. 
 
     
 
 Vist i Plau 
 L'ALCALDE 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


