Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el dia 15
de gener de 1996. Es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit es diran, a
l'objecte de celebrar sessió del Ple de la Corporació núm. 1 amb caràcter
ordinari, en primera convocatòria.¡Error! Marcador no definido.
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Sr. Josep Trullàs Flotats
Oberta la sessió per la Presidència, essent les 20 h i 10 min. de la tarda, i
després de comprovar el quòrum d'assistència necessari perquè pugui ser
iniciada, es procedeix tot seguit a conèixer els assumptes compresos en l'ordre
del dia següents:
1.-

APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

Es pregunta si cap membre de la Corporació ha de formular alguna observació
a l´acta de la sessió anterior, que va tenir lloc el 18-12-95, la còpia de la qual
s'ha distribuït juntament amb la convocatòria.
I en no formular-se cap observació en relació al contingut de l´acta, es
considera i es declara aprovada per unanimitat dels 25 membres presents,
l´acta de la sessió del dia 18-12-95, sense cap modificació.
2.- QÜESTIONS PRÈVIES
2.1
CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE, DELS
ORGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ I, EN CONCRET,
DELS ACORDS ADOPTATS PER LA COMISSIÓ DE GOVERN EN
LES SEVES SESSIONS NÚM. 50, 51, 52 i 1, CORRESPONENTS ALS
DIES 11, 18 I 27 DE DESEMBRE DE 1995, I 2 DE GENER DE 1996,
RESPECTIVAMENT, PEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES
D'AQUESTES SESSIONS S'HA EFECTUAT ALS PORTAVEUS
DELS PARTITS POLÍTICS, EN ELS TERMES DE L'ART. 22.2 a)
DE LA LLEI 7/85, DE 2 D'ABRIL, I DELS ARTS 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 11, 18, i 27 de
desembre de 1995, i 2 de gener de 1996, 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 FISCALITZACIÓ PEL PLE, DELS
ORGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ I, EN CONCRET,
DELS DECRETS DE L´ALCALDE-PRESIDENT I ELS SEUS
DELEGATS, MITJANÇANT DONACIÓ DE COMPTE, EN ELS
TERMES DE L'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.
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Alcalde-President i els seus delegats, des de l'anterior donació de compte, en
els termes de l'art. 22.2 a) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, i dels articles 42 i 104
del RD 2568/86, de 28 de novembre.
2.3
DONAR COMPTE DEL DECRET DE L´ALCALDE, DE
DATA 15 DE DESEMBRE DE 1995, SOBRE SUBSTITUCIÓ DE
L´ALCALDE PER ABSÈNCIA TEMPORAL, PER PART DEL
TINENT D´ALCALDE SR. RAMON FONTDEVILA I SUBIRANA.
El Secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:
" Atès que aquesta Alcaldia-Presidència s'haurà d'absentar temporalment, per
vacances, durant els dies compresos entre el 2 i el 5 de gener de 1996, ambdós
inclosos, raó per la qual s'ha de procedir a la substitució transitòria reglamentària.
Atès que l'article 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases
del Règim Local, l'article 53 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de
Règim Local de Catalunya, l'article 47 del ROF i l'art. 18,b) del ROM,
determinen que els Tinents d'Alcalde substitueixen transitòriament en la
totalitat de les seves funcions i per ordre del seu nomenament a l'Alcalde, en
els casos de vacant, absència o malaltia.
Vist el Decret d'aquesta Alcaldia de 28 de juny de 1995, pel qual es van
efectuar nomenaments de Tinents d'Alcalde entre els membres de la Comissió
de Govern i es va establir l'ordre de substitució a l'Alcaldia.
Per tot això,
RESOLC
PRIMER.- Que durant l'esmentada absència temporal de l'Alcalde titular,
durant els dies compresos entre el 2 i el 5 de gener de 1996, ambdós inclosos,
la totalitat de les funcions de l'Alcaldia seran assumides, transitòriament, pel
Primer Tinent d'Alcalde, Sr. Ramon Fontdevila i Subirana, que substituirà
amb caràcter d'Alcalde accidental al titular.
SEGON.- Notificar aquesta Resolució al Primer Tinent d'Alcalde, Sr. Ramon
Fontdevila i Subirana
TERCER.- Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província,
en compliment i als efectes d'allò disposat en l'article 44.2 del ROF, en
concordança amb l'art. 13.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú.
QUART.- Donar compte d'aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera
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sessió que celebri, d'acord amb l'art. 44.4 del ROF.
CINQUÈ.- Comunicar aquesta resolució a les dependències i serveis de
l'Ajuntament, als efectes corresponents.
2.4
DONAR COMPTE DEL DECRET DE L´ALCALDE, DE
DATA 22 DE DESEMBRE DE 1995, SOBRE ADHESIÓ A
L´APEL.LACIÓ FORMULADA PER L´AGENT DE LA POLICIA
LOCAL SR. JUAN ÀLVAREZ RUIZ DAVANT L´AUDIÈNCIA
PROVINCIAL DE BARCELONA CONTRA LA SENTÈNCIA DEL
JUTJAT D´INSTRUCCIÓ 1 DE MANRESA, I NOMENAR
PROCURADOR I LLETRADA.
El Secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:
"Atesa la Sentència dictada pel Jutjat d'Instrucció núm. 1 de Manresa el dia 23
de novembre d'enguany, en la que es resol condemnar a l'agent de la Policia
Local núm. 622, sr. JUAN ÁLVAREZ RUIZ, a una pena de tres dies d'arrest
menor i a indemnitzar a la sra. Barbara Ledesma per 2 dies d'incapacitat, en la
suma de 14.000'-ptes per lesions.
Atès que l'agent de la Policia Local, a través de la seva representació
processal, ha interposat recurs d'apel.lació es considera convenient que
l'Ajuntament s'adhereixi a l'apel.lació esmentada, en virtut del que estableix
l'article 795.1 de la Llei d'Enjudiciament Criminal.
Atès que, segons l'article 51.1.j) de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya és competència de l'Alcalde exercir accions judicials i
administratives en cas d'urgència, i cal tenir en compte que el termini per
interposar apel.lació és tan sols de deu dies.
Atès l'informe emès per la Cap del Servei dels Serveis Jurídics i de
Programació.
Aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les facultats que té legalment
atribuïdes HA RESOLT:
1r.- ADHERIR-SE A L'APEL.LACIÓ formulada per la representació
processal de l'agent de la Policia Local núm. 622, sr. JUAN ÁLVAREZ
RUIZ, davant l'Audiència Provincial de Barcelona contra la sentència dictada
pel Jutjat d'Instrucció núm. 1 de Manresa, que resolia condemnar al sr.
Álvarez a una pena de tres dies d'arrest menor i a indemnitzar a la sra. Barbara
Ledesma per 2 dies d'incapacitat, en la suma de 14.000'-ptes per lesions.
2n.- NOMENAR el sr. ARTURO COT MONTSERRAT, Procurador dels
Tribunals de Barcelona, representant de l'Ajuntament davant de l'Audiència
Provincial, i designar la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics Municipals,
sra. MONTSERRAT MORROS i MARTÍNEZ, directora de la defensa
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jurídica en el recurs d'apel.lació referenciat.
3r.- DONAR COMPTE d'aquesta resolució al Ple de la Corporació, en la
primera sessió que celebri."
2.5
DONAR COMPTE DEL DECRET DE L´ALCALDE, DE
DATA 28 DE DESEMBRE DE 1995, SOBRE APROVACIÓ DE LA
COMPAREIXENÇA DE L´AJUNTAMENT DE MANRESA
DAVANT LA SALA SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTÍCIA DE CATALUNYA, PER TAL D´INTERPOSAR RECURS
DE SÚPLICA CONTRA LA SENTÈNCIA DEL JUTJAT SOCIAL DE
MANRESA AMB NÚMERO D´ACTUACIONS 258/95, PER
ACOMIADAMENT IMPROCEDENT D´ALBERT CAPELLAS I
FATJÓ, OPCIÓ D´INDEMNITZAR-LO AMB LA QUANTITAT DE
613.591,-PTES., I NOMENAMENT DE PROCURADOR I
LLETRADA.
El Secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:
" Atesa la Sentència dictada en les actuacions núm. 285/95, pel Jutjat Social de
Manresa el dia 5 de desembre d'enguany, en la que es resol estimar el recurs
interposat pel sr. ALBERT CAPELLAS i FATJO contra aquest Ajuntament
en concepte d'acomiadament improcedent, disposant la readmissió de l'actor, o
bé, abonar-li una indemnització de 2.613.591'-Ptes; i així mateix ens
condemna a pagar els salaris que la part actora no ha percebut des de la data de
l'acomiadament, 31-12-94 fins a la notificació d'aquesta resolució.
Atès l'article 191 del Reial Decret Legislatiu 2/1995, de 7 d'abril de 1995, que
aprova el text refós de la Llei de Procediment Laboral, que regula el recurs de
súplica.
Atès que, segons l'article 51.1.j) de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya és competència de l'Alcalde exercir accions judicials i
administratives en cas d'urgència, i cal tenir en compte que el termini per
interposar recurs de súplica tan sols és de cinc dies.
Atès l'informe emès per la Cap del Servei dels Serveis Jurídics i de
Programació.
Aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les facultats que té legalment
atribuïdes HA RESOLT:
1r.- APROVAR LA COMPAREIXENÇA de l'Ajuntament de Manresa davant
de la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, per tal
d'interposar recurs de súplica contra la Sentència dictada en les actuacions
núm. 285/95, pel Jutjat Social de Manresa el dia 5 de desembre d'enguany, en
la que es resol estimar les pretensions del sr. ALBERT CAPELLAS i FATJO
contra aquest Ajuntament en concepte d'acomiadament improcedent.
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2n.- OPTAR per la indemnització al sr. ALBERT CAPELLAS i FATJO
d'entre les dues opcions disposades en la sentència: a) readmissió, b)
indemnització de 2.613.591'-Ptes més el pagament dels salaris de tramitació
des de la data de l'acomiadament, 31-12-94 fins a la notificació d'aquesta
resolució.
3r.- NOMENAR el sr. ARTURO COT MONTSERRAT, Procurador dels
Tribunals de Barcelona, representant de l'Ajuntament davant la Sala Social del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i designar la lletrada en exercici
dels Serveis Jurídics Municipals, sra. MONTSERRAT MORROS i
MARTÍNEZ, directora de la defensa jurídica en el recurs de súplica
referenciat.
4t.- DONAR COMPTE d'aquesta resolució al Ple de la Corporació, en la
primera sessió que celebri."
2.6
DONAR COMPTE DEL DECRET DE L´ALCALDE
ACCTAL., DE DATA 3 DE GENER DE 1996, SOBRE APROVACIÓ
DE LA PERSONACIÓ D´AQUESTA ADMINISTRACIÓ, COM A
COADJUVANT DE L´ADMINISTRACIÓ DEMANDADA, EN LA
PRIMERA
INSTÀNCIA,
EN
RELACIÓ
AL
RECURS
CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU
2.131/95,
INTERPOSAT
CONTRA LA RESOLUCIÓ DEL JURAT PROVINCIAL
D´EXPROPIACIÓ RELATIVA A L´EXPEDIENT DE JUSTPREU
NÚM. 293/94, DAVANT DE LA SALA DEL CONTENCIÓSADMINISTRATIU DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE
CATALUNYA, I NOMENAR PROCURADOR I LLETRAT.
El Secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:
" Vist l'ofici tramès a aquest Ajuntament pel Jurat Provincial d'Expropiació
(registre d'entrada 28.410 del dia 21/12/95), en el que es notifica a aquest
Ajuntament que la sra. Flora Franch Besoli ha interposat el recurs contenciósadministratiu número 2.131/95 contra la resolució del Jurat relativa a
l'expedient de justpreu número 293/94, recaigut en l'expropiació que tenia per
objecte una finca afectada pel Pla Especial Viari d'Accessibilitat a
l'Equipament Comercial i Projece d'Urbanització.
Atès que segons estableix l'article 64.1 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció
Contenciosa-Administrativa, en la redacció que li va donar l'article 7 de la Llei
10/1992, de 30 d'abril, la notificació esmentada es realitza perquè aquesta
Administració, com a interessada en el procediment, pugui comparèixer i
personar-se en el termini de 9 dies.
Examinats els articles 22.2 lletra j) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, l'article 23.1
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lletra f) del Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim
Local, aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril i l'article
50.2 lletra l de la Llei 8/1987, Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Atès el que disposa l'article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de
les Bases de Règim Local, sobre l'obligació de les Entitats Locals de defensar
els seus béns i drets, així com el 160.1 de la llei 8/1987, Municipal i de Règim
Local de Catalunya, en el mateix sentit.
Atès l'article 30.1 de la Llei Jurisdiccional, que preveu la possibilitat de la
intervenció en el procés contenciós-administratiu, com a part coadjuvant de la
demandanda, de qualsevol persona que tingués interès directe en el
manteniment de l'acte o disposició impugnada.
Atès l'informe emès pel lletrat Cap de la Secció d'Urbanisme i Política
Ambiental, segons disposa l'article 54.3 del R.D. 781/1986, que aprova el Text
Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
Atès el que disposa l'article 51.1.j) de la Llei 8/1987, Municipal i de Règim
Local de Catalunya, relatiu a l'atribució a l'Alcaldia de l'exercici de les accions
judicials i administratives en cas d'urgència, d'aplicació en aquest cas tenint en
compte el curt període de temps per presentar la personació davant del
Tribunal.
Atès el Decret dictat per l'Alcaldia-Presidència d'aquest Ajuntament el dia 15
de desembre de 1995, en el que es resolia que durant els dies compresos entre
el 2 i el 5 de gener de 1996 la totalitat de les funcions de l'Alcaldia seran
assumides pel Primer Tinent d'Alcalde, amb caràcter d'Alcalde accidental, HE
RESOLT:
1r.- APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta administració, com a
coadjuvant de l'administració demandada, en la primera instància i, en el seu
cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos
municipals, en relació al recurs contenciós-administratiu 2.131/95 interposat
contra la resolució del Jurat Provincial d'Expropiació relativa a l'expedient de
justpreu número 293/94, recaigut en l'expropiació que tenia per objecte una
finca afectada pel Pla Especial Viari d'Accessibilitat a l'Equipament Comercial
i Projecte d'Urbanització, davant de la Sala del Contenciós-Administratiu del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
2n.- NOMENAR el senyor ARTURO COT MONTSERRAT, Procurador dels
Tribunals, representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciósadministratiu esmentat a l'acord anterior, i designar el Lletrat en exercici dels
Serveis Jurídics Municipals, sr. JULIÀ VIVES i VALLS, director de la
defensa jurídica en el recurs contenciós referenciat.
3r.- DONAR COMPTE d'aquest Decret al Ple de la Corporació."
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2.7
DONAR COMPTE DEL DECRET DE L´ALCALDE
ACCTAL., DE DATA 3 DE GENER DE 1996, SOBRE APROVACIÓ
DE LA PERSONACIÓ D´AQUESTA ADMINISTRACIÓ, EN
RELACIÓ AL RECURS CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU 2.200/95,
INTERPOSAT CONTRA LA RESOLUCIÓ DEL JURAT
PROVINCIAL D´EXPROPIACIÓ RELATIVA A L´EXPEDIENT DE
JUSTPREU NÚM. 291/94, DAVANT DE LA SALA DEL
CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTÍCIA DE CATALUNYA, I NOMENAR PROCURADOR I
LLETRAT.
El Secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:
" Vist l'ofici tramès a aquest Ajuntament pel Jurat Provincial d'Expropiació
(registre d'entrada 28.411 del dia 21/12/95), en el que es notifica a aquest
Ajuntament que els srs. Neus, Josep i Jaume Ribas Alegre han interposat el
recurs contenciós-administratiu número 2.200/95 contra la resolució del Jurat
relativa a l'expedient de justpreu número 291/94, recaigut en l'expropiació que
tenia per objecte una finca afectada pel Pla Especial Viari d'Accessibilitat a
l'Equipament Comercial i Projece d'Urbanització.
Atès que segons estableix l'article 64.1 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció
Contenciosa-Administrativa, en la redacció que li va donar l'article 7 de la Llei
10/1992, de 30 d'abril, la notificació esmentada es realitza perquè aquesta
Administració, com a interessada en el procediment, pugui comparèixer i
personar-se en el termini de 9 dies.
Examinats els articles 22.2 lletra j) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, l'article 23.1
lletra f) del Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim
Local, aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril i l'article
50.2 lletra l de la Llei 8/1987, Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Atès el que disposa l'article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de
les Bases de Règim Local, sobre l'obligació de les Entitats Locals de defensar
els seus béns i drets, així com el 160.1 de la llei 8/1987, Municipal i de Règim
Local de Catalunya, en el mateix sentit.
Atès l'article 30.1 de la Llei Jurisdiccional, que preveu la possibilitat de la
intervenció en el procés contenciós-administratiu, com a part coadjuvant de la
demandanda, de qualsevol persona que tingués interès directe en el
manteniment de l'acte o disposició impugnada.
Atès l'informe emès pel lletrat Cap de la Secció d'Urbanisme i Política
Ambiental, segons disposa l'article 54.3 del R.D. 781/1986, que aprova el Text
Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.

¡Error!Marcador no definido.

Atès el que disposa l'article 51.1.j) de la Llei 8/1987, Municipal i de Règim
Local de Catalunya, relatiu a l'atribució a l'Alcaldia de l'exercici de les accions
judicials i administratives en cas d'urgència, d'aplicació en aquest cas tenint en
compte el curt període de temps per presentar la personació davant del
Tribunal.
Atès el Decret dictat per l'Alcaldia-Presidència d'aquest Ajuntament el dia 15
de desembre de 1995, en el que es resolia que durant els dies compresos entre
el 2 i el 5 de gener de 1996 la totalitat de les funcions de l'Alcaldia seran
assumides pel Primer Tinent d'Alcalde, amb caràcter d'Alcalde accidental, HE
RESOLT:
1r.- APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta administració, com a
coadjuvant de l'administració demandada, en la primera instància i, en el seu
cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos
municipals, en relació al recurs contenciós-administratiu 2.200/95 interposat
pels srs. Neus, Josep i Jaume Ribas Alegre contra la resolució del Jurat
Provincial d'Expropiació relativa a l'expedient de justpreu número 291/94,
recaigut en l'expropiació que tenia per objecte una finca afectada pel Pla
Especial Viari d'Accessibilitat a l'Equipament Comercial i Projecte
d'Urbanització, davant de la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya.
2n.- NOMENAR el senyor ARTURO COT MONTSERRAT, Procurador dels
Tribunals, representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciósadministratiu esmentat a l'acord anterior, i designar el Lletrat en exercici dels
Serveis Jurídics Municipals, sr. JULIÀ VIVES i VALLS, director de la
defensa jurídica en el recurs contenciós referenciat.
3r.- DONAR COMPTE d'aquest Decret al Ple de la Corporació."
2.8
DONAR COMPTE DEL DECRET DE L´ALCALDE
ACCTAL., DE DATA 4 DE GENER DE 1996, SOBRE
DECLARACIÓ D´EMERGENT DE L´OBRA DE "SUBSTITUCIÓ
DE FALS SOSTRE A LA PISCINA MUNICIPAL COBERTA".
El Secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:
" Atesos els informes emesos pel Cap del Servei d'Urbanisme, Medi Ambient i
Via Pública, en data de 27 de desembre de 1995 i l'informe complementari del
Cap de Secció d'Enginyeria de data 4 de gener de 1996, en els quals es
qualifica d'emergent l'obra anomenada "Substitució del Fals Sostre a la Piscina
Municipal Coberta", proposant-se la seva adjudicació a l'entitat mercantil
"CONSTRUCTORA DE SOLSONA, SCCL", per un preu de 5.713.474 PTA.
(inclòs l'I.V.A.).
Com Alcalde-President accidental, actuant per delegació expresa conferida
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mitjançant Decret de l'Alcalde de data 15 de setembre de 1995 i considerant
les potestats atribuides a la meva autoritat, pels articles 21 de la Llei 7/85, de 2
d'abril, article 10 del Reglament Orgànic Municipal, article 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
matèria de contractació d'obres d'emergència i tenint en compte el greu perill
que afecta a la seguretat pública, i no existint crèdit pressupostari, segons
certificació expedida pel Sr. Interventor, personalment i sota la meva
responsabilitat,
RESOLC
"1r.- Declarar emergent l'obra anomenada de SUBSTITUCIO DEL FALS
SOSTRE A LA PISCINA MUNICIPAL COBERTA.
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 5.713.474 PTA. i habilitar per atendre
aquesta despesa una partida pressupostaria amb la denominació d'OBRA
EMERGENT SUBSTITUCIO DEL FALS SOSTRE A LA PISCINA
MUNICIPAL COBERTA, 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'òrgan municipal competent.
3r.- Contractar amb caràcter emergent l'OBRA DE SUBSTITUCIO DEL
FALS SOSTRE A LA PISCINA MUNICIPAL COBERTA i adjudicar-la a
l'entitat mercantil "CONSTRUCTORA DE SOLSONA, SCCL" (F-25034414
- Trav. ctra de Manresa km 50'700 Solsona), per un preu de 5.713.474 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 l'endemà de la recepció de la
notificació del present decret.
4t.- Aprovar el plec de clàusules administratives reguladores del contracte
administratiu de l'obra de substitució del fals sostre a la piscina municipal
coberta, fixant-se una garantia definitiva de 228.539 PTA.
5è.- Del present Decret se'n donarà compte immediatament al Ple de la
Corporació."
2.9

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L´ALCALDE, DE
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DATA 11 DE GENER DE 1996, SOBRE CREACIÓ DE LA
COMISSIÓ DE PLANS INTEGRALS DE RECUPERACIÓ DEL
BARRI VELL.
El Secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:
" Atès que és voluntat de l'Ajuntament de crear una Comissió de plans
integrals de recuperació del Barri Vell, amb l'objectiu de planificar i
desenvolupar les accions necessàries per a la recuperació i el reeiximent del
Barri Vell de la ciutat, així com estudiar i proposar les gestions que calguin per
aconseguir ajuts europeus amb aquesta finalitat.
Atès que la possibilitat de crear òrgans municipals complementaris és possible
en fonament a l'autonomia organitzativa del municipi, recollida als articles
4.1.a) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local, i 8.1.a) de la
Llei 8/1987, Municipal i de Règim Local, en la creació del quals s'ha de tenir
compte, entre d'altres, el principi de la participació ciutadana, segons estableix
l'article 47 de la Llei 8/1987, tot això en relació a l'article 21.1.a) de la mateixa
Llei 7/1985, relatiu a l'atribució de l'Alcalde de dirigir el govern i
l'administració municipal.
Atès que el funcionament d'aquests òrgans haurà d'acomodar-se al que disposa
l'article 22.2 i següents de la Llei 30/1992, relatiu als òrgans col.legiats de
l'Administració en què participin organitzacions representatives d'interessos
socials.
Atès l'informe jurídic emès per la Cap del Serveis Jurídics i de Programació,
HE RESOLT:
CREAR la Comissió de plans integrals de recuperació del Barri Vell amb
l'objectiu d'estudiar la planificació i el desenvolupament de les accions
necessàries per a la recuperació i el reeiximent del Barri Vell de la ciutat, així
com estudiar i proposar les gestions que calguin per aconseguir ajuts europeus
amb aquesta finalitat, i tots aquelles altres qüestions que el president de la
Comissió sotmeti a la seva consideració, a l'empara de la potestat
d'autoorganització dels municipis, que s'estableix als articles 4.1.a) de la Llei
7/1985, reguladora de les Bases del Règim Local, i 8.1.a) de la Llei 8/1987,
Municipal i de règim Local de Catalunya, en relació a l'article 21.1.a) de la
Llei 7/1985, i que estarà constituïda de la forma següent:
President:
Vice-president:
Vocals:
-Regidors:

Regidor-delegat de serveis socials
Regidor-delegat d'urbanisme
Regidor-delegat de presidència
Regidor-delegat d'ensenyament i joventut
Regidor-delegat de cultura
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-Funcionaris:

Cap del Servei d'Urbanisme i Política Ambiental
Cap del Negociat dels Serveis Socials
Cap de la Secció del Servei d'Acció Ciutadana
Cap del Negociat dels Serveis Jurídics i de Programació

-Altres membres:
Gerent de la Fundació Universitària del Bages
Gerent de FOMENT DE LA REHABILITACIÓ
URBANA DE MANRESA, S.A.
Secretari:
Gerent de FOMENT DE LA REHABILITACIÓ
URBANA DE MANRESA, S.A.
Esporàdicament, aquell personal que el president consideri adient la seva
assistència, per la seva funció o formació."
El Sr. Mora i Villamate intervé dient que és interessant que dediquin un
minut d´aquesta sessió del Ple a parlar del punt 2.9 de l´apartat de qüestions
prèvies en el què es dona compte de la creació de la Comissió de Plans
Integrals per a la recuperació del barri vell. Hi dos aspectes que ténen
rellevància política: un referent a que l´Equip de Govern té la voluntat que
totes les actuacions que es facin al barri vell, responguin i siguin coherents
amb una estratègia general que comtempli la globalitat dels problemes i dels
aspectes implicats al barri vell, tant els que fan referència a qüestions
urbanístiques com a aspectes socials, i, en concret, als relacionats amb la
infància, la joventut, la dona, la tercera edat, l´atur, la immigració, la
dinamització econòmica, etc. Per tant, l´Equip de Govern, pensa que és
necessari diagnosticar quins són els problemes que hi ha al barri vell en totes
les seves dimensions, i analitzar de quina manera s´interrelacionen entre ells i
que es defineixin, com a conseqüència, objectius globals i plans d´actuació
sectorials per tal de trobar solucions als mateixos. Es tracta, per tant, de definir
una estratègia integral que englobi tots aquests aspectes, i per això es crea
aquesta comissió. Al darrera d´això, hi ha una segona intencionalitat que és
important, i que és la voluntat de l´Equip de Govern, d´incrementar el grau de
compromís d´altres institucions i administracions amb la ciutat. És necessari
que l´ajuntament tingui un conjunt de projectes per presentar a la Comunitat
Europea, o altres institucions i administracions de forma que aquestes ajudin
també en tot el procés de recuperació del barri vell. Per això cal elaborar el pla
integral, per tal de desglossar tot un seguit d´accions i iniciatives tendents a
incrementar aquest grau de compromís i d´inversió d´altres administracions
amb els problemes del barri vell.
El Sr. Oms i Pons demana que s´expliqui perquè hi ha el gerent de la
Fundació Universitària del Bages en la comissió.
El Sr. Mora i Villamate contesta que la comissió té una composició tècnicopolítica, és a dir, hi són representats els polítics de les diferents àrees
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implicades i també els tècnics. Però a més a més dels tècnics que serien
pròpiament de departaments municipals, hi ha el de FORUM, donat que
aquesta és l´empresa encarregada de la globalitat, i el gerent de la Fundació
Universitària del Bages, perquè es pot donar una reflexió determinada sobre la
manera en què poden tenir sortida, en el paquet global del barri vell, les
necessitats que té la ciutat en l´àmbit universitari. La seva aportació pot ser
important donada la seva trajectòria professional i experiència anterior en
temes europeus.
3.-

ÀREA D´ALCALDIA

3.1
CONCEDIR AL SR. JAUME PERRAMON I ROS
LA MEDALLA DE LA CIUTAT, A TÍTOL PÒSTUM.
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:
" Atesa la iniciativa de la Comissió Cívica de Reconeixença al Ciutadà
Voluntari, sol.licitant la concessió de la Medalla de la Ciutat, al Sr. JAUME
PERRAMON I ROS, en reconeixement a la seva trajectòria cívica i com a
representació de tots els voluntaris anònims.
Ateses les múltiples adhesions d'institucions ciutadanes, tant de caire
assistencial i benèfic com professionals, corporatives, econòmiques, cíviques,
socials i culturals, i també de personalitats de reconegut prestigi.
Atès que aquest Ajuntament recolza l'esmentada iniciativa.
Atès que en data 15 de novembre d'enguany va ésser dictat un decret incoant
expedient administratiu per tal d'establir si en el Sr. JAUME PERRAMON I
ROS hi concorren els mèrits per tal de ser-li concedida la Medalla de la
Ciutat, així com nomenant Jutge Instructor i Secretari de l'expedient.
Atès l'article 4 del Reglament d'Honors i Distincions que estableix que, dins
els honors i distincions que amb caràcter oficial podrà conferir l'Ajuntament a
fi de premiar especials mereixements, beneficis assenyalats o serveis
extraordinaris, s'hi engloba la Medalla de la Ciutat.
Atès el que preveuen els articles 9 a 12 del Reglament d'Honors i Distincions,
que regula la concessió de la Medalla de la Ciutat.
Atès l'article 18 de l'esmentat Reglament, que estableix que la concessió de la
Medalla de la Ciutat haurà de ser acordada pel Ple de la Corporació, requerintse el vot favorable afirmatiu de les dues terceres parts del nombre legal de
membres de la Corporació.
Atès l'informe-proposta de l'instructor de l'expedient.
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Atès l'informe-proposta de la Comissió Informativa de l'Àrea de Serveis
Personals, en relació a l'atorgament de la Medalla de la Ciutat, al Sr. JAUME
PERRAMON I ROS
Per tot això, l'Alcalde-President proposa al Ple de la Corporació Municipal
l'adopció dels següents:
ACORDS
"1er.- Concedir al Sr. JAUME PERRAMON I ROS la Medalla de la Ciutat, a
títol pòstum, en reconeixement a la seva dedicació a la ciutat i a la societat, de
forma totalment altruista, i en representació de l'ampli voluntariat ciutadà que
resta en l'anonimat.
2n.- Inscriure al Llibre-Registre de Distincions Honorífiques, les
circumstàncies personals de l'afavorit, així com la relació detallada dels mèrits
que motivaren la seva concessió, i la data de la mateixa."
Tot seguit, el Secretari dóna compte de l´esmena de substitució presentada per
tots els grups municipals, que, transcrita, diu el següent:
" Esmena de substitució que presenten el Grup Municipal Socialista, el Grup
Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, el Grup Municipal
d'Iniciativa per Catalunya-l'Assemblea d'Unitat Popular-Els Verds, el Grup
Municipal de Convergència i Unió i el Grup Municipal del Partit Popular, en
relació al punt 3.1 de l'Ordre del Dia del Ple de la Corporació Municipal del
dia 15 de gener de 1996.
Atès que, en acompliment del Decret d'Alcaldia de 15 de novembre de 1995,
la Comissió de l'Àrea d'Acció Ciutadana del dia 10 de gener de 1996 va
informar favorablemente l'atorgament de la Medalla de la Ciutat al Sr. Jaume
Perramon i Ros.
Ateses les peticions efectuades per la comissió cívica de Reconeixement al
Ciutadà Voluntari, en el sentit que la Medalla al Sr. Jaume Perramon sigui un
reconeixement general a la tasca portada a terme per tots els ciutadans
voluntaris.
Atès que aquest reconeixement general a tots els ciutadans voluntaris de la
nostra Ciutat, que ajuden de forma totalment altruïsta amb la seva tasca a
millorar les condicions de vida i benestar de la nostra societat, pot valorar-se
com un cas d'excepcionalitat manifesta que va més enllà del que pot suposar el
reconeixement ciutadà a una sola persona.
Atès que aquesta excepcionalitat manifesta es recull en la Reglament d'Honors
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i Distincions d'aquest Ajuntament en el seu article 12, permetent, en aquests
casos, la possibilitat de concessió de la medalla en or, anomenant-se "Medalla
d'Or de la Ciutat".
És pel que, el GMS, el GMERC, el GMIC-A-EV, el GMCiU i el GMPP,
proposen al Ple de la Corporació Municipal l'adopció dels acords següents:
ACORDS
"1er.- Concedir al Sr. JAUME PERRAMON I ROS la Medalla de la ciutat de
Manresa, a títol pòstum, en reconeixement a la seva dedicació a la ciutat i a la
societat de forma totalment altruïsta, i per excepcionalitat manifesta, i per
extensió a l'ampli voluntariat ciutadà que resta en l'anonimat, aquesta medalla
serà la MEDALLA D'OR DE LA CIUTAT DE MANRESA, de conformitat
amb el que s'estableix a l'article 12 del Reglament d'Honors i Distincions.
2n.- Inscriure al Llibre-Registre de Distincions Honorífiques, les
circumstàncies personals de l'afavorit, així com la relació detallada dels mèrits
que motivaren la seva concessió, i la data de la mateixa".
El Sr. Fontdevila i Subirana explica que, fa uns mesos, l´Equip de Govern
va proposar, a iniciativa d´un col.lectiu ciutadà de diverses entitats, al ciutadà
Jaume Perramon i Ros com a candidat a aquesta medalla de la ciutat, i, no va
tenir cap inconvenient donat que, tots aquells que van conèixer directe o
indirectament la figura d´aquest manresà que ens va deixar el passat estiu,
coincideixen en parlar d´una persona pertanyent al moviment associatiu, a les
germandats obreres, molt vinculada al barri de les Escodines on va néixer, a
moviments dels "anys difícils" de caire festiu, de fer excursions, o de
participació ciutadana (de la que es podia fer abans). Compromès en la creació
i l´inici de la Federació del moviment veïnal de Manresa, i amb tota la
problemàtica de la gent gran. A mesura que es va anar fent gran, va participar,
intentant donar solucions, en tot allò que va poder, com ara, en la fundació de
la Coordinadora de Jubilats i Pensionistes. Tot això fa que ens trobem davant
d´un ciutadà treballador, i senzill, però també manresà, amb un tarranà
reivindicatiu, participatiu, festiu, i amb un vessant espiritual o religiós,
vinculat a altres entitats d´aquest caire. Era un home que no imposava el seu
parer, que escoltava i vivia pendent dels altres. Avui és un motiu d´orgull
poder coincidir amb la comissió cívica de reconeixement al ciutadà voluntari,
en concedir al ciutadà Jaume Perramon i Ros la medalla de la ciutat de
Manresa, en reconeixement a la seva dedicació a la ciutat i a la societat de
forma altruista. Sembla que coincidiran en que, aquesta medalla, és també un
reconeixement al ciutadà voluntari que treballa anònimament per a tota la
col.lectivitat participant en fer de Manresa una ciutat més justa i solidària; i
així ho hauria volgut el Sr. Perramon.
El Sr. Sotoca i Cornet intervé dient que el seu grup, en la comissió que es va
reunir per atorgar la medalla al Sr. Perramon, va donar el seu vot favorable.
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Estan molt contents que hi hagi hagut consens en aquest tema. Pensen que
aquesta medalla va més enllà d´aquesta excepcional persona, en el sentit que
reconeix al ciutadà voluntari anònim que ha treballat, que està treballant i que
treballarà en diferents tasques de la nostra ciutat.
El Sr. Oms i Pons diu que aquest és un dels actes de satisfacció que es tenen
estant a l´ajuntament. Les ciutats, de vegades, busquen què posar a l´hora de
fer un monument. Si s´hagués de fer un monument al voluntariat a Manresa,
buscarien la figura del Sr. Perramon que encarnaria totes les virtuts del
voluntariat altruista, que es fa sense esperar res i que l´únic que pretén és fer
feliç a la gent. Recorda, quan era jove, que hi havia dues persones d´aquell
tarannà que intentava imposar l´escoltisme, un d´ells era en Perramon i un
altre mossèn Junyent. Han estat dues persones emblemàtiques i creu que la
medalla que avui atorguen, ha de ser per allò que el sr. Perramon representava,
que era l´entrega, la constància, renunciar a moltes coses personals, portar una
vida discreta i cristiana. Diria que el Sr. Perramon era un home bo. Un
excel.lent pare de família, i que, possiblement va renunciar a moltes coses de
la vida per poder mantenir aquest criteri i aquesta visió cristiana. És per això
que estàn satisfets pel fet que es doni aquesta medalla, que és per a tots els
voluntaris de la ciutat encarnats en la seva persona. Es dóna a títol pòstum,
com a agraïment de la ciutat. El Sr. Perramon, com a bon creient i
l´ajuntament, respectant les seves idees, creu que agraeix que la seva tasca es
faci extensiva a tota la gent anònima de la ciutat que tira endavant les
mancances que té la nostra societat. Per això, el seu grup, votarà
favorablement la imposició de la medalla.
L´alcalde dóna les gràcies a tots els grups i diu que atorgar la medalla de la
ciutat a qualsevol ciutadà, és, possiblement, l´honor més important que té un
manresà o manresana. I, plantejar, a més a més, aquesta medalla com a
element d´excepcionalitat, requereix valors en la persona a la qui se li atorga i
a tot allò que representa. És un motiu de satisfacció per part de tots els grups
municipals, que han coincidit amb el fet determinant d´atorgar la medalla, i
també de la comissió cívica, que aquesta excepcionalitat vé donada, no tant
sols en la figura de la persona, sinó als valors que expressa donat que el Sr.
Perramon ha estat un referent constantment. Aquest acte s´oficialitzarà en el
marc de les Festes de la Llum, que serà quan es podrà constatar més clarament
el que representava la figura, de vegades senzilla, del Sr. Perramon.
Sotmesa a votació l´esmena de substitució, s´aprova per unanimitat dels 25
membres presents, i, per tant, amb el quòrum que preveu l´article 18.a) del
Reglament d´Honors i Distincions, es declara acordat:
1er.- Concedir al Sr. JAUME PERRAMON I ROS la Medalla de la ciutat de
Manresa, a títol pòstum, en reconeixement a la seva dedicació a la ciutat i a la
societat de forma totalment altruïsta, i per excepcionalitat manifesta, i per
extensió a l'ampli voluntariat ciutadà que resta en l'anonimat, aquesta medalla
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serà la MEDALLA D'OR DE LA CIUTAT DE MANRESA, de conformitat
amb el que s'estableix a l'article 12 del Reglament d'Honors i Distincions.
2n.- Inscriure al Llibre-Registre de Distincions Honorífiques, les
circumstàncies personals de l'afavorit, així com la relació detallada dels mèrits
que motivaren la seva concessió, i la data de la mateixa.
3.2
DONAR COMPTE I RATIFICAR EL DECRET
DICTAT PER L'ALCALDIA EN DATA 22-12-95, SOBRE
SOL.LICITUD A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DE LA
INCLUSIÓ DE DETERMINADES ACTUACIONS EN EL PLA DE
COOPERACIÓ I ASSISTÈNCIA LOCAL 1996-1997.
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:
" Atès que com a Alcalde, per Decret de 22 de desembre de 1995, com a òrgan
municipal competent i d´acord amb les Normes reguladores del Pla de
Cooperació i Assistència Local 1996-1997, en connexió amb l´article 21 de la
Llei 7/1985, de 2 d´abril, reguladora de les bases de règim local, vaig resoldre
el següent:
Sol.licitar a la Diputació de Barcelona la inclusió en el Pla de Cooperació i
Assistència Local 1996-1997, en virtut de les seves Normes reguladores,
aprovades pel seu Ple el 23 de novembre de 1995, la inclusió de les actuacions
que es relacionen a continuació, amb l´ordre de prioritats, amb el pressupost,
la sol.licitud de subvenció i dins dels programes que també s´indiquen
seguidament:
Actuació
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Subvenció

Programa

ritat
1

Rehabilitació edifici Casino, fase III, etapa II

60.000.000

Sectorial biblioteques

2

Rehabilitació edifici Casino, fase IV

61.000.000

Sectorial biblioteques

3

Rehabilitació edifici Casino, mobiliari

39.480.378

Sectorial biblioteques

4

100 bancs públics

-

Sect. Medi Ambient

Atesa l´oportunitat de donar coneixement a aquest Ple Municipal de la
sol.licitud formulada.
Com Alcalde, proposo al Ple Municipal l´adopció de següent:
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ACORD
Donar-se per assabentat i ratificar el Decret dictat per l´Alcalde el dia 22 de
desembre de 1995, relatiu a la sol.licitud d´inclusió de determinades
actuacions municipals en el Pla de Cooperació i Assistència Local 19961997."
El Sr. Collado i Llort explica que, amb aquest dictamen, es sol.licita a la
Diputació, la inclusió en el PCAL 96-97, de les prioritats que s´esmenten i que
fan referència a l´edifici del Casino en tres aspectes diferents i 100 bancs
públics.
El Sr. Oms i Pons demana l´aclariment sobre si els cent bancs públics tenen
subvenció al cent per cent.
El Sr. Collado i Llort contesta que sí.
Sotmès el dictamen a votació, s´aprova per unanimitat dels 25 membres
presents.
4.-

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS
4.1.1 APROVAR LA CLÀUSULA ADDICIONAL
QUARTA AL CONTRACTE DE SERVEIS
SUBSCRIT EN DATA 30-06-93 ENTRE EL
SERVEI
CATALÀ
DE
LA
SALUT
I
L´AJUNTAMENT DE MANRESA, RELATIU AL
PROGRAMA SANITARI D´ATENCIÓ A LA
DONA PEL PERÍODE COMPRÈS ENTRE L´1 DE
GENER DE 1995 I EL 31 DE DESEMBRE DE 1995.

El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:
" Atès que en data 30/06/93 es va signar la concertació de serveis entre el
Servei Català de la Salut i l'Ajuntament de Manresa, referent a la planificació
familiar, com a part integrant del camp més ampli de la promoció i protecció
de la salut.
Atès que el Servei Català de la Salut i l'Ajuntament de Manresa consideren
que la tasca de la planificació familiar ha d'integrar-se en l'àmbit de l'atenció
primària de la salut, abastant, a més de les funcions assistencials, les
d'orientació, prevenció i educació.
Atès que la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'Ordenació Sanitària de Catalunya,
preveu la concertació dels serveis sanitaris entre el Departament de Sanitat de
la Generalitat i els ajuntaments per ordenar els serveis i establiments de
planificació familiar.

¡Error!Marcador no definido.

Carles Esclusa i Espinal, Tinent d'Alcalde, Regidor-Delegat de Sanitat,
President de la Comissió Informativa Municipal de Serveis Personals, proposa
al Ple de la Corporació l'adopció dels següents
ACORDS
"1r.- Aprovar la clàusula addicional quarta al contracte de serveis subscrits
en data 30 de juny de 1993 entre el Servei Català de la Salut i
l'Ajuntament de Manresa per la qual es fixen les prestacions i el sistema
de pagament de l'activitat prevista en el Programa sanitari d'atenció a la
dona pel període 1 de gener de 1995 al 31 de desembre de 1995,
d'acord amb el text que s'adjunta al present dictamen.
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. Esclusa i Espinal explica que es tracta de la signatura del concert
econòmic entre el Servei Català de la Salut i l´ajuntament de Manresa, sobre
les tasques de planificació familiar que s´han dut a terme durant l´any 1995.
Sotmès el dictamen a votació, s´aprova per unanimitat dels 25 membres
presents.
L´alcalde disposa que es procedeixi al debat i votació conjunts dels dictàmens
compresos en els punts 4.1.2, 4.1.3, i 4.1.4 de l´ordre del dia.
4.1.2 ATORGAR LA CONCESSIÓ DE DRET
FUNERARI, PER UN TERMINI DE CINQUANTA
ANYS PRORROGABLES, SOBRE DIVERSOS
NÍNXOLS DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:
" Vistes les sol.licituds de concessió de dret funerari sobre sepultures del
Cementiri Municipal, per un període de 50 anys prorrogables.
De conformitat amb l'article 9.2 del Reglament de Cementiri Municipal i de
Policia Mortuòria que estableix que la concessió del dret funerari sobre
parcel.les, nínxols i altres sepultures implica l'autorització del seu ús, durant 50
anys, per al dipòsit de cadàvers o restes d'aquests i s'adquireix mitjançant el
pagament dels drets que en cada cas fixi l'Ordenança Fiscal i amb subjecció
als deures i les obligacions que s'estableixen en l'esmentat Reglament.
El Regidor Delegat de Sanitat, actuant per delegació del Sr. Alcalde-President
conferida mitjançant decret de 28 de juny de 1995, proposa al Ple de la
Corporació, l'adopció del següent
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ACORD
"Atorgar la concessió de dret funerari sobre les sepultures i a favor dels
sol.licitants que consten a la relació annexa a aquest dictamen per un termini
de 50 anys prorrogables, a comptar des de la data d'inici de la concessió que
consta a la relació esmentada, amb aplicació del preu públic per la utilització
privativa de terrenys i sepultures del Cementiri Municipal."
4.1.3 ATORGAR LA CONCESSIÓ DE DRET
FUNERARI, PER UN TERMINI DE CINC ANYS
PRORROGABLES, SOBRE DIVERSOS NÍNXOLS
DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:
" Vistes les sol.licituds de concessió de dret funerari per un període de cinc
anys prorrogables, sobre sepultures del Cementiri Municipal.
De conformitat amb l'article 12 del Reglament del Cementiri Municipal i de
Policia Mortuòria que estableix que es podran atorgar concessions de dret
funerari sobre nínxols, limitades en el temps i reduïdes a un període de cinc
anys, prorrogables per períodes de cinc anys, mitjançant el pagament del
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 de Sanitat, actuant per delegació del Sr. Alcalde-President
conferida mitjançant decret de 28 de juny de 1995, proposa al Ple de la
Corporació, l'adopció del següent
ACORD
"Atorgar la concessió de dret funerari sobre les sepultures i a favor dels
sol.licitants que consten a la relació annexa a aquest dictamen per un termini
de cinc anys prorrogables, amb aplicació del preu públic per utilització
temporal, i a comptar des de la data d'inici de la concessió que consta a la
relació esmentada."
4.1.4 ACCEPTAR
LA
RENÚNCIA
A
LES
CONCESSIONS TEMPORALS DE DIVERSOS
NÍNXOLS DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.
El Secretari dóna compte del 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
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les restes contingudes a una altra sepultura.
De conformitat amb l'article 33 del Reglament del ementiri Municipal i de
Policia Mortuòria que estableix que les sepultures o terrenys que no
continguin restes podran ser retrocedits a l'Ajuntament pels seus titulars i que,
cas d'acceptar-se la retrocessió, s'abonarà al titular la quantitat que per a cada
any fixi la corresponent Ordenança Fiscal.
El Regidor Delegat de Sanitat, actuant per delegació del Sr. Alcalde-President
conferida mitjançant decret de 28 de juny de 1995, proposa al Ple de la
Corporació, l'adopció del següent
ACORD
"Acceptar la renúncia a les concessions temporals de les sepultures que
consten a la relació annexa a aquest dictamen, formulada pels respectius
titulars, amb efectes des del dia següent a la data de presentació de la
sol.licitud de trasllat de restes i liquidar a favor dels interessats les quantitats
que resultin d'aplicar l'article 33 del Reglament del Cementiri Municipal."
El Sr. Esclusa i Espinal demana el vot afirmatiu als dictàmens donat que es
tracta de temes de tràmit.
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens compresos en els punts 4.1.2, 4.1.3
i 4.1.4 de l´ordre del dia, s´aproven per unanimitat dels 25 membres presents.
5.-

ÀREA D´URBANISME, MEDI AMBIENT I VIA PÚBLICA
5.1.1 DESESTIMAR LES DENÚNCIES FORMULADES
PER PART DE LA SOCIETAT "AUTO GRAN,
S.L.", LA SRA. MARIA ISABEL ALTIMIRA I
MIRA, I EL SR. JOSEP MA. CLARAMUNT
BUSQUETS, EN ELS ASPECTES REFERENTS A
UNA PRESSUMPTA INFRACCIÓ DE LA
LEGISLACIÓ URBANÍSTICA, ESTIMAR LES
MATEIXES DENÚNCIES PEL QUE FA A
L´EXISTÈNCIA
D´UNA
OCUPACIÓ
DEL
DOMINI PÚBLIC I INCOAR EL PROCEDIMENT
CONTRADICTORI PER A LA RECUPERACIÓ
DEL DOMINI PÚBLIC.

Per decisió de la Presidència, aquest dictamen va ser retirat o no presentat.
5.1.2 APROVAR INICIALMENT L´ESTUDI DE
DETALL
PRESENTAT
PER
L´ENTITAT
MERCANTIL "M.S.M.T.,S.L." REFERENT A UN
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EIXAMPLAMENT DEL CARRER PUJADA DEL
CASTELL, EN TOT EL TRAM COMPRÈS
ENTRE ELS CARRERS CIRCUMVAL.LACIÓ I
PASSATGE RIBERA.
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:
" Vista la instància presentada, en data de 24 d'octubre de 1995 i registre
d'entrada núm. 23270, pel senyor Antoni Sorroche Montellano, actuant en
nom i representació de la societat “M.S.M.T., S.L.”, demanant la tramitació
d'un Estudi de detall referent al solar existent entre els carrers Circumval⋅lació,
Pujada del Castell i Passatge Ribera.
Atès que aquest Estudi de detall contempla un eixamplament del carrer Pujada
del Castell, en tot el tram de vial comprés entre els carrers Circumval⋅lació i
Passatge Ribera, desenvolupant les previsions de l'article 262 de la normativa
del vigent Pla general d'ordenació urbana.
Vistos els informes emesos pels serveis tècnics i jurídics municipals que
s'adjunten al present Dictamen.
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer majoritari dels
membres que componen la Comissió municipal informativa d'Urbanisme,
Medi Ambient i Via Pública, ha de proposar al Ple municipal que siguin
adoptats els següents
ACORDS
1r.- Aprovar inicialment l'Estudi de detall presentat en aquest Ajuntament per
l'entitatmercantil “M.S.M.T., S.L.” referent a un eixamplament del carrer
Pujada del Castell, en tot el tram de vial comprés entre els carrers
Circumval⋅lació i Passatge Ribera, desenvolupant les previsions de l'article
262 de la normativa del vigent Pla general d'ordenació urbana i de conformitat
amb el que disposa l'article 66, en relació a l'article 64, tots dos del Decret
legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual fou aprovada la refosa dels textos
legals vigents a Catalunya en matèria urbanística.
2n.- Sotmetre a informació pública, durant un termini de vint dies comptats a
partir de l'endemà al dia de la seva publicació, l'Estudi de detall inicialment
aprovat en l'apartat anterior, mitjançant l'inserció del corresponent anunci en el
Butlletí oficial de la província, de conformitat al que preveu l'article 64 .1,
lletres a) i b), del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, redactat segons
Decret legislatiu 16/1944, de 26 de juliol, d'adequació a la Llei 30/1992, de 26
de novembre."
El Sr. Garcia i Comas explica que es tracta d´un estudi de detall situat a la
Pujada del Castell, entre el carrer Circumval.lació i el Passatge Ribera, on es
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pretén retirar l´edificació tres metres, per tal d´ampliar el carrer Pjda. del
Castell i, en aquest espai, construir una vorera més ampla amb tota una
seqüència d´arbrat i il.luminació. El constructor es fa càrrec d´aquestes
despeses i la retirada de l´edificació, no significa cap guany ni pèrdua
d´edificació, és a dir, és construeix la mateixa superficie prevista al Pla
General, tant abans com després de l´estudi de detall.
Sotmès el dictamen a votació, s´aprova per unanimitat dels 25 membres
presents, i, per tant, amb el quòrum especial que determina l´art. 47.3.i) de la
Llei 7/1985 i l´art. 112.3.k) de la Llei 8/1987.
5.1.3 APROVAR DEFINITIVAMENT L´ESTUDI DE
DETALL PRESENTAT PER ALBERTO PARERA
I BIOSCA EN REPRESENTACIÓ DE LA
SOCIETAT "SABUREDO, S.A.", REFERENT AL
BLOC NÚM. 4 D´UN CONJUNT FORMAT PER
SIS EDIFICIS PLURIFAMILIARS ENTRE
MITGERES AL CARRER SÈQUIA-PÇA. DE LES
AIGÜES-GUIFRÉ EL PILÓS.
El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:
" Atès que per aquest Ajuntament, en sessió celebrada el dia 20 de novembre
de 1995, fou inicialment aprovat l'Estudi de Detall presentat en aquest
Ajuntament pel senyor Alberto Parera i Biosca, actuant en nom i representació
de la societat “SABUREDO, S.A.”, referent al bloc núm. 4 d'un conjunt
format per sis edificis plurifamiliars entre mitgeres al carrer Sèquia-plaça del
les Aigües-carrer Guifré el Pilós.
Atès que, practicada la reglamentària exposició pública de l'Estudi de Detall
inicialment aprovat mitjançant anuncis publicats en el Butlletí Oficial de la
Província núm. 298, del dia 14 de desembre de 1995, i en els diaris "Avui" i
"Regió 7" dels dies 19 i 16 de desembre de 1995 respectivament, així com
practicada la pertinent notificació als propietaris afectats, no ha estat
presentada cap al.legació.
Atès el que disposa l'article 66, en relació al 64 i 65, del Decret Legislatiu
1/1990, de 12 de juliol, pel qual s'aprovà la refosa dels textos legals vigents a
Catalunya en matèria urbanística.
Atès l'informe emès pels serveis jurídics municipals, que s'adjunta al present
Dictamen, proposant l'aprovació definitiva de l'Estudi de Detall per aquest Ple
Municipal.
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

¡Error!Marcador no definido.

ACORDS
1r.- APROVAR DEFINITIVAMENT l'Estudi de Detall presentat en aquest
Ajuntament pel senyor Alberto Parera i Biosca, actuant en nom i representació
de la societat “SABUREDO, S.A.”, referent al bloc núm. 4 d'un conjunt
format per sis edificis plurifamiliars entre mitgeres al carrer Sèquia-plaça del
les Aigües-carrer Guifré el Pilós, de conformitat amb el que preveu l'article 66,
en relació al 64 i 65, del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol.
2n.- TRAMETRE UN EXEMPLAR de l'Estudi de Detall definitivament
aprovat i una còpia de l'expedient administratiu tramitat, a la Comissió
d'Urbanisme de Barcelona, en compliment del que disposa la lletra e) de
l'apartat 1 de l'article 64 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol.
3r.- ACORDAR LA PUBLICACIO de l'acord d'aprovació definitiva de
l'Estudi de Detall en el Butlletí Oficial de la Província, així com notificar les
anteriors resolucions a aquells propietaris o titulars de drets reals compresos en
el seu àmbit".
El Sr. Garcia i Comas explica que es tracta de l´aprovació definitiva de
l´estudi de detall que significa una regulació en alçada de l´edifici del carrer de
la Sèquia, entre Guifré el Pilós i la Pça. de les Aigües. No havent hagut cap
al.legació en el període d´exposició pública, demana el vot favorable.
Sotmès el dictamen a votació, s´aprova per unanimitat dels 25 membres
presents, i, per tant, amb el quòrum especial que determina l´art. 47.3.i) de la
Llei 7/1985 i l´art. 112.3.k) de la Llei 8/1987.
5.2.1 CREAR
LA
CIRCULACIÓ.

COMISSIÓ

MIXTA

DE

El Secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:
" Atès que és voluntat de l'Ajuntament de crear una Comissió Mixta de
Circulació, per tal d'integrar la participació ciutadana en tota la problemàtica
que en aquesta matèria tracti l'administració municipal.
Atès que la possibilitat de crear òrgans municipals complementaris és possible
en fonament a l'autonomia organitzativa del municipi, recollida als articles
4.1.a) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local, i 8.1.a) de la
Llei 8/1987, Municipal i de Règim Local, en la creació del quals s'ha de tenir
compte, entre d'altres, el principi de la participació ciutadana, segons estableix
l'article 47 de la Llei 8/1987.
Atès que la normativa aplicable recull expressament la possibilitat de creació
d'aquests òrgans, denominant-los comissions, consells o òrgans de participació
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sectorials, en concret als articles 46.2 i 59.1 de la Llei 8/1987; 45 del
Reglament Orgànic Municipal; 19.1 i 19.2 del Reglament Municipal de
Participació Ciutadana i 130 del R.D. 2.568/1986, que aprova el Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals.
Atès que, segons l'art. 60 de la Llei 8/1987, les funcions d'aquests òrgans
seran, en síntesi, formular propostes, emetre informes, i les altres de naturalesa
anàloga, i que la seva creació haurà de formalitzar-se per acord del Ple de la
Corporació, segons disposa l'art. 59.1 del mateix cos legal.
Atès que el funcionament d'aquests òrgans haurà d'acomodar-se al que disposa
l'article 22.2 i següents de la Llei 30/1992, relatiu als òrgans col.legiats de
l'Administració en què participin organitzacions representatives d'interessos
socials.
Atès l'informe jurídic emès per la Cap del Serveis Jurídics i de Programació.
El regidor delegat de via pública, amb el parer favorable de la Comissió
Informativa d'Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública, proposa que pel Ple de
la Corporació s'adoptin els següents
ACORDS
1r.- CREAR la Comissió Mixta de Circulació com a òrgan de participació
sectorial en la gestió municipal, amb la comesa d'estudiar, avaluar, informar i
emetre propostes, així com totes aquelles qüestions que el president de la
Comissió sotmeti a la seva consideració, en l'àmbit competencial de circulació
i via pública, a l'empara del que s'estableix als articles 19 i 20 del Reglament
de Participació Ciutadana d'aquest Ajuntament, i que estarà constituïda de la
forma que segueix:
President: Tinent d'Alcalde delegat de via pública
Sots president: Tinent d'Alcalde delegat de seguretat ciutadana
Vocals:

El personal següent de l'Ajuntament:
Cap del Servei d'Urbanisme i Política Ambiental
Cap de la Policia Local
Tècnic de Circulació
Esporàdicament, aquell personal que el president consideri
adient la seva assistència, per la seva funció o formació

Un representant de cadascuna de les entitats següents:
Federació d'Associacions de Veïns de Manresa
Col.lectiu del transport urbà i interurbà
Servei d'auto-taxi
Federació d'auto-escoles
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Montepio de Conductors Sant Cristòfol (Manresa-Berga)
Reial Automòbil Club de Catalunya
Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa
Secretari: Un funcionari municipal nomenat per l'Alcalde, amb veu i sense vot.
2n.- FACULTAR l'Alcalde-President per a la signatura de tota la
documentació necessària per a la complimentació de l'expedient."
Tot seguit, el Secretari dóna compte de l´esmena d´addició del GMCIU a
l´anterior dictamen, que, transcrita, diu el següent:
" Vist el DICTAMEN sobre la creació i composició de la COMISSIÓ MIXTA
DE CIRCULACIÓ.
I d´acord amb el que es va suggerir per part del Sr. Francesc Iglesias, en la
corresponent Comissió, en representació del grup municipal de CIU, sobre la
conveniència de que en la comissió Mixta de Circulació hi hagués un
representant de cada grup municipal, cosa que va ser acceptada pel Regidor
representant de l´Equip de Govern, Sr. Canongia,
El Grup Municipal de CIU, presenta la següent esmena d´addicció a al
composició de l´esmentada Comissió Mixta de Circulació, en el sentit de que
també hi sigui incorporat entre els seus vocals un representant del grup
municipal de CIU."
El Sr. Canongia i Gerona explica que la regidoria és molt conscient que el
tema del trànsit a la ciutat de Manresa és de mal resoldre. També és molt
conscient que, difícilment, es resoldrà mai des d´un despatx. Cal la màxima
interrelació entre el ciutadà i l´ajuntament per tal de trobar les solucions que
ajudin a resoldre el caos circulatori que es pateix. Davant d´això, l´Equip de
Govern, va creure convenient impulsar tot un seguit de mesures per tal de
potenciar aquesta interrelació. Aquesta setmana l´alcalde ha decretat la creació
d´una ponència tècnica en la qual, tècnics de diferents àrees de l´ajuntament,
s´encarregaran de trobar solucions tècniques als problemes que vagin surgint.
En la composició de la comissió hi haurà una part formada pels tècnics de
l´ajuntament, i, en concret, el cap d´Urbanisme, el cap de la Policia Local, i el
tècnic de circulació, i d´una altra banda, tot un seguit de representants de
diferents col.lectius com ara, la Federació d´Associacions de Veïns, com a
representants dels usuaris de la ciutat, tot i que entenen que tots són
representants dels usuaris de la ciutat. També hi haurà el col.lectiu dels
transportistes, tant urbà com interurbà, el servei d´auto-taxi, la Federació
d´Auto-escoles, el Montepio de Conductors de Sant Critòfol Manresa-Berga,
la Unió de Botiguers i Comerciants, i el Reial Automòbil Club de Catalunya,
que és una entitat que, actualment, té una certa importància, en quan a nombre
de socis, a la nostra ciutat, i es pot considerar representativa del sector de
l´automòbil a Manresa. Aquesta comissió substitueix una altra que ja existia
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anteriorment, i creu que aquest és el mitjà per oferir vies de participació i de
corresponsabilització a l´hora de trobar solucions als greus problemes que
pateix el trànsit a la nostra ciutat.
El Sr. Oms i Pons intervé dient que el Sr. Canongia no s´ha pronunciat en
quan a la seva esmena. El seu grup creu que aquest és un tema important donat
que la circulació té mancances i dificultats a la ciutat de Manresa. Els
agradaria poder aportar les seves opinions, i seria interessant que en aquests
temes ja hi hagués consens abans que sortissin de la comissió.
El Sr. Canongia i Gerona contesta que l´Equip de Govern està en disposició
de votar favorablement l´esmena del GMCIU, de la mateixa manera que
tampoc els sabria greu que s´hi incorporés un membre del GMPP. No
comparteixen els arguments de la part expositiva de l´esmena perquè hi ha una
mica de confusió en els termes, en el sentit que va ser el propi Equip de
Govern qui va oferir als diferents grups municipals, tant al de CIU com al del
PP que hi fossin presents, i els representants dels dos grups, que, en aquell
moment, eren a la comissió d´Urbanisme, van dir que en algún moment
puntual, si era necessària la seva presència, no tindrien inconvenient en
assistir-hi, però que no calia que pertanyessin a la comissió. Sembla ser que
han rectificat la posició. Li sembla perfecte. Benvinguts siguin perquè totes les
opinions són lloables, i dignes de tenir en compte, i no seria bo que havent-hi
el grup de CIU, no hi fos el del PP. Si el grup de CIU ha canviat d´opinió,
també pot haver-la canviat el grup del PP. Si el GMPP es volgués incorporar a
aquesta comissió, hauria de presentar una esmena "in voce" per tal d´aprovar
com cal el present dictamen.
El Sr. Javaloyes i Vilalta diu que, respecte al text de la moció i a l´explicació
del Sr. Canongia, vol fer constar que, no és que no li interessés formar part de
la comissió informativa, sinó que li sembla que l´aspecte de la circulació és un
tema tècnic per la complexitat que comporta i no tant un tema polític. Es va
oferir a col.laborar amb la comissió en qualsevol moment i circumstància,
sempre que es considerés oportú. El seu grup considera que si hi ha un
membre del GMCIU que demana ser present a la comissió, ells també ho
demanarien per tal d´aportar les seves opinions i treballar i consensuar aquest
tema bàsicament més tècnic que no pas polític.
L´Alcalde intervé i opina que, en relació a la intervenció del Sr. Javaloyes, es
podria formular la transaccional següent: " Incorporar entre els vocals de la
Comissió Mixta de Circulació, un representant del Grup Municipal de CIU i
un representant del Grup Municipal del PP.", i disposa que es voti en primer
lloc l´esmena transaccional, i, posteriorment, el dictamen.
Sotmesa l´esmena transaccional a votació, s´aprova per unanimitat dels 25
membres presents.
Sotmès el dictamen a votació, amb l´esmena transaccional incorporada,
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s´aprova per unanimitat dels 25 membres presents, i, per tant, amb el quòrum
especial que determina l´art. 112.3.b) de la Llei 8/1987, es declara acordat:
1r.- CREAR la Comissió Mixta de Circulació com a òrgan de participació
sectorial en la gestió municipal, amb la comesa d'estudiar, avaluar, informar i
emetre propostes, així com totes aquelles qüestions que el president de la
Comissió sotmeti a la seva consideració, en l'àmbit competencial de circulació
i via pública, a l'empara del que s'estableix als articles 19 i 20 del Reglament
de Participació Ciutadana d'aquest Ajuntament, i que estarà constituïda de la
forma que segueix:
President: Tinent d'Alcalde delegat de via pública
Sots president: Tinent d'Alcalde delegat de seguretat ciutadana
Vocals:

El personal següent de l'Ajuntament:
Cap del Servei d'Urbanisme i Política Ambiental
Cap de la Policia Local
Tècnic de Circulació
Esporàdicament, aquell personal que el president consideri
adient la seva assistència, per la seva funció o formació

Un representant del grup municipal de CiU i un representant del grup
municipal del PP.
Un representant de cadascuna de les entitats següents:
Federació d'Associacions de Veïns de Manresa
Col.lectiu del transport urbà i interurbà
Servei d'auto-taxi
Federació d'auto-escoles
Montepio de Conductors Sant Cristòfol (Manresa-Berga)
Reial Automòbil Club de Catalunya
Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa
Secretari: Un funcionari municipal nomenat per l'Alcalde, amb veu i sense vot.
2n.- FACULTAR l'Alcalde-President per a la signatura de tota la
documentació necessària per a la complimentació de l'expedient.
6.-

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

Sotmesa a votació la prèvia i especial declaració d´urgència de l´assumpte
sobrevingut presentat, s´aprova per unanimitat dels 25 membres presents, de
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conformitat amb allò que disposa l´art. 51 del RDLEG 781/1986, i l´art.
51.1.e) del ROM, i, a continuació, s´entra en el coneixement del fons de
l´assumpte.
6.1

PROPOSICIÓ DEL GMCIU SOBRE EL
DOCUMENT DE L´ÀREA FUNCIONAL DE LES
COMARQUES CENTRALS.

El Secretari dóna compte de la proposició del GMCIU, que transcrita, diu el
següent:
" Assabentats per la premsa de l´el.laboració d´un document marc referent a "
l´Àrea funcional de les Comarques Centrals", que l´Alcalde de Manresa
presentarà als altres Alcaldes per a la seva suscripció i discusió per tal de tenir
estratègies comunes de promoció, el Grup Municipal de CIU, proposa
l´adopció del següent
ACORD
Que en l´el.laboració de l´esmentat document es tingui en compte, la
intervenció de tots els grups municipals d´aquest Ajuntament, així com del
Consell Comarcal de Bages, per tal que hi hagi el màxim de consens en un
tema tant important per les nostres comarques. "
El Sr. Oms i Pons diu que aquesta iniciativa de l´alcalde mereix tot el
recolzament del seu grup, i, perquè l´oferta que presentarà a la resta dels
alcaldes de la comarca pugui tenir el màxim de suport, seria important que
anés amb el vist i plau de tota la Corporació i no tant sols amb el de l´Equip de
Govern. Aquest és l´esprit de la seva proposició.
El Sr. Collado i Llort diu que aquesta és una iniciativa política que intenta
entrar en un primer diàleg i coneixement mutu entre els diferents alcaldes, de
la zona que el Pla Territorial defineix com a Catalunya Central. En el futur, si
es creu oportú, es farà el document marc al què es refereix la proposició. En
aquest sentit, l´Equip de Govern no està d´acord amb la proposició però sí
amb l´acord d´aportar el document que ha de desenvolupar el Pla Territorial de
Catalunya amb el consens de tots els grups.
El Sr. Javaloyes i Vilalta intervé dient que el seu grup considera la
proposició molt positiva per a la ciutat donat que es proposa un treball comú
per reunir esforços per consolidar els treballs de Manresa i comarca, i, malgrat
l´explicació del Sr. Collado, creu que sí existeix la voluntat d´el.laborar aquest
document i, per tant, seria convenient que, en el seu moment, es tingués en
compte la proposició del grup de CIU per treballar amb el consens necessari.
També s´hauria de tenir en compte al Consell Comarcal del Bages, pel que fa
a la infraestructura de la comarca i al seu coneixement. És per tot això que el
seu grup votarà afirmativament.
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El Sr. Oms i Pons explica que en la seva proposició no especifiquen un temps
determinat sinó que diuen que es tingui en compte la seva col.laboració i
aportació per poder tenir consens en aquest tema. Ho van plantejar perquè van
veure a la premsa que el Sr. Valls havia anunciat que estava el.laborant un
document marc que es presentarà als altres alcaldes i demanen que, en el
moment en què els contactes estiguin suficientment madurs, es debati donat
que són temes importants i que trascendeixen fora de la ciutat.
L´alcalde explica que l´Equip de Govern està d´acord amb la voluntat que
expressa la proposta, referent a la necessitat de cohesionar la Catalunya
Central. Això no ho farà tant sols l´Equip de Govern sinó tota la ciutat i tots
els grups polítics. Des d´aquest punt de vista, qualsevol acord o document en
el què es treballi, és bo que estigui consensuat, perquè ha de ser un tema de
ciutat. El document marc és el Pla Territorial, i el que ha iniciat l´Equip de
Govern d´una forma primària, és el contacte amb diferents alcaldes, per
plantejar els problemes que tenen, en temes que, de vegades, no estan al Pla
Territorial. És una iniciativa política que tot just a nascut i comença a créixer.
El Pla Territorial com a document marc, ha de tenir el recolzament de tots els
alcaldes i Consells Comarcals i seria bo que hi hagués consens de tots els
grups municipals. La proposició demana que votin i presentin aquest
document, i, l´Equip de Govern, en aquest moment no té previst, ni té
capacitat per presentar aquest document marc al Ple.
El Sr. Oms i Pons intervé dient que, evidentment, que el Pla Territorial és un
document important, però li sembla que hi ha temes dels què s´ha de parlar,
com ara el de les universitats, respecte a que, si hi ha un repartiment des de
Barcelona, que no es posin entrebancs entre les diferents comarques. També
els relacionats amb el desenvolupament industrial o turístic. S´han de fer
plantejaments seriosos respecte a molts temes i cohesionar-se enfront de les
demandes, perquè, no hi ha gaire població però sí territori. Per la
descentralització, hi ha temes, que el Pla Territorial no acaba de definir, i, les
comarques hauran de presionar, i és necessari que en parlin, com ara el del
Puymorens, l´acabament de la carretera fins a Tolosa, etc. Aquest és l´esperit
de la seva proposició.
L´alcalde diu que li accepta l´esperit però no la forma, i, per tant, no poden
votar a favor d´aquesta proposició. Però l´Equip de Govern es compromet a
informar de tot.
Sotmesa la proposició a votació, és rebutjada per 13 vots negatius (8 GMS, 3
GMERC i 2 GMIC-A-EV) i 12 vots afirmatius (9 GMCIU i 3 GMPP).
7.-

PRECS, PREGUNTES I INTERPEL.LACIONS
7.1

PREGUNTA DEL GMCIU
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El Secretari dóna compte de la pregunta que, transcrita, diu el següent:
" Ateses les notícies aparegudes recentment als mitjans de comunicació locals
sobre les dificultats d´aparcament que hi podria haver en el Recinte Firal,
EL GRUP MUNICIPAL DE CIU,
PREGUNTA:
Quínes gestions s´estan fent per tal d´aconseguir que hi hagi aparcament al
Palau Firal durant l´Expo Bages?. "
El Sr. Collado i Llort contesta que s´està negociant l´adquisició dels terrenys
i que la posició de l´Equip de Govern, és l´estricta defensa dels interessos de la
ciutat.
7.2

PREGUNTA DEL GMCIU

El Secretari dóna compte de la pregunta que, transcrita, diu el següent:
" Donades les últimes notícies aparegudes en el mitjans de comunicació de la
ciutat, referents a la recerca de ciutats europees per muntar una nova ruta de
turisme cultural i religiós,
El Grup Municipal de CIU,
PREGUNTA:
- En què consisteix exactament aquesta ruta turística ?
- Quínes característiques turístiques tenen les ciutats de: Dimos Haidiri, Piería
i Ville la Louvière ?.
- Quín enfoc pensen donar en el tema del turisme religiós ? "
La Sra. Vila i Esteban diu que contestarà l´última pregunta per reconduir,
posteriorment, el tema. Respecte a l´enfoc del tema del turisme religiós
explicarà els elements de planificació o les premises programàtiques que han
utilitzat. El primer element és la doble implicació que hi ha entre el fet turístic
i promoció de la ciutat i les seves implicacions directes en els sectors
econòmics, com el terciari. El segon element seria el fet de l´especialització
com a revitalitzadora o refermadora de l´oferta turística, que podria ser de
"disseny", que la convertiria en especialització de llarga durada, molt costosa
en quan a personal i a diners, o podrien tenir una inherent a la ciutat que és la
que tenim des del segle setze que és el fet de la vinculació entre Manresa i St.
Ignasi, vinculació socio-cultural que ha durat molt temps. El tercer element
programàtic seria l´assessorament d´experts planificadors invertigadors
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turístics per fer servir en les polítiques de promoció temàtiques de la ciutat.
Fins a aquest moment, han fet col.laboracions amb el Departament de
Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona, al Fòrum de debat de la
Federació de Ciutats Unides celebrat a Córdoba del 24 al 26 de setembre com
a membres de la Comissió Europea, a les conclusions del Congrés de Turisme
Religiós de Loreto a Itàlia, celebrades 16 i 17 de novembre, en les conclusions
del catorzè Congrés Nacional de Geografia celebrat a la Universitat de
Salamanca, en el què es van tractar els temes específics del turisme regiliós, i
en el Fòrum de debat sobre viabilitat de projectes de l´article 10 de FEDER de
Brussel.les. Tot això en quan a elements teòrics. Paral.lelament han tingut
trobades amb els diferents sectors implicats com ara el Consorci Turístic de la
Umbria i la Toscana amb els informes d´Alpitour del mes d´abril del 1995 i en
els contactes que hi ha hagut amb la Direcció Setze sobre cooperació
interregional. A través de tot aquest cúmul d´informació, han arribat al
convenciment que existeixen tres tipus de turisme relacionats amb la religió:
un és el turisme religiós pur, l´altre és el cultural sobre patrimoni religiós, i
l´altre és el peregrinatge. Les últimes normatives de les darreres trobades sobre
els experts semblen dir que hi ha un solapament entre els tres tipus de turisme
en base al mateix àmbit, que comporta que hi hagi un turista que fa una
activitat púrament religiosa, mentre que hi ha altres que tenen activitats de
lleure o viatges de negocis, etc. i, semblava que les tendències eren les
d´utilitzar un sentit més ampli del turisme en base a aplicacions culturals per
tal de donar una visió o un objectiu més ampli amb connexions econòmiques
finals. Això va fer que l´Equip de Govern plantegés una oferta turística en
base a tots aquests coneixements i a la seva especialització que es basava en el
fet Ignasià, i a la possibilitat d´accedir als projectes de l´article 10 del FEDER
que es presentaran el mes de febrer a Brussel.les. En aquest projecte, l´Equip
de Govern, ha presentat una proposta sobre rutes culturals i religioses com a
nou producte cultural en l´àmbit turístic i la seva incidència en els sectors
terciaris de l´economia. Aquest projecte, en concret, segueix les directrius
fixades per les normatives sortides aquest any en el Butlletí número 193 del
31-07-93, que són les del desenvolupament econòmic en base al fet turístic
cultural. En quan a les característiques turístiques de les ciutats que
participarien en aquest projecte, val a dir que, en aquest moment hi ha
diferents ciutats interessades, en participar en el projecte, i falta decidir els
interessos comuns en quan a pressupostos o delimitacions comunes que
sempre interessarà que abarquin més la temàtica especialitzada de la nostra
ciutat. En aquest cas es troben el Consell General dels Pirineus Orientals,
perquè, a dins de la programació bianyal que ha sortit ara, un dels punts més
contemplats, és la participació conjunta d´entitats o d´administracions locals i
regionals alhora en el mateix projecte. La justificació de la participació en
aquesta ruta cultural i religiosa, per part del Consell General dels Pirineus
Orientals, és òbvia, perquè hi ha tota la ruta del romànic català, etc. Una
segona ciutat és Assisi, de la què la seva justificació és molt clara; és el mateix
cas que Manresa i St. Ignasi, però amb St. Francesc. Una tercera ciutat és
Dimos Haidari, que està a l´extrem oest d´Atenes, i compte amb l´únic
monestir d´art bisantí amb unes talles molt especialitzades i que estan molt
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valorades, que, a més a més de ser objectiu 1, entrava perfectament dins dels
seus àmbits, perquè per ser rebutjat un projecte per la comissió s´ha de donar
el cas que, un dels socis, no s´ajusti a les necessitats concretades. Una quarta
ciutat és la Prefectura de Pieria, que està situada al nord d´Itàlia, és una zona
que es caracteritzava, fins al 1992, per ser la zona turística preferida per
Ioguslàvia amb balnearis, i que, després de la guerra de l´ex-Ioguslàvia, ha
perdut tot el turisme i estan interessats en fer una reconversió turística en base
al fenòmen cultural i religiós, perquè, en aquesta zona, està ubicat el Monte
Olimpo, que és d´on va surtir tota la mitologia de la religió grega, incidència a
la romana, repercusions a la cristiana, etc. i és una de les zones que van ser
punts forts de les creuades, i amb una gran riquesa de patrimoni religiós, no
només catòlic, sinó musulmà i bizantí. Una altra ciutat és Ville de la Louvière,
que està a Bèlgica i que està plantejant per tot el context territorial del què
disposa, en quan a patrimoni religiós, fer el museu d´art religiós d´Europa, i
que és un projecte que es tramita per part d´una altra Direcció General, amb el
què quedaria dins d´aquesta temàtica. Hi ha altres ciutats, com dues més a
Anglaterra i un altra a Irlanda.
7.3

PREGUNTA DEL GMCIU

El Secretari dóna compte de la pregunta que, transcrita, diu el següent:
" Degut a la notícia apareguda als mitjans de comunicació locals referent a un
suposat error informàtic que ha provocat l´invalidació de més de 4000 multes
d´aparcament en zona blava,
El Grup Municipal de CIU,
PREGUNTA
Com és que des del mes d´octubre passat no s´havia detectat aquest problema
?
Com és que no ha entrat cap multa de l´empresa "PARCOSA" al sistema
informàtic d´aquest ajuntament i on eren acumulades les multes d´aquesta
empresa ? "
El Sr. Canongia i Gerona contesta agraïnt al Sr. Pere Oms el fet que formuli
aquesta pregunta perquè, l´Equip de Govern, ha intentat seguir el consell que
ell els va donar en una sessió anterior del Ple respecte a que, si hi havia alguna
informació errònia, que la desmentissin. Ha intentat fer-ho però, sembla ser,
que no amb prou convicció, i, per tant, aquesta pregunta li permet tornar a
argumentar tot l´enrrenou que s´ha produït amb aquestes suposades denúncies.
El primer que ha de dir és que, en cap cas, hi ha hagut un error informàtic. En
aquest cas, el tema informàtic no ha tingut res a veure, perquè aquestes
denúncies no han entrat a l´ajuntament de Manresa. Quan l´empresa
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concessionària del Servei d´Estacionament Vigilat es va fer càrrec del mateix,
l´ajuntament li va sol.licitar, que, abans que comencés la nova concessió, se li
presentessin les noves butlletes que es farien servir per denunciar els possibles
infractors. L´empresa no ho va fer, malgrat que l´ajuntament va insistir.
L´ajuntament va veure la butlleta quan va venir el primer ciutadà a pagar una
denúncia, i és va adonar que hi havia un error molt greu en la mateixa,
consistent en que no contenia el motiu o la Llei en virtut de la qual es
denunciava al ciutadans. L´Equip de Govern considera que el ciutadà té el dret
de saber per quina norma se´l sanciona, i això ja ho ha de contenir la primera
notificació. Es va requerir a l´empresa perquè retirés les butlletes, i no ho va
fer, la qüestió es va anar dilatant en el temps, i se li va dir que si volia
renunciar a la concessió, l´ajuntament estava disposat a acceptar-ho, però que,
fins a aquest moment, no es tramitaria cap denúncia perquè va en contra dels
seus principis. Finalment, l´empresa es va adonar que l´ajuntament, quan
parla, ho fa seriosament. L´ajuntament no té coneixement del nombre de
denúncies que hi ha, però li sembla que la xifra de 4.000, donada per la pròpia
concessionària, és exesivament elevat, i fantasiós perquè, per comparació, el
conjunt de denúncies municipals per tots els conceptes, que tramita
l´ajuntament de Manresa en un any, és de 15.000. D´altra banda, per l´Equip
de Govern, el tema de les denúncies, no és econòmic. L´ajuntament no té
voluntat de recaptar diners, sinó que la seva intenció és que el trànsit funcioni.
Malauradament, hi ha una petita part dels ciutadans, que són insolidaris amb la
resta dels conductors i no compleixen la normativa dins de la ciutat, i,
l´ajuntament es veu en l´obligació d´imposar sancions perquè es corregexin
aquestes actituts, i no, per intentar recaptar diners. L´ajuntament vol defensar
els interessos dels ciutadans per sobre dels de la concessionària. Algú podria
dir que l´estratègia no és la més adequada, o que, en no haver retirat la
concessió el primer dia, l´ajuntament ha deixat d´ingressar uns diners, però,
com que l´objectiu és que funcioni la zona blava i, en aquest sentit, hi ha hagut
una millora durant els dos darrers mesos, no es van plantejar retirar la
concessió. Quan l´empresa ha entès que si no canviava el tipus de denúncia
l´ajuntament li demanaria que renunciés a la concessió, ha rectificat. Han estat
dos mesos de llargues negociacions entre l´ajuntament i la concessionària.
Pensa que és una bona solució, i ingressar més o menys diner en concepte de
denúncies de parquímetres, no faran a l´ajuntament ni més rics ni més pobres.
Amb aquest sistema s´aconseguirà que el trànsit funcioni i que l´ajuntament no
pugui ser denunciat per ningú, cosa que sí seria un greu perjudici perquè el
conjunt de ciutadans sabria que és impune. Ara ja saben que no ho seran.
Avui, els parquímetres, funcionen més be que fa dos mesos i espera que vagin
millorant cada vegada.
El Sr. Oms i Pons intervé dient que no sent les seves preguntes contestades i
que ara veu que la situació és més greu del que pensava. No s´acaba d´aclarir.
La Sra. Emma Vila s´ha explicat abastament, encara que ell pugui estar
d´acord o no amb la contesta. Peró el Sr. Canongia no ha contestat a les dues
preguntes concretes que ell formulava.
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El Sr. Canongia i Gerona contesta que "no hi ha més sord que el qui no vol
escoltar". I, per aclarir la contesta, explica que l´error informàtic no ha existit, i
no s´havia detectat precisament per això. En tot cas, hi havia un problema amb
la concessionària d´un tema d´unes butlletes, que es va detectar des del primer
moment. En quan al lloc on eren acumulades aquestes multes, diu que les
multes no han existit, en cap cas. Un senyors han repartit uns papers als
parabrises dels cotxes, però, l´ajuntament no els té reconeguts com a
denúncies. L´ajuntament no sap quines, ni quantes ni de què són.
L´Alcalde intervé dient que els ciutadans tenen drets i deures, i, l´ajuntament
ha defensat, en aquest cas, els drets dels ciutadans.
I havent-se tractat ja tots els assumptes de l'ordre del dia, el Sr. President
aixeca al sessió, quan són les 21 h i 15 min, de tot el qual, com a Secretari, ho
certifico, i queda estès en els fulls del paper segellat de la Generalitat núm.
........ i correlativament fins el .......
EL SECRETARI

L'ALCALDE
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