Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat d e
Manresa, el dia 15 de març de 1994 . Es reuneixen els Srs . que to t
seguit es diran, a l'objecte de celebrar sessió Mel Ple de l a
Corporació núm . 3, amb caràcter ordinari, en primera convocatòria .

Alcalde-Presiden t
Il .lm . Sr . Juli Sanclimens Genesc à
Tinents d'Alcald e
Sr . Marcel .lí Llobet Coromina s
Sr . Francesc De Puig Viladric h
Sr . Pere Oms Pon s
Sr . Eduard Bohígas Santasusagn a
Sr . Josep Maria Sala Rovir a
Sra . Teresa Just Riba
Sra . Maria Rosa Riera Montserra t
Regidor s
Sr . Pere Sobrerroca Camp s
Sr . Antoni Berenguer Casa s
Sr . Jordi Rodó Rodà
Sr . Pere Vilarasau Serracant a
Sr . Jordi Marsal Muntal à
Sra . Carme Vidal Vintr ó
Sr . Manuel Cano Navarr o
Sr . Jordi Valls Rier a
Sr . Joaquim García Coma s
Sr . Jacint Carrió Vilasec a
Sr . Joaquim Collado Llor t
Sr . Joan Carles Canongia Geron a
Sra . Ma Angels Crusellas Serr a
Sr . Ignasi Perramon Carri ó
Sr . Carles Esclusa Espina l
Sr . Magí Mas Fon t
Sr . Josep Balet Olle r
Secretari Genera l
Sr . Miquel Corbella Pijua n
Interventor
Sr . Josep Trullàs Flotat s
A l'inici de la sessió no hi és present la Sra . Carme Vidal i
Vintró, que s'incorpora quan són les 21 h i 5 min, a 1'entrar e n
el coneixement del punt 6 .1 .2 .
Oberta la sessió per la Presidència, essent les 20 h i 10 mi n
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de la tarda, i després de comprovar el quòrum d'assistència
perquè pugui ser iniciada, es prec :edeix tot seguit a conèixer el s
assumptes compresos en l'ordre del dia següents :
1 .-

APROVACIO ACTA ANTERIO R

E1 President pregunta si cap membre del Consistori ha de formula r
alguna observació a l'acta de la sessió anterior, que va teni r
lloc el dia 15 de febrer de 1994, la còpia de la qual s'h a
distribuït juntament amb la convocatòria, i en no formular-se cap
observació es considera i es declara aprovada per unanimitat dels
24 membres presents, l'acta de la sessió anterior que va teni r
lloc el dia 15 de febrer de 1994, sense cap modificació ,
2-

QüESTIONS PRèVIE S

2 .1

CONTROL I FISCALITZACIO PEL PLE DELS ORGANS DE GOVERN DE L A
CORPORACIO I, EN CONCRET, DELS ACORDS ADOPTATS PER L A
COMISSIO DE GOVERN . EN LES SEVES SESSIONS NUMS . 6, 7, 8i
9, CORRESPONENTS ALS DIES 7, 14, 22 i 28 DE FEBRER DE 1994 ,
RESPECTIVAMENT, PEL REPARTIMENT OUE DE LES ACTES DE LE S
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, D E
28 DE NOVEMBRE .

Per assentiment dels presents queden assabentats del contingu t
dels acords i actes de les sessions de la Comissió de Govern d e
dates 7, 14, 22 i 28 de febrer de 1994, mitjançant la distribuci ó
dels esborranys corresponents als portaveus dels grups municipals, i es dóna per acomplert el tràmit de control i fiscalitza ció dels articles 22-2 a) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, i del s
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 L A
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, D E
2 D'ABRIL, I DELS ARTICLES 42 I 104 DEL RD 2568/86, DE 2 8
DE NOVEMBRE .

Es posen a disposició dels Srs . Regidors els Decrets dictats pe r
l'Il .lm . Sr . Alcalde-President i els seus delegats, des d e
l'anterior donació de compte, quedant acomplert per l'assentimen t
unànime dels presents el tràmit de control i en concret, de l
Decret del Tinent d'Alcalde d'Hisenda del 24 de febrer de 1994 ,
en els termes de 1'articles 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 DEL DECRET DE L'ALCALDIA, DE DATA 4-3-94 ,
SOBRE INCOACIO D'EXPEDIENT PER DETERMINAR ELS MÈRITS OU E
CONCORREN EN LA CONCESSIO DE LA MEDALLA DE LA CIUTAT AL DR .
JOSEP CORRONS I ESPINA L

Vist el Decret que, transcrit, diu el següent :
"Juli Sanclimens i Genescà, Alcalde-President de l'Ajuntament d e
Manresa .

l'autopista Terrassa-Manresa pertany al 4t . Cinturó de Ronda d e
l'àrea metropolitana de circurival .lació de Barcelona, estant e l
mateix incoporat en fase de planejament viari en el Pla Directo r
d'Infrastructures 1993-2007 en els gràfics d'Estratègies i
Actuacions (xarxa de carreteres gran capacitat-any 2007) . 1 °
3 .-

PRESIDENCI A

3 .1

APROVACIO DE LA RECTIFICACIO ANUAL DEL PADRO MUNICIPA L
D'HABITANTS, AMB REFERÈNCIA A L'1 DE GENER DE 199 4

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :
"Finalitzades en aquest Ajuntament les operacions referides a l a
rectificació anual del Padró Municipal d'Habitants, amb referència a 1'1 de gener de 1994 i d'acord amb les norme s
tècniques dictades per l'Institut Nacional d'Estadística, segon s
Resolució de 26-7-91 del Ministeri d'Economia i Hisenda (BOE núm .
223 de 17-9-91) ; procedeix, ara, donar compliment a l'article 8 2
del Reglament de Població i Demarcació Territorial de le s
Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 1690/1986, d'll d e
juliol, en relació amb l'article 136 del Reglament de Demarcaci ó
Territorial i Població dels Ens Locals, aprovat per Decre t
140/1988, de 24 de maig .
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació l'adopció de l
següent
A C O R D
"1r .- Aprovar la rectificació anual del Padró Municipal d'Habitants, amb referència a 1'1 de gener de 1994, amb tota l a
documentació que comprèn , i el resum numèric del qual, dóna el s
resultats següents :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 .154

POBLACIÓ DE DRET a 1-1-93
ALTES (de 1'1-1-93 a 1'1-1-94)
BAIXES (de 1.'1-1-93 a 1'1-1-94)
POBLACIÓ DE DRET a 1-1-1994

habitant s
1 .617 habitant s
1 .716 habitants

66 .055 habitant s

2n .- Sotmetre-la a exposició pública, per un termini de 15 die s
hàbils, de conformitat i als efectes d'allò disposat en 1°art .
82 del Reglament de Població i Demarcació Territorial de le s
Entitats Locals, aprovat per RD 1690/1986, d'll de juliol . 0 °
E1 Sr . Oms i Pons expressa que es tracta de donar-los-hi compt e
que en el recompte de l'any 1993 al 1994 s'ha passat de 66 .15 4
habitants a 66 .055, és a dir, una pèrdua d'uns 99 habitants .
E1 Sr . Balet i Oller repeteix el que ja ha dit altres vegades ,
sobre el fet que Manresa no creix i aixà el preocupa perquè esta n
al mateix nivell que l'any 1975 quan hi havien 66 .027 habitants ,
i en 20 anys s'ha augmentat la població en 28 habitants . Del 197 5
fins al 1978, la ciutat encara va crèixer 2 .200 habitants, per ò
del 1978 cap aquí, va anar baixant i baixant, fins arribar a l a
cota actual . Pensa que això dóna tema per pensar, i en fer l a
ciutat més atractiva i pròspera, doncs no és gens agradable veure
més baixes que altes en el padró de la ciutat .

15 2
Sotmès l'assumpte a votació, és aprovat per unanimitat dels 2 4
membres presents .
4 .-

ACCIO CIUTADANA

4 .1 . REGIDORIA-DELEGADA DE CULTUR A
4 .1 .1

CREAR LA COMISSIO ASSESSORA DEL MUSEU COMARCAL D E
MANRESA I APROVAR LA SEVA NORMATIVA DE FUNCIONAMEN T

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :
"Atès que aquest Ajuntament ha vist la necessitat de potencia r
i promocionar el Museu Comarcal de Manresa, donant-li l a
rellevància que es mereix per la gran quantitat i qualitat del s
fons que conté .
Atès que per aquest motiu s'ha cregut convenient procedir a l a
creació d'una comissió assessora que exerceixi les seves funcion s
en la programació i promoció de les activitats que es portin a
terme a través del Museu .
Atès que aquesta comissió, que es denominaria "Comissió Assessor a
del Museu Comarcal de Manresa", donades les seves característiques, s'ha cregut convenient que estés formada per entitats d e
la ciutat relacionades amb el món cultural i que tinguin un a
especial sensibilitat per aquest tema .
Atès el que s'estableix a l'article 45 del Reglament Orgànic a
Municipal .
És pel que, com a Tinent d'Alcalde-Delegat de Cultura d e
l'Ajuntament, proposo a1 Ple de la Corporació Municipal l'adopci ó
dels següents :
A C O R D S:
lr .- Crear la COMISSIÓ ASSESSORA DEL MUSEU COMARCAL DE MANRESA ,
que estarà formada pels següents membres :
- President : Alcald e
- Sots-President : Tinent d'Alcalde de Cultur a
- Vocals : Cronista de la Ciuta t
Responsable del Museu Comarca l
Foto Art Manres a
Centre d'Estudis del Bage s
Cercle Artístic de Manres a
Fundació Mestres Cabane s
Escola Municipal d'Arts i ofici s
Generalitat de Cataluny a
Consell Comarcal del Bage s
Fundació Caixa de Manres a
- Secretari : el de la Corporació o persona en qui delegui .
2n .- Aprovar la NORMATIVA DE FUNCIONAMENT DE LA COMISSI Ó
ASSESSORA DEL MUSEU COMARCAL DE MANRESA, de conformitat amb e l
text que s'adjunta a l'expedient .
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3r .- Facultar a l'Il .lm . Sr . Alcalde-President per a la signatur a
de la documentació necessària per a portar a terme aquests acord s
en tots els seus punts" .
El Sr . Llobet i Corominas diu que amb aquest dictamen es preté n
acabar de completar la organització del Museu Comarcal en e l
sentit de poder-lo dotar d'una comissió que pugui ser assessor a
i pugui recolzar la direcció del Museu . Com han pogut observar ,
diu que han intentat posar-hi les entitats que els sembla qu e
tenen una vinculació amb el món de l'art i que poden fer algun a
aportació vàlida sobre el tema del Museu . Una vegada aprovat aix ò
i com que hi haurà la forma jurídica bé, el Museu de la Tècnica ,
el Museu de la Geologia i el Museu de la Seu, s'intentarà pode r
crear, com a següent pas, una comissió coordinadora dels museu s
de Manresa .
Sotmès l'assumpte a votació, és aprovat per unanimitat dels 24
membres presents .
4 .1 .2

APROVAR EL PROJECTE DE CONVENI DE COL .LABORACIOA
SIGNAR ENTRE AQUEST AJUNTAMENT I L'AGRUPACIO CULTURAL ,
DEL BAGES PER A L'ACTE DE PROCLAMACIO DE LA PUBILLA I R
DAMES D'HONOR DE LA CIUTAT PER A L'ANY 1994 .

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :
"Atès que l'Ajuntament de Manresa, dins la dinàmica de manteniment de les tradicions amb gran arrelament a la ciutat de Manres a
i a Catalunya, té la voluntat de seguir potenciant el costum d e
la proclamació de la Pubilla i Dames d'Honor de la ciutat .
Atesa la voluntat de cooperació i impuls que l'Ajuntament t é
envers les entitats de la ciutat, creu convenient col .laborar am b
una de les entitats culturals manresanes, per a la celebració d e
la tradició abans esmentada .
Atès que a la ciutat de Manresa existeix una entitat anomenad a
Agrupació Cultural del Bages, fortament vinculada al mantenimen t
de les tradicions i folklore català .
Atès el que s'estableix a la Llei 7/85 de 2 d'abril, Regulador a
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 Servei s
de les Corporacions Locals, així com al Reglament de Subvencion s
de 1°Ajuntament de Manresa .
És pel que, el 1r . Tinent d'Alcalde-Delegat de Cultura i
Participació Ciutadana proposa al Ple de la Corporació Municipal ,
Y°adopció dels següents :
A C O R D S
1r .- Aprovar el projecte de conveni de col .laboració a signar
entre aquest Ajuntament i Agrupació Cultural del Bages (amb e l
núm . de CIF G-58126285), per a l'organització de l'acte d e
Proclamació de la Pubilla i Dames d'Honor de la ciutat de Manres a
durant l'any 1994, i de conformitat amb el text que s'acompany a
a l'expedient .

.

'Ò
2n .- Facultar a l'Il .lm . Sr . Alcalde-President per a la signatúr41
de la documentació necessària per tal de dur a terme aquest acor d
en tots els seus punts . "

E1 Sr . Llobet i Corominas diu que aquest és el segon any•que e s
tenen pubilles i dames d'honor a la ciutat, essent aquesta un a
iniciativa que va sortir dins la comissió de la Festa Major d e
1 ■ altra any i que es repeteix enguany, a través d'un conveni . A l
cap de l'any porta un seguit de quantitats petites, de despesa ,
de mecanismes i tota vegada que hi havia una entitat en la qua l
la mateixa comissió està d'acord en què participi i es cuidi un a
mica d'acompanyar les pubilles on des de l'Ajuntament es pugu i
fer difícil, els ha semblat que amb un conveni queda tot mé s
reflexat i no hi ha d'haver tantes intervencions puntuals .
Aquesta és la proposta que porten a aprovació .
E1 Sr . Esclusa i Espinal diu que des de l'Esquerra creuen qu e
aquesta despesa de 450 .000 pessetes, pel que fa a les pubilles ,
és massa gran en una època d'estalvi econòmic i creuen qu e
aquesta despesa podria anar inclosa dins el pressupost de l a
Festa Major i, per això el seu vot serà d'abstenció .
E1 Sr . Llobet i Corominas diu que s'ha fet una valoraci ó
econòmica del que va costar l'any passat i enguany està une s
70 .000 pessetes per sota que en l'any anterior .
E1 Sr . Balet i Oller diu que potser també creu que 450 .00 0
pessetes gastades en un any de restricció, són moltes, i potser
s'haurien d'emmarcar dins el conjunt de festes de la Festa Major ,
i també s'abstindrà, no pel fet en sí, sino per les disponibili tats econòmiques .
Sotmès l'assumpte a votació, és aprovat per 20 vots afirmatiu s
(12 CiU i 8 GMS) i 4 abstencions (3 ENM i 1 GMP) .
4 .1 .3

CONCESSIO DE LA MEDALLA DE LA CIUTAT AL DR . JOSE P
CORRONS I ESPINA L

E1 Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :
"Atesa la iniciativa de la Caixa de Manresa, sol .licitant l a
concessió de la Medalla de la Ciutat, en la seva categoria de
bronze, al Dr . JOSEP CORRONS I ESPINAL, en reconeixement a l a
seva tasca humanitària com a professional de la medicina i co m
a persona, i per la seva tenaç il .lusió de dotar a la ciuta t
d'equipaments al servei de la població .
Ateses les múltiples adhesions d'institucions ciutadanes i
d'altres indrets, tant de caire assistencial i benèfic co m
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 4 de març d'enguany va ésser dictat un decre t
incoant expedient administratiu per tal d'establir si en el Dr .
JOSEP CORRONS I ESPINAL hi concorren els mèrits per tal de ser-l i
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concedida la Medalla de la Ciutat, en la seva categoria d e
Bronze, així com nomenant Jutge Instructor i Secretari de l'expe dient .
Atès l'article 1 del Reglament d'Honors i Distincions qu e
estableix que, dins els honors i distincions que amb caràcte r
oficial podrà conferir l'Ajuntament a fi de premiar especial s
mereixements, beneficis assenyalats o serveis extraordinaris ,
s'hi engloba la Medalla de la Ciutat en la seva categoria d e
bronze .
Atès el que preveuen els articles 8 i següents del Reglamen t
d'Honors i Distincions, que regula la concessió de la Medalla d e
la Ciutat .
Atès l'article 14 de l'esmentat Reglament, que estableix que l a
Medalla de la Ciutat haurà de ser acordada, previ expedien t
administratiu de mereixements, a proposta de l'Alcaldia-Presidència, pel Ple de la Corporació, requerint-se, pel que fa a
la Medalla en la seva categoria de bronze, el vot favorable d e
la majoria dels membres de la Corporació que assisteixin a l a
sessió °
Atès l'informe favorable del Jutge Instructor de l'expedient .
Atès l'informe-proposta de la Comissió Informativa de 1'Are a
d'Acció Ciutadana, en relació a l'atorgament de la Medalla de l a
Ciutat, en la seva categoria de bronze, al Dr . JOSEP CORRONS I
ESPINAL .
Per tot això, el Tinent d'Alcalde de Cultura i Participaci ó
Ciutadana proposa al Ple de la Corporació Municipal l'adopci ó
dels següents :
A C O R D S
ler .- Concedir al Dr . JOSEP CORRONS I ESPINAL la Medalla de l a
Ciutat, en la seva categoria de bronze, en reconeixement a l a
seva tasca humanitària com a professional de la medicina i co m
a persona, així com impulsor d'accions encaminades a obtenir pe r
a la ciutat les infrastructures assistencials més necessàries .
2n .- Inscriure al Llibre-Registre de Distincions Honorífiques ®
les circumstàncies personals de l'afavorit, així com la relaci ó
detallada dels mèrits que motivaren la seva concessió, i la dat a
de la mateixa . "
E1 Sr . Llobet i Corominas diu que és una satisfacció pode r
proposar l'atorgament d'aquesta medalla a un manresà com el Dr .
Josep Corrons, que és una persona molt coneguda i important, i
voldrien aprofitar, ja que la iniciativa és de la Caixa d e
Manresa, per a felicitar-los, que, de fet ha tingut un gran ress ò
com ho demostra el nombre d'adhesions que s'han pogut rebr e
Aquest és un dossier molt extens, i si algún regidor vol llegir lo no hi ha cap inconvenient en deixar-lo veure, i es veurà qu e
hi ha representada tota la vida social de la ciutat . Des de
l'Ajuntament valoren molt positivament la tasca que ha desenvolu pat el Dr . Corrons i del seu extensíssim currículum creu que h a
de destacar la seva tasca en favor de la Unitat Coronària i

atJ

r.. .
d'Ampans . Per això demanarien que ;la concessió d'aquesta medal
pogués ser feta amb el vot per unanimitat del Consistori .

a

El Sr . Balet i Oller troba molt bé que al Dr . Corrons s e
reconeguin els seux mèrits, no solament perquè és una person a
coneguda sino per la seva vàlua dins la professió, i per aïxò e l
seu vot serà favorable .
Sotmès l'assumpte a votació, és aprovat per unanimitat del s
presents .
4 .1 .4

APROVAR LA PRÒRROGA DE CONVENI, ENTRE AOUEST AJUNTA MENT I L'AGRUPACIO CULTURAL DEL BAGES, REFERENT A L A
CESSIO GRATUÏTA DE L'US DEL PRIMER PIS DEL LOCAL DE L
CARRER TALAMANCA, 15, I MODIFICACIO DELS PACTES 3R .I
4T . DEL CONVENI ESMENTA T

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :
"Atès que aquest Ajuntament precisa disposar de locals per ta l
de poder-hi encabir entitats ciutadanes que es troben mancade s
d'infraestructura per poder desenvolupar les seves activitats .
Atès que en aquesta ciutat hi ha una entitat anomenada Agrupaci ó
Cultural del Bages que és propietària d'un edifici ubicat a l
carrer Talamanca, 15, el qual no ocupa en la seva totalitat .
Atès que durant l'any 1993 es va instrumentar en forma d e
conveni, l'oferiment de cessió gratuïta de l'ús del primer pi s
de l'edifici situat al carrer Talamanca, núm . 15, per part d e
l'Agrupació Cultural del Bages a favor de l'Ajuntament d e
Manresa ; el qual pot ser prorrogable per períodes anuals amb e l
consentiment de les dues parts .
Atès que per part de l'Ajuntament de Manresa i l'Agrupaci ó
Cultural del Bages hi ha la voluntat de mantenir l'esmentad a
cessió d'ús amb revisió dels seus termes .
Per tot això, el Tinent d'Alcalde Delegat de Cultura, proposa a l
Ple de la Corporació l'adopció dels següents :
A C O R D S
1r .- Aprovar la pròrroga del conveni entre l'Agrupació Cultura l
del Bages l'Ajuntament de Manresa, en virtut del qual la primer a
cedeix gratuïtament a l'Ajuntament de Manresa l'ús del primer pi s
del local situat al carrer Talamanca, 15, per un període d e
durada anual, prorrogable per iguals períodes de temps, al s
efectes de poder-hi encabir entitats ciutadanes ; així com l a
revisió dels seus termes .
2n .- Modificar els pactes 3r . i 4t . de l'esmentat conveni en e l
sentit d'afegir un apartat a cadascun d'ells, els quals quedara n
redactats de la forma següent :
"Tercer : L'Ajuntament de Manresa es compromet a :
1) A fer-se càrrec de totes les despeses de llum, aigua i
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despeses generals que es generin als baixos i primer a
planta de l'edifici del carrer Talamanca, n° 15, tots ell s
propietat de l'Agrupació Cultural del Bages, fins un màxi m
anual de 600 .000,- ptes . (Sis-centes mil pessetes), prèvi a
presentació de les factures dels serveis esmentats, mitjan çant la concessió d'una subvenció . Aquesta quantitat podr à
ser incrementada anualment segons augment de 1'I .P .C . ,
durant el període de durada del present document .
2) A satisfer, per una sola vegada, a l'Agrupació Cultura l
del Bages la quantitat corresponent a les obres de Construcció dels sanitaris del pis objecte de l'autorització ,
i de conformitat amb l'informe emès per la Comissió Paritària estipulada en l'apartat 6) del present punt .
3) A conservar en perfecte estat l'espai autoritzat d'ú s
així com el mobiliari i altres estris en ell existents .
4) A fer-se càrrec de les despeses i feines gener=als, d e
manteniment de l'espai autoritzat d'ús, així com ce le s
reparacions ordinàries que hi calgui fer originades pe l
mateix concepte .
5) A , responsabilitzar-se de la part de neteja-de l'espa i
que tingui ocupat, amb la deguda coordinació amb les-altre s
'entitats del mateix immoble .
6) A coordinar-se amb l'Agrupació Cultural del' Bages ; al s
efectes d'encabir-hi entitats, i per a resoldre
di•vergències que pugui n sorgir en l'aplicació del present
kclausulat .

les'

A aquests efectes, es crea una comissió paritària formad a
per
- 2 representants de l'Agrupació Cultural del Bage s
- 2 representants de l'Ajuntament de Manres a
7) No realitzar en el local esmentat cap tipus d'obres . E n
el supòsit que, per causes justificades, sigui necessar i
l'execució d°obres, haurà de sol .licitar-se el corresponen t
permís a l'Agrupació Cultural del Bages, propietària d•e
l'immoble .
Quart : L'Agrupació Cultural del Bages es compromet a :
1) Cedir l'espai esmentat a l'Ajuntament de Manresa e n
bones condicions .
N2) Facilitar còpia de les claus de les portes necessàrie s
per accedir a l'edifici .
3) Respectar l'esmentada autorització durant el - període d e
vigència del conveni, i en les condicions establertes en e l
mateix .
4) A realitzar, durant el present any 1994, la r construcci ó
d'uns sanitaris per a la utilització de les entitats que

rr'
ocupin en pis objecte de 1'autorització,f en lescond li
cions establertes en el pacte tercer
t
."
t
3r .- Aprovar el text refós del conveni que s'acompanya a l'expe dient .
=j
4t .- Facultar a l'Il .lm . Sr . Alcalde-President per a la signatur a
de la documentació necessària per tal de dur a terme aquest acor d
en tots els seus punts . "
E1 Sr . Llobet i Corominas diu que aquesta és la renovació d'u n
conveni que tenien l'any passat però al qual hi ha un afegit ,
referent a una proposta que havien fet unes entitats de les qu e
fan ús dels locals de l'Agrupació Cultural del Bages, en qu è
tenien uns serveis una mica deficitaris i veure si semblav a
oportú poder fer una subvenció per resoldre aquest tema .
Aleshores va semblar que hi podia haver acord però que fora b o
que quedés contemplat en conveni, per això han afegit al conven i
d'aquest any aquesta aportació que serà única i només per a
aquesta vegada segons un pressupost que les mateixes entitats ha n
portat per un valor de 535 .000 ptes . I amb això se soluciona l a
convivència d'aquestes tres entitats en un local que no reuni a
les condicionsm mínimes . Aquesta és la proposta que, abans d e
portar-la a aprovació va voler consensuar amb la Comissió .
Sotmès l'assumpte a votació, és aprovat pel vot afirmatiu del s
23 membres presents (12 CiU, 8 GMS, 2 ENM -Srs . Perramon i
Esclusa- i 1 GMP) .
4 .2 . REGIDORIA-DELEGADA DE BENESTAR SOCIA L
4 .2 .1

APROVAR EL PROJECTE DE CONVENI DE COL .LABORACIOA
SIGNAR ENTRE AQUEST AJUNTAMENT I L'ASSEMBLEA PROVINCIAL DE LA CREU ROJA ESPANYOLA A BARCELONA . PER A L
SERVEI D'ATENCIO TELEFONICA PER A LA GENT GRAN O
PERSONES EN RISC .

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :
"Atès que entre l'Ajuntament de Manresa i l'Assemblea Local d e
la Creu Roja a Manresa existeix un conveni de col .laboració pe l
qual l'Assemblea Local de la Creu Roja a Manresa es compromet ,
dins dels programes subvencionats amb càrrec al 0'52 % IRPF, a
la instal .lació i manteniment de diversos aparells de telealarmes, i la seva atenció d'urgència per a la gent gran o persone s
en risc .
Atès que el número d'aparells de telealarmes instal .lats result a
insuficient per a la quantitat de possibles usuaris .
Atès que entre l'Ajuntament de Manresa i l'Assemblea Provincia l
de Barcelona de la Creu Roja Espanyola existeix l'interès mut u
de coordinar-se per ampliar, i fer arribar al màxim possible d e
persones, el servei d'atenció telefònica per a la gent gran o
persones en risc, mitjançant la instal .lació i mantenimen t
d'aparells de telealarmes .
Atesa la proposta de conveni tramesa per 1'Area d'Activitats i
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Serveis de Creu Roja de Barcelona a l'Ajuntament de Manresa .
És pel que, la Regidora Delegada de Benestar Social proposa a l
Ple de la Corporació l'adopció dels següent s
A C O R D S
ler .- Aprovar el projecte de conveni de col .laboració, a signa r
entre aquest Ajuntament de Manresa i l'Assemblea Provincial d e
la Creu Roja Espanyola a Barcelona, per al servei d'atenci ó
telefònica per a la gent gran o persones en risc, i de conformi tat amb el text que s'acompanya a l'expedient .
2n .- Facultar a l'Il .lm . Sr . Alcalde-President per a la signatur a
de la documentació necessària per tal de dur a terme aquest acor d
en tots els seus punts . "
E1 Sr . Oms i Pons expressa que tractant-se de la continuïtat de l
servei de telealarmes, demana el vot favorable de tots el s
presents .
El Sr . Balet i Oller diu que troba bé el dictamen però pregunt
si el que s'ha signat anteriorment amb Creu Roja, es paga, és
dir, si s'està al corrent en els pagaments, perquè té entès qu
de l'Ajuntament encara estan esperant algunes assignacion
pendents .

a
a
e
s

E1 Sr . Oms i Pons diu que se'ls deuen uns endarreriments però n o
són molts, hi ha alguna qüestió que és més de tràmit i que es f a
un esforç important per anar mantenint al dia els pagaments a l a
Creu Roja .
Sotmès l'assumpte a votació, és aprovat per unanimitat dels
presents .
4 .3 . REGIDORIA-DELEGADA DE JOVENTU T
4 .3 .1

APROVAR EL PROJECTE DE CONVENI DE COL .LABORACIO A
SIGNAR ENTRE AQUEST AJUNTAMENT I L'ASSEMBLEA LOCAL D E
LA CREU ROJA, PER AL MANTENIMENT D'UNA LUDOTEC A

E1 Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :
"Atès que en el món d'avui, en el que l'educació humana es pens a
com un procés optimista i creatiu, inclòs dins un sistema dinàmi c
de comunicació humana i social, es considera la importància de l
joc com un element educatiu més que influeix en el conjunt d e
circumstàncies educatives que la persona rep al llarg de la vida .
Atès que s'ha cregut convenient crear un espai a on els nen s
puguin usar de forma compartida i variada joguines que serveixi n
per a l'esbarjo i alhora per a la seva educació com a persones .
Atès que per aquest motiu s'ha vist la necessitat de tenir un a
Ludoteca a on els nens puguin aconseguir joguines i poder jugar ,
amb el recolzament d'un educador-animador que organitzi a més de l
joc lliure, jocs dirigits, ajudant a l'infant en el desenvolupa-

Atès que l'entitat Creu Roja, a través del Departament d e
, Joventut de l'Assemblea Local de Manresa, té endegat un-project e
d'aquest tipus , en un local habilitat per a ells a l'efecte ,
situat a la Baixada de la Seu, núm . 6-8, de Manresa .
Atès el que s'estableix als articles 25 de la Llei 7/85 de 2
d'abril, de Reguladora de les Bases de Règim Local, 63 i 68 d e
la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local d e
Catalunya, així com els articles 23 a 29 del Reglament d e
Subvencions de l'Ajuntament de Manresa i legislació concordant .
És pel que, el Regidor de Joventut proposa al Ple de la Corpora ció l'adopció dels següents :
A C O R D S
1er .- Aprovar el projecte de conveni de col .laboració a signa r
entre aquest Ajuntament i l'Assemblea Local de la Creu Roja, e n
representació de la Creu Roja de la Joventut, per al mantenimen t
d'una Ludoteca destinada a que els nens puguin aconsegui r
joguines i poder jugar amb elles, amb el recolzament d'u n
educador-animador, i de conformitat amb el text que s'adjunta a l
dictamen .
2n .- Facultar a l'Il .lm . Sr . Alcalde-President per a la signatur a
de la documentació necessària per tal de dur a terme aquest acor d
en tots els seus punts . "
E1 Sr . Rodó i Rodà diu que es tracta de renovar el conveni d e
col .laboració que té l'Ajuntament de Manresa amb l'Assemble a
Local de la Creu Roja amb les mateixes condicions que té e l
conveni de l'any passat .
Sotmès l'assumpte a votació, és aprovat per unanimitat dels 2 4
membres presents .
5 .5 .1 .1

AREA D'URBANISM E
APROVAR INICIALMENT L'ESTUDI DE DETALL PRESENTAT PE L
SR . JOSEP SALVADÓ CIURANA, EN REPRESENTACIO DE VENEZ ,
SA, PER PRECISAR L'ORDENACIO DE L'EDIFICACIO SITUAD A
AL CARRER NOU XAMFRA CARRER CANA L

E1 Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :
"Atès l'Estudi de Detall presentat pel Sr . Josep Salvadó Ciuran a
en representació de VENEZ, S .A ., .amb la finalitat de precisa r
l'ordenació de l'edificació situada al carrer Nou xamfrà carre r
Canal .
Atès que l'esmentat Estudi de Detall es formula en desenvolupa ment de les previsions de l'article 26 .2, lletra b), del Decre t
Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s'aprovà la refos a
dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística .
Atès l'informe emès pels serveis tècnics municipals informan t
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favorablement l'Estudi de Detall .
Atès l'informe emès pels serveis jurídics municipals, qu e
s'adjunta al present Dictamen, considerant que l'Estudi de Detal l
presentat s'ajusta a la legislació vigent i proposant, doncs, l a
seva aprovació inicial .
E1 Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer del s
membres que composen la Comissió Municipal Informativa d'Urbanisme, ha de proposar que pel Ple Municipal siguin adoptats el s
següents
A C O R D S
l r .° APROVAR INICIALMENT l'Estudi de Detall presentat pel Sr .
Josep Salvadó Ciurana en representació de VENEZ, S .A ., amb l a
finalitat de precisar l'ordenació de l'edificació situada a l
carrer Nou xamfrà carrer Canal, de conformitat al que dispos a
l'article 64 .1, lletra a), del Decret Legislatiu 1/1990 .

2° .- ACORDAR LA SUPENSIO DE LLICENCIES de parcel .lació, d'edifi cació i d'enderrocament en l'àmbit de l'Estudi de Detal l
inicialment aprovat, en compliment del que disposa l'article 4 1
.1 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qua l
s'aprovà la refosa dels textos legals vigents a Catalunya e n
matèria urbanística .
3 r .-

ACORDAR L'EXPOSICIO PUBLICA de l'Estudi de Detall inicial ment aprovat en l'acord anterior mitjançant la inserció de l
corresponent anunci en el Butlletí oficial de la Província ,
durant el termini de quinze dies comptats a partir de l'endem à
de la seva publicació en el Butlletí, en compliment del que dis posa l'article 64 .1 del Decret Legislatiu 1/1990 . 11
E1 Sr . De Puig i Viladrich diu que aquest estudi de detall qu e
es porta avui a aprovació vé donat perquè part d'aquest a
edificació està inclosa dins el PERI, i aquest mateix PER I
recomanava la necessitat de definir aquest estudi de detall .
Bàsicament aquest estudi de detall pretén determinar l'alineaci ó
posterior de la façana, definir l'alçada al construïr, tenint e n
compte els pocs espais lliures que hi ha entre cada planta i
adequació a la volumetria existent, ordenació i composici ó
estètica de les façanes i determinació de l'aprofitament d e
construcció d'aquest solar .
Sotmès l'assumpte a votació és aprovat per unanimitat dels 2 4
membres presents .
5 .1 .2

APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE ANOMENAT 10 REHABILITACIO CASA DE LA NATURA . ESTRUCTURA COBERTA 11

E1 Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :
"Atès el projecte d'obra redactat pels serveis tècnics municipals, anomenat REHABILITACIO CASA DE LA NATURA . ESTRUCTURA
COBERTA, amb un pressupost general total de ONZE MILIONS NOU CENTES NORANTA-QUATRE MIL SET-CENTES VUITANTA-NOU pessete s
(11 .994 .789 pts) inicialment aprovat pel Ple Municipal, en sessi ó
del dia 21 de desembre de 1993 .

7
Atès que ha estat practicada :lta pertinent exposició públ *ffica de l
projecte sense presentar-se cap mena d'al .legació, reclamació o
recurs .

lés

Atesos els articles 93 del vigent text refós de
disposicion s
legals vigents en matèria de règim local, aprovat per Real Decre t
Legislatiu 781/1 .986, de 18 d'abril, i 219 .2 de la Lle i
Municipal i de Règim Local de Catalunya, referents al procedimen t
d'aprovació del projectes d'obres municipals .
E . Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer favo rable dels membres que composen la Comissió Municipal informativ a
d'Urbanisme, ha de proposar que pel Ple Municipal sigui adopta t
el següent
A C O R D
APROVAR DEFINITIVAMENT, amb la consideració d'obra municipal o rdinària, el projecte redactat pels serveis tècnics municipal s
anomenat REHABILITACIO CASA DE LA NATURA . ESTRUCTURA COBERTA, amb
un pressupost general total de ONZE MILIONS NOU-CENTES NORANTA QUATRE MIL SET-CENTES VUITANTA-NOU de pessetes (11 .994 .789 pts) ,
en aplicació del que preveuen els articles 67 del Reglament d e
Planejament Urbanístic i 219 .2 de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya, de 15 d'abril de 1987 . "
El Sr . De Puig i Viladrich diu que les obres es porten a term e
a càrrec del Consell Comarcal .
El Sr . Garcia i Comas diu que no tenen inconvenient en aques t
projecte, només que les obres s'estan executant i voldrie n
demanar si el que s'està executant té relació amb aques t
projecte .
E1 Sr . De Puig i Viladrich diu que les obres que s'esta n
realitzant tenen relació amb aquest projecte, l'única cosa qu e
es va consultar a través dels serveis jurídics del Consel l
Comarcal que no tenia perquè estar aprovat definitivament aques t
projecte per poder tirar endavant les obres . Es a dir, s i
l'hagués fet l'Ajuntament l'obra, sí que haurien hagut de teni r
el projecte aprovat definitivament, i haurien d'haver tingu t
consignació, però no en aquest cas .
El Sr . García i Comas diu que com ja han manifestat en d'altre s
ocasions, els agrada votar amb certa llibertat, i aleshores pode r
opinar, i si el projecte s'està executant sempre et veus força t
a prendre certes opcions . En aquest cas, pel fet que estiguin le s
obres en marxa s'abstindrien .
E1 Sr . De Puig i Viladrich amb l'ànim d'aclarir les coses diu qu e
per realitzar aquestes obres no era necessari ni tan sols fe r
l'aprovació inicial ni la definitiva, perquè era pel conveni qu e
hi ha de cessió, i amb el finançament que tenia el Consel l
Comarcal, va ser el Consell qui va adjudicar aquesta obra . Diu
això perquè en cap moment s'ha volgut fer una cosa fora de lloc .
E1 Sr . Marsal i Muntalà diu que si els ha semblat entendre b é
1' explicació del Sr . de Puig, que conté uns aspectes jurídics qu e
els deixen una mica sorpresos, sobre el fet que, per fer e l
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projecte que aprova l'Ajuntament, per portar-ho a la pràctica n o
fa falta que estigui aprovat definitivament . La veritat és que
és una interpretació que els agradaria que quedés clara juridicament/ per'no sentar precedents .
El Sr . De Puig i Viladrich diu que no ha dit això o que potse r
s'ha explicat malament . Aquest projecte el porta terme e l
Consell Comarcal, no l'Ajuntament de Manresa, amb finançament de l
Consèll Comarcal i la direcció tècnica la fa un tècnic de
1'Ajup tament de Manresa, però no el tenia d'aprovar l'Ajuntamen t
de Mànresa . I Ho diu així, tal i com se li va dir a ell, és, •a
dir, ,tes una obra feta per una altra administració amb finançamen t
exterior, basant-se en el conveni que hi ha de col .laboraci ó
entre 1'Auntament de Manresa i el Consell Comarcàl . En'4 cap
moment es'va entendre que es fes alguna cosa que no es-pogués-fe r
o que jurídicament no fos correcte .
El Srr . Marsal i Muntalà, per continuar clarificant el, tema ,
pregunta si aquestes obres tenen llicència per part de l'Ajuntament si "s'ha donat la llicència d'obra .
El, Sr . DérPuig i Viladrich diu que no perquè la direcció tècnic a
la fa l'Ajuntament de Manresa .
Sr . Marsal i Muntalà diu que qualsevol obra que es faci en un '
edifici necessita una llicència d'obres de l'Ajuntament, i
ales ores això vol dir que s'està fent sense llicència d'ó res _
unia bra,•amb un projecte que ha aprovat inicialment 1'Ajuiita ►
merft, gírè no tenia perquè fer-ho, però que tampoc ha . • estafi
aprovat inicialment ni definitivament pel Consell Comarcal . Peri
ta'nt,'des d'un punt de vista jurídic cada cop s'entén menys .
E1 Sr . De Puig i Viladrich diu que el propietari de l'edifici é s
l'Ajuntament de Manresa, i el Consell Comarcal, per Decret tl é
Presidència, va aprovar el projecte, ja que pel muntant de 1' lir a
així es podia fer, i la direcció de l'obra la segueix por~ànt .
l'Ajuntament de Manresa . Es a dir, 1°Ajuntament és propietari i•
es .fa 1'!,bra amb direcció tècnica del mateix ajuntament, i com.
q . l'obra la paga el Consell Comarcal, el Consell, amb Decret-~
d Presidència,
va aprovar aquesta obra i la seva adjudicació :
r
E1-Sr . Marsal i Muntalà diu que això ja ho ha entén, i per això ;
torna a demanar si hi ha llicència d'obres concedida per fer=la .
E1 Sr . DePuig i Viladrich diu que la direcció d'obres la pórtax i
l'Ajuntament de Manresa, la porta el Tècnic de l'Ajuntament d e
Manresa .
E1 Sr . Marsal i Muntalà pregunta si quan la direcció d'una obrat
la,.portaFel propi ajuntament no fa falta que hi hagi llicènci a
d'obres .
i
Elj Sr . De Puig i Viladrich diu que entèn que l'Ajuntament é s
propietari de l'edifici .
E1, Sr . Marsal i Muntalà expressa que aleshores 1'Ajunta14ent i
hauria de, tenir el projecte aprovat definitivament . I afeg ix que.
es referMen en l'abstenció del seu grup donada la confusió en la,

interpretació jurídica que es fa des d'Urbanisme en aquest tema .
Sotmès l'assumpte a votació, és aprovat per 12 vots afirmatiu s
(CiU) i 12 abstencions (8 GMS, 3 ENM i 1 GMP) i, per ,nt, e s
declara acordat :
14>
APROVAR DEFINITIVAMENT, amb la consideració d'obra municipal or dinària, el projecte redactat pels serveis tècnics municipal s
anomenat REHABILITACIO CASA DE LA NATURA . ESTRUCTURA COBERTA, amb
un pressupost general total de ONZE MILIONS NOU-CENTES NORANTA QUATRE MIL SET-CENTES VUITANTA-NOU de pessetes (11 .994 .789 pts) ,
en aplicació del que preveuen els articles 67 del Reglament d e
Planejament Urbanístic i 219 .2 de la Llei Municipal i de Règi m
Local de Catalunya, de 15 d'abril de 1987 . "
5 .1 .3

APROVAR DEFINITIVAMENT L'ESTUDI DE DETALL PRESENTA T
PER "OBRAS Y CONSTRUCCIONES MANRESA, S .A" PER TAL
D'ORDENAR ELS VOLUMS DE LES POSSIBLES EDIFICACIONS E N
LA PARCEL .LA DEL POLÍGON DE CAL GRAVAT, 393 .

E1 Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :
"Atès que per aquest Ajuntament, en sessió celebrada el dia 1 8
de gener de 1994, fou inicialment aprovat l'Estudi de Detal l
presentat per OBRAS Y CONSTRUCCIONES MANRESA, S .A ., amb l a
finalitat d'ordenar els volums de les possibles edificacions e n
la parcel .la del pol .lígon residencial de Cal Gravat, 393 .
Atès que, practicada la reglamentària exposició pública d e
lEstudi de Detall inicialment aprovat mitjançant anunci publica t
en el Butlletí Oficial de la Província núm . 37, del dia 12 d e
febrer de 1994, així com practicada la pertinent notificació al s
propietaris afectats, no ha estat presentada cap al .legació .
Atès el que disposa l'article 66, en relació al 64 i 65, de l
Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s'aprovà l a
refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèri a
urbanística .
Atès l'informe emès pels serveis jurídics municipals, qu e
s'adjunta al present Dictamen, proposant l'aprovació definitiv a
de l'Estudi de Detall per aquest Ple Municipal .
E1 Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer del s
membres que composen la Comissió Municipal Informativa d'Urbanis me, ha de proposar que pel Ple Municipal siguin adoptats el s
següents
A C O R D S
1' .- APROVAR DEFINITIVAMENT l'Estudi de Detall presentat pe r
Obras y Construcciones Manresa, S .A . amb la finalitat d'ordena r
els volums de les possibles edificacions en la parcel .la de l
pol .lígon residencial de Cal Gravat, 393, de conformitat amb e l
que preveu l'article 66, en relació al 64 i 65, del Decre t
Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol .
TRAMETRE UN EXEMPLAR de l'Estudi de Detall definitivamen t
aprovat i una còpia de l'expedient administratiu tramitat, a la

Comissió d'Urbanisme de Barcelona, en compliment del que dispos a
la lletra e) de l'apartat 1 de l'article 64 del Decret Legislati u
1/1990, de 12 de juliol .
3 ' .- ACORDAR LA PUBLICACIO de l'acord d'aprovació definitiva d e
l'Estudi de Detall en el Butlletí Oficial de la Província, aix í
com notificar les anteriors resolucions a aquells propietaris o
titulars de drets reals compresos en el seu àmbit 1° .
El Sr . De Puig i Viladrich diu que porten aquí l'aprovaci ó
definitiva d'un estudi de detall, que és el de la últim a
parcel .la, on hi havia problemes d'alçada per tal que no superé s
els 7 metres .
El Sr . Canongia i Gerona diu que en aquest cas es demostra qu e
rectificar és de savis, en la inicial es van equivocar i en l a
definitiva es subsana 1' error que van cometre i , per tant votara n
favorablement .
Sotmès 1°assumpte a votació, és aprovat per unanimitat dels 2 4
membres presents .
5 .1 .4

APROVAR DEFINITIVAMENT L'ESTUDI DE DETALL PRESENTA T
PER ESCASA, PER TAL DE DETERMINAR LES RASANTS DEL
CARRER BARCELONA, ENTRE CARRER STA . TERESA I CARRE R
PICA D'ESTAT S

E1 Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :
"Atès que per aquest Ajuntament, en sessió celebrada el dia 3 0
de desembre de 1993, fou inicialment aprovat l'Estudi de Detal l
presentat pel Sr . Enrique Marroquin Monedero en representaci ó
d'ESCASA, amb la finalitat de determinar les rasants del carre r
Barcelona (plaça Bages) entre carrer Santa Teresa i carrer Pic a
d'Estats .
Atès que, practicada la reglamentària exposició pública d e
l'Estudi de Detall inicialment aprovat mitjançant anunci publica t
en el Butlletí Oficial de la Província núm . , del dia 16 d e
febrer de 1994, així com practicada la pertinent notificació al s
propietaris afectats, no ha estat presentada cap al .legació .
Atès el que disposa l'article 66, en relació al 64 i 65, de l
Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s'aprovà l a
refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèri a
urbanística .
Atès l'informe emès pels serveis jurídics municipals, qu e
s'adjunta al present Dictamen, proposant l'aprovació definitiv a
de l'Estudi de Detall per aquest Ple Municipal .
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer del s
membres que composen la Comissió Municipal Informativa d'Urbanis me ® ha de proposar que pel Ple Municipal siguin adoptats el s
següents
A C O R D S

d.. 5

n':

1' .- APROVAR DEFINITIVAMENT l'Estudi de Detall presentatkpel Sr .
Enrique Marroquin Monedero era representació d'ESCASA, amb l a
finalitat de determinar les rasants del carrer Barcelona (plaç a
Bages) entre carrer Santa Teresa i carrer Pica d'Estats, d e
conformitat amb el que preveu l'article 66, en . rélió al 64 i
65, del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de

juliol .

TRAMETRE UN EXEMPLAR de 1' Estudi de Detall definitivament
aprovat i una còpia de l'expedient administratiu tramitat, a l a
Comissió d'Urbanisme de Barcelona, en compliment del que dispos a
la lletra e) de l'apartat 1 de l'article 64 del Decret Legislati u
1/1990, de 12 de juliol .
3' .- ACORDAR LA PUBLICACIO de l'acord d'aprovació definitiva d e
l'Estudi de Detall en el Butlletí Oficial de la Província, aix í
com notificar les anteriors resolucions a aquells propietaris o
titulars de drets reals compresos en el seu àmbit" .
El Sr . de Puig i Viladrich diu que es tracta d'una aprovaci ó
definitiva després d'una aprovació inicial .
E1 Sr . Perramon i Carrió expressa que en l'estudi object e
d'aprovació hi estan d'acord i e1 votaran favorablement, i deman a
si hi havia l'autorització per fer no només moviment de terre s
sino l'excavació que s'ha fet en una part d'aquell solar .
El Sr . De Puig i Viladrich diu que recorda que hi havia un a
llicència i entèn que era per fer moviment de terres, desglossa r
i fer la tanca que va ser donada abans del començament d e
l'estudi de detall . Només recorda això, no recorda cap mé s
llicència .
El Sr . Canongia i Gerona diu que el que volen saber és si Escas a
ja ha fet la cessió de la zona verda .
E1 Sr . De Puig i Viladrich diu que abans de donar-los hi l a
llicència d'obres en el moment del moviment de terres se'ls h i
condicionava a fer la cessió de la zona verda . Si volen a l a
propera comissió agafa el compromís de no donar la llicència ,
fins que no hi hagi la cessió de la zona verda .
Sotmès l'assumpte a votació és aprovat per unanimitat dels 2 4
membres presents .
5 .1 .5

DESESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIO INTRPOSAT PEL SENYO R
JUAN FCO . RODRIGO BURRIEL, EN REPRESENTACIO DE GA S
NATURAL, SDG, SA, CONTRA L'ACORD DE SUSPENSIO D E
L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES EN L'AREA DEFINIDA PEL
CARRER FRANCESC MORAGUES, EL PONT DEL CONGOST, L A
LLERA DEL RIU CARDENER I EL CARRER DE LA FONT DEL S
PANYOS

E1 Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :
Vista la instància presentada en aquest Ajuntament pel senyor Juan Francisco Rodrigo Burriel, actuant en nom
i representació de la societat "GAS NATURAL, S .D .G ., S .A .", en data de 29 de desembre de 1993 i am b
registre municipal d'entrada número 25 .941, formulant recurs de reposició contra l'acord de suspensió de
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l'atorgament de llicències de parcel•lació de terrenys, d'edificació i d'enderrocament, per un termini màxi m
d'un any comptat a partir de la publicació del pertinent anunci en el Butlletí Oficial de la Província, per ta l
d'estudiar la revisió del vigent Pla general d'ordenació urbana de Manresa, en els termes regulats a l'article 4 0
.1 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, en l'àmbit senyalat corn a núm . 12, comprensiu de l'àre a
definida pel carrer Francesc Moragues, el pont del Congost, la llera de riu Cardener i el carrer de la Font del s
Panyos, aprovada pel Ple municipal en sessió celebrada el dia 16 de novembre de 1993 i publicada en el Butllet í
oficial de la província núm . 284, del dia 27 de novembre de 1993 .
Vist l'escrit complementari presentat, en data d'l1 de febrer de 1994 i registre municipal d'entrada úm . 3094 ,
a requeriment d'aquest Ajuntament i de conformitat al que preveu l'article 32 .4 de la Llei 30/91, de 26 d e
novembre, de règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment administratiu comú ,
acompanyant còpia simple d'escritura de poders atorgada davant del Notari del Col . legi de Barcelona senyo r
Angel Martínez Sarrión, de la societat "GAS NATURAL, S .D .G ., S .A ." apoderant al senyor Juan Francisco
Rodrigo Burriel per tot un seguit d'actes entre els quals s'inclou la presentació de recúrsos davant de le s
Administracions .
Vist que el recurs de reposició es fonamenta en les consideracions següents :
a) Improcedència de la suspensió de llicències en uns terrenys amb un planejament especial definitivamen t
aprovat per l Comissió d'Urbanisme de Barcelona fa menys de dos anys .
b) Improcedència de portar a terme una suspensió de llicències amb motiu d'una revisió d'un planejaffierir quin a
revisió fou definitivament aprovada 1'11 de maig de 1989 .
c) Incórlgruènc àti en l'actuació municipal que, en tant fou portada a terme la trarnitació del Pla especial, v a
recolzar 1'orcdenació proposada per aquest i que ara és objecte de suspensió .
d) Incompliment del que preveu l'article 4 .2, in fin.e, del Decret Legislatiu núm . 1, de 2 de juhl de 1990 ,
pel qüal s'aprr`óvà la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, ja que laformulació'
de 1à revisió lel Pla general no ha assegurat la major participació dels ciutadans .
e) Es tròbava en desenvolupament el Pla especial i presentats davant de l'Administració municipal, eri data d e
21 de juny de 1993, els Estatuts i les Bases d'Actuació .
f) La manca d'executivitat del Pla especial és purament formal, consistent únicament en el dipòsit d'un a
garantia del 12 per 100 del cost total d'implantació dels serveis, sense que per part de l 1'Ajuntamerit s'hagi #
requerit en cap moment a la promotora la presentació d'aquesta garantia, resultant possible la sev a
formalització en qualsevol moment .
g) La revisió del Pla general de Manresa constitueix una revisió avançada que donaria lloc a indemnització d e
danys i perjudicis en els termes contemplats a l'article 129 .2 del Decret Legislatiu núm . 1, de 12 de juliol
de 1990 .
h) El sector ha sofert dues suspensions de llicències, a més de la derivada del Pla especial, en un termin i
inferior als ;cinc anys, infringint el que disposa l'article 42 .6 del repetit Decret Legislatiu nút . 1, de 1 2
de juliol 'de 1990 .
n•.

Vist l'informe emès pels serveis jurídics municipals en el qual es manifesta :
a) Que el recurs de reposició formulat ha confós els treballs de revisió del programa d'actuació del Pl a
genertil, dèsenvolupats en compliment de l'obligació legal continguda a l'article 74 .1 del Decret Legislati u
núm . 1, de 12 de juliol de 1990, i aprovats definitivament i de forma conjunta amb determinades i .çoncretes
modifcacions puntuals que no afectaven en aquest sector objecte de suspensió i amb una adaptació . a la Llei
de mesures d'adequació de l'ordenament urbanístic de Catalunya, per resolució de- .i 1'Honoralile Senyo r
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques dictada en data d'l l de maig de 1'989, amb els treball s
de revisió del pla general de Manresa, actualment en curs de redacció .
L
b) 'Que n~ -eSúlta procedent acceptar ni la manca de motivació en la revisió del Pla General, ni que aquest a
constitueixi ,una revisió avançada considerant que l'article 73 .1 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de' Jjuliol ,
pel qual s'aprovà la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, disposa que "els
plau generals tnunicipals es revisaran en el termini que en aquests s'assenyali . . . " i que 1' article 3 .2 d e
la normativa del Pla General d'Ordenació Urbana de Manresa disposa que "procede la rc:visión del Plan en ``
los supuestos siguietttes: a . al cutrplirse doce arzos de vigencia", dotze anys que es troben sobradarnent
trancorreguts, sense considerar les qiiestions tècniques de conveniència i oportunitat que, derivades del s
canvis generals del territori, obliguen igualment a portar a terme aquesta revisió .
c) Que per la Comissió d'Urbanisme de Barcelona, en sessió celebrada en data de 17 de juliol de 1991, fo u
aprovat l'acord següent :
"l r. Aprovar definitivament el Pla especial rLe rcforrna inferior dels terrenys entre el carrer Francesc Moragas i cl rica

Cardener i habitatges de Caixa de Manresa, promogui per Desarr•ollo Empresarial de Catalana de Gas, S .A . i trathès per
l'Ajuntament supeditant però la seva publicació al Diari ( )firinl de la Generalitat de Catalunya i conseqüent execútivitat ,
a la presentació d'un text refós, per triplicat, verijicnt pcr l'òrgan que ha atorgat l'aprovació provisional de L'c?wdien t
degudament diligenciay yue incorpori les prescripcions següents :
1 .1 . En el plànol de zanifrcació l'espai actualment qualificat d'esspai lliure privat s'erri qualificat `d'espai 11.Ijí é `de caire
públic, per tal de garantir la transparència en el sentit Llevant-Ponent davant de l'edifici industrial de Can Portabella .
1 .2 . En el mateix plànol de zonifrcació l'edifici de Can Portabella tindrà la qualificació d'equipament polivalent i n o
d'espai lliure.
1 .3 Es reconsiderarà l'ordenació de l'àmbit sud del sector evitant les façanes contínues que dificulten les visuals cap a l
congost i l'altre cantó del riu configurant l'edificació en una torre de 7000 nt z de sostre .
2n . Condicionar l'eficàcia del present acord a la presentació davant l'ajuntament, dins e1 tennau ntnxint d'un nies a
comptar des que l'Ajuntament requereixi al promotor, de la garantia del 12 % del total cost d'implantació dels serveis i
d'execució de l'obra d'wrbanització, tal coet determina d'article 17 del Reglament de desenvolupament i l'aplicació de la
Llei sobre protecció de la legalitat urbanística.
3r . Supeditar la publicació del present acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a la presentació per part
de l'Ajirntantent de la documentació acreditativa rle la formalització de l'esmentada garantia" .

d) Que, consultat l'expedient municipal, no consta que hagi estat presentat ni el text refós, per triplicat ,
incorporant les prescripcions fixades per la Comissió d'Urbanisme de Barcelona en el seu acord i que ere n
condició suspensiva de l'acord d'aprovació definitiva, ni formalitzada la garantia del 12 % del total cos t
d'implantació dels serveis i d'execució de l'obra d'urbanització, que comportava la suspensió de la publicaci ó
de l'acord d'aprovació definitiva en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, motiu pel que cal desestimar l'argument del recurrent en el sentit del caràcter purament formal de la manca d'executivitat del Pl a
especial .
e) Que, segons s'indicava en el mateix acord de suspensió de llicències, el fonament jurídic d'aquesta es trob a
en l'article 40 .1 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s'aprovà la refosa dels textos legal s
vigents a Catalunya en matèria urbanística, que disposa:
"Els òrgans competents pcr a l'aprovació inicial dels insn•nnlents de planejament genenrl, especial, parcial o dels estudi s
de detall poden acordar, anió la finalitat d'estudiar-ne la fonació o bé la reforma, la suspensió de !'atorgament de
llicències de parcel•lació de terrenys, d'edificació i d'enderrocament, en àmbits deternrinats "

f) Que el motiu de la suspensió prèvia o facultativa de llicències contemplada en 1'indicatarticle és no hipoteca r
el futur resultat de la revisió del planejament, segons ha declarat nombrosa jurisprudència del nostre Tribuna l
Suprem .
g) Que la mateixa jurisprudència ha considerat afectat per la suspensió de llicències el planejament en fase d e
desenvolupament, podent-se citar la segiient sentència :
"TITULO :
URBAMSMO. Suspettsión otorgamiento . Lieeneias . Afeetación planes en tramitación .
REFERENCIA :
91 CA1080
FECIIA :
29/10/9 1
ORGANISMO EMIS'OR .
TS
POIVENTE :
García-Ramos lturralde .
NORMATIVA :
LS Art2 7
TEXTO
Conto esta Sala recordó en S . 12-6-91, la suspensión de licencias inciríe tnmbién sobre los insninnentos urbanísticos d e
inferior Tango, cuya n'amitaciólt queda ert suspenso dta'ante la riel superior a fra de evitar la fi•ustraciólt de las finalidades
de este plnneamiento superior si durante la tramitación del misnio llega a aprobarse un Plarr incompatible con aquél ;
doctrina la acabada de indicar que impedía en el caso enjrticiado la trcrndtrrción riel Plart discntido una vez aprobadas
inicialnlente las Nonnas Subsddiarias a las que antes se ha ltecho referertcia " .

h) Que els objectius i finalitats del Pla especial (ordenació d'una àrea de sòl urbà consolidada per l'edificació
industrial en el moment de redacció del Pla general vigent l'any 1981, pel seu destí a edificació residencial )
i els objectius i finalitats dels treballs de revisió del Pla general (reconsideració de l'ordenació urbanístic a
de la totalitat del municipi) són total ï absolutament diferents, com ho són els seus plantejament i pode n
arribar a ser-ho les seves conclusions, no es pot acceptar l'argument de recurrent en el sentit d'existènci a
d'incongruència en l'actuació municipal .
i) Que la manca de resolució per part de l'Administració municipal dels Estatuts i de les Bases d'Actuaci ó
presentades és conseqiiència de la manca de vigència del Pla especial, i per tant dels polígons definits e n
aquest, que ha quedat anteriorment comentada .
j) Que pel Ple municipal, en sessió celebrada el dia 15 de febrer de 1994, fou adoptada resolució denegant
l'aprovació inicial dels Estatuts i de les Bases d'Actuació de la Junta de Compensació "El Cardener" pel s
motius indicats a l'anterior apartat .
k) Que no és cert l'argument formulat pel recurrent en el sentit de que l'àrea objecte de suspensió de llicèncie s
hagi estat objecte d'altres suspensions anteriors, amb menys de cinc anys d'anterioritat, doncs, segons h a
quedat també exposat, l'Ajuntament de Manresa no va portar a terme cap mena de revisió del Pla genera l
que comportés aquest efecte, sinó tant sols una revisió del programa d'actuació que no va comportar l a
suspensió de llicències pretesa pel recurrent, no existint doncs la suposa infracció del que disposa l'articl e
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42 .6 del Decret Legislatiu núm . 1, de 12 du juliol de 1990, pel qual s'aprovà la refosa dels textos legal s
vigents a Catalunya en matèria urbanística al . legada pel recurrent .
1) Que resulta totalment incomprensible l'argumentació del recurrent referent a que la formulació de la revisi ó
del Pla general no ha assegurat la major participació dels ciutadans quan, a més de les reglamentàrie s
publicacions i exposicions, s'han portat a terme seminaris preparatoris amb intervenció de totes les entitat s
ciutadanes interessades, ha estat objecte de debat obert i continuat en els medis locals de comunicació, s'ha n
realitzat exposicions públiques en la seu territorial del Col•legi d'Arquitectes i de la Federació d'Associacion s
de Veïns, han estat editats i profusament repartits diferents fulletons informatius, . . ., etc .
Vist que l'informe en qüestió finalitza proposant, pels motius de fet i de dret exposats, que pel Ple municipa l
es procedeixi a la denegació del recurs de reposició interposat pel senyor Juan Francisco Rodrigo Burriel ,
actuant en nom i representació de la societat "GAS NATURAL, S .D .G ., S .A .", en data de 29 de desembre
de 1993 i amb registre municipal d'entrada número 25 .941, contra l'acord de suspensió de l'atorgament d e
llicències de parcel•lació de terrenys, d'edificació i d'enderrocament, per un termini màxim d'un any compta t
a partir de la publicació del pertinent anunci en el Butlletí Oficial de la Província, per tal d'estudiar la revisi ó
del vigent Pla general d'ordenació urbana de Manresa, en els termes regulats a l'article 40 .1 del Decret
Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, en l'àmbit senyalat com a núm . 12, comprensiu de l'àrea definida pel carrer
Francesc Moragues, el pont del Congost, la llera de riu Cardener i el carrer de la Font dels Panyos, aprovada
pel Ple municipal en sessió celebrada el dia 16 de novembre de 1993 i publicada en el Butlletí oficial de la
província núm . 284, del dia 27 de novembre de 1993 .
El Regidor delegat d'urbanisme, de conformitat amb el parer dels membres que composen la Comissió municipa l
informativa d'urbanisme, ha de proposar al Ple municipal l'adopció dels següent s
ACORD S
DESESTIMAR, pels motius de fet i de dret que han quedat exposats a la part dispositiva del present dictamen ,
el recurs de reposició interposat pel senyor Juan Francisco Rodrigo Burriel, actuant en nom i representació
de la societat "GAS NATURAL, S .D .G ., S .A .", en data de 29 de desembre de 1993 i amb registre municipa l
d'entrada número 25 .941, contra l'acord de suspensió de l'atorgament de llicències de parcel•lació de terrenys ,
d'edificació i d'enderrocament, per un tennïni màxim d'un any comptat a partir de la publicació del pertinen t
anunci en el Butlletí Oficial de la Província, per tal d'estudiar la revisió del vigent Pla general d'ordenaci ó
urbana de Manresa, en els termes regulats a l'article 40 .1 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, e n
l'àmbit senyalat com a núm . 12, comprensiu de l'àrea definida pel carrer Francesc Moragues, el pont de l
Congost, la llera de riu Cardener i el carrer de la Font dels Panyos, aprovada pel Ple municipal en sessi ó
celebrada el dia 16 de novembre de 1993 i publicada en el Butlletí oficial de la província núm . 284, del dia 2 7
de novembre de 1993 .

El Sr . De Puig i Viladrich diu que es va plantejar amb motiu d e
la revisió de del Pla General, una suspensió de llicències e n
l'espai que ve definit al dictamen ® i aleshores els propietari s
van presentar un recurs pel qual no consideraven adient aquest a
suspensió, però des d'un punt de vista jurídic i davant el tem a
de la revisió del Pla creuen que és bo mantenír la suspensió .
Sotmès l'assumpte a votació, és aprovat per unanimitat dels 2 4
membres presents, i per tant, amb el quòrum que determin a
l'article 47 .3 .i) de la Llei 7/1985, i art . 112 .3 .k) de la Lle i
8/1987 .
5 .1 .6 .

ESTIMAR AL .LEGACIONS I APROVACIO PROVISIONAL DE L
PLA ESPECIAL DELIMITAT PELS CARRERS VILADORDIS ,
VALLES I CRA . PONT DE VILOMARA . B°CASES BARATE S
SAGRADA FAMILIA BB

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :

"Atès que per aquest Ajuntament, en sessió municipal plèpàri a
celebrada el dia 29 d'octubre de 1993 fou adoptat acord aprovan t
inicialment l'anomenat PLA ESPECIAL DE L'ILLA FORMADA PEL S
CARRERS VALLES, VILADORDIS, I CRTA . PONT DE VILOMARA;- "CASES
BARATES DE LA SAGRADA FAMILIA "
Atès que, practicada la pertinent exposició pública mitjançant
anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província núm . 288 ,
del dia 2 de desembre de 1993, i en els diaris "Avui" i "Regió-7 "
dels dies 12 i 8 de gener de 1994, respectivament, així com en e l
tauler d'anuncis municipal, havent-se presentat les següent s
al .legacions :
- Pere Llorenç Martínez Torrada (21-1-94 )
- Lluis Rodie i Roig (3-3-93 )
Atès el que disposa l'article 60 .4 del Decret Legislatiu 1/1990 ,
de 12 de juliol .
Vist l'informe emès pels serveis jurídics municipals proposant
l'aprovació provisional del Pla Especial .
Vist l'informe tècnic emès en relació a les al .legacion s
presentades i on es proposa l'estimació d'ambdues :
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer del s
membres que composen la Comissió Municipal Informativa d'Urbanis me, ha de proposar que pel Ple Municipal siguin adoptats el s
següents
A C O R D S
1r .- ESTIMAR LES AL .LEGACIONS presentades pels Srs . Lluís Rodie
i Roig i Pere Llorenç Martínez Torrado .
2n .- APROVAR PROVISIONALMENT de conformitat al que dispos a
l'article 64 .4, del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol ,
l'anomenat PLA ESPECIAL DELIMITAT PELS CARRERS VILADORDIS, VALLÈS
I CRTA . PONT DE VILOMARA . "CASES BARATES SAGRADA FAMILIA", un co p
introduïdes les modificacions originades per l'estimació de le s
al .legacions presentades i que consisteix en :
- Introduir un apartat indicatiu en el que la tanca de la finc a
propietat del Sr . Lluis Rodie, es realitzarà a partir del dissen y
expressat del Pla Especial, però amb la incorporació d'element s
vegetals o similar, fins a l'alçada necessària per tal d'impedi r
el fàcil accés a la finca privada des de la via pública .
- Incorporar el següent nou redactat de l'art . 9 -obertures- punt
segon : . . . "en la façana resultant al carrer Viladordis, per l a
nova definició del jardí, les obertures i accessos als garatges ,
es situaran de manera centrada a les parcel .les amb un gual d e
dimensions no superior a 3 m ., tal i com s'assenyala a l a
documentació gràfica . "
3r .- SOL .LICITAR de l'Honorable Senyor Conseller de Polític a
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Cataluny a
l'aprovació definitiva del Pla Especial provisionalment aprova t
en 1°acord anterior ."

E1 Sr . de Puig i Viladrich diu que durant el període d'exposïcï ó
pública va entrar un al .legació dins de termini, la del Sr . Lluí s
Rodié, i una altra fora de termini, encara que en principi va se r
acceptada per considerar que no perjudicava, sino que beneficiav a
el que era el Pla Especial .
El Sr . Canongia i Gerona diu que no tenen inconvenient en vota r
favorablement aquest dictamen, tot i que els agradaria que e s
canviés el nom, ja que aixà de "cases barates de la Sgda .
Família" sona força malament a les orelles, i ja ho van dir a l a
comissió . Però, el que sí que volien fer notar al regido r
d'urbanisme és que ara s'està estimant una al .legació presentad a
a una aprovació inicial, i vol dir que per alguna cosa serveixe n
els tràmits de les aprovacions inicials i provisionals, i que e l
que no es pot fer és iniciar obres sense tenir les aprovacion s
definitives fetes .
E1 Sr . De Puig i Viladrich diu que està d'acord amb el Sr .
Canongia i no li nega que les coses s°hagin d'aprovar, però tamb é
sabrà que hi ha gent que eren propietaris particulars, i en e l
cas d'abans era un edifici propietat de l'Ajuntament i tampo c
podien fer-hi al .legacions, tot i que no li nega la raó al Sr .
Canongia en el sentit que les coses s'han de fer ben fetes .
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 2 4
membres presents ï, per tant, amb el quòrum que determina l'art .
47 .3 .i) de la Llei 7/1985 i art . 112 .3 .k) de la Llei 8/1987 .
A petició del Sr . De Puig i Viladrich, el President disposa l a
lectura i debat conjunt dels dictamens 5 .1 .7 i 5 .1 .8 de l'ordre
del dia .
5 .1 .7

RECONEIXEMENT DE CREDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR D E
DIVERSOS CREDITORS I PER UN IMPORT TOTAL D E
1 .955 .073 PTES .

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :
"Atès que s'han devengat obligacions a càrrec d'aquest Ajuntamen t
que per diverses causes no han estat reconegudes ni liquidades .
En conseqüència d'això, el President de la Comissió d'Urbanism e
que subscriu, proposa al Ple l'adopció del següent :
A C O RD
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 l a
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 qu e
a continuació es relaciona pel deute acreditat i informat pe l
responsable del servei .
ORGANISME,
ENTI TAT O INDUSTRIAL

CONCEPTE

IMPORT

INTECASA
Cra . Pont Viloma-

Assajos de diver ses obres a la

251 .563

X6 2
ra,16 2
Manres a
Cif . A0852745 9

via públic a

Mariano
Padr ó
Val l
C .Tres Roures, 3 .
Manres a
Nif .39 .205 .421-N

Material per reparació marcado r
de gas a l'escorxador

TOT RADIO
Carme Herran Arc e
St . LLorenç d e
Brindis,32 . Manres a
Nif . 39 .330 .186-W

Reparar
emisora
base Standar d

6 .04 8

JORGE
SALGUERO
TOBA
C . Madrid, 17 .
Manres a
Nif .39 .333 .089- F

Pintar nínxols al
cementir i

16 .10 0

JORGE
SALGUERO
TOBA
C . Madrid, 17 .
Manres a
Nif .39 .333 .089- F

Pintar nínxols al
cementir i

11 .27 0

JORGE
SALGUERO
TOBA
C . Madrid, 17 .
Manres a
Nif .39 .333 .089- E

Pintar nínxols al
cementir i

10 .46 5

JORGE
SALGUERO
TOBA
C . Madrid, 17 .
Manres a
Nif .39 .333 .089-F

Pintar nínxols al
cementir i

12 .07 5

JORGE
SALGUERO
TOBA
C . Madrid, 17 .
Manres a
Nif .39 .333 .089-F

Pintar nínxols al
cementiri

15 .29 5

SIMERSA
BAGES ,
S .C . P
C . Nou, 26 .
Manres a
Nif . G-5956772 7

Manteniment fotocopiadora

21 .92 6

SIMERSA
BAGES ,
S .C . P
C . Nou, 26 .
Manres a
Nif . G-59567727

Manteniment fotocopiadora

6 .85 1
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SIMERSA
BAGES,
S .C .P
C . Nou, 26 .
Manres a
Nif . G-5956772 7
BAGES,
SIMERSA
S .C .P
C . Nou, 26 .
Manres a
Nif . G-5956772 7

Manteniment fotocopiadora

34 .83 4

Manteniment fotocopiadora

53 .07 8

SIMERSA
BAGES,
S .C .P
C . Nou, 26 .
Manres a
Nif . G-5956772 7

Manteniment fotocopiadora

19 .51 4

CALCULADORES PONS,S .A .
Puigterrà de Da lt, 8
Manres a
Nif .A-5953619 3

Manteniment fotocopiador a

9 .88 7

CALCULADORES PONS,S .A .
Puigterrà de Da lt, 8
Manres a
Nif .A-5953619 3

Manteniment fotocopiadora

6 .22 3

CALCULADORES PONS,S .A .
Puigterrà de Da lt, 8
Manres a
Nif .A-5953619 3

Manteniment fotocopiadora

15 .69 6

CALCULADORES PONS,S .A
Puigterrà de Da lt, 8
Manres a
Nif .A-5953619 3

Manteniment fotocopiador a

19 .38 1

CALCULADORES PONS,S .A .
Puigterrà de Da lt, 8
Manres a
Nif .A-5953619 3

Manteniment fotocopiadora

31 .43 9

CALCULADORES PONS,S .A .

Manteniment fotocopiadora

20 .74 7

I+MF~~.
_

Puigterrà de Da 1t,8
Manresa
Nif .A-59536193

1

N

CALCULADORES PONS,S .A .
Puigterrà de Dalt, 8
Manres a
Nif .A-59536193

Manteniment foto copiadora

10 .35 0

CALCULADORES PON S,S .A .
Puigterrà de Dalt, 8
Manres a
Nif .A-5953619 3

Manteniment foto copiadora

22 .354

CALCULADORES PON S,S .A .
Puigterrà de Dalt, 8
Manres a
Nif .A-5953619 3

Manteniment fotocopiadora

16 .42 8

PETROCA T
cra . C-1410 .pk .2 .10 0
Manres a
Nif .A5841577 9

Consum gasolina

167 .47 5

PETROCAT
cra . C-1410 .pk .2 .10 0
Manres a
Nif .A5841577 9

Consum gasolina

179 .51 9

PETROCAT
cra . C-1410 .pk .2 .10 0
Manres a
Nif .A5841577 9

Consum gasolina

517

PETROCAT
cra . C-1410 .pk .2 .10 0
Manres a
Nif .A5841577 9

Consum gasolina

157 .91 1
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PETROCAT
cra . C-1410 .pk .2 .10 0
Manres a
Nif .A5841577 9

Consum gasolina

129 .75 7

PETROCAT
cra . C-1410 .pk .2 .10 0
Manres a
Nif .A5841577 9

Consum gasolina

40 .40 8

PETROCAT
cra . C-1410 .pk .2 .10 0
Manres a
Nif .A5841577 9

Consum gasolina

41 .93 3

Consum gasolina

19 .34 0

PETROBAGES, S .A .
Cra . Vic, 16 3
Manres a
Cif .A .5880764 5

Consum gasolina

93 .53 8

PETROBAGES,S .A .
Cra . Vic, 16 3
Manres a
Cif .A-5880764 5

Consum gasolina

9 .27 7

EDITORIAL
PRA XIS,S . A
Via Laietana,3 0
Barcelon a
Nif . A-0813238 3

Apèndix urbanisti c

12 .08 2

EDITORIAL
PRA XIS,S . A
Via Laietana,3 0
Barcelon a
Nif . A-0813238 3

Subscripció
Expropiació forços a

18 .70 0

MUDANCES I
TRANSPORTS ARTUR,S .L .
c . Pau Claris,7 .
Manresa .
B5864 277 8

Traslladar mobiliari al magatzem
municipa l

70 .00 0

FUNDACIO EMI
P . Pere III, 96 ,
ir
Manres a
Cif .G08623209

Curset autocad

260 .000

COMAUSE, S .A .
Cra . de Vic, 22 5
Manres a
Nif . A-588849 8

CONSTRUCCIONS
VIDAL, S .A .
C . Cervantes, 12 .
Manres a
Cif . 08591075

col .locació bas tides al Casin o

138 .43 2

.
T O T A L

1 .955 .073 ptes .

------------------------------------------------------------------------- -

5 .1 .8

RECONEIXEMENT DE CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR D E
DIVERSOS CREDITORS I PER UN IMPORT TOTAL D E
9 .783 .827 PTES .

E1 Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :
"Atès que s'han devengat obligacions a càrrec d'aquest Ajuntamen t
que per diverses causes no han estat reconegudes ni liquidades .
En conseqüència d'això, el President de la Comissió d'Urbanism e
que subscriu, proposa al Ple l'adopció del següent :
A C O RD
Reconèixer a l'emparament d'allà que disposa l'article 23 .1 e )
del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, 144 de l a
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 qu e
a continuació es relaciona pel deute acreditat i informat pe l
responsable del servei .
ORGANISME, ENTITAT O INDUSTRIA L

CONCEPTE

IMPORT

SELMAR, S .A .
C . Vinya,2 2
Barcelon a
Cif . A0825508 5

Neteja Pare Algué

198 .44 4

SELMAR, S .A .
C . Vinya,2 2
Barcelon a
Cif . A0825508 5

Neteja Pare Algué

198 .444

SELMAR, S .A .
C . Vinya,2 2
Barcelon a
Cif . A0825508 5

Neteja Pare Algué

198 .44 4

SELMAR, S .A .
C . Vinya,2 2
Barcelon a
Cif . A0825508 5

Neteja Pare Algué

177 .72 5

CENTRE JARDINERIA
LLAVIPLA,S .L
Cra . de Vic .

Segar gespa camp
futbol
Congost
mes de maig-juny

510 .04 0

Manresa .
Nif .B-0870478 5
CENTRE JARDINERIA
LLAVIPLA,S .L .
Cra de Vic .
Manres a
Nif . B-08704785

Segar gespa camp
futbol
Congost
mes de julio l

255 .02 0

DEYSE, S .L .
C . Lleida, 1-5
Manres a
B-08383085

Neteja
tor i

Conserva-

458 .43 6

DEYSE, S .L .
C . Lleida, 1- 5
Manres a
B-08383085

Neteja 4rt grup
dependencies mu nicipals mes d e
juliol 9 2

800 .39 4

DEYSE, S .L .
C . Lleida, 1- 5
Manres a
B-08383085

Neteja
centre
civic Joan Amade s

272 .22 0

DEYSE, S .L .
C . Lleida, 1- 5
Manres a
B-08383085

Neteja polisportiu E1 Pujole t

222 .97 2

DEYSE, S .L .
C . Lleida, 1- 5
Manres a
B-08383085

Neteja Conservatori de músic a

358 .43 7

DEYSE, S .L .
C . Lleida, 1- 5
Manres a
B-08383085

Neteja Conservatori de Músic a

358 .43 5

DEYSE, S .L .
C . Lleida, 1- 5
Manres a
B-08383085

Neteja Conservatori de Músic a

358 .43 5

DEYSE, S .L .
C . Lleida, 1- 5
Manres a
B-08383085

Neteja Conservatori de Músic a

358 .43 5

DEYSE, S .L .
C . Lleida, 1- 5
Manres a
B-08383085

Neteja Conservatori de Músic a

358 .43 5

DEYSE, S .L .
C . Lleida, 1- 5
Manresa
B-0838308 5

Neteja Conservatori de Música

358 .43 7

DEYSE, S .L .
C . Lleida, 1- 5
Manres a
B-0838308 5

Neteja Conservatori de Músic a

358 .43 5

DEYSE, S .L .
C . Lleida, 1-5
Manres a
B-0838308 5

Neteja dependencies Guardia Urbana . La Florinda

244 .04 0

DEYSE, S .L .
C . Lleida, 1-5
Manres a
B-0838308 5

Neteja edifici La
Florinda

244 .04 0

EMCOFA,S .A .
C . Isidre Vilaró,18
CALAF
Cif . A-0855213 5

Treballs restauració
façane s
Ajuntament .
REforç coberta .

2 .687 .65 1

EMCOFA,S .A .
C . Isidre Vilaró,18
CALAF
Cif . A-0855213 5

Treballs reforma
nova obertur a
despatx entreso l
carrer Bisbe .

402 .91 0

EMCOFA,S .A .
C . Isidre Vilaró,1 8
CALA F
Cif . A-08552135

Treballs enderroc
dels antics sani taris .

269 .76 9

EMCOFA,S .A .
C.
Isidre Vila ró,18
CALAF
Cif . A-08552135

Treballs connexi ó
claveguera
casa
Consistorial a l a
Baixada dels Ju eus .

134 .22 9

------------ T O T A L

9 .783 .82 7

E1 Sr . De Puig i Viladrich diu que entre tots dos dictamens hi h a
una diferència, bàsicament en el contingut de les seves partides ,
malgrat que tots dos són reconeixements de crèdit . Pel que fa a l
dictamen 5 .1 .8 són temes que ja estaven posats i que tenie n
partides definides i que es van tenir en compte en l'aprovaci ó
del pressupost de l'any 1994, i que és l'import més gran de tot s
dos dictamens, és el de 8 milions de pessetes . El dictamen 5 .1 . 7
en canvi puja 1 milió de pessetes, i són temes de final d'any, d e
tancament de pressupost dels mesos de novembre i desembre i, qu e
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quan es van entrar les factures ja estava fet el tancament d
1°any ° a excepció d'un pare]l de factures que hi ha al final
Tant en un dictamen com en l'altre hi ha l'informe favorabl
d'intervenció perquè hi ha disposició pressupostària per fe
front a les despeses .

e
.
e
r

E1 Sr . Balet i Oller diu que això ja li causa pena, i el fe t
d'anar veient que surten factures cada vegada, i ja no parla d e
la quantia d'aquests dos dictamens, però que surtin factures d e
l'any 1990, 1991, 1992, encara que alguna de 1993, això no t é
explicació . Recorda que l'any 1983 es queixaven els proveïdor s
que no se°ls pagaven les factures, i ell ho intentà esbrinar i s e
li va dir que no hi havien factures per aprovar, però en canv i
n'anaven sortint, i això va ser el 2 de setembre del 1983, el 1 6
de setembre hi va tornar, el 23 de setembre i va tornar, el 30 v a
dir que ja n'hi havia prou i que sortissin totes les facture s
d'una vegada, i el 9 de desembre de 1983 va sortir un paquet d e
267 factures per valor de 24 milions de pessetes . I deien que n o
en quedaven ni per presentar ni per aprovar . Però al final va n
sortir totes les factures, i ara actualment torna a passar e l
mateix . Demana al Sr . Secretari que, expressament, consti en act a
que demana que es faci una revisió de tots els calaixos, i qu e
surtin totes, i si no hi ha prou diners per pagar-les, almenys s e
sabrà la situació en què es troba l'Ajuntament, perquè el que n o
pot ser és que surtin factures entrades l'any 1990 i el 1991 . Pe r
tant, que surtin totes les factures, doncs no vol veure'n cap mé s
i si aquesta revisió de calaixos no es fa, demanarà responsabili tats per negligència, però això no pot ser . En total, són 6 0
factures endarrerides, de les quals 18 són d'aquest any . Això l i
causa vergonya, i per tant, demana que es buïdin els calaixos ,
com ja va demanar-ho l'any 1983, i aleshores en van sortir 267 ,
que ja està bé la broma .
E1 Sr . Perramon i Carrió diu que determinades factures qu e
apareixen en aquestes relacions seria desitjable que no h i
fossin, però en tot cas corresponen a últims mesos de l'an y
passat en què no hi havia consignació, ara bé sí que els sorprè n
que hi hagi factures de tant temps enrera, i això sí que s°hauri a
d'evitar de totes, totes .
El Sr . Valls i Riera diu que el GMS s'abstindrà perquè, a par t
del fet que és un reconeixement. de crèdit de 12 milions de
pessetes, aproximadament, estan parlant d'una factura de fa 4
anys, que per cert està en un estat lamentable, i d'un seguit d e
factures de l'any 1991, i de les quals, tot s'ha de dir, s'ha n
entrat el gener de 1994 . De totes maneres s'està parlant d e
moltes factures de l'any 1991, 1992, 1993 de l'any 1994, i 1 d e
l'any 1990 . Pregunta al Sr . Sala si hi són totes, i si no hi só n
totes, li agraïria que a la propera Comissió d'Hisenda e s
poguessin presentar, si més no, fer una revisió, doncs l a
inquietud del Sr . Balet en aquest sentit és absolutament raonada .
Pensa que factures de l'any 1990, encara que sigui una, i forç a
de 1991, li fa la impressió que és de difícil justificacióo I
voldria recordar que els reconeixements de crèdit volen di r
factures en les quals no hi havia consignació o no hi havi a
autorització .
E1 Sr . Sala i Rovira diu que no s°ha dit res de nou, en tant en

quan tot el que s'ha presentat en aquests dictamens, en uh ,80% e s
va comentar i discutir quan es va aprovar el pressupost ;dè l'any
1994 . No sap si recordaran els regidors, que hi ha une s. artide s
específiques en el pressupost de l'any 1994 per pagar'-facture s
d'exercicis anteriors, i més concretament, reconeixements d e
crèdit d'exercicis anteriors, i això si no recorda malamen t
pujava entre 10 i 11 milions de pessetes . Lògicament aqueste s
partides que consten en el pressupost i que varen aprovar ,
estaven pendents, per a poder-se executar, de que aqueste s
factures passessin pel Ple per la via del reconeixement d e
crèdit . I això es fa perquè hi ha partida pressupostària per fe r
front al pagament d'aquestes quantitats . Es cert que hi ha a l
voltant del 1 .900 .000 pessetes, que són altres factures puntuals ,
un rosari de factures petites, conseqüència de l'endarreriment e n
1'entrega de documentació a 1°Ajuntament, a finals d'exercici .
Però aquest és un tema que ja tothom sap, per experiència, que ha
passat cada any, i que continuarà passant en els proper s
exercicis, perquè tot i les recomanacions que es fan al s
proveïdors a finals d'any, malauradament les factures no arribe n
amb la promptitud que tothom desitjaria . I passa que molte s
d'aquestes factures arriben a mitjans de gener de 1994, i passe n
automàticament a reconeixements de crèdit, hi hagués o no h i
hagués consignació en el pressupost de 1993 . En alguns casos ,
aquestes factures també passarien a reconeixements de crèdit, pe r
manca de consignació pressupostària, però en d'altres casos ,
haguessin pogut estar carregades a l'exercici 1993 perquè h i
havia consignació pressupostària, la qual, per altra banda ,
passarà a compensació de dèficit, ja que no ha estat exhaurida .
Això pel que fa a aquests reconeixements de crèdit i per recorda r
que ja era un tema discutit, i que aquesta recomanació del Sr .
Balet ja la havien tingut en compte el mes de desembre, quan va n
portar a aprovació el pressupost . Pel que fa a la possibilitat
que hi hagi més factures pendents de reconeixement de crèdit, di u
que n'hi ha una que li consti en aquests moments, i no ha esta t
incorporada en aquests reconeixements de crèdit d'avui perquè n o
té partida pressupostària, i aleshores, en el primer canvi d e
partides que hi hagi s'ha de crear la partida pressupostària, a
fi i efecte de poder passar el reconeixement de crèdit per poder lo aprovar . Es cert que no té constància que hi hagi més facture s
endarrerides de temes puntuals, i això no priva que en un momen t
determinat en pugui aparèixer alguna més . Perquè malgrat e s
donin les ordres oportunes als Caps de Servei, pot passar que e n
surti alguna, i el que com tothom es pot imaginar, no és voluntat
d'aquesta Corporació tenir endarrerides factures que en el seu
conjunt poden pujar 10 o 12 milions de pessetes . I s'ha de teni r
en compte també la relació d'aquests milions, amb el pressupos t
de 4 .500 milions, perquè de vegades s'utilitzen unes expression s
absolutament fora de lloc, donant una importància molt gran a
temes que dins el conjunt general de l'Ajuntament té el seu jus t
terme, tot i reconèixer que per als proveïdors afectats són mol t
importants . Però vol que consti que la voluntat de l'equip d e
govern és que no quedi cap factura a cap calaix de la casa . I s i
en surt alguna més, no es posaran pas vermells, i la passaran pe l
Ple i se'ls podrà continuar renyant pel fet que encara en qued i
alguna .
El Sr . Balet i Oller expressa que tot el raonament que acaba d e
fer el regidor d'Hisenda diu que és exactament el que li van dir

el 16 de setembre de l'any 1983, és a dir, que no quedaven mé s
factures, i en canvi encara en van sortir 267, per import de 2 4
milions de pessetes . No es tracta ara de si en queda una o no, e s
tracta de que es revisin tots els calaixos de tots els departaments . I és clar que s'han de pagar les factures, perquè el s
proveïdors no en tenen cap culpa .
Sotmesos a votació conjunta els dictamens 5 .1 .7 i 5 .1 .8 só n
aprovats per 12 vots afirmatius (CiU) i 12 abstencions (8 GMS, 3
ENM i 1 GMP) .
AREA D'INTERIO R
REGIDORIA-DELEGADA D'HISEND A
REVISIO DEL PREU UNITARI PER KM . DE SERVEI PUBLI C
DE TRANSPORT URBÀ DE VIATGERS PER A 1993 A CONSE QÜÈNCIA DEL PREU DEL CARBURANT I APROVAR L A
LIQUIDACIO DE LA SUBVENCIO AL SERVEI CORRESPONEN T
A L'EXERCICI DE 199 3
E1 Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :
"Vista la memòria de 1' exercici 1993, presentada pel Sr . FRANCES C
SAGALÉS i SALA, en representció de la societat mercantil EMPRES A
CASTELLÀ, S .A ., concessionària del servei públic de transport s
urbans de viatgers, i la sol .licitud de liquidació definitiva d e
la subvenció del servei corresponent a l'exercici de 1993 .
Vistos els informes tècnics i la proposta de liquidació de l a
subvenció formulats pel Cap del Servei d'Administració d'Hisenda .
El President de la Comissió d'Hisenda i Règim Interior té l'hono r
de proposar al Ple de la Corporació Municipal l'adopció del s
següents
A C O R D S
Primer .- Revisar el preu unitari per Km . de servei públic d e
transport urbà de viatgers, aprovat pel Ple de la Corporaci ó
Municipal del dia 16 de febrer de 1992, com a conseqüència de le s
variacions en el preu del carburant, i aprovar el preu unitari/Km . de servei (P) per l'exercici de 1993, de QUATRE-CENTE S
VINT-I-QUATRE AMB NORANTA-UNA PESSETES (424,91) .
Segon .- Aprovar la liquidació de la subvenció al servei correspo nent a l'exercici 1993, de conformitat amb l'Annex Únic a l
present dictamen, de la que en resulta un import a satisfer a l a
societat EMPRESA CASTELLÀ, S .A . de SET-CENTES QUARANTA-SET MI L
SEIXANTA-UNA PESSETES (747 .061,--) "
E1 Sr . Sala i Rovira diu que es tracta d'actualitzar per un a
banda el preu per Km . i per altra banda, deixar regularitzada l a
subvenció de l'exercici de 1993, i que és deguda a que des d e
l'inici de l'exercici en el preu promig que hi va haver d e
carburant hi ha hagut una diferència de 2'44 ptes . que multipl i cada pels coeficients correctors i pel quilometratge, dón a
aquesta xifra de 747 .061 ptes . a incloure, que pràcticamen t
quadraria amb les 746 .497, que seria la xifra exacta de correc-

ció . I en el primer apartat de l'acord es tracta d'actualitzar e l
preu per km . que inclou la pat t fixa i variable que s'ha produï t
durant l'any 1993, i que el conjunt de les dues dóna aquest valo r
per km . 424,91 que passa a formar part de l'element d'aques t
dictamen a fi i efecte d'actualitzar els barems que seran els qu e
serviran de base o de punt d'inici pel càlcul de 1' exercici 1994 .
Sotmès l'assumpte a votació, és aprovat per 16 vots afirmatiu s
(12 CiU, 3 ENM i 1 GMP) i 8 abstencions (GMS) .
6 .1 .2 .

REVISIO DEL PREU UNITARI PER KM . DE SERVEI PUBLI C
DE TRANSPORT URBA DE VIATGERS PER A 199 4

E1 Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :
"Vist l'escrit presentat pel Sr . FRANCESC SAGALÉS i SALA, e n
representació de la Societat EMPRESA CASTELLÀ, S .A . concessionària del servei públic de transport urbà de viatgers de l a
ciutat, sol .licitant la revisió del preu unitari per km . de
servei per a l'exercici 1994 .
Vista la proposta de revisió del preu unitari/km . de serve i
formulada pel Cap del Servei d'Administració d'Hisenda .
E1 President de la Comissió d'Hisenda i Règim Interior té l'hono r
de proposar al Ple de la Corporació l'adopció del següen t
A C O R D
Aprovar la revisió del preu unitari per Km . de servei públic d e
transport urbà de viatgers, resultant d'aplicar un coeficien t
teòric de revisió kt, igual a 1,03433 . El préu unitari/km . de
servei (P) es deduirà de les retribucions fixa i variabl e
següents, en funció del dimensionat total de Kms . de l'exercici .
Retribució fixe (R), de DISSET MILIONS NOU-CENTES MIL TRES-CENTE S
SETANTA-NOU PESSETES (17 .900 .379,- )
Retribució variable (r) de TRES-CENTES NORANTA -AMB VINT-I-NO U
PTA/kM . DE SERVEI (390,029 PTA/Km . )
Les esmentades retribucions seran d'aplicació amb efectes des de l
primer de -gener de 1994 . "
Durant el coneixement d'aquest punt la Sra . Vidal i Vintr ó
s'incorpora a la sessió .
El Sr . Sala i Rovira diu que en aquest cas es troben am b
l'aplicació dels barems de cara al transport urbà per a l'exerci ci de 1994 . De l'estimació que es fa dels increments a aplicar d e
la fórmula polinòmica en surt un increment promig, del 3'433% ,
que aplicat a la retribució fixa i a la retribució variable qu e
es té com a punt de partida, dóna aquest 17 .900 .000 pessetes i
escaig, de part fixa, i les 390,029 ptes . km ., de part variable ,
a aplicar a partir de 1'1 de gener de 1994 .
E1 Sr . Marsal i Muntalà expressa que el tema en sí, és un càlcul

tècnic d'aplicació de les fórmules que hi ha, però voldrien fe r
pal .lesa la preocupació del seu grup, i d'aquí ve l'abstenció e n
el dictamen anterior i la d'aquest mateix en el seu moment ,
perquè s'està produint un fet força alarmant, i és que el nombr e
de viatgers entre l'any 1992 i el 1993 ha baixat quasi un 10% ,
doncs 1°any 1992 hi va haver 1 .513 .923 viatgers i l'any 1993 h i
ha hagut 1 .427 .833 viatgers . Si es mira en termes de viatgers pe r
km ., tenint en compte que l'any 1993 també s'han fet menys km .
que l'any 1992 el descens de viatgers per km . és un d'un 5% . Aix ò
ja està passat i per tant, ja està . Ara el que els preocupa é s
que els sembla que davant d'aquesta dada preocupant, no solamen t
pel tema econòmic que significa per a l'Ajuntament, sino pel qu e
significa de gestió del transport públic, els sembla que no hi h a
una consciència per part de l'equip de govern i que no e s
planteja una actuació per evitar que això segueixi passant ,
perquè si això segueix passant, a part de tenir un cost major pe r
l'Ajuntament a l'hora de pagar, també té altres conseqüències pe r
la mobilitat dins la ciutat i esperarien que, de forma ràpida i
immediata per part de l'equip de govern, s'exposessin mesures ,
per tal de fer quelcom, sense deixar que les coses passin . Pe r
tant, demanarien que hi hagués un pla d'actuació per part d e
l'equip de govern per tornar a recuperar el número de viatger s
que utilitzen el servei públic .
El Sr . Sala i Rovira diu que rebutja categòricament l'afirmaci ó
que ha fet el Sr . Marsal de coeficients, en tant en quan no e s
pot donar informació perquè la premsa l'agafi al vol i que sigu i
absolutament malèvola, perquè en el cas del rebaix de passatger s
no és del 10% sino d'un 5'7%, tenint en compte que el quilometratge ha disminuït un 4'1%, la diferència que queda és que el s
viatgers per quilòmetre han disminuït un 1'7%, no un 5% com h a
dit el Sr . Marsal, i hi ha molta diferència . Les dades dites
d'una manera o d'una altra poden donar lloc a interpretacion s
confuses . La diferència d'un 1'7%, i que millor que no hi hagué s
estat, és absolutament salvable ja que no marca una tendència .
Diu que de l'any 1989 a l'any 1990 van tenir un rebaix d'aques t
ordre, del 90 al 91 van tornar-lo a tenir igual, és a dir, de l
1'7%, 1°any 1992, respecte del 1991 van incrementar aquest 1'7% ,
ara bé el 1993 respecte el 1992 han tornat a rebaixar 1'1'7%, i
sempre es van mantenint sobre els 4 viatgers per quilòmetre ,
centèssima amunt o avall . Per altra banda, diu que el tema de l
quilometratge es va reduir per la senzilla raó que no es v a
creure adient els mesos d'estiu, concretament el mes d'agost, fe r
uns reforços que representaven un increment de cost molt eleva t
pel rendiment que es treia dels mateixos . Continuant amb dade s
concretes, val la pena informar que mentre l'any 1992, l a
subvenció que l'Ajuntament va haver de donar al transport públi c
va ser de 64 .399 .331 ptes . l'any 1993 ha estat de 60 .753 .49 0
ptes . amb una disminució de 3 .700 .000 pessetes i que, per altr a
banda, el dèficit real on s'ha d'incorporar una subvenció que v e
de l'Estat i que ajuda a compensar en part la subvenció d e
l'Ajuntament . Tenint en compte la subvenció que ha arribat l'any
1994 però que fa referència a l'any 1992, incorporant aquest a
subvenció, el dèficit real que han suportat les arques municipal s
pel que fa al transport públic, per a l'any 1992 ha estat d e
50 .533 .000 ptes . I l'estimació que s'està fent per a 1993 és d e
47 .253 .000 ® amb la qual cosa el dèficit s'haurà rebaixat u n
6'48% . I això no implica el fet que s'entengui que s'ha d'inten-

tar incrementar el nombre viatgers per quilòmetre, i s'hi Y !a , de
lluitar . Però una cosa és lluitar amb unes diferències més-mény s
i any-any de 1'1,7% i que es van compensant, i l'altra cosa é s
dir d'entrada que s'ha baixat un 5% . Però des del punt de vist a
d'aconseguir augmentar cada any aquest 1'7%, dóna la raó al Sr .
Marsal, i en aquest cas, el regidor delegat de Circulació i
Transports Urbans, lluitarà i farà la presa de posicionamen t
oportuna a fi i efecte d'aconseguir estabilitzar i millorar, s i
hi cap, el transport urbà, incrementant aquest coeficient "màgic "
de 4 viatgers per quilòmetre, i que centèssima a centèssima es
vagi incrementant cada any, ja que indirectament el que s'est à
aconseguint és un rebaix del cost mig per viatger transportat .
Pel que fa a aquesta dada del cost mig, diu que mentre a l'any
1991, el transport va costar, amb subvenció per viatger transpo rtat, 31'88 ptes, l'any 1992 en va costar 33'37 ptes, i l'any 199 3
n'ha costat 33'09 ptes . Per tant, s'està intentant equilibrar i
compensar el transport amb el cost, sense que això representi, e n
cap cas, un increment dels dèficits municipals a subvencionar .
E1 Sr . Marsal i Muntalà vol ratificar que les dades que havi a
donat abans "a ojo de buen cuber o 01 són, efectivament, que el 5 %
és amb descens del número de viatgers, i en qualsevol cas, e l
tema essencial és que es posin les mesures a través d'un a
campanya o a través de les actuacions pertinents per evitar qu e
baixi més el número de viatgers, és a dir, l'objectiu és que h i
hagi més gent que utilitzi el transport . I de les paraules de l
Sr . Sala dedueix que l'equip de govern pensen posar mesures, i
esperen que per un proper Ple es puguin explicar quines só n
aquestes mesures que l'equip de govern posarà en marxa pe r
aconseguir que més gent utilitzi el transport públic .
E1 Sr . Sala i Rovira diu que qualsevol equip de govern, però e n
aquest cas l'equip de govern que està al front de la ciutat de
Manresa, està interessat, gairebé per motius egoïstes, millora r
el transport públic perquè hi hagi el màxim de persones qu e
l'utilitzen . Si es millora aquest "rati" famós, aconseguira n
disminuir la pressió del trànsit a dins la ciutat, de la qua l
cosa, en benefici de tots, se'n treu un profit prou directe . I en
aquests moments l'oferta de transport públic de Manresa, és pro u
correcte, des del punt de vista de viatges i la qualitat de l
propi vehicle, que faci preveure que qualsevol tipus de mesura
per incentivar pugui tenir una resposta favorable en un termin i
relativament curt .
Sotmès l'assumpte a votació, és aprovat per 16 vots afirmatiu s
(12 CiU, 3 ENM i 1 GMP) i 9 abstencions (GMS), i, per tant, e s
declara acordat :
Aprovar la revisió del preu unitari per Km . de servei públic d e
transport urbà de viatgers, resultant d'aplicar un coeficien t
teòric de revisió k, igual a 1,03433 . El preu unitari/km . d e
servei (P) es deduirà de les retribucions fixe i variabl e
següents, en funció del dimensionat total de Kms . de l'exercici .
Retribució fixe (R), de DISSET MILIONS NOU-CENTES MIL TRES-CENTE S
SETANTA-NOU PESSETES (17 .900 .379,- )
Retribució variable (r) de TRES-CENTES NORANTA AMB VINT-I-NO U
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PTA/kM . DE SERVEI (390,029 PTA/Km . )
Les esmentades retribucions :seran d'aplicació amb efectes des de l
primer de gener de 1994 .
6 .1 .3

CEDIR L'US EN PRECARI A LA GENERALITAT DE CATALUNYA,PER UN PERIODE DE 50 ANYS, DE LA FINC A
CONEGUDA AMB EL NOM DE CASERNA DEL CARME, I
APROVAR EL PROJECTE DE CONVENI CORRESPONEN T

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :
"Atès l'interès de l'Ajuntament de Manresa de prestar serveis a
la joventut i, en concret, de posar en funcionament una residència d'estudiants .
Atès que la Generalitat de Catalunya (Secretaria General de l a
Joventut - Turisme Juvenil de Catalunya, SA) ha manifestat el se u
interès en construir a la ciutat de Manresa un edifici on ubica r
una residència d'estudiants i una àrea de serveis a la joventut .
Atès que el lloc més adient per situar aquesta construcció e s
troba a l'immoble propietat de l'Ajuntament de Manresa, conegu t
amb el nom de "Caserna del Carme", ubicat a Puigmercadal, inscri t
al Registre de la Propietat, al Tom 1 .193, Finca 14 .164, Llibr e
333, Foli 162, que figura al full 12 .3 de l'Inventari Municipa l
de Béns, la rectificació del qual va ser aprovada per acor d
plenari de 29 de maig de 1992, amb la qualificació jurídica de b é
patrimonial .
Atès que a l'immoble esmentat a l'apartat anterior ja hi ha un
Alberg per a la Joventut, la superfície de terreny del qual va
ser anteriorment cedida en ús per acord plenari de 7 de novembr e
de 1988, per un termini de 30 anys .
Atès que una de les manifestacions de la utilització de bén s
patrimonials és la seva cessió d'ús en precari a altres admïnïs tracions o entitats públiques amb fins d'utilitat pública o
interès social, sempre en benefici d'interessos de caràcte r
local .
Atès que mitjançant Decret del Tinent d'Alcalde d'Hisenda de dat a
21 de gener de 1994, es va incoar expedient de cessió d'ús e n
precari a la Generalitat de Catalunya (Secretaria General de l a
Joventut - Turisme Juvenil de Catalunya, SA), de part de la finc a
coneguda com a "Caserna del Carme" i es va obrir alhora u n
termini d'informació pública de 15 dies, a l'efecte que el s
possibles interessats formulessin les reclamacions o al .legacion s
que consideressin pertinents, de conformitat amb l'article 75 . 3
del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, aprovat per Decre t
336/1988, de 17 d'octubre .
Atès que l'expedient a què fa referència el paràgraf anterior h a
estat exposat al públic en aquest Ajuntament per un termini de 1 5
dies, comptats des del 9 al 26 de febrer d'enguany, ambdó s
inclosos, previ anunci publicat al Butlletí Oficial de l a
Província número 33, del dia 8 de febrer de 1994, sense qu e
durant el període d'exposició s'hagi rebut cap reclamació .

(-Atesos els informes emeso s . 'per l'Arquitecte Municipal i pe l
Tècnic mitjà de Gestió de Cóntractació i Patrimoni .
De conformitat amb l'article 205 de la Llei 8/1987, de 1 5
d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya i amb subjecci ó
al Capítol II del Títol III del Reglament de Patrimoni dels En s
Locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d'octubre, el Tinen t
d'Alcalde Regidor-Delegat d'Hisenda proposa al Ple l'adopció de l
següent

ACOR D

lr .- CEDIR L'ÚS en precari a la Generalitat de Cataluny a
(Secretaria General de la Joventut - Turisme Juvenil de Catalun ya, SA), per un període de 50 anys comptats des del dia següen t
al de la recepció de la notificació d'aques acord, de part de l a
finca de la qual és propietari l'Ajuntament de Manresa, conegud a
amb el nom de "Caserna del Carme", ubicada a Puigmercadal ,
inscrita al Registre de la Propietat, al Tom 1 .193, Finca 14 .164 ,
Llibre 333, Foli 162, que figura al full 12 .3 de l'Inventar i
Municipal de Béns, la rectificació del qual va ser aprovada pe r
acord plenari de 29 de maig de 1992, amb la qualificació jurídic a
de bé patrimonial .
Les dades de la porció de terreny cedit són les següents :
1 .344 m 2 .
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Porció de terreny de forma irregular (delimitad a
amb color vermell al plànol adjunt com anne x
número I), sensiblement plana, excepte en el se u
extrem Oest, en el qual presenta un fort desnivell que correspon al vessant del turó de Puigmercadal .
. Límits .

. Al Nord, limita amb : Plaça del Mil-Centenari ,
Edifici municipal del Mercat de Puigmercadal i
terrenys cedits en ús amb anterioritat a l a
Generalitat de Catalunya (Institut Català d e
Serveis a la Joventut) destinats a Alberg de l a
Joventut .
. A l'Est, limita amb : Plaça del Mil- Centenari .
. A l'Oest, limita amb finques propietat d e
Puigmercadal, SA, Pilar Royuela Castrillej o
Maria Cardona Padró .
. Al Sud, limita amb finques propietat de : Josep
M . Devant Oliveras, Miguel Torner Euras, Tomà s
Dalmau Colom, Feliciano Nohales Soriano, Trabajo s
y Técnicas Inmobiliarias, SA, José Miralda Sal vans, Comunitat de Propietaris Pedregar, 16 ,
Ignasi Riera Sala i M . Rosa Riera Camins .

Qualificació urbanística .
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Sòl urbà, Sistema General d'Equipaments, Clau E4 ,
Equipaments Socio-culturals .
2n .- E1 terreny objecte de cessió descrit al punt anterior e s
destinarà per part de la Generalitat de Catalunya (Secretari a
General de la Joventut - Turisme Juvenil de Catalunya, SA), en l a
seva qualitat d'entitat beneficiària, a la finalitat de construc ció i funcionament d'un edifici on ubicar una residènci a
d'estudiants, que inclourà alhora una àrea de serveis a l a
joventut, i a l'adequació del recinte exterior de residència am b
aparcaments per als seus usuaris i una zona verda .
3r .- Fer constar que la titularitat dominical de l'immobl e
objecte de cessió d'ús correspon exclusivament a l'Ajuntament d e
Manresa, que mantindrà en tot moment el dret de reversió del b é
cedit, ja sigui pel transcurs del termini establert o bé pe r
denúncia o incompliment del destí al qual se subjecta la cssió ,
amb les millores que s'hi hagin produït i en perfectés condicion s
de conservació .
4t .- La Generalitat de Catalunya (Secretaria General' - de la
Joventut - Turisme Juvenil de Catalunya, SA) i 1'Ajun t'ament de
Manresa, a l'efecte d'aconseguir la finalitat de là cessió i un a
millor prestació de les activitats pròpies del destí, realitzara n
respectivament les obres enumerades en els punts quart i cinqu è
del projecte de conveni que s'adjunta al present dictamen .
5è .- Aprovar en tot el seu contingut el projecte de conveni qu e
s'adjunta a aquest dictamen i que regula el contingut i l a
finalitat de la cessió d'ús .
6è .- Ampliar fins a 50 anys el termini de vigència de la cessi ó
d'ús acordada mitjançant acord plenari de 7 de novembre de 1988 ,
a favor de la Generalitat de Catalunya (Institut Català d e
Serveis a la Joventut) amb destí a la construcció i funcionamen t
d'un Alberg per a la Joventut .
7è .- Facultar a l'Il .lm . Sr . Alcalde-President per a la signatur a
de la documentació necessària per a l'acompliment de l'expedient . "
El Sr . Rodó i Rodà diu que aquest dictamen proposa cedir a l a
Generalitat de Catalunya, exactament a la Secretaria General d e
Joventut, l'ús del terreny per a poder-hi fer la residènci a
d'estudiants . Aquest és el primer pas de tot el procés, i amb l a
cessió aquesta es proposa aprovar el projecte de conveni qu e
regularà el contingut i la finalitat d'aquesta cessió d'ús de l
terreny . En el conveni no s'especifica amb massa detall, perqu è
a partir d'ara cal realitzar el projecte que concretarà le s
característiques d'aquest equipament . El projecte el farà l a
Secretaria General de Joventut i es farà també amb la col .laboració dels serveis tècnics de l'Ajuntament . Esperen que estigu i
realitzat abans de 10 mesos, tal i com es demana al conveni . E 1
que sí que pot avançar, de moment, és que la residència d'estudiants complementarà l'alberg . També que els mòduls no seran mé s
de quatre llits, seguint les directrius i models europeus . I
també s'intentarà incloure un espai dins la mateixa residència,
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que pugui acceptar uns serveis als joves, equipaments d'atenci ó
als joves, però tot això quedarà concretat en aquest projecte qu e
esperen tenir abans de 10 mesos .
E1 Sr . Valls i Riera diu que possiblement s'està davant el prime r
acord perquè, finalment, aquesta residència es faci i per això
s'han de felicitar, En tot cas, hi ha unes obligacions d e
l'Ajuntament que consten a1 pacte cinquè, en què es determina que
s'hauria de realitzar el coronament del mur que hi ha sota l a
residència, evitant les filtracions d'aigua, i estructurar e1 mu r
reforçant les zones escardades amb la col .locació de nou s
contraforts . En tot cas, creuen que això pot ser una obligació d e
l'Ajuntament important i pregunta si hi ha una valoraci ó
econòmica d'aquestes obligacions de l'Ajuntament, tenint e n
compte, per altra part, que aquí es manifesta que en el termin i
màxim de 10 mesos, des que es notifica aquest acord, s'haurà d e
començar a executar tot el projecte i, finalment, si ser à
necessari per part de la Direcció General de Joventut demana r
llicència d'obres en el tema de la residència, en virtut de l
debat que han tingut, i que en aquest cas, el projecte tècnic d e
l'obra el realitzaria la Direcció General de Joventut, que creu
que és una qüestió interessant .
El Sr . Rodó i Rodà expressa que el talús que s'ha d'arranjar é s
una obra que ve de l'època de la construcció de l'alberg, en l a
qual l'Ajuntament tenia encarregat l'enderrocament de la part o n
ara anirà la residència, i també hi havia el reforçamen t
d'aquesta zona que és la que està al darrera de l'alberg . E n
aquells moments com que es va deixar córrer el que era l a
construcció de la residència, només es va fer l'enderrocament, j a
es va quedar que en el moment de començar-hi a fer alguna obra ,
es reforçaria el talús . De tota manera té un estudi de 1'ITE C
sobre el projecte i obres que caldria, i que estimen que n o
valgui més de dos milions . Els mateixos serveis tècnics d e
l'Ajuntament ja havien pensat i estudiat ara fa tres o quatr e
anys, i el que s'ha fet és actualitzar-ho . Pel que fa a l a
llicència d'obres diu que, les úniques obres exemptes de demanar la són els plans d'obres o projectes d'interès general d e
Catalunya, i suposa que en aquest cas les residències no esta n
incloses dins de cap pla d'aquests . Però de tota manera creu qu e
no hi haurà cap problema perquè la Secretaria General de Joventu t
demani la llicència d'obres .
Sotmès l'assumpte a votació, és aprovat per unanimitat dels 2 5
membres presents .
El Sr . Alcalde disposa la lectura i debat conjunt dels dictamen s
6 .1 .4 i 6 .1 .5 de l'ordre del dia .
6 .1 .4 .

DEVOLUCIO DE GARANTIA DEFINITIVA A AUDIFILM
GIRONA, SL, PER IMPORT DE 382 .508 PESSETE S

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :
"Tramitat l'expedient de devolució de garantia corresponent a l
contracte d'adquisició d'1 sistema HP-3000/947 LX . Arquitectur a
de precisió HP PA-RISC, 1 Interficie RS-232 per 1'impressora d e
sistema HP-2564B, 1 sistema operatiu MPE/iX i utilitats . Sisteme s
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de Bases de dades TURBO-IMAGE i ALLBASE/SQL i 1 llicència per a
100 usuaris, a l'entitat mercantil "AUDIFILM GIRONA, S .L . "
El Tinent d'Alcalde Regidor-Delegat d'Hisenda, proposa al Ple d e
la Corporació l'adopció del següent :
A C O R D
Tornar a l'entitat mercantil "AUDIFILM GIRONA, S .L ." (C .I .F . B 17279233 - Mas Homs - Aiguaviva - Girona), la garantia definitiv a
de 382 .508 1 - ptes ., dipositada a la Caixa de la Corporació pe r
assegurar el compliment del contracte de l'adquisició d'1 sistem a
HP-3000/947 LX . Arquitectura de precisió HP PA-RISC, 1 Interfici e
RS-232 per 1'impressora de sistema HP-2564B, 1 sistema operati u
MPE/iX i utilitats . Sistemes de Bases de dades TURBO-IMAGE I
ALLBASE/SQL i 1 llicència per a 100 usuaris, adjudicat per acor d
plenari del dia 20 d'abril de 1993, amb fonament al complimen t
contractual acreditat en l'expedient incoat a l'efecte, am b
subjecció a l'art . 88 del Reglament de Contractació de le s
Corporacions Locals . "
6 .1 .5 .

DEVOLUCIO DE GARANTIA DEFINITIV A FORBO, SA PE R
IMPORT DE 3 .857 .143 PESSETES .

E1 Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :
"Tramitat l'expedient de devolució de garantia corresponent a l
contracte de l'obra d'Urbanització del sector Dipòsits Vells ,
Fase I, que comprèn els carrers de la Sèquia, Sant Ramon, Primer a
Centüria Catalana, Cintaires, Guifré el Pilós i Passatge del s
Dipósits Vells, adjudicat a l'entitat mercantil "FORBO, S .A ." .
E1 Tinent d'Alcalde Regidor-Delegat d'Hisenda, proposa al Ple d e
la Corporació, l'adopció del següent :
A C O R D
Tornar a l'entitat mercantil "FORBO, S .A ." (C .I .F . A-0872112 8
cra . Sant Fruitós, 38 - Berga), la garantia definitiva d e
3 .857 .143 1 - ptes ., dipositada a la Caixa de la Corporació pe r
assegurar el compliment del contracte de l'obra d'Urbanització
del sector dipòsits vells, Fase I, que comprèn els carrers de l a
Sèquia, Sant Ramon, Primera Centuria Catalana, Cintaires, Guifr é
el Pilós i Passatge dels Dipòsits Vells, adjudicat per acord de l
Ple de la Corporació del dia 2 d'octubre de 1989, amb fonament a l
compliment contractual acreditat en l'expedient incoat a
l'efecte, amb subjecció a l'art . 88 del Reglament de Contractaci ó
de les Corporacions Locals . "
El Sr . Sala i Rovira diu que aquests dos dictamens corresponen a
dos compromisos adquirits en el seu moment .
Sotmesos a votació els dictamens 6 .1 .4 i 6 .1 .5 són aprovats pe r
unanimitat dels 25 membres presents .
6 .1 .6 .

ADJUDICAR EL CONTRACTE DE CONSTRUCCIO I US PRIVA TIU DEL QUIOSC DEL MIG A FAVOR DEL SR . DIEG O
SANCHEZ PULIDO

E1 Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :
"Atès que per acord plenari de 19 d'octubre de 1993, s'aprov à
l'expedient de contractació de la concessió administrativa d e
construcció i ús privatiu del quiosc de begudes situat al Passeig
de Pere III, davant el número 21 (Quiosc de Mig) .
Atès que durant el periode de presentació de proposicions, e s
presentà una proposició i que d'acord amb els informes emesos pe l
Cap del Servei d'Urbanisme i Política Ambiental, pel Cap de l
Servei d'Hisenda i pel Tècnic Mig de Gestió de Contractació i
Patrimoni, s'ha valorat favorablement dita proposició, aplicat s
els criteris de valoració establerts en la clàusula 22a . del Ple c
de Clàusules que regulen aquesta contractació .
El Tinent d'Alcalde, Regidor-Delegat d'Hisenda proposa al Ple d e
la Corporació d'adopció del següen t
A C O R D
1r .- Adjudicar al contracte de la concessió administrativa d e
CONSTRUCCIO I US PRIVATIU DEL QUIOSC DE BEGUDES SITUAT AL PASSEI G
DE PERE III, DAVANT EL NUMERO 21 (QUIOSC DEL MIG), per un períod e
de 10 anys, a favor del senyor DIEGO SANCHEZ PULIDO, amb D .N .I .
núm . 39 .314 .848, domiciliat al carrer Carrio núm . 4-6, 5è 2a . de
Manresa, per un cànon anual inicial de 5 .000 .000 ptes ., pe r
resultar l'única proposició presentada al Concurs Públic convoca t
a l'efecte per anunci publicat en el D .O .G .C . núm . 1842 de 5 d e
gener de 1994, en relació a l'expedient de contractació aprova t
en sessió plenària de 19 d'octubre de 1993 .
2n .- Requerir a l'adjudicatari, senyor DIEGO SANCHEZ PULIDO, pe r
a que en el termini de 15 dies, comptats a partir del dia següen t
al de la recepció de la notificació d'aquest acord, constituex i
la garantia definitiva de 325 .884 ptes . a la Caixa de l a
Corporació i presenti el document acreditatiu a la Secció d e
Contractació i Patrimoni de la Secretaria General .
3r .- Tornar la garantia provisional de 210 .383 ptes . a l'adjudicatari, senyor Diego Sanchez Pulido, prèvia la constitució d e
la garantia definitiva .
4t .- Publicar l'adjudicació del contracte en el Butlletí Oficia l
de l'Estat, en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diar i
Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb
l'article 285 de la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de Règim
Local de Catalunya .
5è .- Facultar al senyor Alcalde per a la signatura de l a
documentació necessària per a la complimentació de l'expedient" .
El Sr . Sala i Rovira diu que aquesta proposta del Sr . Dieg o
Sànchez Pulido era proposta única, i ha resultat amb valoracion s
específiques totes favorables, i amb un compliment a tots el s
requisits del plec de condicions, i la cosa adient és presenta r
la proposta d'adjudicació de la concessió administrativa de l
quiosc del mig .
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Sotmès 1°assumpte a votació, és aprovat per unanimitat dels 2 5
membres presents .
7 .-

AREA DE POLITICA AMBIENTAL

7 .1 .

REGIDORIA-DELEGADA DELS SERVEIS D°AIGUA, NETEJAI
CEMENTIR I

Pel Sr . Alcalde es disposa la lectura i debat conjunt del s
dictàmens 7 .1 .1, 7 .1 .2 i 7 .1 .3 de l'ordre del dia .
7 .1 .1 .

ATORGAR LA CONCESSID DE DRET FUNERARI SOBRE
DIVERSOS NINXOLS DEL CEMENTIRI MUNICIPAL, PER U N
TERMINI DE 5 ANYS PRORROGABLES .

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :
"Vistes les sol .licituds de concessió de dret funerari per u n
període de cinc anys prorrogables, sobre nínxols del Cementir i
Municipal .
De conformitat amb I°article 12 del Reglament del Cementir i
Municipal i de Policia Mortuòria que estableix que es podra n
atorgar concessions de dret funerari sobre nínxols, limitades e n
el temps i reduïdes a un període de cinc anys, prorrogables pe r
períodes de cinc anys, mitjançant el pagament del canon qu e
s'estableixi en l'ordenança fiscal corresponent ; i amb l'articl e
55 que preveu la petició simultània de la concessió de dre t
funerari amb la d'inhumació .
E1 Regidor Delegat dels serveis d'Aigua, Neteja i Cementiri ,
actuant per delegació de l'Alcalde conferida el dia 17 de juny d e
1991, proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següen t
A C O R D
Atorgar la concessió de dret funerari sobre els nínxols i a favo
dels sol .licitants que consten a la relació annexa a aques
dictamen per un termini de cinc anys prorrogables, amb aplicaci
del preu públic per utilització temporal de nínxols, a comptar
segons el cas, o des del dia següent al de finalització del
respectius lloguers, o bé des del dia d'inhumació . "
7 .1 .2 .
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ATORGAR LA CONCESSIU DE DRET FUNERARI SOBRE
DIVERSOS NINXOLS DEL CEMENTIRI MUNICIPAL, PER U N
TERMINI DE 50 ANYS PRORROGABLES .

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :
Vistes les sol .licituds de concessió de dret funerari sobr e
nínxols del Cementiri Municipal, per un període de 50 any s
prorrogables .
De conformitat amb l'article 9 .2 del Reglament de Cementir i
Municipal i de Policia Mortuòria que estableix que la concessi ó
de dret funerari sobre parcel .les, nínxols i altres sepulture s
implica l'autorització del seu ús, durant 50 anys, per al dipòsi t
de cadàvers o restes d°aquests i s'adquireix mitjançant el

Ó

bà

pagament dels drets que en cada cas fixi l'Ordenança Fiscal i am b
subjecció als deures i les obligacions que s'estableixen en
l'esmentat Reglanent .
E1 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 següen t
A C O R D
Atorgar la concessió de dret funerari sobre els nínxols i a favo r
dels sol .licitants que consten a la relació annexa a aques t
dictamen per un termini de 50 anys prorrogables, a comptar des d e
la data d'inici de la concessió que consta a la relació esmenta da, amb aplicació del preu públic per la utilització privativa d e
terrenys i sepultures dels Cementiri Municipal . "
7 .1 .3 .

ACCEPTAR LA RENUNCIA A LES CONCESSIONS TEMPORAL S
DE DIVERSES SEPULTURES DEL CEMENTIRI MUNICIPA L

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :
"Vistes les instàncies de renúncia a les concessions temporals d e
5 anys, presentades pels respectius titulars, amb motiu d'have r
sol .licitat el trasllat de les restes contingudes cap a una altr a
sepultura .
De conformitat amb l'article 33 del Reglament del Cementir i
Municipal i de Policia Mortuòria que estableix que les sepulture s
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 a1 titular la quantitat que per a cada any
fixi la corresponent Ordenança Fiscal .
E1 Regidor-Delegat dels Serveis d'Aigua, Neteja i Cementiri ,
actuant per delegació de l'Alcalde conferida el dia 17 de juny d e
1991, proposa al Ple de la Corporació, l'adopció del següen t
A C O R D
Acceptar la renúncia a les concessions temporals de les sepultu res que consten a la relació annexa a aquest dictamen, formulad a
pels respectius titulars, amb efectes des del dia següent a l a
data de presentació de la sol .licitud de trasllat de restes i
liquidar a favor dels interessats les quantitats que resulti n
d'aplicar l'article 33 del Reglament del Cementiri Municipal . "
Sotmesos els dictamens 7 .1 .1, 7 .1 .2 i 7 .1 .3 a votació conjunta ,
són aprovats per unanimitat dels 25 membres presents .
8 .-

PROPOSICION S

8 .1 .

PROPOSICIO DEL GRUP MUNICIPAL DE L'ESQUERRA
NACIONALISTA DE MANRESA, SOL .LICITANT INFORMEI
DEBAT SOBRE LA REORDENACIÓ SANITÀRIA DEL BAGES I
LES SEVES IMPLICACIONS A LA CIUTA T
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Es fa constar que en aquest moment, el Sr . Josep Balet i Oller ,
prèvia llicència del Sr . Alcalde, i amb l'advertiment al Sr .
Secretari, s'absenta del Saló de Sessions .
E1 Secretari llegeix la proposició que, transcrita, diu e l
següent :
"Durant les darreres setmanes hi ha converses i decision s
importants en la reordenació sanitària del Bages i molt particu larment a l'àmbit hospitalari, que afecta sobretot a la nostr a
ciutat . El Sr . Sanclimens que, per la seva condició d'Alcalde d e
Manresa ocupa la Presidència de la Fundació Hospital General d e
Manresa, té un paper destacat en aquest procés .
Per aquest motiu proposem que en aquesta sessió plenària, tingu i
lloc un :
- Informe i debat sobre la reordenació sanitària al Bages, i le s
seves implicacions a la ciutat .
Considerem que, caldria que s'informés dels objectius marcats pe l
Servei Català de la Salut, i dels criteris que defensa l'equip d e
govern . Amb especial atenció a les especialitats o serveis qu e
han de ser ampliats o creats, als que se'n preveu la reducció, i
la incidència que tot plegat pot comportar als usuaris ï al s
treballadors . "
E1 Sr . Alcalde explica que el debat el portarà la Regidora d e
Sanitat i Serveis Socials, però que ell farà una prèvia .
Explica que, efectivament, quan va tenir lloc la inauguració d e
l'Hospital General de Manresa, va anunciar en el seu discurs, i
d'això ja n'havien parlat en un altre centre, que convindri a
trobar-se a fi i efecte de buscar temes conjunts que alleugeressin la càrrega financera i, en aquest sentit, va anunciar qu e
es farien unes reunions que portessin a aquesta finalitat .
Efectivament, el 3 de maig de 1993, es van reunir els President s
o responsables dels tres centres sanitaris de la ciutat, Hospita l
General, Centre Hospitalari-Unitat Coronària- i Clínica de San t
Josep, i els tres gerents van signar un document en el qu e
exposaven " que l'increment constant de la demanda sanitàri a
pública i dels costos per atendre-la, depassa les possibilitat s
pressupostàries actuals de les instal .lacions hospitalàries de l a
ciutat de Manresa, que la riquesa patrimonial hospitalària actua l
derivada del Pla de reordenació hospitalària i del desplegamen t
del mapa sanitari és un bé de Manresa a preservar i a garantir ,
i tercer, que és necessari aglutinar l'esforç de tothom per ta l
de racionalitzar l'oferta de serveis i optimitzar l'ús del s
recursos i garantir la màxima cobertura assistencial possible . I
per tot això, a impuls dels seus respectius patronats o òrgans d e
govern, i convocats pel Sr . Alcalde-President de l'Ajuntament d e
Manresa, manifesten : Primer . Les parts sotasignants, conscient s
de la gran transcendència que té pel desenvolupament de 1'atencï ó
sanitària a la població, volen crear un marc estable de col .labo ració a Manresa que permeti mantenir un nivell d'ofert a
suficient i de qualitat, tanmateix que un alt rendiment social d e
les inversions . Segon . Asssumeixen el compromís d'elaborar un pl a
d'actuació per etapes per tal de pactar amb cadascun dels centre s
assistencials, 1) els criteris de gestió,
béns i serveis,
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inversions i finances, 2) la coordinació i/o mancomunació d e
serveis de suport administratius, generals o d'hosteleria ,
diagnòstic i de noves tecnologies, i 3) la coordinació i/ o
assignació de línies concretes de serveis assistencials, d'acor d
amb els objectius assenyalats al Pla de Salut del sector sanitar i
de Manresa" . Això ho signaven els tres gerents en nom dels tre s
centres .
Posteriorment, la Conselleria de Sanitat de la Generalitat v a
assistir a les reunions i, en definitiva, pràcticament es va fe r
càrrec de les gestions que es produirien a partir d'aleshores .
Tant és així, que durant el mes d'octubre van tenir lloc due s
reunions, ja amb el tema concret d'avançar en aquesta línia,
i
com que és molt difícil en una taula agafar uns compromiso s
concrets per part d'aquests gerents, es va quedar que l a
Conselleria de Sanitat tractaria directament amb cadascu n
d'aquests centres i que mirarien després de posar-se d'acord . Com
Alcalde de la ciutat els va dir que veia bé fer aquestes gestion s
però que l'objectiu de la ciutat de Manresa només era un, n o
només mantenir el nivell sanitari que hi ha en aquests moments a
la ciutat, sinó augmentar els nivells tan de servei com d e
prestacions . Per tant, ell els indicava que quan haguessin acaba t
totes les reunions i es possessin d'acord, presentessin la sev a
proposta, que acceptaria sempre i quan contemplés això, que l a
sanitat de Manresa no anés en decrement, però no és solamen t
això, sinó que aquesta reordenació comportés un augment d e
nivells de serveis i de prestacions i, per tant, es manté en l a
mateixa posició de no acceptar cap proposta definitiva, dintr e
les possibilitats que pugui tenir, que no contempli el fet d e
dotar a la ciutat de millors serveis i prestacions en el ram d e
la sanitat .
Com tots saben, ell és President d'una de les parts, i això n o
dificulta, però tampoc no ajuda gaire, a fer d'àrbitre de l a
situació, però aquest cas no es dóna ni s'ha donat perquè le s
negociacions les porta directament la Conselleria de Sanitat d e
la Generalitat i que, en definitiva, es va avançant en aques t
tema . Diria que avui en dia, ja es tindria, possiblement, un a
proposta, però s'ha produït un fet extraordinari i és la volunta t
de la comunitat propietària de la Clínica de St . Josep d e
vendre's la seva clínica, i això suposa per un costat, no perdr e
un equipament, però sí simplificar el tema que hi haguessin do s
grans centres . Es a dir, per un costat l'Hospital General d e
Manresa, i l'altre, si pogués ser, el Centre Hospitalari-Unita t
Coronària- i la Clínica de St . Josep, ja que en aquest senti t
sempre faciliten més les coses dos centres que tres . Per altr a
part, d'aquesta venda de la clínica i l'oferta que s'ha fet a l
Centre Hospitalari en té coneixement per dos conductes, ja que s e
li va comunicar, abans que sortís públicament, per part de l a
Conselleria el desig de la comunitat de vendre's la instal .lació ,
i per altra part en té coneixement del Centre Hospitalari en e l
sentit que ha iniciat les gestions per veure si és possibl e
incorporar-lo . A ell, en principi no 1i sembla malament el fe t
que la clínica de St . Josep quedés en mans manresanes . Però no
està en el seu abast influir perquè el Centre Hospitalari i
Unitat Coronària es quedin la clínica, encara que pugui expressar
el desig que la clínica es quedi en mans manresanes .
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La Sra Riera i Montserrat diu que un tema és el de la Clínica St .
Josep, que s'ha afegit, apart del que és la coordinacià hospitalària, i respecte al qual pensen que és bo que la clínica qued i
en mans manresanes, però com que estan en negociacions no sabe n
com acabarà . Pensen que si aquesta compravenda té un bon fi, po t
afavorir molt el procés de reordenació sanitària . Pel que fa a l a
coordinació sanitària, qui en porta el pes i responsabilita t
perquè en té la competència, és el Servei Català de la Salut, ar a
bé la finalitat d'aquesta reordenació o coordinació és garanti r
la continuïtat assistencial a tots els centres sanitaris d e
Manresa, orientant funcions, mantenint i potenciant el nivel l
assistencial que fa anys van adquirint, i que ha caracteritzat u n
nivell d'assistència sanitària molt alta a Manresa, i que té un a
àrea d'influència, que no s'ha de perdre . Però està clar qu e
s'han de racionalitzar els serveis, s'han d'ampliar prestacions ,
fent serveis o especialitats de referència en tots els centres ,
i serveis de qualitat i amb molta més especialització i especifi cació, No pot ser com actualment que hi ha serveis d'urgència d e
caps de setmana, i de nits, triplicat, en els tres centres i e n
canvi no hi hagi uns serveis d'urgències d'otorrinolaringologia ,
oftalmologia, odontologia etc . Pensen que no pot ser que si en u n
cap de setmana una persona es fa una ferideta a l'ull, 1°hagin d e
traslladar a Barcelona, això s'ha de poder solucionar aquï .
D'altres són el TAG, que també funciona aquí, però unes hores, i
si hi ha una urgència també ha d'anar a Barcelona . Per tant, e s
tracta que tota la gent de l'àrea d'influència de Manresa i
comarca, que poden gaudir d'aquest servei aquí, no s'hagin d e
traslladar, ja que el cost és car, el cost d'ambulàncies, el ris c
del malalt, etc . I hi ha molts altres temes afegits com le s
gammagrafies, ressonància magnètica, el servei de logopèdia ,
radioteràpia, hemodinàmica, etc, i s'està fent un estudi pe r
veure quins d'aquests serveis es podrien gaudir dins dels centre s
hospitalaris de la ciutat . Tot aquest procés de reordenaci ó
s'està perfilant, estudiant, i no és d'avui per a demà, el qu e
passa és que un cop començat, no es deixarà . Com Ajuntament ,
pensa que s'hi han d'involucrar, per tal de pressionar i garanti r
un alt nivell de qualitat assistencial amb la màxima cobertur a
possible d'especialitats i que Manresa sigui una àrea d'influència forta com ha estat essent fins ara, i que pensen que h o
pot ser més . Aquest és el compromís de l'equip de govern ,
treballaran per aqui, i faran fins allà on podran perquè l a
darrera responsabilitat és la del Servei Català de la Salut .
E1 Sr . Perramon i Carrió diu que hi ha unes constatacions que e s
desprenen de totes les manifestacions, una de les quals és qu e
Manresa té molt bon servei hospitalari i que les cues d'esper a
estan molt per sota d'altres poblacions de Catalunya, la qua l
cosa és molt favorable per als ciutadans de tota aquesta àrea .
També des d'autoritats sanitàries es comenta que el ratio d e
llits per malalts en una població com Manresa, sobre tot pe r
malalts aguts, està per sobre i per aquest motiu hi ha aques t
servei millor, i que per tant, hi ha un cert sobredimensionamen t
de malalts aguts, ara bé, el seu grup pensa que no és desitjabl e
anar cap al ratio d'altres poblacions d'altres comarques, sin o
que aquestes s'acostessin al nivell de serveis que hi ha a
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Manresa . Una altra qüestió és que, tot i la reclamació insisten t
de determinades forces sindicals, particularment CC .oO, sobre l a
necessitat d'aquesta reordenació, en aquest tema s'ha caminat a
poc a poc i pensen que no s'ha afrontat d'una manera pro u
decidida fins el moment present . Es evident que hi ha un a
duplicació o triplicació d'especialitats, com per exempl e
determinades coses com cirurgia, medicina interna etc, hi són a
tots tres centres hospitalaris, i també cal constatar un fenome n
diferent a Manresa d'altres poblacions, i que és l'alt grau de
privatització de l'especialitat de ginecologia-obstetrícia, j a
que en aquests moments no és normal en altres poblacions de l a
mida de Manresa, perquè els usuaris han de pagar a part del qu e
paguen, a la sanitat pública és a dir, la Seguretat Social .
Creuen doncs, que és una situació mantinguda segurament, pe r
interessos econòmics, associats a d'altres influències, que seria
interessant que es pogués normalitzar . Una altra qüestió és qu e
la reordenació no es fa en un mes, es fa en tot un període, per ò
que necessita una planificació i temps . Apareixen també une s
necessitats que en aquests moments no estan ben cobertes, com é s
el tema de neonatologia, el tema d'urgències per oftalmologia ,
utilització de determinats aparells tipus scànner, i nove s
necessitats, com per exemple que l'envelliment de la poblaci ó
dóna més problemes de senilitat i més necessitat de llits per a
malalts crònics o terminals, que la salut mental està en u n
període d'una certa descentralització i, per tant, a Manresa e s
podrien ubicar o hi hauria condicions per ubicar-se alguns llit s
d'aquest tipus . També que les Arees Bàsiques que s'han d'implantar en el període de dos anys o màxim tres, atenent la Lle i
de la Sanitat de Catalunya, implicaran noves necessitats d e
personal per atendre la sanitat . Per tant, aquestes són constata cions evidents, però davant aquest procés, el grup de 1'ENM es f a
tota una colla de preguntes, i. en primer lloc quins són el s
objectius concrets que té el Departament respecte el futu r
hospitalari, i en quin procés i en quins terminis es pens a
actuar, i en tots cas, amb quines garanties per als usuaris i el s
treballadors, essent aquest un tema que, en aquests moments, n o
està clar . Per altra banda, es temen que amb l'operació d'urgèn cia que hi ha en aquests moments de la possible compra de l a
Clínica per part d'una altra entitat, no s'estigui començant l a
casa per la teulada i d°alguna forma, amb aquesta operació ,
s'estigui condicionant tota la reordenació a una transacció o
compra d'un centre assistencial, i en tot cas quins interesso s
pot haver-hi en tot això . Els preocupa qui pagarà i quin import ,
si es ven la Clínica de St . Josep, i com quedarien els deutes qu e
pogués tenir aquesta entitat, i la reflexió del seu grup és que ,
difícilment ni Mútua Manresana, ni Centre Hospitalari, n i
l'Hospital General tenen recursos per pagar el cost de la Clínic a
St . Josep . Per això és previsible que els diners d'una operaci ó
d'aquest tipus surtin d'alguna manera del propi Departament de
Sanitat, i si s'utilitza diner públic en aquesta operació ,
pregunten, si no seria més lògic que la propietat o la titulari tat fos de la pròpia Conselleria o d'una entitat amb caràcter mé s
públic o amb vocació més pública com és l'Hospital General d e
Manresa . Evidementment que el seu grup és favorable a que l a
titularitat, a ser possible, sigui d'una entitat de Manresa, o l a
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gestió . També pregunta si es prendrà la decisió d'un servei d e
ginecologia i obstetrícia dimensionat per la població del secto r
sanitari de Manresa, superant interessos particulars . Aqueste s
són preguntes de les quals en aquests moments ningú no t é
resposta, però que val la pena que s'han de fer perquè siguin u n
element de reflexió en tot aquest procés de reordenació . T sí qu e
voldria manifestar una mica com voldrien que fos aquest procés ,
és a dir, amb racionalitat i no amb decisions preses en funció
d'un fet relativament accidental ; que hauria de ser gradual, i n o
traumàtic ; amb criteris clars i responent a interessos públics i
no particulars ; que s'hauria de fer sense que perjudiqués e l
nivell assistencial ; que doni resposta a aquestes necessitat s
sanitàries i els temes que no queden prou coberts . Esta n
convençuts que això és possible, però no s'ha d'esperar gaire e n
el temps, i quan més aviat es procedeixi a marcar aquest s
objectius i a treballar en la programació d'aquesta reordenació ,
més garanties hi haurà que funcioni correctament . Com s°ha di t
aquí, l'Ajuntament no és l'administració responsable, però sí qu e
en les intervencions de l'equip de govern hi ha hagut l a
manifestació clara que sí que és obligació de l'Ajuntament ,
vetllar pels interessos del conjunt dels ciutadans en aquest tem a
tan important com la salut .
El Sr . Valls i Riera diu que de la informació donada pel matei x
Alcalde i per la Regidora, centrarien la seva intervenció en cin c
elements, o en sis elements . En primer lloc ratifiquen el s
objectius manifestats per l'Alcalde, i estaran atents a què e s
compleixin, i que són mantenir el nivell sanitari i, en e l
possible, augmentar els serveis i les prestacions, i han d'enten dre, per altra part, que la Clínica, com a centre clínic ,
continuarà existint . A partir d'aquí, s'ha entrat també en el fe t
que existeixen mancances en tot el tema d'oftalmologia ® radioteràpia, temes de salut mental i scànners . . . etc, i en aques t
sentit, li fa la impressió que, avui, els professionals i el s
treballadors, en primer lloc de la Clínica i indirectament el s
dels altres centres, reclamen informació . Si no avui, almenys a
partir d'aquest Ple que comencin a informar-se duna forma clara
de quin és el procés de racionalització i planificació sanitàri a
de la ciutat de Manresa i, de la comarca del Bages . Si es centre n
en llits concertats d'aguts, veuen que la Clínica en té 136 ,
l'Hospital General 252 i el Centre Hospitalari 290, i qu e
existeix un sobredimensionat de llits d'aguts, i que es reconei x
per part de tothom, i per altra part hi ha una mancança de llit s
de crònics . La preocupació que existeix en aquests moments entr e
els professionals, li fa la impressió que és que es vulgui fe r
una reconversió de llits d'aguts a llits de crònics, però almeny s
el seu grup espera que no sïgui així, perquè fent una simpl e
divisió es veu clarament que no hi ha possibilitat d'assumir to t
el personal, perquè el ratio de treballadors per un llit d'agut s
és 2'3, 2'7 i per un llit de crònics és 1'3, 1'4, 1'7 aproximada ment . Per tant, que es pretengui suprimir 170 llits d'aguts, i
convertir-los en crònics, ve a significar que van "x" persones a l
carrer . La resposta que l'Ajuntament ha de donar, és que complin t
els objectius de mantenir el nivell sanitari, s'augmentin el s
serveis j prestacions, i que es centri una mica que la planifica--

ció sigui el més oberta possible amb els professionals i amb el s
usuaris . Inicialment, aquest grup municipal no pot manifestar-s e
en contra d'una operació de la qual desconeix tots e1S .térmes . I
més enllà dels termes, no tan sols econòmics, el preocupant és
que no se sap quina planificació o reordenació sanitàri a
comportarà tota aquesta operació . La clau de volta en aquest s
moments és saber, en el possible, i que com a Ajuntament és un a
reclamació que s'ha de fer amb tota la prudència del món, quin a
racionalització comportarà en tots els centres de Manresa .
Manifesten clarament que els preocuparia que es fes una reconver sió directament d'aguts a crònics i, manifestant la necessita t
que existeixin determinats serveis d'urgència com els manifestat s
anteriorment, demanarien que es facilités el màxim d'informaci ó
possible a usuaris i professionals i amb l'objectiu de manteni r
i augmentar els serveis i prestacions d'aquesta ciutat, seguira n
de prop aquesta operació . Quan es va fer l'Hospital Genera l
tothom va manifestar que era una inversió importantíssima perqu è
centralitzava d'alguna forma tots els serveis sanitaris d e
Manresa i la comarca del Bages . Es troben que existeix en aquest s
moments un sobredimensionat de llits aguts i demanarien que no e s
produís aquesta situació en aquesta nova operació, que l a
planificació anés una mica més per davant de les realitats, de
veure què és el que en realitat està demanant Manresa als usuari s
i als professionals .
La Sra . Riera i Montserrat expressa que el tema de Clínica St .
Josep i la reordenació s'han ajuntat, però són dos processos .
Quan es va començar a parlar de reordenació no hi havia res de l
tema de la Clínica, que és un tema afegit, doncs fins i tot le s
Germanes de la Clínica havien parlat fa anys de vendre-s'ho, per ò
això han estat processos . Es tracta de dues entitats, una qu e
compra i una altra que ven, si és que arriben a un acord, i el
finançament d'això, en principi no se sap . Dins la Fundaci ó
Centre Hospitalari-Unitat Coronària no sap si tenen capítol s
econòmics per poder fer això, però creu que al ser dues entitat s
privades no s'hi ha d'entrar .
Pel que fa a la coordinació, diu que recullen les aportacions, s e
n'ha d'anar parlant, i ara és una època en la qual encara s'est à
estudiant i s'hi està treballant, i encara que sigui el Servei
Català de la Salut que parli amb els centres, l'Ajuntament en vo l
tota la informació perquè també tenen les mateixes inquietuds .
Pel que fa al tema dels malalts aguts, sí que hi ha un alt nivel l
de llits, i hi ha més llits per mitjana que a la resta d e
Catalunya, però al ser aquí especialitats de referència, com é s
la proposta que hi ha, això vol dir que poden venir malalts d e
d'altres hospitals, fins i tot de Barcelona, perquè si aquí hi h a
una especialitat de referència a l'Hospital General o allà o n
sigui, i aquí es fan unes proves que també es fan a Barcelona ,
però allà està ple, poden venir aquí . Una vegada se sàpiga més l a
planificació es pot informar més, encara que la darrera paraul a
és del Servei Català de la Salut, que encara que estigui e n
negociacions amb cada centre, vindrà a l'Ajuntament a presenta r
al Sr . Alcalde com estan les negociacions abans de tancar res .
Pel que fa als llits de crònics diu que és evident que en falten ,
però que això, pot anar compensat per un altre tipus d' especiali-

tat que necessiti més personal, i manquen encara un tipus d e
llits que són de cures pal .liatives, malalts terminals, qu e
potser són més costosos perquè el tipus de malalt necessita molt a
atenció, tenen de venir també llits de dements, que ara no n'h i
ha . No és un procés tancat, i a mesura que vagin tenint informa ció, també els l'aniran donant .
E1 Sr . Perramon i Carrió diu que, de totes maneres, demanaria a l
Sr . Alcalde que tingués una especial atenció en aquest tema ,
doncs li fa por que es precipiti una solució a tot el tema d e
reordenació, en funció d'una operació de compra-venda . Es a dir ,
que aquest fet condicioni tota la reordenació . I l'altre elemen t
és que amb diner públic hi hagi una institució que passi a u n
patrimoni privat . Aquestes són dues preocupacions, que apart de l
tema assistencial i de prestacions que són vitals, que almeny s
per les notícies que es tenen, els preocupen especialment i
esperen que aquesta preocupació quedi dissipada ben aviat .
El Sr . Alcalde diu que el fet de la Clínica és un fet nou, i
expressa que quan van iniciar les converses el mes de maig, n ï
s'hi comptava, i només ha valorat positivament que, segons com ,
el fet de centrar-ho amb dos centres és millor per la coordinació, que no pas tres . I no sap si això podrà ser així o no, i e n
tot cas, si la clínica es ven pot anar a mans forànies perquè l a
propietat la pot vendre a qui vulgui . E1 fet que s'iniciï n
contactes perquè pugui quedar en mans manresanes és més avia t
positiu dins aquest procés . Pel que fa a notícies, diu que si n o
hi hagués hagut aquest cas afegit de la clínica, segurament a
hores d'ara ja n'hi haurien, però per aquest fet ara hi ha u n
compàs d'espera fins que se sàpiga la solució definitiva de l a
Clínica St . Josep . Per tant, i com ja ha comunicat als comïtè s
d'empresa que li van demanar informació en el seu moment, que n o
en té, quan tingui més informació ja ho sabran, però s'h a
d'entendre que ell en aquests moments no disposi de més informa ció, perquè ja van quedar així, és a dir, que quan estiguessin
tots d'acord, l'anirien a trobar a ell, i farien la proposta, i
és aleshores quan l'Ajuntament ha de dir si agrada o no agrada i
acceptar-la o no acceptar-la . El que sí que saben és que n o
acceptaran cap proposta que no vingui condicionada no solament
a mantenir la qualitat, sino que també comporti una millora del s
serveis i prestacions a la ciutat . Al ser aquest un procés que n o
porta l'Ajuntament, sino que ho porta el Servei Català de l a
Salut i com a Alcalde de Manresa és president d'un d'aquest s
centres, i els altres avui per avui són centres privats . Am b
l'Hospital General de Manresa hi ha la Conselleria dins e l
Patronat, i per tant, ja té un contingut més de centre públic . I
tampoc li desagradaria que hi hagués la Conselleria amb el Centr e
Hospitalari-Unitat Coronària- i la Clínica si és que s'arribés a
un acord futur, però és clar, ell no hi pot opinar, perquè e s
posaria a casa dels altres, que tenen el seu patronat i la sev a
pròpia administració . Però en tot cas, si se li demana a ell s í
li agradaria que la Conselleria participés en aquest procés ,
contestaria que no li desagradaria . Però l'Ajuntament no hi po t
dir res de res, perquè són els propietaris els que han de dir s i
li volen, ja que és un tema totalment privat, encara que facin

una funció pública .
El Sr . Perramon i Carrió diu que, en tot, la transa-ció que e s
faci està molt condicionada a decisions del Servei Català de l a
Salut, i per tant, des d'aquesta perspectiva li sembla que seri a
desitjable que, en funció de ser president de l'Hospital Genera l
de Manresa i com a Alcalde sí que hi hagués contactes, fins i to t
abans que hi hagués un acord tancat amb la Conselleria o amb e l
Servei Català de la Salut, per tal de veure per on va la solució ,
o perquè després no s'arribi a tancar una solució que, com a
ajuntament, els sembli que pugui ser perjudicial .
E1 Sr . Alcalde diu que si hi ha la Conselleria, ell tindr à
informació, segur, però si no hi és, no es pot posar a casa del s
altres .
8 .2

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOL LICITANT QUE ES REALITZI UN DEBAT SOBRE EL PLA D E
TREBALL, OBJECTIUS I PROGRAMA FORMATIU DE L'ESCOLA TALLER _

El Secretari llegeix la proposició que, transcrita, diu e l
següent :
" Atès que a partir del passat mes de gener a l'Ajuntament d e
Manresa li va ser concedida, des de 1'INEM, una Escola-Taller .
Com sigui que ja fa mes de dos mesos des del seu començament i
donada la importància d'aquesta Escola-Taller amb un pressupos t
aproximat de 65 milions de pessetes, el Grup Municipal Socialista
PROPOS A
Que es realitzi un debat sobre el pla de treball, objectius i
programa formatiu de 1'Esmentada Escola-Taller . Així com la
relació amb l'anterior Escola-Taller que va treballar a Cas a
Caritat . "
Intervé el Sr . Collado i Llort i diu que porten aquesta propost a
aquí al Ple perquè creuen que l'Escola Taller, que fa dos meso s
que es va iniciar, és un instrument prou important com perqu è
puguin tenir un cert coneixement del que es proposa aquest a
Escola Taller, no només com a instrument que té un pressupos t
bastant elevat, sinó també perquè els sembla que és un instrumen t
prou important dintre del que és la promoció de l'ocupació i l a
promoció econòmica, com perquè en tinguin un coneixement dintr e
de la Corporació .
Les Escoles Taller, que en principi van ser creades com instruments innovadors per fomentar tot el que fa referència a l a
formació i orientada a la inserció dels joves, sobretot ,
compleixen uns objectius prou importants com perquè les tingui n
presents entre tots i, més encara, quan a això si afegeix el fe t
que és una formació d'oficis que estan en procés d'acabament, i
que cal recuperar-los, com oficis referents a restauració d e
vitralls, de maquinària antiga o també restauració del Patrimon i
natural, com pot ser tot el que fa referència a jardineria i med i

ambient ; és per aquest motiu que els sembla que és un instrumen t
prou important com perquè siguin coneixedors de quin és el pla d e
treball, el què en diuen projecte educatiu d'aquesta Escola Taller i, sobretot, també, quines serien les finalitats e n
cadascun d'aquests mòduls . Els sembla que des de la Corporaci ó
local se li reconeixen unes facultats importants a l'hora de fe r
aquesta proposta de treball amb l'Escola-Taller com perquè pugui n
debatre una mica tan quin és el projecte formatiu com el que f a
referència a les sortides ocupacionals que volen donar a aquest s
joves .
Al GMS li preocupa el fet que aquests instruments com 1'Escola Taller han d'estar bastant relacionats o coordinats amb altre s
instruments que pugui haver-hi dintre del servei de promoci ó
econòmica, com poden ser la formació ocupacional, el Pla d e
Transició al Treball, etc coses que existeixen, i que a vegade s
els fa la impressió que són instruments molt discoordinats el s
uns dels altres . Els sembla que de cara a aconseguir la màxim a
eficàcia d'aquests programes, el que és important és que tingui n
e1 màxïm de coherència i d'integració d'aquests programes els un s
amb els altres .
També troben molt important que aquest instrument d'Escola-Talle r
tingui una certa coordinació amb el que fa referència a altre s
organismes de promoció d'ocupació, ja sigui 1'INEM, ja sigui l a
Direcció General d'ocupació, per tal de rendibilitzar al màxim
els recursos disponibles, que no són masses, i que posen a
disposició d'aquests col .lectius .
Demana si és possible saber quina és la relació que té aquest a
Escola-Taller amb l'antiga que va existir a Casa Caritat, perqu è
els sembla que amb la continuïtat dels recursos existents és am b
els quals poden saber més la rendibilitat dels diners que e s
destinen a aquests objectius .
D'altra banda, el Sr . Collado diu que també els sembla mol t
important conèixer des del començament quines són les possible s
sortides ocupacionals d'inserció que proposen o que tenen co m
objectiu en aquesta Escola-Taller, ja que si es fa des de l
començament, els sembla que és més important el fet de pode r
tenir després un èxit d'inculcar als alumnes i treballadors to t
el que fa referència a disseny de currículums, borsa de treball ,
foment de 1'autoocupació, foment d'iniciatives de creaci ó
d'empreses, que els sembla que és un altre objectiu que é s
important que es tingui des del. primer moment, que no es fac i
aquest objectiu a l'última fase de l'Escola Taller, sinó des de l
començament .
Com a últim aspecte, assenyala que s'ha de conèixer 1°estructur a
organitzativa de l'Escola Taller, perquè els sembla que és u n
dels elements importants a l'hora de rendibilitzar el màxim e l
recurs que té com Escola Taller ,
Resumint, diu que s'han de tenir en compte tres aspectes ,
projecte formatiu i d'inserció dels alumnes„ organització i
tasques en què haurien de treballar la gent en cadascun del s
mòduls . Per això els ha semblat oportú debatre aquest programa
del servei de Promoció Econòmica i veure quina vinculació t é
aquest programa amb altres instruments que puguin existir des d e
Promoció Econòmica, i que no quedin discoordinats els uns del s
altres .

'd .

Intervé el Sr . Oms i Pons i manifesta que l'egüip de'-gover n
pretén que el lligam de l'Escola Taller-Casa d'Oficis, Embelli ment d'edificis públics, amb l'antiga escola taller es mantingui ,
tot el mòdul de jardineria es desenvolupa allà i el mòdul d e
construcció d'obra urbana arranja la part de l'edifici de l a
planta baixa fent-hi divisions, arreglant el terra, etc ., però a
la resta de l'edifici no hi poden fer res perquè són qüestion s
d'obra major que no ho pot fer una Escola-Taller, ja que só n
qüestions d'alta envergadura i d'empresa constructora i aquest é s
un tema que estan tractant amb 1'INEM de resoldre'l d'una altr a
forma per poder complir els compromisos que en principi 1'INE M
havia adquirit .
Alhora de plantejar-se aquests mòduls diu que, evidentment, no
estan descoordinats de tot el que pugui ser la promoció econòmi ca . La promoció econòmica té un ampli ventall i el de la formaci ó
de la gent amb edat escolar i de gent que en aquest moment s'h a
d'incorporar a una nova professió, era a base de trobar i d e
donar una oferta que no es pogués trobar en altres camps d e
formació, per posar a l'oferta pública diferents professions qu e
puguin donar bagatge suficient per tal de poder-se incorporar a
l'oferta pública de treball . No era fàcil trobar aquest a
alternativa, i l'equip de govern va procurar trobar une s
alternatives, que realment aquesta gent pogués anar amb un míni m
de bagatge a l'oferta pública de treball, molt especialitzada ,
molt concreta, i amb unes certes possibilitats de trobar feina e n
indústries que, en aquests moments, estan mancades de gent am b
aquests coneixements .
Per exemple, hi ha jardineria, construcció d'obra urbana ,
restauració de maquinària i restauració de vitralls . Precisa qu e
explicarà només un resum de cada mòdul, i que si volen ja el s
facilitarà una còpia de tota l'explicació de cada mòdul, perqu è
llegir-ho ara seria molt llarg . Explica que en jardineria, el s
objectius que tenen en aquests moments són rehabilitar i
recuperar part del parc de la Seu, la Plaça de la Reforma i
Passeig del Riu ; l'actuació a portar a terme en aquesta zona, é s
d'una extensió aproximada de 9000 m2, hi ha els quatre sectors on
entrarà l'ajuntament i un pla formatiu que abarca, dins del qu e
és possible, els coneixements que necessita un jardiner, en
principi, per ubicar-se a la professió . No pretenen que surti n
oficials i jardiners sinó gent amb suficient coneixement perqu è
s'incorporin d'alguna manera al trebal amb amplis coneixements ,
que els facin rendibles per ser llogats com aprenents, i això f a
que sigui atractiu pels empresaris llogar aquestes persones i n o
unes persones que no tinguin cap mena de coneixement .
Pel que fa a la construcció d'obra urbana, el Sr . Oms explica qu e
és la utilització de totes les eines de paleta, però intentant
donar un sentit a les obres, com fer paret seca, que sembla qu e
s'està perdent dintre de la professió, i fer que aquests xicot s
vagin amb uns coneixements amb els professionals de la construc ció .
Diu que també té tot el pla de treball del què es pensa fer a l a
Plaça de la Reforma, a la Seu, a la zona del Riu, i a la plant a
baixa de l'edifici de Casa Caritat, però que no el detallar à
perquè, com ha dit abans, ja els en passarà una còpia .
Parlant del pla de restauració, el Sr . Oms diu que els objectius

són no només restaurar maquinària antiga, que és un sector mol t
limitat de mercat, sinó principalment també la restauració d e
mobles . Potser el pla de restauració de maquinària és el que el s
ha ajudat més a tirar endavant el Museu de la Tècnica, però tamb é
han de tenir en compte que en aquests moments s'està restauran t
turbines, alternadors i mobiliari . El mobiliari és molt important, perquè la restauració mobiliària és un sector professiona l
que està en desenvolupament i que creuen que té ofertes importants .
Pel que fa al tema dels vitralls, el Sr . Oms diu que és un tem a
amb futur, no solament per grans especialistes i grans artistes ,
sinó que cada cop més hi ha restauració d'edificis que demane n
als vidrers i a les empreses que es dediquen a posar vidres, qu e
fan falta professionals d'aquests tipus, gent amb coneixement ,
que realment poden estar capacitats per fer altres feines, per ò
que amb això també han procurat que es faci atractiu a l a
indústria del vidre, que tinguin gent amb coneixements d e
restaurar un vitrall, que siguin capaços de donar color a un qu e
s'ha trencat, i aquesta qüestió s'ha detectat entre els professionals, que no n'hi ha . I creuen que això es farà atracti u
perquè algunes empreses d'aquí o de for a ® a l'hora de llogar un a
persona, el fet de tenir coneixement de restauració de vitrall s
els fa més atractius perquè trobin feina .
Aquesta ha estat una mica la filosofia de l'equip de govern, é s
a dir, incorporar en el món del treball, a dintre d'altre s
especialitats, gent amb uns recursos que es poden donar en u n
any, que tots saben que són lïmitats, però sí que els dóna un a
base suficient per incorporar-se al món del treball amb une s
certes garanties .
No sap si amb aquesta exposició inicial ha respost a le s
preguntes plantejades pel GMS . Creu que això queda englobat en u n
marc del que és coherent i que dintre el tema de promoci ó
econòmica, pel que fa a formació, l'equip de govern pretén fe r
dues coses, que són aportar alguna cosa a la ciutat amb treball s
concrets que puguin fer els xicots, i després donar-los-hi un a
formació bàsica que els incorpori al món professional . Evidentment, el nexe és d'un apartat del tema de promoció econòmica ,
aleshores el nexe amb el món de la indústria és aportar-h i
professionals .
Intervé el Sr . Esclusa i Espinal i diu que analitzant el que h a
explicat el Regidor, només els quedaria un parell de pregunte s
per fer . Saber quin seguiment es fa dels alumnes que passen i ha n
passat per 1°Escala Taller i quins resultats s°han obtingut .
Intervé el Sr . Collado i Llort i demana si és cert que a Cas a
Caritat encara si treballarà durant un temps, i amb quin mòdul .
Demana també si hi ha algunes dades referents a l'antiga Escola Taller, pel que fa a sortides ocupacionals de les persones qu e
van assistir a l'Escola-Taller i, en tot cas, pel que fa al tem a
dels vitralls, demana quins serien els llocs en els quals e s
pretendria restaurar els vitralls .
Intervé el Sr . Oms i Pons i manifesta, pel que fa al seguiment ,
que els pedagogs, els professors que tenen i el coordinador

!segueix com es fa la incorporació . Afegeix que la incorporació n o
és tan satisfactòria com voldrien, és un tema difícil, però s í
que entre un 20 i un 25% de la gent que passa, s'incorpora al món
de treball . A 1'INEM els van dir que, per l'experiència qu e
tenen, és un numero molt rendible, tot i que a ell no 1i satisfà .
Matisa que són dades de l'any passat, però ara creu, pel qu e
l'han informat, que uns quants més han trobat feina . Diu que s i
es volen dades més concretes, pot demanar al seguiment pedagògic ,
a la persona que porta aquesta part, que li faci una estadístic a
per escrit i ja li passarà .
Pel que fa a la restauració de vitralls, diu que no es fa res ,
sinó que es fa construcció de nous vitralls, i aquesta gent ,
coneixent la fabricació, els serà possible restaurar . Intentara n
acabar la façana de Crist Rei, amb els vitralls grossos i petits .
Saben que van curts de temps, però s'han près algunes mesures qu e
faran possible que puguin complir aquest objectiu .
Intervé el Sr . Collado i Llort i manifesta que per augmenta r
aquest tant per cent d'ocupació, si és possible, seria importan t
que es proposessin dintre dels programes de l'Escola Taller ,
aquests objectius no només de buscar feina, sinó promoure e n
aquests moments alguns tipus d'aquests treballs, com pot se r
jardineria o alguns altres, promoure'ls des del començament, i
que algun grup d'aquestes persones també pugui fer un projecte
d'autoocupació . Ho diu perquè això, de vegades, només es té e n
compte al final del projecte i, en canvi, si es preveu des de l
començament és possible, amb programes que són de l'Administració, ja sigui de 1'INEM, de la Direcció General d'Ocupació o d e
la Direcció General de Cooperatives de la Generalitat, i creue n
que és important que aquests programes no només els donin a
conèixer, sinó que els potencïin al màxim .

1

El Sr . Alcalde dóna el tema per exposat i debatut .
8 .3

1;tOPOSICIÜ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOL .LPLANIFICACTÓ DE PLACES I REVISIS D E
BAREMS A LES LLARS D'INFANTS, COM A CONSEQCÍÉNCI A
DEL PAS A L'ESCOLA PÜBLICA DELS NENS DE TRES_
ICITANT UNA

ANYS .

El Secretari llegeix la proposició que, transcrita, diu e l
següent :
" Atès que els curs vinent els nens de tres anys passaran
l'Escola Pública .

a

Donat l'increment d'oferta de places que això suposarà per les
llars d'infants .
El Grup Municipal Socialista proposa l'adopció dels següent s
ACORD S
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1

1r .- Que per la propera pre-inscripció a les llars d'infant s
públiques de Manresa es promogui des de l'Ajuntament de Manres a
i conjuntament amb els tècnics, una previsió de futur, planificant les places que s'oferten atenent a les prioritats socials ,
de risc i pedagògics, .
2n .- Instar al Departament d'Ensenyament de la Generalitat d e
Catalunya perquè en funció de les necessitats adeqüi i faci le s
remodelacions pertinents dins de les llars d'infants .
3r . - Que es revisin els barems actuals per 1' admissió a les llar s
públiques de Manresa prioritzant aquelles sol .licituds que
tinguin uns ingressos per unitat familiar més baixos . "
Intervé la Sra . Vidal i Vintró i manifesta que el fet que el s
nens de tres anys passin aquest any a l'escola pública fa que h i
hagi una oferta molt més gran de places de 4 a 2 anys . El GMS e s
tem que probablement el què passarà és que s'esperarà que e s
produeixi la pre-inscripció el mes d'abril de les matrícules i
que, en base a les demandes d'edat que hi hagi s'adequin le s
guarderies, perquè el fet que els de tres anys passin a l'escol a
requereix una remodelació de les guarderies, en funció de s i
s°acullen més nens nadons, més nens d'un any o més de dos . Si la
remodelació que es fa, és fa en funció de les demandes de la pre inscripció, es poden trobar que l'any que ve les demandes sigui n
unes altres i que constantment hagin d'estar modificant l a
guarderia . Proposen que es faci una planificació d'aquesta ofert a
de places en funció que l'equip de govern es pregunti perquè f a
l'oferta que fa, tenint en compte l'estudi d'infància en risc qu e
ha fet serveis socials, tenint en compte la demografia, en bas e
a una sèrie d'estudis tècnics . Pensen que això és molt necessar i
perquè el primer any de vida d'un nano és vital pel seu futur .
Suposa que la Sra . Rosa Riera està d'acord en què molts nanos qu e
estan al Centre obert del Casal-Ot, per molt que si estigu i
treballant, poques coses es poden aconseguir, perquè els nens qu e
porten aquest primer d'any de vida, en què han estat mal nutrit s
o no han estat estimulats, es molt difícil que es recuperin en u n
futur,. El GMS demana que es faci una proposta, sempre en base a
saber què es prioritza, tenint en compte, principalment, el s
factors socials, els factors de risc, pedagògics i altres factor s
de les necessitats de la ciutat .
Enllaçat amb això, la segona proposta és la de modificar el s
barems . Tot i que el GMS ja sap que els barems els posa Ensenya ment ., pensen que l'ajuntament pot pressionar una mica perqu è
realment hi ha coses que són tan simples, que no entenen com po t
ser que es facin d'una altra manera . Quan es van inaugurar le s
guarderies, es van posar uns barems en què es prioritzava l a
família que només tenia un sou, perquè es considerava que teni a
menys ingressos . Això no era just, perquè hi havia famílies am b
un sol sou però bastant elevat, i altres en que la dóna anava a
fregar escales i l'home cobrava el salari mínim, però com qu e
treballaven tots dos, es quedaven fora . Actualment, els barems
que hi ha, són que es prioritza la parella que treballa, amb l a
qual cosa potser hi ha un matrimoni en què només treballa u n
perquè la dona no ha trobat feina i els recursos són mínims i
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aquests es queden fora . Pensen que el més just seria prioritza r
la unitat familiar i aleshores aquests infants que estan faltat s
d'estímuls, de nutrició i d'altres coses, serien els que prime r
quedarien coberts . Apart d'això, diu que hi ha un altre factor ,
i és que a vegades ha parlat amb molts pares i el primer qu e
diuen és que de l'oferta de les guarderies de Manresa, sens e
desqualificar ningú, els agrada més el sistema pedagògic qu e
s'està portant a terme a les llars d'infants públiques, amb l a
qual cosa es queda molta gent de fora . Aleshores, o des d e
l'ajuntament s'ha de pressionar al departament d'Ensenyamen t
perquè faci més guarderies a Manresa, perquè hi ha manca d e
places o bé que l'ajuntament es plantegi el crear una guarderi a
pública, perquè realment hi ha un dèficit .
Intervé la Sra . Just i Riba i manifesta que l'equip de govern h a
estudiat bé aquesta proposta abans d'entrar al Ple, però que l i
agrada molt més tot el que ha dit la Sra . Vidal no pas el text de
la proposta, perquè ha donat raons molts tècniques i molt humane s
perquè el tema de les llars se' 1 prenguin molt seriosament . Aban s
d'entrar en la proposició, diu la Sra . Just que vol fer due s
precisions . Primer, diu que hi ha una Resolució del 2-2-94, i
assenyala que la pre-inscripció es farà del 20 al 29 d'abril . De s
de l'octubre del 93, des de l'ajuntament, no d'una maner a
individual, sinó col .laborant amb la inspecció sobre el tema d e
les llars, s'ha calculat les possibilitats que tenien d'accepta r
tots els nens de tres anys que volguessin anar a l'escol a
pública, i aleshores, aquesta sí que és una feina que pertoca a
l'ajuntament, pressionar i demanar que totes les escoles, n o
només les de Manresa, sinó de tot Catalunya, vagin tenint aule s
de parvulari de 3 anys amb tota la dignitat . Pensen que si s'h a
anat a les escoles, i sinó s'hi pot anar, pensen que aquest a
oferta l'han aconseguida, excepte en una escola pública, perqu è
era impossible que una obra de molts més milions que els 30 i
escaig que es van invertir a l'Escola Bages, es pogués portar a
terme en una època de tantes dificultats econòmiques . Amb aix ò
vol diu que des de l'octubre de 1993, d'una manera regular, am b
la inspecció s'ha anat treballant en aquest tema . Si s'obren due s
aules a la darrera escola que faltava que hi hagués P3 i, a l
mateix temps, es tenen compromeses 2 aules més amb escoles d'un a
sola línia i que, per tant, hi ha espai i possibilitat de tenir ho tot apunt, resulta que són 100 places més possibles si hi h a
la demanda . El que és segur són les 2 aules, 25 més 25, de l a
darrera escola, i després hi ha compromeses 2 aules més amb to t
el que representa d'adequar el lloc i arranjar-lo per abans d e
setembre, d'acord amb la demanda . Fins aquí, per tant, vol di r
que a les llars d'infants hi hauran places . Ara bé, respecte l a
proposta que fa el GMS, la Sra . Just diu que aquestes llars n o
són municipals, i aleshores, l'aportació de l'ajuntament és qu e
1' escola primària tingui tot el que ha de tenir, incloses le s
dues aules de P3, i col .laborar amb la Junta que hi ha entre l a
inspecció i les 3 directores de les Llars d°Infants per intenta r
de millorar el barem, la seva aplicació i la seva interpretació ,
ja que en qualsevol tribunal que s'hagi estat, se sap que això é s
molt difícil . Llavors el suggeriment del grup de CiU, és aporta r
des de l'ajuntament, l'ajuda amb les assistents socials de cad a
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barri, per poder arribar a afinar la interpretació d'aques t
barem . Si que l'equip de govern pot demanar que les cose s
millorin, però també haurien de demanar la consciència ciutadana ,
i que no facin trampes a l'hora de presentar els papers . Vol dir
amb això que no és tan fàcil i no depèn de la voluntat d e
l'ajuntament, sinó que és molt difícil arribar a afinar l a
valoració d'aquests barems . Això per una banda, i després, perqu è
tenint aquest contacte tan constant amb la inspecció, el s
semblaria ara que si l'ajuntament, pel seu propi compte, fa un a
cosa apart quan ja hi està incorporat, no tindria massa sentit ,
això sí, pressionant tot el que sigui possible . Pel que fa a la
construcció d'una llar d'infants municipal nova, diu que el llo c
on ho estaven reivindicant, no es va arribar a fer mai quan e l
GMS estava a l'equip de Govern, i era una autèntica necessitat ,
i suposa que es refereixen a la Llar d'Infants de E1 Xup .
Parlant amb ajuntaments de tots els colors, diu que tots parle n
de les dificultats que comporta fer una llar d'infants municipal .
Resumint, la Sra . Just diu que la situació és aquesta, l'ajuntament no tan sols fa un seguiment sinó una aportació constant ,
aportant dades i suggeriments i, sobretot, pressionant perquè le s
aules de P3 siguin allò que han de ser . Els sembla que haurien d e
continuar en aquesta línia i, en canvi, sí que trobarien bé qu e
des del Consell Escolar Municipal, on hi ha representació de le s
Llars d'Infants, s'estudiés .
Pel que fa al segon punt, que es refereix a fer les remodelacion s
pertinents dins de les llars d'infants, la Sra . Just diu qu e
aquestes remodelacions estan previstes, i no pensa que le s
remodelacions s'hagïn de fer en funció de la demanda que hi hagi ,
sinó que les directores presenten el nombre d'alumnes que han d e
tenir de cada edat, de manera que és una mena de discusió eterna ,
què convé més, els nens d'un any o els nens de 2 anys ; això és
una discusió seriosa, de tipus pedagògic, i pensa que aquí sí qu e
poden incidir .
Pel que fa al tercer punt, de revisió dels barems, manifesta qu e
abans del dia 20 sortirà una nova disposició respecte la maner a
de solucionar o intentar solucionar les diferències que hi ha e n
aquest sentit . Per l'experiència que tenen aquí, diu que quan ha n
tingut necessitat en un nen, les Llars d'Infants l'han acollit .
És un tema importantíssim, el que passa és que a partir dels tre s
anys, haver aconseguit que estiguin escolaritzats tots els nens ,
és un avenç . L'ajuntament té el Consell Escolar Municipal pe r
estudiar aquest tema, hi ha la presència de les LLars d'Infants ,
però, al mateix temps, és un tema que no s'ha portat mai a l
Consell en aquests últims mesos, i això no ho entèn . Diu qu e
seria bo revisar les competències que tenen els ajuntaments e n
matèria d'ensenyament i aleshores veurien que no poden fer-h o
absolutament tot .
Per tot el que ha exposat, diu que la proposta la votara n
negativament .
Intervé el Sr . Perramon i
de tres anys a les escoles
unes 160 places a les tres
haurà 100 noves places de

Carrió i diu que amb el pas dels nen s
públiques, deuran quedar sense cobri r
Llars d'Infants . Això planteja que h i
P3 a les Escoles, però a més, hi deu

haver més places per cobrir en altres grups, i aquí seria o n
s'encabirien, perquè sinó els números no quadrarien . E1 que est à
clar és que els grups d' 1 i 2 anys seran de menys nens ,
possiblement al voltant d'uns 10 ó 12 i, per tant, aixà sí que
significarà un increment de places entre 1 i 2 anys, de 100 a 12 0
nens, i aixà es notarà bastant, tot i que per la informació qu e
tenen, sembla que el nombre de lactants no s'incrementarà .
Referent a la proposta que planteja el GMS, el Sr . Perramon di u
que a la pràctica ja es feia el tema d'assumir i prioritzar nen s
en situació de risc, però segurament els barems tampoc ho deixe n
tant clar i, per tant, aniria bé que això quedés bén reflectit .
També estan d'acord amb els altres punts de la proposta del GM S
i per això votaran favorablement .
Intervé la Sra . Just i Riba i manifesta, que les possibles place s
noves de P3 són 100, sempre i quan hi hagi la demanda ,
però hi ha totes les escoles que lògicament fan oferta nova, é s
a dir, al ser tres anys, són nens nous que poden anar a totes le s
escoles públiques de Manresa més les dues aules de la darrer a
escola que s'incorpora i la possibilitat de dues escoles d'un a
sola línia que puguin obrir-se una altra i aquestes dues últime s
sí que serà d'acord amb la demanda . Però amb números, ningú qu e
vulgui fer P3 pot quedar sense plaça a l'escola pública .
Intervé la Sra . Vidal i Vintró i manifesta que és veritat qu e
quan a l'època de la pre-inscripció portes algun cas social ,
normalment es té en compte . E1 que passa és que en aquest s
moments podria portar un llistat de nanos que estan en une s
situacions de risc greus i que estan sense atendre perquè, pe r
exemple, quan se'ls diu que han d'anar a fer la matrícula no l'ha
fan, o no tenen els papers ni, fins i tot, el Registre de l a
criatura ; aleshores, passa que ;s'ha d'esperar un altre curs i e l
nano està tot un any en una situació que ja és irreversible . No
sap com es pot solucionar això, si des de les guarderies i hauri a
d'haver una previsió de places per aquests casos, però el que é s
cert, insisteix, que en aquests moments podria presentar un
llistat de nanos amb una situació de risc greu, que no esta n
atesos enlloc i això crea una preocuipació bastant gran .
Puntualitza que el què ha dit abans de la guarderia municipal ,
era només una reflexió, perquè si haguessin volgut fer un a
proposta ja l'haurien presentat per escrit .
Intervé la Sra . Just i Riba i manifesta que la incorporació d e
les assistents socials de cada barri pot ajudar a una valoraci ó
i afinar més l'aplicació dels barems .
Sotmesa la proposició a votació, dóna el resultat següent :
12 vots afirmatius (9 GMS 13 ENM )
12 vots negatius (CiU )
1 abstenció legal (GMP), per aplicació de l'art . 64 .2 del ROM, e n
concordança amb l'art . 46 .2 .a) de la Llei 7/1985 i l'art . 95 .d )
de la Llei 8/1987 .
Havent-se produït un empat, el Sr . Alcalde sotmet de nou l a
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proposició a votació i, reiterat 1°empat, decideix el vot d e
qualitat de 1'Alcalde-President, en sentit negatiu i, per tant ,
es declara rebutjada la proposicio presentada pel GMS .
8 .4

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA REFEREN T
AL RETARD EN L'ENTREGA DE CLAUS ALS ADJUDICATARI S
DELS PISOS DE LA PROMOCIO D'ADIGSA, BALCONADA-2 .

En el transcurs del debat d'aquest punt, es reincorpora a l a
sessió el senyor Josep Balet i Oller .
E1 Secretari llegeix la proposició que, transcrita, diu e l
següent :
°° Atès que els adjudicataris dels pisos de la promoció d'ADIGSA ,
Balconada 2, van fer entrega del pagament de 1' entrada dels piso s
el dia 8 de novembre de 1993 .
Atès que Adigsa encara no ha fet entrega de les claus del s
mateixos als adjudicataris .
E1 Grup Municipal Solcialista proposa al Ple l'adopció del s
següents ACORD S
lr .- Mostrar el nostre desacord per la tardança seguida pe r
l'empresa ADIGSA en 1'entrega dels pisos de la Balconada 2 .
2n .- Que en concepte de danys i perjudicis pel retard esmentat ,
ADIGSA aboni als adjudicataris dels pisos la quantitat resultan t
d'aplicar l'interès legal sobre la quantitat entregada e n
concepte d'entrada durant el temps transcorregut des de 1'entreg a
de l'esmentada quantitat fins que ADIGSA faci 1'entrega definiti va de les claus .
3r .- Fer arribar els presents acords al Conseller de Benesta r
Social de la Generalitat de Catalunya, a la Mesa del Parlament d e
Catalunya i a l'empresa ADIGSA . 11
Intervé el Sr . Canongia i Gerona i manifesta que han presenta t
aquesta proposta perquè creuen que la Corporació en ple ha d e
defensar els interessos de tots els ciutadans, i més quan e s
produeixen abusos de les administracions envers ells . Creuen qu e
és inadmisible de totes a totes que una administració públic a
vengui un pis a un persona i no li deixi accedir, simplement pe l
fet que no s'han firmat les escriptures, per uns problemes d e
termini en la tramitació dels préstecs, amb la qual cosa, encar a
es complica més . Que una persona hagi pagat més d'1 milió, a
vegades 2, d'entrada per un pis i que l'Administració no 1i don i
les claus fins al cap de 5 mesos i 10 dies, els sembla una cos a
realment greu . Per això porten al Ple un acord en el qual demane n
que es demostri el desacord per la tardança en 1'entrega de le s
claus . I també demanen, perquè els sembla de justícia, qu e
l'administració pertinent aboni als ciutadans el que el s
interessos legals donarien d'aquest capital que tenen ell à
enterrat . A més, com tots saben, aquests senyors provenen de les
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classes humils de la ciutat i, per tant, es troben en situa`ci n s
realment delicades . Hi ha gent que es troba ocupant p-sos de
lloguer durant 5 mesos, quan ell ja ha pagat l'entrada d'un pi s
fent esforços personals molt importants i, per tant, com a mínim ,
els sembla que l'empresa pública els hauria d'abonar el que aix ò
significa . Calculat per sobre, són 80 .000 pessetes per adjudica tari i els sembla que això pot ajudar a reparar moralment el qu e
significa tardar gairebé mig any en poder ocupar un pis depré s
d'haver pagat una entrada .
Intervé el Sr . Berenguer i Casas i manifesta que els diferent s
adjudicataris ja varen rebre a finals de febrer la notificaci ó
que el 17 de març podrien signar les escriptures i, per tant ,
rebre les claus dels diferents habitatges escripturats . De tot a
manera, també vol fer constar la preocupació de l'equip de gover n
pel considerable retard en la signatura i entrega de claus i que ,
en moltes ocasions, els ha portat a protestar perquè d'una manera
o altra es pogués agilitzar tot aquest procés ; aquest procés é s
una mica ferragós per les condicions en què han estat assigant s
aquests 60 habitatges de la Balconda, que han estat assignats amb
un règim general i, posteriorment, en règim subsidiari . Això ha
volgut dir que, en principi, Serveis Comunitaris ha hagu t
d'acceptar les diferents sol .licituds i, de vegades, fer una mic a
d'equilibris per poder-les acceptar . Quan posteriorment se signe n
els contractes a l'ajuntament, aquesta entrada no es fa efectiv a
la mateixa setmana, sinó que a vegades poden passar 3 ó 4
setmanes i, per contra, després han de passar pel sedàs del Ban c
Hipotecari que, en definitiva, és qui haurà de cobrar l a
hipoteca . Quan el Banc Hipotecari ha passat aquest sedàs, qu e
se'ls mira amb lupa, per la possible qüestió de morositat que h i
pugui haver, passen per Arquitectura i Habitatge, on tornen a
passar una mica per la lupa, per la qüestió que s'ha de subsidia r
aquests pisos, concretament amb el 5,5 per 100 del 13 per 100 d e
la hipoteca que haurien de pagar els diferents adjudicataris .
Això fa que, una vegada feta aquesta adjudicació d'aquest a
subvenció i, per altra banda, també hi haurà la del 5 per 100 de l
total de l'habitatge, sigui mirat amb lupa i que finalment sigu i
intervenció qui decideixi si realment es pot o no es pot
adjudicar aquest pis . Entenen que aquest ha estat un retar d
considerable i per això ho han protestat . Però també han de teni r
en compte que ADIGSA ha fet i està fent unes inversions conside rables en els barris que té assignats a la ciutat de Manresa, i
això mostra que hi ha una intenció, el que passa és que en aques t
cas hi ha hagut aquesta tasca negra d'aquests 60 habitatges per ò
pensen, d'altra banda, que aquestes taques no han estat només a
la ciutat de Manresa, sinó que de taques negres n'hi ha hagut a
la resta de l'estat i l'ajuntament, en principi, estaria conform e
en acceptar el desacord per la tardança en 1'entrega d'aquests
pisos, però sobretot, remarca que només estaria d'acord en aques t
punt .
Intervé el Sr . Esclusa i Espinal i manifesta que veient el retar d
que hi ha hagut en 1'entrega d'aquests pisos, que ha esta t
reconegut per tots els regidors, votaran a favor de la propost a
del GMS .

Intervé el Sr . Canongia i Gerona i diu que la intervenció del Sr .
Berenguer no els ha convençut gens ni mica, perquè tots aquest s
pasos els fa qualsevol comprador de pis que es vulgui acollir a l
Pla de l'Habitatge . Explica que ell mateix ha comprat un pis pe l
Pla de l'Habitatge, el 5 de juliol de 1993,i el mateix dia li va n
entregar les claus a través d'un contracte de compra-venda .
Després s'inicien tots els tràmits burocràtics que són llargs ,
complexes, i que acaben la paciència de qualsevol, amb l'afegit ó
que en aquests moments la Banca privada no firma els conveni s
públics perquè els interessen més els anteriors que els actuals ,
etc ., però el ciutadà usa el pis . I ara estan parlant d e
ciutadans que d'entrada han pagat el doble del que va pagar ell ,
i encara no l'està usant . Aquest és el problema, i no l a
tramitació burocràtica, que realment és lenta, feixuga
i
ferrugosa i que ratlla l'escàndol ; però aquest no és el tema ,
sinó que el tema és que hi ha uns senyors que han pagat cap a 2
milions de pessetes i es passaran mig any sense poder fer ú s
d'aquest pis, i estan parlant de senyors amb ingressos modestos .
La tramitació legal els sembla bé i no és aquí el lloc d e
discutir-la, que se'n parli al Parlament de Catalunya . E11 aquí
està parlant d'una actuació pública sobre ciutadans de Manres a
que no se'ls ha atès correctament . Per això reclamen que ADIGS A
aboni aquests interessos als ciutadans afectats, però accepten l a
votació separada, perquè val més una miqueta que res .
El Sr . Alcalde diu que no val la pena que hi hagi votaci ó
separada, que rebutgen tots els punts, perquè l'explicació de l
Sr . Berenguer l'ha convençut del tot . El que no poden fer és qu e
a una empresa que ha dedicat cents de milions a la ciutat d e
Manresa, i que n'hi dedicarà mès, fer-li una mostra de desgrati tud d'aquesta manera . Per tant, creu que és totalment improceden t
votar favorablement aquesta proposta . Si volguessin parlar
d'altres retards en 1'entrega de vivendes, en podrien parlar i
llarg, però aquests almenys tindran la vivenda, mentre que altre s
potser no l'ha tindran mai .
Sotmesa la proposició a votació, dóna el resultat següent :
12 vots afirmatius (9 GMS I 3 ENM )
12 vots negatius (CiU )
1 abstenció (GMP )
Havent-se produït un empat, el Sr . Alcalde sotmet
proposició a votació i, reiterat l'empat, decideix
qualitat de l'Alcalde-President, en sentit negatiu i,
es declara rebutjada la proposicio presentada pel GMS
9 .-

de nou l a
el vot d e
per tant ,
.

ASSUMPTES SOBREVINGUT S

Sotmesa a votació la prèvia i especial declaracíó d'urgència del s
dos assumptes sobrevinguts presentats, s'aprova per unanimita t
dels 25 membres presents, de conformitat amb allò que dispos a
l'art . 51 del RDLEG 781/1986 i l'art . 51 .1 .e) del ROM .
9 .1

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOL .L-
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ICITANT QUE ES RATIFIQUI LA RECOMANACIÓ DE L
CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL, EN EL SENTIT QUE E S
MANTINGUI EL CRITERI DE TERRITORIALITZACIÓ EN EL S
CENTRES PÜBLICS D'ENSENYAMENT
E1 Secretari llegeix la proposició que, transcrita, diu e l
següent :
" Atès que el proper curs 93-94, s'implantarà la reform a
educativa a tots els centres públics d'ensenyament secundari d e
la ciutat .
Atès que l'esmentada reforma educativa s'ha de valorar de form a
positiva pel que comporta, 1'escolartizació obligatòria del s
alumnes que s'allargarà fins als 16 anys, l'aplicació del term e
"ensenyament comprensiu", que es traduirà en una educació n o
discriminatòria així com pel marge d'autonomia dels centres d e
secundària . No obstant la reforma educativa pot tenir un a
incorrecta aplicació pel que fa a la pre-inscripció dels alumne s
als centres de secundària, al no assignar a cada centre una zon a
d'influència pròpia, tal i com estableix la legislació vigent .
Atès que el Consell Escolar Municipal de Manresa en la sev a
darrera sessió va recomanar l'assignació d'àrees d'influència a
cada centre públic de'ensenyament, el Grup Municipal Socialist a
proposa al Ple de la Corporació 1'adopcio dels següents ACORDS :
lr . - Ratificar la recomanació del Consell Escolar Municipal en e l
sentit que s'assignin àrees d'influència a cada centre públi c
d'ensenyament, mantenint el criteri de territorialització .
2n .- Que l'esmentat acord es trameti al Departament d'Ensenyamen t
de la Generalitat de Catalunya . "
Intervé la Sra . Crusellas i Serra i manifesta que el proper cur s
94-95, s'implanta a la comarca del Bages l'obligatorietat d e
l'ensenyament secundari (ESO), amb una filosofia fonamental qu e
és l'educació no discriminatòria . En aquest sentit, i basant-s e
en aquest principi tan vàlid de fer educació no discriminatòria ,
basen la seva proposta . Fins aquests moments, la ciutat d e
Manresa tenia dos tipus d'ensenyament, si no tenen en compte el s
grups que feien al Lluís de Peguera i els dos anys anteriors d e
1' IES Bages, hi havia els centres que feien Formació Professiona l
i els centres que feien Batxillerat . Aleshores, ja per tradició ,
els ciutadans de Manresa tenen catalogats aquestes centres co m
centre de Formació Professional i centre de BUP . Analitzant
quines van ser les dades de pre-inscripció de l'any passat, e s
veu que hi ha una tendència a considerar uns d'aquests centres d e
secundària de segona i uns altres centres de secundària d e
primera . Tendint a la no discriminització, volien una territoria lització dels centres per tal que la mitja dels alumnes de class e
social de nivells acadèmics fos més o menys homogènia a tots el s
centres . Si parlen de la pre-inscripció de l'any passat, la pode n
analitzar i dir una xifra que s'ha dit últimament, que més del
91% van escollir el centre en primer lloc . Però sempre han d e

mirar quina és la informació que tenen els pares, els pares ha n
de poder escollir amb llibertat, però aquesta llibertat s°ha d e
basar en una bona informació i aquesta bona informació, e n
aquests moments, no passa per tenir els cinc centres en igualta t
de condicions, ja que qualsevol dels cincs centres porta a l
darrera tota una tradició .
En aquests moments, la implantació de 1'ESO va a una autonomi a
total dels centres, pel que fa a planificació del Pla d'Estudis ,
el currículum particular, la distribució dintre del mateix cicl e
dels diferents crèdits, els cinc centres estan treballant pe r
planificar els crèdits variables de l'any que ve i esta n
treballant en la manera que faran l'atenció a la diversitat . N o
s'ha programat, o almenys no s'ha fet públic, quins seran el s
batxillerats que es faran a cadascun dels cinc centres, ni tampo c
se sap quins són els mòduls que s'hi faran . Per tant, tot i qu e
estan a favor de la Reforma i 1i donen suport, perquè serà un a
millora per la comarca, sí que han de dir que hi ha una falt a
d'informació que fa que tots els possibles criteris d'elecció qu e
es puguin plantejar, es limitin a un sol criteri, que és el de l a
tradició, el de centres de BUP i centres d'FP® i aquests do s
criteris són els que tenen més a la mà els pares en aquest s
moments, i això va quedar pal .lès en la pre-inscripció de l'an y
passat .
Per això, tal com diuen a la proposta, demanen que es ratifiqu i
el què l'òrgan consultiu de l'ajuntament pel que fa a ensenya ment, que és el Consell Escolar Municipal, va aprovar per 15 vot s
a favor, 3 en contra i 12 abstencions, i que es trameti a l
Departament d'Ensenyament .
Intervé la Sra . Just i Riba i manifesta que no està gens d'acor d
en què la informació no hagi arribat a tots els centres, sinó qu e
a totes les escoles públiques, organitzat per les pròpie s
direccions dels centres hi ha hagut informació sobre la Reforma ,
evidentment, fins allà on tenien la informació . Encara demà, pel s
pares de nens de 8è, hi ha una informació pública a Bloc . Deixan t
apart aquesta tema de la informació, la Sra . Just diu que en
anteriors Plens ja han parlat de la necessitat de no treur e
competències al Consell Escolar Municipal, fins i tot, a vegade s
pensa que no hi creuen amb el Consell Escolar Municipal . Precis a
que tot el que ha dit la Sra . Crusellas, en el darrer plenari j a
es va dir, i el president del Consell Escolar Municipal va posa r
a votació una proposta feta pel representant de Comission s
Obreres en la què demanava a la Delegació Territorial d'Ensenya ment l'assignació d'aquestes àrees d'influència que estan dient ;
es va posar a votació i van haver-hi 15 vots a favor, 2 e n
contra, 12 abstencions i una sèrie de comentaris o informacion s
als quals no fa al .lusió la Sra . Crusellas, com per exemple, qu e
els directors dels 5 centres de Manresa no es van posar d'acor d
en les reunions que van tenir per la territorialització, és a
dir, que no és un tema tan fàcil . L'endemà mateix al matí, pe r
missatger, es va lliurar a la Delegació Territorial aquest a
proposta . Per tant, li sembla que el Consell Escolar Municipal v a
actuar ràpidament segons e1 que s'havia demanat . Això ja s'h a
fet, però demana que tinguin en compte que això era el dia 3 d e
març i el dia 4, la Inspecció ja va fer saber als Directors que
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es considerava Manresa sector únic, i si es llegeixen 1',9rdre de l
9 de febrer del 94, veurà com diu que là Delegació, TePritoria l
dirà si és un sector únic, si està sectoritzat o si est à
territorialitzat . L'Ordre diu això i el que varen exposar allà i
ara ho repeteix és que allò estava "dat i beneït" . El que es va
donar, perquè tot és millorable, és la possibilitat de treballar ho en una comissió que començarà el dia 18 d'abril . Per tant, e l
grup de CiU creu que ratificar una cosa que ja ha fet el Consel l
Escolar Municipal, és debilitar la feina del Consell, en sego n
lloc, cal complir la Resolució del DOG del dia 9 de febrer i, e n
tercer lloc, pensa que els representants Regidors que hi ha en e l
si del Consell Escolar Municipal, han de treballar per l a
Reforma, sobretot, assistint a les reunions, formant part de le s
Comissions i ajudant i fent un propostes, en tot cas, que sigui n
conjuntes . Per tant, votaran desfavorablement la propost a
presentada pel GMS .
Intervé el Sr . Perramon i Carrió i manifesta que el grup d e
1'ENM és partidari que s'apliqui la reforma educativa i, pe r
tant, ha estat positiva la seva acollida a què s'apliqui j a
aquest proper curs a tots els centres públics . Pensen que la
Reforma adequa l'ensenyament a les necessitats de la societa t
actual, que incorpora noves metodologies en aprenentatge, e n
matèries optatives que poden motivar als alumnes i garanteix un a
escolarització fins els 16 anys, que fins ara no estava garanti da . I, a més, intenta procurar que no hi hagi cap tipus d e
discriminació, procurant al màxim la integració social . Fins e l
moment present, dins del centres, i per raó de l'educació que h i
havia, arribaven als centres de secundària de BUP alumne s
segurament amb millor currículum escolar i arribaven als centre s
de Formació Professional, alguns alumnes amb bon currículum, per ò
una majoria que potser no era tan brillant . Per tant, ha existi t
fins ara una certa divisió entre centres d'un nivell més alt i
centres on hi havia més dificultats per assolir un nivell, no pe l
professorat, sinó fonamentalment per l'alumnat . Les inèrcies, e n
general, en tota l'activitat social, tendeixen a anar-s e
mantenint mentre no hi hagi una acció una mica decidida qu e
trenqui aquesta inèrcia ; per tant, la inèrcia previsible és qu e
la matriculació en el proper curs, reprodueixi una mica la d e
cursos anterior, o hi hagi poques variants, tot i que preferirie n
equivocar-nos . Els sembla que és decisió necessària de l'adminis tració que intenti corregir aquests possibles desequilibris entr e
centres i, per tant, que apliqui criteris de territorialitat .
Quins criteris, com i quin barem ja és un tema més delicat . Enté n
que és un tema difícil i controvertit, en el sentit que el s
professors que estan amb alumnes, menys conflictius o amb u n
nivell més alt, oposin resistència a què aquest nivell quedi mé s
diluït, i també li sembla perfectament legítim que les escole s
que han treballat d'una manera decidida i molt bé per la Reforma ,
vulguin que aquest repartiment i l'aplicació de la Reforma h o
siguin en la seva integritat, amb la voluntat d'integració socia l
que pretén la Reforma . Per tant, és lògic que hi hagi diferèncie s
i que l'administració hagi de prendre una posició que potser ser à
controvertida, que serà crítica i que generarà unes determinade s
resistències, com hi ha en aquests moments .o hi ha hagut intents

de resistència en l'aplicació mateixa de la reforma . Pe r
aplicació correcta de la Reforma, els sembla necessari el criter i
de territorialitat, i si ni es fa aquest curs, segurament qu e
s'haurà de fer el curs que ve . Seria preferible haver-ho fe t
aquest curs, però, en tot cas, la votació que fan avui va per ar a
i per endavant . Afegeix que abans que el GMS presentés aquest a
proposta, en tenien una apunt d'entrar on demanaven més o meny s
això i, a més, demanaven que la Delegació Territorial d'Ensenya ment doti als centres de secundària de Manresa, dels mitjan s
suficients, ja sigui instal .lacions, materials, formació de l
professorat, etc . perquè volen que la Reforma tingui èxit i qu e
funcioni perfectament . Per tot això, el vot del grup de 1'ENM a
la proposta del GMS serà favorable .
Intervé la Sra . Crusellas i Serra i manifesta que la Sra . Just té
raó en alguna cosa . Explica que el dimecres, 2 de març, van fe r
Consell Escolar Municipal i, precipitadament, van estar fent u n
acord . Una de les coses que no ha dit en la primera intervenci ó
és que hi ha hagut una precipitació, i no per no implantar-h o
l'any 94 ó 95 . Senzillament que el moment d'assabentar-se'n de l a
implantació de la Reforma, i el moment de començar les preinscripcions, ha estat tant just que ni el Consell Escola r
Municipal ha tingut temps material de fer un informe sobre el s
possibles problemes que hi hauria . Diu que la Sra . Just l'acus a
de no creure en el Consell Escolar Municipal i en la proposici ó
que ha defensat la Sra . Carme Vidal, ha dit "ara que tenim le s
guarderies al Consell Escolar Municipal, li recordo que j o
personalment li vaig fer retirar la proposta que portava l'equi p
de govern de composició del nou Consell Escolar Municipal am b
participació dels sindicats, fins que no hi haguessin guarderie s
amb veu i vot" . La Sra . Crusellas explica que amb això vol di r
que sí que creu amb el Consell Escolar Municipal i molt que h i
creu, amb la qual cosa l'únic que demana no és una modificació d e
l'acord del Consell Escolar Municipal, sinó que li demana un a
ratificació, perquè els representants de la ciutat de Manresa ,
legalment, són els regidors d'aquest ajuntament i els regidors i
el plenari d'aquest ajuntament tenen un òrgan consultiu que és e l
Consell Escolar Municipal, que no deixa de ser un òrgan consultiu, com moltes vegades ha recordat la Sra . Just, i és el plenar i
la màxima autoritat de la ciutat de Manresa . Davant d'un a
proposició del Consell Escolar Municipal, demana això, per dona r
més importància, perquè realment sigui la ciutat de Manresa i el s
seus representants qui diguin que el Consell Escolar Municipal t é
tota la raó i, per això li donen tota i volen ratificar l a
proposició del Consell Escolar Municipal .
La Sra . Crusellas afegeix que en el Consell Escolar Municipa l
estan representats l'ajuntament, regidors, pares, directors d e
centres públics i privats, mestres, alumnes, personal no docent ,
els sindicats, les guarderies i el Col .legi de Mestres i
LLicenciats, i espera no haver-se'n deixat cap . Tots hi esta n
representats . Aleshores, diu que els representants de l'ajunta ment que estaven presents en el plenari del Consell Escola r
Municipal, van fer un vot allà, que en aquests moments e l
canvien ; pregunta el per què, i també pregunta si van votar co m
a membres que són representants del plenari de l'ajuntament de
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Manresa o com un sol membre sense tenir representació-,dè res .
Intervé la Sra . Just i Riba i diu que ratifica tot el que ha dit .
Matisa que si a les Llars d'infants hi va haver resistència é s
perquè es creu les lleis, i la normativa del Consell Escola r
Municipal els va venir donada, va ser aprovada, i aleshores es v a
veure la necessitat de modificar el Consell Escolar Municipal .
Però, d'entrada, si deien que no, és perquè això de modifica r
sense més, no ho trobaven bé, i des del Consell Escolar Municipal, han intentat ser molt respectuosos amb això, i torna a
ratificar el que ha dit abans, si el Consell Escolar Municipa l
està representat per tota aquella gent que ha dit la Sra .
Crusellas, i s'ha deixat la FAPAES, evidentment que encara té mé s
força . Llavors, això d'anar portant les coses al Consell Escola r
Municipal, parlar-ne molt i no actuar realment allà on s'h a
d'actuar, no porta enlloc, i matisa que no ho diu per la Sra .
Crusellas, sinó en general .
Sotmesa la proposició a votació, és rebutjada per 13 vot s
negatius (12 CiU i 1 GMP) i 12 vots afirmatius (9 GMS i 3 ENM) .
9 .2

INTEGRACZO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL QUE S'UBICARÀ EN L'EDIFICI CASINO DE MANRESA, A LA XARX A
DE BIBLIOTEQUES POPULARS DE LA DIPUTACIÓ D E
BARCELONA .

E1 Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :
"Atès que el Ple Municipal, el dia 18 de gener de 1994, accept à
les subvencions atorgades per la Diputació de Barcelona dins de l
Pla de Cooperació i Assistència Local 1994-1995, afectades a l
finançament de la rehabilitació de l'edifici Casino .
Atès que l'actuació Rehabilitació de l'edifici Casino, fase II I
es troba compresa dins del programa sectorial de biblioteques de l
Pla esmentat .
Atès que la normativa reguladora del PCAL disposa que el Ple d e
l'Ajuntament haurà d'acordar que la biblioteca a la qual e s
destinen les obres que es realitzen en aquest edifici s'integrar à
en la Xarxa de Biblioteoques Populars de la Diputació d e
Barcelona .
Com a Alcalde en funcions, proposo que el Ple Municipal adopti e l
següent
A C O R D
Integrar la biblioteca municipal que s'ubicarà en l'edific i
Casino de Manresa en la Xarxa de Biblioteques Populars de l a
Diputació de Barcelona, una vegada es practiquin les obres d e
rehabilitació de la construcció i s'adaptin a tal efecte le s
instal .lacions" .
Intervé el Sr . Oms i Pons i manifesta que es tracta de prendr e
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1°acord d°incorporar la Biblioteca que s'ubicarà a 1°edific i
Casino a la Xarxa de Biblioteques de la Diputació .
Sotmès l'assumpte a votació, és aprovat per unanimitat dels 2 5
membres presents .
10 .-

PRECS, PREGUNTES I INTERPEL .LACIONS

10 .1

Pregunta núm . 1 del Grup Municipal Socialist a

E1 Secretari llegeix la pregunta que, transcrita, diu el següent :
"Notícies aparegudes a la premsa de la ciutat donant per fet qu e
l'Ajuntament de Manresa pensa instal .lar una gran estructura d e
cinc metres d'alçada i de dos milions de cost a la cruïlla entr e
la Muralla del Carme i la Carretera de Vic per tal d'evitar le s
desorientacions que es produeixen en aquesta zona .
Per això el Grup Municipal Socialista DEMAN A
- Es cert que la regidoria de circulació pensa instal .lar un a
gran estructura en aquesta zona ?
- Ha valorat la regidoria de circulació de l'Ajuntament d e
Manresa, l'impacte visual d'una estructura d'aquestes característiques al centre de la ciutat ?
- Ha pensat la regidoria de circulació de l'Ajuntament de Manres a
en realitzar una senyalització més discreta en aquesta zona? "
E1 Sr . Vilarasau i Serracanta contesta que és cert que es posar à
aquesta senyalització a la Muralla del Carme i l'estructura ser à
segura i adequada pel lloc .
Pel que fa a l'impacte visual, diu que creu que el milloraran ,
perquè es treuran una sèrie de senyals que en aquests moment s
estan ocupant la vorera i quedaran ficades amb la banderola qu e
es posarà davant la Muralla del Carme .
Referent al tercer punt de la pregunta, el Sr . Vilarasau contest a
que creu que sí que serà discreta, perquè serà una mida express a
pel lloc que ha d'anar, i ja poden estar segurs que la banderol a
no taparà el campanar de la Seu .
10 .2

Pregunta núm . 2 del Grup Municipal Socialist a

E1 Secretari llegeix la pregunta que, transcrita, diu el següent :
" El proper dia 18 de març hi ha previst realitzar una gra n
plantada d'arbres a la zona del Congost, finançat en bona par t
pel Departament de Benestar Social de la Generalitat d e
Catalunya .
Aquesta gran plantada d'arbres inicialment es tenia previst d e
realitzar al Parc de Puigberenguer, i, degut als problemes d e
logística (aparcament, sanitaris, etc .) finalment es va traslla dar a la zona del Congost, si bé havent manifestat que de ben
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segur que es realitzaria una altra plantada d'arbres a la zona
del Puigberenguer .
És per això que el Grup Municipal Socialista DEMANA :
- Es realitzarà finalment una plantada d'arbres a la zona de
Puigberenguer ?
- Quan es pensa realitzar aquesta plantada d'arbres ?
- Quin tipus d'arbres es pensa plantar ?
- E1 cost d'aquesta nova plantada anirà a càrrec de l'Ajuntamen t
de Manresa o bé del Departament de Benestar Social de l a
Generalitat de Catalunya .? "
El Sr . Oms i Pons respon que en aquests moments, Medi Natural h a
donat una colla d'arbres a l'escola Puigberenguer i si no s'ha
fet, s'està fet una plantada d'arbres de les mateixes caracterís tiques dels que aniran allà baix .
És intenció d'aquest ajuntament no deixar la plantada d'arbres a
la zona del Puigberenguer i ja s'ha dit als veïns que procurara n
tirar-ho endavant, el que passa és que ha sorgit últimament un
tema, i és que hi ha la possibilitat d'aplanar tota la zona i
treure la resta d'àrids, ja que això els facilitaria molt més l a
tasca, i part de terra vegetal que hi ha la podrien escampar pe r
dalt . Aquest és un tema en el qual hi estan treballant, que am b
motiu de l'Eix podrien acabar de treure, sense un gran enrenou ,
la zona d'àrids que queda a dalt i això els permetria facilita r
que poguessin fer un accés a l'Escola perquè els autocar s
poguessin pujar a dalt . Tots aquests són temes que esta n
plantejant, que no deixaran, i creuen que la plantada d'arbres l a
podran fer en un futur pròxim, tot i que no està en el seu àni m
donar una data, perquè no li és possible .
Els arbres que posaran allà els donarà Medi Natural, i sera n
d'una mida entre 2 i 3 metres, per tal d'incrementar les zone s
verdes .
10 .3

Pregunta núm . 3 del Grup Municipal Socialist a

El Secretari llegeix la pregunta que, transcrita, diu el següent :
" Quina es la relació de llicències d'activitats que ha otorga t
aquest Ajuntament a precari durant els anys 1 .992 i 1 .993? .
- De quines activitats es tracta? .
- A quins llocs estan situades?" .
El Sr . Oms i Pons respon que hi ha una activitat, concretamen t
una Escola de Ball, al carrer de les Piques número 2, que era una
activitat que portava molt temps funcionant però no tenia permí s
d'obertura . L'ajuntament ho va legalitzar dintre de la mesur a
possible, posant unes mesures correctores, però no obstant això ,

0251269 - A

van concedir la llicència a precari perquè si hi havia algun a
queixa per part dels veïns, poguessin subsanar-la sense anar a
costa de l'ajuntament .
Hi ha una activitat de carpinteria metàl .lica al carrer San t
Josep, que també la van donar a precari perquè hi havia una sèri e
de qüestions de tipus urbanístic que no permetien donar-l i
definitivament, i després de demanar-li tota una sèrie de mesure s
que havia de complir, perquè sinó no li donaven el permís, fin s
el moment, sembla que aquesta activitat ha estat correcta .
Hi ha un taller de construcció d'utillatges i matrius a l'avingu da Pirelli, que també està amb caràcter de precari, i com que h i
ha una afectació urbanística d°un vial, 1°ús és admès però no 1 i
van poder donar definitivament la llicència .
Hi ha un lloc de venda de carn al carrer Santa Llúcia núm . 33 ,
que se 1i va haver donar a precari perquè la zona està afectada ,
i cas que un dia s'arribi a remodelar la zona, evidentmen t
aquesta activitat ha de desaparèixer .
Hi ha l'activitat que fa "Postes y Maderas", del carrer Bruc, qu e
porta molt temps exercint, però per tota una sèrie de qüestion s
la seva regularització no estava adequada . L'ajuntament li va
donar una llicència a precari per tal de poder entrar a fer u n
seguit de mesures, que fins el moment s'estan complint, però qu e
en el moment en què les mesures aquestes d°anàlisis d'aigua i d e
polució no es compleixin, els propietaris saben que l'ajuntamen t
clausurarà 1°activitat .
10 .4

Pregunta núm . 4 del Grup Municipal Socialist a

El Secretari llegeix la pregunta que, transcrita, diu el següent :
" Recentment l'Institut Nacional d'Ocupació (I .N .E .M .) v a
concedir a l'Ajuntament de Manresa una Escola-Taller en la qua l
constava entre d'altres un mòdul de vitralls .
Aquest mòdul de vitralls comportava la necessitat de contracta r
un monitor o monitora de vitralls per tal de dirigir els treball s
de restauració de diferents vitralls que realitzen els 15 alumne s
adscrits al mòdul .
Es per això que el Grup Municipal Socialista DEMANA :
Tenint una especialista de vitralls a la ciutat de Manresa que h a
realitzat diferents treballs de restauració a la ciutat, quin s
han estat els criteris que l'equip de govern ha utilitzat pe r
contractar el monitor del mòdul de vitralls? "
E1 Sr . Oms i Pons respon que els criteris que utilitzen general ment són sempre els mateixos . Van demanar un titulat de gra u
superior, que tingués una preparació i unes certes aptitud s
pedagògiques, ja que es valora també molt el fet de sabe r
transmetre i no uns amplis coneixements artístics . Aquests va n
ser els criteris seguits, és a dir, titulació superior i un a
preparació pedagògica, i van considerar que la persona que va n
triar era la més idònia .
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E1 Sr . Valls i Riera demana si se li pot aclarir si els criteri s
els determina l'equip de govern o bé vénen detèrminats pe r
1'INEM .
E1 Sr . Oms i Pons li respon que 1'INEM normalment els dóna une s
pautes, i sempre que un lloc pot estar cobert per un gradua t
superior, es prefereix que sigui en tema d'ensenyament .
I en no haver-hi més assumptes per tractar, el Sr . President
aixeca la sessió, quan són les 23 h i 30 min, de tot el qual ,
com a Secretari crtifico, i queda estès en els fulls del pape r
segellat de la Generalitat núm . ?9234-A
i correlativament fins el .2927-A
EL SECETARI
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Vist i Plau ,
L'ALCALDE

