Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Manresa, el dia 16 de març
de mil nou-cents noranta-tres. Es reuneixen els Srs. que tot seguit es diran, a l'objecte
de celebrar sessió del Ple de la Corporació núm. 3, amb caràcter ordinari, en primera
convocatòria.

Alcalde-President
Il.lm. Sr. Juli Sanclimens Genescà
Tinents d'Alcalde
Sr. Marcel.lí Llobet Corominas
Sr. Francesc De Puig Viladrich
Sr. Pere Oms Pons
Sr. Eduard Bohígas Santasusagna
Sr. Josep Maria Sala Rovira
Sra. Teresa Just Riba
Sra. Maria Rosa Riera Montserrat
Regidors
Sr. Antoni Berenguer Casas
Sr. Jordi Rodó Rodà
Sr. Pere Vilarasau Serracanta
Sra. Carme Vidal Vintró
Sr. Manuel Cano Navarro
Sr. Jordi Valls Riera
Sr. Joaquim García Comas
Sr. Jacint Carrió Vilaseca
Sr. Joaquim Collado Llort
Sr. Joan Carles Canongia Gerona
Sra. Mª Angels Crusellas Serra
Sr. Ignasi Perramon Carrió
Sr. Carles Esclusa Espinal
Sr. Magí Mas Font
Balet Oller
Han excusat assistència
Sr. Pere Sobrerroca Camps
Sr. Jordi Marsal Muntalà
No escusen assistència
Secretari General

Sr.

Josep

Sr. Miquel Corbella Pijuan
Interventor
Sr. Josep Trullàs Flotats
A l'inici de la sessió no hi és present la regidora Sra. Carme Vidal i Vintró, que
s'incorpora a l'entrar en el coneixement del punt 6.1.10 de l'ordre del dia, quan són les
21 h i 10 min.
Oberta la sessió per la Presidència, essent les 20 h i 5 min de la tarda, i després de
comprovar el quòrum d'assistència perquè pugui ser iniciada, es procedeix tot seguit a
conèixer els assumptes compresos en l'ordre del dia següents:
1.-

APROVACIO ACTA ANTERIOR

El President pregunta si cap membre del Consistori ha de formular alguna observació
a l'acta de la sessió anterior, que va tenir lloc el dia 16 de febrer de 1993, la còpia de la
qual s'ha distribuït juntament amb la convocatòria, i en no formular-se cap observació
es considera i es declara aprovada per unanimitat dels 22 membres presents, l'acta de
la sessió anterior que correspon al dia 16 de febrer de 1993, sense cap modificació.
2-

QüESTIONS PRèVIES

2.1

CONTROL I FISCALITZACIO PEL PLE DELS ORGANS DE GOVERN DE LA
CORPORACIO I, EN CONCRET, DELS ACORDS ADOPTATS PER LA
COMISSIO DE GOVERN, EN LES SEVES SESSIONS NUMS. 6, 7, 8 i 9,
CORRESPONENTS ALS DIES 8, 15 I 23 DE FEBRER I 1 DE MARÇ DE 1993,
RESPECTIVAMENT, PEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES DE LES
MATEIXES S'HA EFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLITICS,
EN ELS TERMES DE L'ARTICLE 22.2 a) DE LA LLEI 7/85, DE 2 D'ABRIL I
DELS ARTICLES 104 I 113.1.b) DEL RD 2568/86, DE 28 DE NOVEMBRE.

Per assentiment dels presents queden assabentats del contingut dels acords i actes
de les sessions de la Comissió de Govern de dates 8, 15 i 23 de febrer i 1 de març de
1993, mitjançant la distribució dels esborranys corresponents als portaveus dels grups
municipals, i es dóna per acomplert el tràmit de control i fiscalització dels articles 22-2
a) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, i dels articles 104 i 113.1.b) del RD 2568/86, de 28 de
novembre.
2.2

CONTROL I FISCALITZACIO PEL PLE DELS ORGANS DE GOVERN DE LA
CORPORACIO I, EN CONCRET, DELS DECRETS DEL SR. ALCALDEPRESIDENT I ELS SEUS DELEGATS, MITJANÇANT DONACIO DE COMPTE, EN ELS TERMES DE L'ARTICLE 22.2 a) DE LA LLEI 7/85, DE 2 D'ABRIL,
I DELS ARTICLES 42 I 104 DEL RD 2568/86, DE 28 DE NOVEMBRE.

Es posen a disposició dels Srs. Regidors els Decrets dictats per l'Il.lm. Sr. AlcaldePresident i els seus delegats, des de l'anterior donació de compte, quedant acomplert
per l'assentiment unànime dels presents el tràmit de control, en els termes de l'article

22-2 a) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, i articles 42 i 104 del RD 2568/86, de 28 de
novembre.
2.3.

DONACIO DE COMPTE DE L'ESCRIT DEL PRESIDENT DEL PARLAMENT
DE CATALUNYA, REFERENT AL FINANÇAMENT DE LA GENERALITAT
MITJANÇANT LA PARTICIPACIO D'UN 15 % DE L'IRPF.

Es dóna compte de l'escrit que, transcrit, diu el següent:
"El President del Parlament de Catalunya saluda l'Il.lm. Sr. Alcalde de l'Ajuntament de
Manresa, i li acusa rebut de la seva comunicació de data 18 de febrer de 1993, de la
qual ha tramès còpia als membres de la Mesa i als Grups parlamentaris, per a llur
coneixement."
2.4.

DONACIO DE COMPTE DE L'ESCRIT DEL DEPARTAMENT DE
GOVERNACIO DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, REFERENT AL
FINANÇAMENT DE LA GENERALITAT MITJANÇANT LA PARTICIPACIO
D'UN 15% DE L'IRPF

Es dóna compte de l'escrit que, transcrit, diu el següent:
"Procedent del Departament de la Presidència, ha tingut entrada en aquest
Departament de Governació el certificat de l'acord pres pel Ple d'aqueixa corporació, el
dia 16.2.1993, d'aprovació de l'esmena de substitució presentada pel grup municipal
de CiU, referent al finançament de la Generalitat mitjançant la participació d'un 15 %
de l'IRPF.
De la certificació esmentada se n'ha pres deguda nota, als efectes adients."
3.-

PRESIDÈNCIA

3.1.

DICTAMEN SOBRE INTERPOSICIÓ DE RECURSO CONTENCIÓS-ADMINISTRACIO CONTRA L'ACORD DEL JURAT PROVINCIAL D'EXPROPIACIO
QUE DESESTIMAVA EL RECURS DE REPOSICIO INTERPOSAT PER
AQUEST AJUNTAMENT CONTRA LA RESOLUCIÓ QUE FIXAVA L'APREUAMENT DE L'EXPROPIACIÓ DEL CASINO

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès l'acord de 10 de setembre de 1992 del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa,
recaigut en l'expedient núm 181/91, referent al procediment d'expropiació urbanística
tramitat per aquest Ajuntament respecte a la finca núm. 27 del Passeig de Pere III,
edifici conegut com Casino de Manresa, fixant i determinant com apreuament dels
béns objecte de l'expedient expropiatori la quantitat de quatre-cents noranta-sis milions
noranta-nou mil dues-centes setanta-cinc pessetes (496.099.275,-ptes.), inclòs el 5 per
100 d'afecció legal, més els interessos de demora corresponents.
Atès que en data 30 de novembre de 1992 fou interposat per aquest Ajuntament
recurs de reposició contra l'anterior acord, fonamentat en considerar incorrecte el criteri
valoratiu emprat, basat en els valors corresponents a l'edificabilitat dels terrenys de

l'entorn, ja que no ha tingut en compte els importants elements diferenciadors entre el
sòl ocupat per l'edifici Casino de Manresa i el seu entorn, estimant aquest Ajuntament
un apreuament expropiatori d'un import de cent disset milions, dues-centes cinquantauna mil cent cinquanta-quatre pessetes (117.251.154,-ptes.).
Atès l'informe jurídic que consta a l'expedient, proposant la interposició de recurs
contenciós-administratiu contra l'acord de 18 de gener de 1993 del Jurat Provincial
d'Expropiació que desestimava el recurs de reposició interposat per aquest Ajuntament
contra Resolució de 10 de setembre de 1992 del mateix Jurat.
Atès el que disposa l'article 68.1 de la Llei 7/1985. de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, sobre l'obligació que tenen les Entitats Locals d'exercir les
accions necessàries per la defensa dels seus béns i drets, així com el 160.1 de la llei
8/1987, Municipal i de Règim Local de Catalunya, en el mateix sentit.
Atès el que disposa l'article 22.2 j) de la Llei 7/1985 esmentada, l'article 22.f del Reial
Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, l'article 50.2.1 de la Llei de Catalunya 8/1987,
de 15 d'abril i concordants, sobre competències municipals plenàries en màteria
d'exercici d'accions administratives i judicials, i que no han estat delegades.
Aquesta Alcaldia-Presidència eleva al Ple de la Corporació l'adoptació dels següents
ACORDS
1r. INTERPOSAR recurs contenciós-administratiu contra l'acord de 18 de gener de
1993 del Jurat Provincial d'Expropiació que desestimava el recurs de reposició
interposat per aquest Ajuntament contra Resolució de 10 de setembre de 1992 del
mateix Jurat, recaigudes ambdues resolucions en l'expedient núm 181/91, referent al
procediment d'expropiació urbanística tramitat per aquest Ajuntament respecte a la
finca núm. 27 del Passeig de Pere III, edifici conegut com Casino de Manresa, fixant i
determinant com apreuament dels béns objecte de l'expedient expropiatori la quantitat
de quatre-cents noranta-sis milions noranta-nou mil dues-centes setanta-cinc pessetes
(496.099.275,-ptes.), inclòs el 5 per 100 d'afecció legal, més els interessos de demora
corresponents, estimant aquest Ajuntament un apreuament expropiatori d'un import de
cent disset milions, dues-centes cinquanta-una mil cent cinquanta-quatre pessetes
(117.251.154,-ptes.).
2n. DESIGNAR el sr. ARTURO COT MONTSERRAT, Procurador dels Tribunals,
perquè representi aquest Ajuntament en el procediment contenciós-administratiu
davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i designar el Sr. PERE MARIA
COMAS i MIRALLES, advocat de l'Ilustre Col.legi d'Advocats de Barcelona, (NIF
37.624.048-G) director de la defensa jurídica inherent al procediment.
El Sr. Oms i Pons expressa que l'Ajuntament ha decidit de recòrrer la sentència a la
valoració i, per tant, es tracta d'una qúestió de tràmit, que posen a la consideració de
tots els regidors.
El Sr. Valls i Riera recorda que el GMS en el moment de fer el pacte amb la propietat
del Casino, es va abstenir, manifestant un seguit de contradiccions que consideraven
que existien dins el conveni i bàsicament, com a elements principals, la renúncia d'un

Tribunal Superior, i l'aplicació d'interessos superiors als que legalment es
determinaven. En aques tràmit el GMS votarà favorablement perquè lògicament s'ha
d'anar als tribunals i s'ha de defensar la posició, malgrat els preocupi quina pot ser la
sentència que dicti el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i el possible recurs,
en cas que es pogués interposar posteriorment al Tribunal Suprem. Manifesta també
que, en tot cas, segons els càlculs del GMS, el preu actual del Casino avui està
rondant els 550-600 milions de pessetes per aplicació d'interessos.
Sotmès l'assumpte a votació és aprovat per unanimitat dels 22 membres presents.
3.2.

DICTAMEN SOBRE SOL.LICITUD AL "BANCO DE CRÉDITO LOCAL" DEK
CANVI DE DESTINACIO DE LA INVERSIÓ INCLOSA EN EL CONTRACTE DE
PRÉSTEC NÚM. 11.21128.0

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"El "Banco de Crèdito Local" amb data 26 d'abril de 1990, va concedir un préstec a
favor d'aquest Ajuntament per un import de 368.500.000 pessetes.
Aquest préstec incloïa, entre d'altres, el finançament del projecte Urbanització Polígon
Industrial "Els Dolors", Fase I.
En l'adjudicació de l'esmentat projecte d'obres s'ha produït una baixa sobre el
Pressupost de licitació, quedant, per tant, un sobrant de finançament a l'esmentat
préstec, i, en canvi, és necessari realitzar inversions en Maquinària, instal.lacions i
utillatge de control de trànsit i Enllumenat Públic, Material de Transport d'òrgans de
Govern, Mobiliari d'Administració General i Instal.lacions Esportives i Equip per a
processos d'Informació d'estructura General d'Urbanisme i en els projectes de
Projectes de Promoció de l'Ocupació en l'Escola Taller i Plans Ocupacionals i en la
construcció del Nou Pavelló Polisportiu del Congost.
Per tot el qual, l'Alcalde que subscriu proposa Al Ple de la Corporació Municipal
l'adopció de l'acord següent:
Sol.licitar del "Banco de Crédito Local", el canvi de destí que en el préstec núm. 1121128.0 tenien la finalitat de finançar el projecte Urbanització Polígon Industrial "Els
Dolors". Fase I, per destinar-lo a finançar inversions en Maquinària instal.lacions i
utillatge de control de trànsit i Enllumenat Públic, Material de Transport d'òrgans de
Govern, Mobiliari d'Administració General i Instal.lacions Esportives i Equips per a
processos d'informació d'Estructura General d'Urbanisme i en els projectes de
Promoció de l'ocupació en l'Escola Taller i Plans Ocupacionals i en la Construcció del
Nou Pavelló Polisportiu del Congost, tot això amb el següent detall:
PROJECTE FINANÇAT AMB EL PRÉSTEC DE 368.500.000 PESSETES,
FORMALITZAT EL DIA 24-07-90 (CONTRACTE NUM. 11-21128.0), DEL QUAL ES
SOL.LICITA LA BAIXA PER CANVI DE DESTI DE DESTI
PROJECTE
IMPORT FINANÇAT BAIXA PER FINANÇAMENT
AMB EL PRÉSTEC CANVI DE
DEFINITIU
DESTI

----------------------------------------------------------Urbanització
Polígon Industrial "Els Dolors". Fase I 87.000.000
43.000.000 44.000.000
-------------------------------------------TOTALS ......... 87.000.000
43.000.000 44.000.000
===========================================================

INVERSIONS PER A LES QUALS ES SOL.LICITA EL FINANÇAMENT AMB
ELS RECURSOS DONATS DE BAIXA PER CANVI DE DESTI
INVERSIO
IMPORT FINANÇAT AUGMENT I ALTA
EL PRESTEC PER CANVI DE
DEFINITIU
IMPORT INVERSIO
DESTI
--------------------------------------------------------------Control de trànsit.Maquinària, instal.
lació i utillatge.
I.: 8.000.000
0 4.000.000
4.000.000
Enllumenat Públic.Maquinària, instal.
lació i utillatge.
I.: 500.000

0

Organ de Govern.Material de Transport.
I.: 3.500.000
0

3.500.000

5.000.000

5.000.000

3.500.000

Administració General.Mobiliari i estris.
I.: 2.100.000
0 2.100.000

2.100.000

Instal.lacions Esportives.Mobiliari i estris.
I.: 5.000.000
0

5.000.000

5.000.000

Estructura General
d'Urbanisme.Equips per a processos
d'informació.
I.: 1.500.000
0 1.500.000

1.500.000

Promoció de l'Ocupació.Escola Taller.
I.: 65.000.000
0 5.000.000
Promoció de l'Ocupació.Plans Ocupacionals.

5.000.000

FINANÇAMENT

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

AMB

I.: 20.000.000

0

4.000.000

4.000.000

Construcció Nou Pavelló
Polisportiu del Congost.
I.: 38.000.000
361.016 12.900.000
13.261.016
-------------------------------------TOTALS ................361.016 43.000.000
43.361.016
=============================================================="

El Sr. Sala i Rovira diu que aquest dictamen, com d'altres que han anat passat des del
mes de desembre cap aquí, recondueix un seguit de sobrants de diners que es tenien
en préstecs per a inversions, a fi i efecte de buscar-hi una aplicació directa amb
inversions que estan previstes en el pressupost del 1993 i que estaven pendents de
buscar fonts de finançament.
El Sr. Valls i Riera diu que com han vingut fent, s'abstindran en aquest dictamen, si bé
voldrien fer una pregunta al regidor d'Hisenda. Diu que es redueixen les partides del
pressupost del 1993, i suposa que la majoria d'aquestes partides tenien la seva
cofinanciació amb crèdits, i en tot cas, pregunta si això implica una reducció del crèdit
de 43 milions de pessetes.
El Sr. Sala i Rovira diu que sí, i amplia la informació dient que aquests 43 milions de
pessetes sumats als 5 milions del Ple de febrer, i als 56 o 57 milions que havien passat
pel Ple de desembre, se situarien en aquests moments en 105 0 102 milions de
pessetes, disminuint el préstec que s'hagi de demanar l'any 1993 respecte el que
tenien previst pressupostàriament, llevat que per d'altres motius s'incorporessin
partides noves d'inversió. Però si quedés el pressupost del 1993, tal i com va ser
aprovat en el seu moment, les necessitats de financiació exterior es rebaixarien en 100
milions de pessetes.
Sotmès l'assumpte a votació es aprovat per 12 vots afirmatius (11 CiU i 1 GMP) i 10
abstencions (7 GMS i 3 ENM).
3.3.

DICTAMEN SOBRE RECONEIXEMENT DE CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A
FAVOR DE DIVERSOS CREDITORS PER IMPORT DE 910.926 PTA.

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
" Durant l'exercici de 1992 s'han devengat obligacions a càrrec d'aquest Ajuntament
que per diverses causes no han estat reconegudes ni liquidades.
En conseqüència d'això, el President de la Comissió dels Serveis d'Acció Ciutadana
que subscriu, proposa al Ple l'adopció dels següents acords:
"1er.- Reconèixer, a l'emparament d'allò que disposa l'article 23.1 e) del Reial Decret
Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril i 144 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre i 60.2 del
Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, un crèdit extrajudicial a favor dels creditors que a
continuació es relacionen pels deutes acreditats i informats pel responsable del Servei.
ORGANISME, ENTITAT
O INDUSTRIAL

CONCEPTE

PESSETES

__________________________________________________________________________
ABELLO LINDE, S.A.
CIF. A-08007262

Subministrament mescla
de gasos (1 factura)

MARIA VENTURA RIFA
PENSIO LA MASIA
DNI. 39.292.027

Estades pensió persones beneficència (7 factures)

C.P. FRANCESC BARJAU
Manuel J. Esteban Calleja
DNI: 39.303.013
C.P. BAGES
Marina Solé Sardans
DNI: 39.310.474
C.P. SANT IGNASI
Carme Comellas Bellet
DNI: 39.292.176

12.167,205.640,-

Beques de menjador mes
de desembre 92 (1 factura)
14.000,-

Beques de menjador mes
de desembre 92 (1 factura)
43.200,Beques de menjador mes
de novembre 92 (1 factura)
133.875,-

C.P. PARE ALGUÉ
Beques de menjador mes
Josep Mayordomo Gonzàlez
de desembre 92 (1 factura)
DNI: 4.526.032
78.750,C.P. RENAIXENÇA
Pasqual Cuenca Garcia
DNI: 20.736.147

Beques de menjador mes
de desembre 92 (1 factura)
151.875,-

C.P. ANSELM CABANES
Beques de menjador mes
Carme Peñarroya Illa
de desembre 92
DNI: 39.282.057
(2 factures)
135.000,M. ANGELS SALA AUVI
Productes farmacèutics
Farmàcia Sala
persones beneficència
106.606,NIF. 39.316.710-G
(1 factura)
CALCULADORES PONS, S.A.
Comptador fotocopiadora
NIF. A-59536193
Serveis Socials i Acció Ciutadana
desembre 92 (2 factura)
24.132,HOSPITAL GENERAL DE MANRESA Analítica Sra. Rosa M. Soler
CIF. G-58917659
de Vargas (1 factura)
SIMBOL
CIF. A-08204935

Revistes, desembre 1992
(2 factures)

4.833,-

848,-

TOTAL PTES........................910.926,-

El Sr. Sala i Rovira expressa que la majoria dels elements que composen aquest
dictamen fan referència a factures de final de l'exercici de 1992, que van ser entrades
a tràmit a començaments de 1993, i en el seu moment ja hi havia tancat el pressupost
de 1992, per la qual cosa quedaven sense partida i és aquest el motiu pel qual s'entra
com a reconeixement de crèdit.

Sotmès l'assumpte a votació és aprovat per 12 vots afirmatius (11 CiU i 1 GMP) i 10
abstencions (7 GMS i 3 ENM).
3.4.

DICTAMEN SOBRE APROVACIO DEL COMPTE DE TRESORERIA
D'AQUEST AJUNTAMENT, CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE
1992

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Vist el Compte de Tresoreria d'aquest Ajuntament, corresponent al QUART
TRIMESTRE DE 1992, rendit pel Sr. Tresorer i amb l'informe del Sr. Interventor.
Examinat l'esmentat Compte i trobant-lo conforme, m'escau proposar al Ple de la
Corporació l'adopció del següent acord:
Aprovar en els seus propis termes, el Compte de Tresoreria d'aquest Ajuntament,
corresponent al QUART TRIMESTRE DE 1992, rendit pel Sr. Tresorer i informat
favorablement pel Sr. Interventor, i que es relaciona a continuació.
COMPTE DE CAIXA
CÀRREC:

PESSETES

Existència al final del trimestre anterior ........ 452.933.290
Ingressos realitzats durant el trimestre .........1.379.871.186
------------1.832.804.476
DATA:
Pagaments realitzats en el mateix període ....... 1.456.092.230
-------------Existència pel trimestre següent ................ 376.712.246
--------------"
Sotmès l'assumpte a votació és aprovat per unanimitat dels 22 membres presents.
4.-

AREA D'ACCIO CIUTADANA

4.1.

REGIDORIA-DELEGADA DE CULTURA

4.1.1. DICTAMEN SOBRE APROVACIO DEL PROJECTE DE CONVENI DE
COL.LABORACIO A SIGNAR ENTRE AQUEST AJUNTAMENT,
L'ORFEO MANRESA I LA FUNDACIÓ CAIXA DE MANRESA, PER A
L'ORGANITZACIÓ D'UNA CAMPANYA DE MÚSICA CLÀSSICA A
MANRESA DURANT AQUEST ANY
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:

"Atesa la necessitat de bastir una programació musical en l'àmbit territorial de Manresa
i la seva àrea d'influència, l'Ajuntament creu convenient procedir a la realització d'una
campanya de música a la nostra ciutat amb la celebració de concerts de música
clàssica.
Vist que a la ciutat de Manresa hi ha una entitat anomenada Orfeó Manresà, que ve
desenvolupant una tasca important en el camp de la música.
Atès que l'Ajuntament de Manresa creu convenient la col.laboració amb l'entitat Orfeó
Manresà per a l'organització d'una campanya de música clàssica a la nostra ciutat.
Atès que la Fundació Caixa de Manresa està també interessada en col.laborar en
l'organització de l'esmentada campanya musical.
Atès el que s'estableix a la Llei 7/85 de 2 d'abril, de Regulació de les Bases de Règim
Local, a la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, així com al
Reglament de Subvencions de l'Ajuntament de Manresa.
És pel que, el 1er. Tinent d'Alcalde Delegat de Cultura proposa al Ple de la Corporació
l'adopció dels següents:
ACORDS
1er.- Aprovar el projecte de conveni de col.laboració a signar entre aquest Ajuntament,
l'entitat Orfeó Manresà i la Fundació Caixa de Manresa, per a l'organització d'una
campanya de música clàssica a Manresa durant aquest any 1993, i de conformitat
amb el text que s'acompanya a l'expedient.
2n.- Facultar a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la documentació
necessària per tal de dur a terme aquest acord en tots els seus punts."
El Sr. Llobet i Corominas diu que com l'any passat, se signa aquest conveni de música
clàssica de programa estable durant l'any, amb el mateix suport econòmic que és la
Caixa de Manresa i l'Ajuntament conjuntament, amb la variant que l'entitat
organitzadora era Joventuts Musicals però, d'acord amb ells mateixos han preferit que
fos l'Orfeó, tota vegada que hi ha dos concerts en els quals intervé l'Orfeó Manresà, i
d'alguna manera, per la bona relació que hi ha Joventuts Musicals donaran suport a
aquest cicle de concerts. La consignació pressupostària és una mica a la baixa de
l'any passat, seguint la línia d'austeritat.
Sotmès l'assumpte a votació és aprovat per unanimitat dels 22 membres presents.
4.2.

REGIDORIA-DELEGADA D'ENSENYAMENT

4.2.1. DICTAMEN SOBRE APROVACIO DE L'ANNEX AL CONVENI DE CREACIÓ I
SOSTENIMENT DEL CENTRE D'EDUCACIÓ INFANTIL DEL 1R. CICLE
"EL SOLET", ENTRE EL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT DE LA
GENERALITAT I AQUEST AJUNTAMENT
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:

"Atès que l'Ajuntament de Manresa des de l'any 1989 està oferint a la ciutat,
concretament a la barriada del Pare Ignasi Puig, un servei públic municipal d'atenció
assistencial i educativa a infants menors de sis anys.
Atès el conveni entre el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i
l'Ajuntament de Manresa, aprovat per Decret de l'Alcalde de 3-2-93 i signat el 18 de
gener de 1993, per a la creació i sosteniment del centre d'educació infantil de 1r. cicle
"EL SOLET", de titularitat municipal.
Atès que la clàusula setena de l'esmentat conveni permet la seva pròrroga per
períodes anuals, que s'instrumentarà en un Annex en el qual constarà el període de
vigència de la pròrroga i l'import de l'aportació del Departament d'Ensenyament de la
Generalitat.
Atesa la proposta d'annex a l'esmentat conveni, tramesa pel Departament
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per col.laborar en el sosteniment de la
llar d'infants municipal "El Solet", en virtut del qual subvenciona a l'Ajuntament de
Manresa amb la quantitat de 950.472'-pessetes, corresponents a l'any 1992.
Atès que l'Ajuntament de Manresa està interessat en formalitzar aquesta col.laboració.
Atès el que s'estableix a l'article 55 i 57 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, i a l'article 129.c) de la Llei 8/87, de 15 d'abril, Municipal i de
Règim Local de Catalunya.
És pel que, aquesta Regidora Delegada d'Ensenyament proposa al Ple de la
Corporació l'adopció dels següents:
ACORDS
"1r.- Aprovar l'annex al conveni de creació i sosteniment del centre d'educació infantil
de 1r. cicle "EL SOLET", entre el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya i l'Ajuntament de Manresa, corresponent a l'any 1992, i que s'adjunta a
l'expedient.
2n.- Acceptar i consignar pressupostàriament com a ingrés la subvenció de 950.472'ptes. (nou-centes cinquanta mil quatre-centes setanta-dues pessetes), concedides pel
Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per al sosteniment de la
llar d'infants "El Solet", i que s'estableix al pacte primet de l'annex esmentat en el punt
anterior.
3r.- Facultar a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la documentació
necessària per a dur a terme aquest acord en tots els seus punts."
La Sra. Just i Riba expressa que en aquest conveni s'hi afegeix aquest annex i que
representa una ajuda que el departament d'Ensenyament fa per a la llar del Solet, que
es té adherida a l'escola del Pare Ignasi Puig.
Sotmès l'assumpte a votació és aprovat per unanimitat dels 22 membres presents.

4.3.

REGIDORIA-DELEGADA DE BENESTAR SOCIAL

4.3.1. DICTAMENT SOBRE APROVACIO DEL PROJECTE DE CONVENI DE
COL.LABORACIÓ A SIGNAR ENTRE AQUEST AJUNTAMENT I
L'HOSPITAL GENERAL DE MANRESA, PER OBTENIR UNA MILLORA
DE L'ATENCIÓ A LA COMUNITAT EN MATÈRIA DE SERVEIS
SOCIALS.
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que a la ciutat de Manresa hi ha un centre assistencial anomenat Hospital
General de Manresa, el qual compta amb un servei de Treball Social que desenvolupa
una important tasca en el camp dels serveis socials.
Atès que l'Ajuntament de Manresa creu convenient la col.laboració amb l'Hospital
General de Manresa, en el camp dels serveis socials i establir unes bases de
cooperació que comporti una millora en l'atenció que s'ofereix a la ciutat.
Atès el que s'estableix a la Llei 7/85, Reguladora de les Bases de Règim Local i la Llei
8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Atès el que s'estableix al Reglament de Serveis de les Corporacions Locals, aprovat
per Decret de 17 de juny de 1955, així com al Reglament de Subvencions de
l'Ajuntament de Manresa.
Es pel que, la Regidora Delegada de Benestar Social proposa al Ple de la Corporació
l'adopció dels següents:
ACORDS
1er.- Aprovar el projecte de conveni de col.laboració a signar entre aquest Ajuntament i
l'Hospital General de Manresa, per obtenir una millora de l'atenció a la comunitat en
matèria de serveis socials, mitjançant l'intercanvi i cooperació entre ambdues entitats, i
de conformitat amb el text que s'acompanya a l'expedient.
2n.- Facultar a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la documentació
necessària per tal de dur a terme aquest acord en tots els seus punts."
La Sra. Riera i Montserrat diu que aquest dictamen és una renovació del conveni de
col.laboració de treball social que ja tenien amb l'Hospital General de Manresa. Està
lligat al programa d'altes hospitalàries i consisteix en garantir un seguiment, atenció i
supervisió de les persones amb més dificultats, principalment de moviment, i atendre
domiciliàriament les persones que d'una forma immediata necessiten del servei a
domicili. Quan aquest servei s'allarga ja passa al servei d'atenció domiciliària
municipal. Es compta per a això, amb una assistent social i una treballadora familiar, i
l'Ajuntament fa una aportació de 2,5 milions de pessetes, que és igual a la que va fer
l'any passat.
Sotmès l'assumpte a votació és aprovat per unanimitat dels 22 membres presents.

4.3.2. DICTAMEN SOBRE APROVACIO DEL CONVENI MARC DE COL.LABORACIO A SIGNAR ENTRE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I
AQUEST AJUNTAMENT, PER A L'EXECUCIO DE LES MESURES
JUDICIALS IMPOSADES ALS MENORS I JOVES DEL MUNICIPI, AIXÍ
COM EN ELS PROCESSOS DE REINSERCIÓ QUE SE'N DERIVIN.
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atesa la Llei 11/1985, de 13 de juny, de Menors, modificada parcialment per la Llei
12/1988, de 21 de novembre.
Atès el que s'estableix a l'article 25.k) de la Llei 7/85, Reguladora de les Bases de
Règim Local, i a l'article 11.b) de la Llei 26/1989, de 27 de desembre, de Serveis
Socials, en referència a les competències dels Ajuntaments en aquest sentit.
Atesa la necessitat de col.laboració i coordinació entre l'Ajuntament de Manresa i el
Departament de Justícia de la Generalitat, en ordre a aconseguir un servei més eficaç
en l'atenció de menors.
És pel que la Regidora Delegada de Serveis Socials de l'Ajuntament de Manresa,
proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents
ACORDS
1r.- Aprovar el conveni marc de col.laboració a signar entre la Direcció General de
Justícia Juvenil de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Manresa per a
l'execució de les mesures judicials imposades als menors i joves del municipi, així com
en els processos de reinserció que se'n derivin, de conformitat amb el text que
s'adjunta a l'expedient.
2n.- Aprovar el conveni filial per a l'any 1993 que es deriva del conveni marc, aprovat
en el punt primer i de conformitat amb el text que s'adjunta al dictamen.
3r.- Facultar a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la documentació
necessària per a portar a terme aquest acord en tots els seus punts."
La Sra. Riera i Montserrat diu que aquest dictamen és també una renovació del
conveni de col.laboració que es té amb la Direcció General de Justícia Juvenil. Es molt
igual que el de l'any passat només que hi ha la modificació dels preus, que eren
90.000 pessetes per cada menor atès, i aquest any ha passat a 120.000 pessetes.
Més que res és per una ajuda que es fa, perquè ja tenen aquí el Delegat d'Atenció al
Menor que el posa la Generalitat, i utilitza els despatxos de Serveis Socials.
Sotmès l'assumpte a votació és aprovat per unanimitat dels 22 membres presents.
5.-

AREA D'URBANISME

5.1.

REGIDORIA-DELEGADA D'URBANISME

5.1.1. DICTAMEN SOBRE APROVACIO DEFINITIVA DE LA RELACIO DE BÉNS I
DRETS AFECTATS PER L'EXECUCIÓ DEL "PROJECTE D'OBRA
MUNICIPAL ORDINÀRIA ANOMENADA EDIFICI D'APARCAMENT
PLAÇA PORXADA"
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que per aquest Ajuntament, en sessió municipal plenària celebrada el dia 1 de
desembre de 1992, fou incoat expedient d'expropiació urbanística dels terrenys
necessaris per a l'execució del "Projecte d'obra municipal ordinària anomenat
edifici d'aparcament plaça Porxada", de conformitat al que preveuen els articles 134
del vigent text refós de la Llei del Sòl i 194 del seu Reglament de Gestió Urbanística,
així com formulada i exposada al públic la relació de béns i drets afectats per l'esmentada expropiació.
Atès que han estat practicats els reglamentaris tràmits d'exposició pública de la relació
de béns i drets afectats mitjançant anuncis publicats en els diaris "Avui" i "Regió 7" del
dia 16 de gener de 1993 respectivament, i en el Butlletí Oficial de la Província núm. 18
del dia 21 de gener de 1993.
Atès que, durant l'esmentada exposició pública i notificació als propietaris que
constaven en la relació inicialment aprovada, no ha estat presentada cap mena
d'al.legació o reclamació.
Atès que segons posteriors indagacions dels serveis tècnics municipals, ha estat
detectada l'existència d'un nou propietari afectat, amb una superfície de 16 m2, i que
és el senyor Valentí Vendrell Sampons.
Atès l'informe emès pels serveis jurídics municipals que s'adjunta al Dictamen
justificant la necessitat de procedir a l'expropiació de la finca afectada per l'execució de
les obres, propietat del senyor Valentí Vendrell Sampons, així com proposant
l'aprovació definitiva de la relació de bens i drets afectats amb l'introducció d'aquesta
modificació de conformitat al que disposa l'article 20 de la Llei d'Expropiació Forçosa,
així com l'article 21 del text legal indicat.
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer dels membres que
composen la Comissió Municipal Informativa d'Urbanisme, ha de proposar que pel Ple
Municipal siguin adoptats els següents
ACORDS
1r.-APROVAR LA RECTIFICACIÓ, en aplicació del que disposa l'article 20 de la Llei
d'Expropiació Forçosa, de la relació de béns i drets afectats per l'expropiació
urbanística motivada per l'execució del "Projecte d'obra municipal ordinària anomenat edifici d'aparcament plaça Porxada", considerant que pels serveis tècnics
municipals ha estat detectada l'existència d'un propietari inicialment no contemplat en
l'esmentada relació amb les dades següents:
Nº.

DRET
AFECTAT.

SITUACIO
AFECTADA.

FINCA

M2 AFECTATS
I
REFERENCIA
CADASTRAL.

DADES REGISTRALS.

TITULARS.

--

Propietat.

16 m2.

Carretera de Vic, 11.

Tom 889, foli 217, finca 5470,
inscripció 11ª.

Senyor Valentí Vendrell Sampons.

2n.-APROVAR DEFINITIVAMENT LA RELACIÓ DE BENS I DRETS afectats per l'expropiació
urbanística motivada per l'execució del "Projecte d'obra ordinària anomenat edifici
d'aparcament plaça Porxada", amb la rectificació acordada en el paràgraf anterior,
en aplicació del que disposa l'article 20 de la Llei d'Expropiació Forçosa, resultant
concretament la següent relació:
M2 AFECTATS
I
REFERENCIA
CADASTRAL.

DADES REGISTRALS.

TITULARS.

Carrer Guimerà, 18.

46,90 m2.
24.020.29

Tom 472, llibre 116, foli 166,
finca 436, insc. 17ª.

Propietat.
sòl i edificació.

Carrer Sant Joan Baptista de
La Salle, 13.

118,50 m2.
24.020.04

Tom 800, llibre 202, foli 119,
finca 7012, insc. 7ª.

3.

Propietat.
sòl i edificació.

Carretera de Vic, 13.

204 m2.
24.020.08

Tom 387, llibre 124, foli 125,
finca 4707, insc. 11ª.

4.

Propietat.
Sòl, tanca
porxo.

Carrer Sant Joan Baptista de
La Salle, 9.

291 m2.
24.020.06

Tom 1085, llibre 296, foli 17,
finca 1818, insc. 17ª.

Isabel Sánchez Casoliva.
Carrer Guimerà, 18.
08240-Manresa.
Pere Alier Tresents.
Carrer
Sant
Joan
Baptista de La Salle,
23, 1r.
08240-Manresa.
Montserrat
Serra
Bover.
Passeig de Pere III,
44, 1r.
08240-Manresa.
Santiago
Armengou
Boixadé.
Carretera de Vic, 17,
1r-1ª.
08240-MANRESA.
Senyor Valentí Vendrell Sampons.

Nº.

DRET
AFECTAT.

SITUACIO
AFECTADA.

1.

Propietat.
sòl i edificació.

2.

5.

Propietat.

i

Carretera de Vic, 11.

FINCA

16 m2.

Tom 889, foli 217, finca 5470,
inscripció 11ª.

3r.- ACORDAR LA PUBLICACIÓ de les anteriors resolucions en el Butlletí Oficial de la
Província, en un dels diaris de major circulació en aquesta i en els medis locals de
comunicació, en compliment del que disposa l'article 21 de la Llei d'Expropiació
Forçosa, així com notificar personalment les anterior resolucions a la totalitat de propietaris afectats.
4t.- DEMANAR DEL CONSELL EXECUTIU DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, la declaració
d'urgència dels bens i drets afectats per l'expropiació, amb els efectes que es
preveuen a l'article 52 de la Llei d'expropiació forçosa.
El Sr. De Puig i Viladrich diu que a l'aprovació definitiva que porten avui s'hi ha hagut
d'introduir una petita modificació en els béns i drets afectats per un tema dels
accessos, que sense afectar la plaça ni l'aparcament, preveia un accés a la Cra. de
Vic.
El Sr. Canongia i Gerona expressa que és comprensible que s'hi hagin hagut d'afegir
aquests 16 m2, i es pot considerar una rectificació. Pregunta al Sr. Regidor si en

aquest cas es tornarà a posar en exposició pública aquesta expropiació de 16 m2.,o
no farà falta i s'entendrà aprovat definitivament.
El Sr. De Puig i Viladrich diu que amb l'aprovació definitiva ja quedarà definitivament
aprovat, però és possible que abans que es doni la via d'urgència, s'hagi de deixar
passar un termini d'exposició pública per si aquest interessat hagués de fer una
al.legació.
Sotmès l'assumpte a votació és aprovat per unanimitat dels 22 membres presents.
5.1.2. DICTAMEN SOBRE APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER BISBE PERELLÓ, ENTRE EL CARRER SANT
LLATZER I EL CARRER SANT MAGI
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que per aquest Ajuntament, en sessió municipal plenària celebrada el dia 15 de
desembre de 1992 fou adoptat acord aprovant inicialment el projecte d'urbanització
anomenat URBANITZACIO DEL CARRER BISBE PERELLO ENTRE EL CARRER
SANT LLATZER I EL CARRER SANT MAGI, així com la seva exposició pública
durant el termini de quinze dies.
Atès que, practicada la pertinent exposició pública mitjançant anunci publicat en el
Butlletí Oficial de la Província núm. 19, del dia 22 de gener de 1993, i en els diaris
"Avui" i "Regió 7" del dia 23 de gener de 1993, així com en el tauler d'anuncis
municipal, sense que hagi estat presentada cap mena d'al.legació.
Atès l'informe emès pels serveis jurídics municipals proposant l'aprovació definitva del
projecte d'urbanització, en aplicació del que disposa l'article 64.1 del Decret Legislatiu
1/1990.
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer dels membres que
composen la Comissió Municipal Informativa d'Urbanisme, Obres Públiques i Serveis,
ha de proposar que pel Ple Municipal siguin adoptats els següents
ACORDS
1r APROVAR DEFINITIVAMENT el projecte d'urbanització anomenat
URBANITZACIO DEL CARRER BISBE PERELLO ENTRE EL CARRER SANT
LLATZER I EL CARRER SANT MAGI, de conformitat al que disposa l'article 64.1, lletra d), del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol.
2n TRAMETRE UN EXEMPLAR del projecte d'urbanització definitivament aprovat en
l'apartat anterior, així com una còpia de l'expedient administratiu tramitat, a la Comissió
d'Urbanisme de Barcelona, en compliment del que preveu l'article 64.1, lletra e), del
Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol.
3r PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província, així como en un dels diaris de major
circul.lació de la província i a la premsa local, l'acord d'aprovació definitiva del projecte

d'urbanització, notificant-se aquest acord als propietaris i titulars de dret reals que
puguin resultar afectats."
Sotmès l'assumpte a votació és aprovat per unanimitat dels 22 membres presents.
5.1.3. DICTAMEN SOBRE APROVACIO DEFINITIVA DEL PROJECTE DE PAVELLO
POLISPORTIU AL CONGOST. FASE III: ACONDICIONAMENT
EXTERIORS, AMB UN PRESSUPOST GENERAL DE 41.961.301 PTA.
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès el projecte d'obra redactat pels serveis tècnics municipals, anomenat
PROJECTE DE PAVELLO POLISPORTIU AL CONGOST. FASE III:
ACONDICIONAMENT EXTERIORS, amb un pressupost general total de
QUARANTA-UN MILIONS NOU-CENTES SEIXANTA-UNA MIL TRES-CENTES
UNA pessetes (41.961.301 pts) inicialment aprovat pel Ple Municipal, en sessió del dia
17 de novembre de 1992.
Atès que ha estat practicada la pertinent exposició pública del projecte sense
presentar-se cap mena d'al.legació, reclamació o recurs.
Atesos els articles 93 del vigent text refós de les disposicions legals vigents en matèria
de règim local, aprovat per Real Decret Legislatiu 781/1.986, de 18 d'abril, i 219 .2 de
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, referents al procediment d'aprovació
del projectes d'obres municipals.
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer favorable dels membres
que composen la Comissió Municipal informativa d'Urbanisme, Obres Públiques i
Serveis, ha de proposar que pel Ple Municipal sigui adoptat el següent
ACORD
APROVAR DEFINITIVAMENT, amb la consideració d'obra municipal ordinària, el
projecte redactat pels serveis tècnics municipals anomenat PROJECTE DE PAVELLO
POLISPORTIU AL CONGOST. FASE III: ACONDICIONAMENT EXTERIORS, amb
un pressupost general total de QUARANTA-UN MILIONS NOU-CENTES SEIXANTAUNA MIL TRES-CENTES UNA pessetes (41.961.301 pts), en aplicació del que
preveuen els articles 67 del Reglament de Planejament Urbanístic i 219 .2 de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, de 15 d'abril de 1987."
El Sr. De Puig i Viladrich diu que aquesta fase III és la que consisteix a fer tota la part
que envolta el nou pavelló del Congost, tot el tema d'asfaltat i tanca.
El Sr. Canongia i Gerona diu que en el moment de l'aprovació inicial del projecte, en el
mes d'octubre, faltaven 10 milions per al finançament del projecte i pregunta si en
aquests moments estan en les mateixes condicions o s'ha avançat una mica més.

El Sr. De Puig i Viladrich diu que la veritat és que l'informe que hi ha d'Intervenció hi
continuen faltant 10 milions de consignació per aquest projecte, però com que no es va
a l'adjudicació de l'obra no són necessaries.
Sotmès l'assumpte a votació és aprovat per unanimitat dels 22 membres presents.
5.1.4. DICTAMEN
SOBRE
APROVACIO
DEFINITIVA
DEL
PROJECTE
D'ARRANJAMENT DE FAÇANA CARRER SANT MIQUEL, NÚM. 21,
AMB UN PRESSUPOST GENERAL DE 1.259.065 PTA.
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès el projecte d'obra redactat pels serveis tècnics municipals, anomenat
ARRANJAMENT DE FAÇANA CARRER SANT MIQUEL, NUMERO 21, amb un
pressupost general total de UN MILIO DUES-CENTES CINQUANTA-NOU MIL
SEIXANTA-CINC pessetes (1.259.065 pts) inicialment aprovat pel Ple Municipal, en
sessió del dia 17 de novembre de 1992.
Atès que ha estat practicada la pertinent exposició pública del projecte sense
presentar-se cap mena d'al.legació, reclamació o recurs.
Atesos els articles 93 del vigent text refós de les disposicions legals vigents en matèria
de règim local, aprovat per Real Decret Legislatiu 781/1.986, de 18 d'abril, i 219 .2 de
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, referents al procediment d'aprovació
del projectes d'obres municipals.
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer favorable dels membres
que composen la Comissió Municipal informativa d'Urbanisme, Obres Públiques i
Serveis, ha de proposar que pel Ple Municipal sigui adoptat el següent
ACORD
APROVAR DEFINITIVAMENT, amb la consideració d'obra municipal ordinària, el
projecte redactat pels serveis tècnics municipals anomenat ARRANJAMENT DE
FAÇANA CARRER SANT MIQUEL, NUMERO 21, amb un pressupost general total
de UN MILIO DUES-CENTES CINQUANTA-NOU MIL SEIXANTA-CINC pessetes
(1.259.065 pts), en aplicació del que preveuen els articles 67 del Reglament de Planejament Urbanístic i 219 .2 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, de 15
d'abril de 1987."
El Sr. De Puig i Viladrich diu que el tema ve a través d'una ordre d'execució i que
abans de fer-ho necessitaven fer un projecte i el que porten avui és l'aprovació
definitiva d'aquest projecte d'arranjament de la façana de Sant Miquel-.
El Sr. Canongia i Gerona pregunta si hi ha consignació per fer l'obra, si es farà a través
de la partida d'enderrocs o si s'articularà algún altre mecanisme per tirar endavant
financerament el tema.

El Sr. De Puig i Viladrich diu que el projecte estaria per demanar el dipòsit o
l'afiançament per part de l'interessat de l'import de l'obra del projecte, i l'Ajuntament
executarà posteriorment el projecte. Amb això vol dir que no faran servir cap de les
partides existents en el pressupost municipal de l'any 1993.
Sotmès l'assumpte a votació és aprovat per unanimitat dels 22 membres presents.
5.1.5. DICTAMEN
SOBRE
APROVACIO
DEFINITIVA
DEL
PROJECTE
CONSTRUCCIO MITJANA I ARRANJAMENT ENLLUMENAT
AVINGUDA BASES DE MANRESA (DES DE LA PLAÇA DE LA CREU
FINS EL CARRER INDUSTRIA), AMB UN PRESSUPOST GENERAL
DE 5.997.428 PTA.
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès el projecte d'obra redactat pels serveis tècnics municipals, anomenat
PROJECTE CONSTRUCCIO MITJANA I ARRANJAMENT ENLLUMENAT
AVINGUDA BASES DE MANRESA (DES DE LA PLAÇA DE LA CREU FINS AL
CARRER INDUSTRIA), amb un pressupost general total de CINC MILIONS NOUCENTES NORANTA-SET MIL QUATRE-CENTES VINT-I-VUIT pessetes (5.997.428
pts) inicialment aprovat pel Ple Municipal, en sessió del dia 17 de novembre de 1992.
Atès que ha estat practicada la pertinent exposició pública del projecte sense
presentar-se cap mena d'al.legació, reclamació o recurs.
Atesos els articles 93 del vigent text refós de les disposicions legals vigents en matèria
de règim local, aprovat per Real Decret Legislatiu 781/1.986, de 18 d'abril, i 219 .2 de
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, referents al procediment d'aprovació
del projectes d'obres municipals.
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer favorable dels membres
que composen la Comissió Municipal informativa d'Urbanisme, Obres Públiques i
Serveis, ha de proposar que pel Ple Municipal sigui adoptat el següent
ACORD
APROVAR DEFINITIVAMENT, amb la consideració d'obra municipal ordinària, el
projecte redactat pels serveis tècnics municipals anomenat PROJECTE
CONSTRUCCIO MITJANA I ARRANJAMENT ENLLUMENAT AVINGUDA BASES
DE MANRESA (DES DE LA PLAÇA DE LA CREU FINS AL CARRER INDUSTRIA),
amb un pressupost general total de CINC MILIONS NOU-CENTES NORANTA-SET
MIL QUATRE-CENTES VINT-I-VUIT pessetes (5.997.428 pts), en aplicació del que
preveuen els articles 67 del Reglament de Planejament Urbanístic i 219 .2 de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, de 15 d'abril de 1987."

El Sr. De Puig i Viladrich diu que amb aquest tema s'intenta deixar arranjat un troç de
ciutat, pel qual tampoc hi ha pressupost, però avui dia es porta a aprovació definitiva,
amb la voluntat i el convenciment que en un moment determinat aquesta obra es
podria fer bàsicament comprant el material i posant la mà d'obra als serveis
municipals.
El Sr. Mas i Font diu que com en l'aprovació anterior el seu grup s'abstindrà en
aquesta aprovació definitiva, perquè ja van dir que no podien donar l'aprovació a un
projecte d'enllumenat en una mitjana, quan en un sector proper, tocant a la Font del
Gat no hi havia il.luminació encara. Ara, malgrat aquell sector ja tingui il.luminació,
mantindran el vot d'abstenció com a conseqüència d'altres argumentacions que tenien
sobre aquest projecte.
El Sr. Canongia i Gerona expressa que quan es va portar al Ple l'aprovació inicial del
projecte el seu grup es va abstenir, entre d'altres argumentacions, perquè no creien
que aquesta fos una obra prioritària, ja que en aquests moments la mitjana és
marcada a terra i hi ha unes faroles que fan la seva feina, malgrat no ser del mateix
model que hi ha en el tram anterior, i de moment compleixen amb la seva funció de
donar llum, i per tant, continuaran amb el seu vot d'abstenció.
El Sr. Balet i Oller diu que en aquest dictamen s'abstindrà perquè veu que no existeix
crèdit en el pressupost.
Sotmès l'assumpte a votació és aprovat per 11 vots afirmatius (CiU) i 11 abstencions
(7 GMS, 3 ENM i 1 GMP) i, per tant, es declara acordat:
APROVAR DEFINITIVAMENT, amb la consideració d'obra municipal ordinària, el
projecte redactat pels serveis tècnics municipals anomenat PROJECTE
CONSTRUCCIO MITJANA I ARRANJAMENT ENLLUMENAT AVINGUDA BASES
DE MANRESA (DES DE LA PLAÇA DE LA CREU FINS AL CARRER INDUSTRIA),
amb un pressupost general total de CINC MILIONS NOU-CENTES NORANTA-SET
MIL QUATRE-CENTES VINT-I-VUIT pessetes (5.997.428 pts), en aplicació del que
preveuen els articles 67 del Reglament de Planejament Urbanístic i 219 .2 de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, de 15 d'abril de 1987.
5.1.6. DICTAMEN SOBRE APROVACIO INICIAL DEL PROJECTE D'ACCESSOS A
LA SALA GIMNÀS PUIGBERENGUER, AMB UN PRESSUPOST
GENERAL DE 2.591.745 PTA.
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès el projecte d'obra redactat pels serveis tècnics municipals, anomenat
PROJECTE D'ACCESSOS A LA SALA GIMNAS PUIGBERENGUER, amb un
pressupost general total de DOS MILIONS CINC-CENTES NORANTA-UNA MIL SETCENTES QUARANTA-CINC pessetes (2.591.745 pts).
Atesos els articles 88 a 90 del vigent text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local, aprovat per Real Decret Legislatiu 781/1.986, de 18 d'abril, així

com els articles 218 i 219 .2 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i
l'article 67 .3 del Reglament de Planejament Urbanístic, en aplicació dels quals cal
considerar l'esmentada obra com obra municipal ordinària, reunint tots els documents
reglamentàriament exigits.
Atesos els articles 93 del vigent text refós de les disposicions legals vigents en matèria
de règim local, aprovat per Real Decret Legislatiu 781/1.986, de 18 d'abril, i 219 .2 de
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, referents al procediment d'aprovació
del projectes d'obres municipals.
Atès l'article 23 .1, lletra d), del vigent vigent text refós de les disposicions legals
vigents en matèria de règim local, aprovat per Real Decret Legislatiu 781/1.986, de 18
d'abril, de conformitat al qual serà competència del Ple Municipal l'aprovació dels
projectes d'obres quan aquest òrgan resulti el competent per la contractació de la seva
execució.
Atès que, en aplicació del mateix article 23 .1 abans esmentat, resulta de competència
del Ple Municipal la contractació d'obres, serveis i suministres sempre i quan el termini
per la seva execució resulti superior a l'any i/o necessiti de crèdits superiors als
consignats en el pressupost anyal.
Atès l'article 18 del Plec General de Condicions Tècniques que forma part del
projectes, del que resulta que el termini previst per l'execució de les obres és inferior a
l'any.
Atès l'informe emès pels serveis municipals d'intervenció manifestant la no existència
de consignació suficient per l'execució del projecte en qüestió dins el pressupost
corresponent al present any 1.993.
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer favorable dels membres
que composen la Comissió Municipal informativa d'Urbanisme, Obres Públiques i
Serveis, ha de proposar que pel Ple Municipal siguin adoptats els següents
ACORDS
1r.- APROVAR INICIALMENT, amb la consideració d'obra municipal ordinària, el
projecte redactat pels serveis tècnics municipals anomenat PROJECTE
D'ACCESSOS A LA SALA GIMNAS PUIGBERENGUER, amb un pressupost general
total de DOS MILIONS CINC-CENTES NORANTA-UNA MIL SET-CENTES
QUARANTA-CINC pessetes (2.591.745 pts), en aplicació del que preveuen els articles
67 del Reglament de Planejament Urbanístic i 218 .1 de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya, de 15 d'abril de 1987.
2n.- APROVAR l'exposició pública del projecte inicialment aprovat per un termini de
trenta dies, en compliment del que es preveu a l'article 219 .2 de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya, de 15 d'abril de 1.987."
El Sr. De Puig i Viladrich expressa que quan es va acabar la sala de gimnàs al
Puigberenguer, un dels problemes que hi havia era la comunicació entre les actuals

pistes polisportives i la sala gimnàs. Es tractava de fer una connexió entre la part de
les instal.lacions esportives a l'aire lliure i les de l'interior del gimnàs. Avui s'aprova fer
la connexió entre aquests dos espais que, d'alguna manera repercutirà posteriorment
en mantenir més net i en millors condicions la sala gimnàs.
Sotmès l'assumpte a votació és aprovat per 21 vots afirmatius (11 CiU, 7 GMS i 3
ENM) i 1 abstenció del GMP.
5.1.7. DICTAMEN SOBRE APROVACIO DE LA MODIFICACIO DEL PRESSUPOST
GENERAL DEL TRAM SUD DE LA FASE I DEL PROJECTE
D'URBANITZACIÓ DEL SECTOR INDUSTRIAL DE ELS DOLORS,
RESULTANT UN PRESSUPOST DE 432.915.246 PTA.
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals proposant la modificació del
pressupost general del projecte d'Urbanització del sector industrial Els Dolors (Fase I)
tram sud, amb motiu de la necessitat d'incloure en l'esmentat projecte diverses
partides referents a afectacions de servei, a senyalització i afectacions urbanístiques.
Atès que el pressupost aprovat pel Ple Municipal en sessió celebrada el dia 25 de
març de 1991 era de 389.884.109'-pts.
Atès que la modificació del pressupost projectada incrementa aquest fins a la quantitat
de 432.915.246'-pts.
Atès que les modificacions proposades no afecten substancialment l'obra aprovada pel
Ple municipal en sessió del dia 19 de febrer de 1990 i la seva modificació aprovada pel
mateix òrgan en sessió del dia 25 de març de 1991.
Atès l'informe emès pels serveis jurídics municipals que s'adjunta al dictamen.
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer dels membres que
composen la Comissió Municipal Informativa d'Urbanisme, ha de proposar que pel Ple
Municipal siguin adoptats els següents
ACORDS
Aprovar la modificació del pressupost general del tram sud de la fase I del projecte
d'urbanització del sector industrial dels Dolors, de conformitat amb el full resum del
pressupost que s'adjunta al present dictamen, resultant un pressupost general total de
quatre-cents trenta-dos milions, nou-centes quinze mil, dues-centes quaranta-sis
pessetes (432.915.246'-pts)".
El Sr. De Puig i Viladrich diu que la modificació, en global, representa uns 36 milions
de pessetes en el conjunt de l'obra que figurava en l'aprovació del projecte. I la realitat
és que
quan es va plantejar tot el projecte d'urbanització era bàsicament un projecte executiu
referenciat a tot el que era el procés de l'obra de d'urbanització. Les modificacions que
es porten aquí són temes que aleshores eren difícils de precisar com els

d'indemnitzacions i modificacions de temes de traçats de línies d'alta tensió. Això
representa per sota del 10% del cost del projecte, i més tenint en compte que per
aquest mateix Ple hi passarà l'aprovació de les contribucions especials en el que sí
que es té en compte el preu d'adjudicació de l'obra i al qual s'hauran de sumar les
modificacions que aquí s'aprovaran.
El Sr. Perramon i Carrió diu que els ha sorprès en el moment de llegir el desglossat
d'aquestes variacions que no fos una quantitat relativament petita sino que estessin
parlant entre un 11% i un 12% del pressupost, i entenen que si hi havia un conjunt
d'afectacions per serveis, com aigües i línies d'alta tensió, hauria estat lògic que hi
hagués hagut un import més gran d'imprevistos, amb la sorpresa que no hi havia
pràcticament res en el pressupost del projecte d'imprevistos. Els sembla que la
desviació és important i no saben si és un problema d'imprevisió tècnica o de
precipitació en el moment d'aprovar el projecte, i mostren la seva sorpresa, i
evidentment si queda clar que hi ha aquestes afectacions, votaran favorablement el
dictamen però manifestant la seva protesta.
El Sr. Canongia i Gerona diu que la senyalització vertical i horitzontal de l'obra sí que
era previsible, i entén que algún tema d'afectacions i expropiacions que sumen 13
milions de pessetes, no fos en aquells moments del tot previsible, ara bé les altres
afectacions és de lògica que en aquell moment fossin previstes. No entenen el perquè
d'aquesta desviació pressupostària des del moment en què se'ls va presentar, fins ara,
que tampoc ha passat massa temps. Per tot això exposat el seu grup s'abstindrà.
El Sr. De Puig i Viladrich diu que entèn els comentaris fets pel Sr. Perramon i Sr.
Canongia, i la veritat és que hi ha dos temes importants, uns temes que realment eren
previsibles i un altre que, en un moment determinat, va quedar fora de pressupost. La
veritat és que voldria recordar-los hi que d'aquests 43 milions de pessetes, 6 o 7 sí que
estaven reflexats com a imprevistos, i que els imprevistos que no podien estar
comptats estarien al voltant dels 15-20 milions de pessetes, no aquests 43, on s'hi
comptaria també la quantitat de 7 milions i els 13 milions de les altres afectacions.
Sotmès l'assumpte a votació és aprovat per 14 vots afirmatius (11 CiU i 3 ENM) i 8
abstencions (7 GMS i 1 GMP) i, per tant, es declara acordat:
Aprovar la modificació del pressupost general del tram sud de la fase I del projecte
d'urbanització del sector industrial dels Dolors, de conformitat amb el full resum del
pressupost que s'adjunta al present dictamen, resultant un pressupost general total de
quatre-cents trenta-dos milions, nou-centes quinze mil, dues-centes quaranta-sis
pessetes (432.915.246'-pts).
6.-

AREA D'INTERIOR

6.1.

REGIDORIA-DELEGADA D'HISENDA

El Sr. Alcalde disposa la lectura i debat conjunt dels dictamens 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3 i
6.1.4 de l'ordre del dia.

6.1.1. DICTAMEN ACCEPTANT LA RENÚNCIA A LES CONCESSIONS
TEMPORALS DE DIVERSES SEPULTURES DEL CEMENTIRI
MUNICIPAL
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Vistes les instàncies de renuncia a les concessions temporals de cinc anys,
presentades pels respectius titulars.
De conformitat amb l'article 33 del Reglament del Cementiri Municipal i de Policia
Mortuòria que estableix que les sepultures o terrenys que no continguin restes podran
ser retrocedits a l'Ajuntament pels seus titulars i que, cas d'acceptar-se la retrocessió,
s'abonarà al titular la quantitat que per a cada any fixi la corresponent Ordenança
Fiscal.
El Regidor-Delegat d'Hisenda, proposa al Ple de la Corporació, l'adopció del següent
ACORD
Acceptar la renúncia a les concessions temporals de les sepultures que consten a la
relació annexa a aquest dictamen, formulada pels respectius titualrs, amb efectes des
del dia següent al de la notificació d'aquest acord i liquidar a favorm dels interessats
les quantitats que resultin d'aplicar l'article 33 del Reglament del Cementiri Municipal."
6.1.2. DICTAMEN ATORGANT LA CONCESSIO DE DRET FUNERARI SOBRE
DIVERSOS NINXOLS DEL CEMENTIRI MUNICIPAL, PER UN TERMINI
DE CINC ANYS, A COMPTAR DES DEL DIA SEGÜENT AL DE LA
FINALITZACIO DELS RESPECTIUS LLOGUERS.
"Vistes les sol.licituds de concessió de dret funerari sobre nínxols del Cementiri
Municipal, per un període de cinc anys prorrogables, en substitució del règim anterior
de "lloguer".
De conformitat amb l'article 12 del Reglament del Cementiri Municipal i de Policia
Mortuòria que estableix que es podran atorgar concessions de dret funerari sobre
nínxols, limitades en el temps i reduïdes a un període de cinc anys, prorrogables per
períodes de cinc anys, mitjançant el pagament del canon que s'estableixi en
l'Ordenança Fiscal corresponent.
El Regidor-Delegat d'Hisenda, proposa al Ple de la Corporació, l'adopció del següent
ACORD
Atorgar la concessió de dret funerari sobre els nínxols i a favor dels sol.licitants que
consten a la relació annexa a aquest dictamen per un termini de cinc anys
prorrogables, a comptar des del dia següent al de finalització dels respectius "lloguers",
amb aplicació del preu públic per utilització temporal de nínxols."

6.1.3. DICTAMEN ATORGANT LA CONCESSIO DE DRET FUNERARI SOBRE
DIVERSOS NINXOLS DEL CEMENTIRI MUNICIPAL, PER UN TERMINI
DE CINC ANYS, A COMPTAR, EN GENERAL, DES DEL DIA DE LA
INHUMACIO
"Vistes les sol.licituds de concessió de dret funerari sobre nínxols del Cementiri
Municipal, per un període de cinc anys prorrogables, formulades simultàniament amb
la d'inhumació, segons preveu l'article 65 del Reglament del Cementiri i de Policia
Mortuòria.
De conformitat amb l'article 12 del Reglament del Cementiri Municipal i de Policia
Mortuòria que estableix que es podran atorgar concessions de dret funerari sobre
nínxols, limitades en el temps i reduïdes a un període de cinc anys, prorrogables per
períodes de cinc anys, mitjançant el pagament del canon que s'estableixi en
l'Ordenança Fiscal corresponent.
El Regidor-Delegat d'Hisenda, proposa al Ple de la Corporació, l'adopció del següent
ACORD
Atorgar la concessió de dret funerari sobre els nínxols i a favor dels sol.licitants que
consten a la relació annexa a aquest dictamen per un termini de cinc anys
prorrogables, a comptar, en general, des del dia d'inhumació o, en el supòsiut de
disposició anterior del nínxol, a comptar des del dia següent al de finalització dels
respectius "lloguers", amb aplicació del preu públic per utilització temporal de nínxols."
6.1.4. DICTAMEN ATORGANT LA CONCESSIO DE DRET FUNERARI SOBRE
DIVERSOS NINXOLS DEL CEMENTIRI MUNICIPAL, PER UN TERMINI
DE 50 ANYS PRORROGABLES
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Vistes les sol.licituds de concessió de dret funerari sobre els nínxols i a favor dels
sol.licitants que consten a la relació annexa a aquest dictamen per un termini de 50
anys prorrogables.
De conformitat amb l'article 9.2. del Reglament de Cementiri Municipal i de Policia
Mortuòria que estableix que la concessió del dret funerari sobre parcel.les, nínxols i
altres sepultures implica l'autorització del seu ús, durant 50 anys, per al dipòsit de
cadàvers o restes d'aquests i s'adquireix mitjançant el pagament dels drets que en
cada cas fixi l'Ordenança Fiscal i amb subjecció als deures i les obligacions que
s'estableixen en l'esmena Reglament.
El Regidor-Delegat d'Hisenda, proposa al Ple de la Corporació, l'adopció del següent
ACORD
Atorgar la concessió de dret funerari sobre els nínxols i a favor dels sol.licitants que
consten a la relació annexa a aquest dictamen per un termini de 50 anys prorrogables,

a comptar des de la data d'inici de la concessió que consta a la relació esmentada,
amb aplicació del preu públic per la utilització privativa de terrenys i sepultures del
Cementiri Municipal."
Sotmesos a votació conjunta els dictamens 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3 i 6.1.4 són aprovats per
unanimitat dels 22 membres presents.
6.1.5. DICTAMEN ACCEPTANT LA SUBVENCIO CONCEDIDA PER LA
GENERALITAT DE CATALUNYA, D'IMPORT 2.721.410 pta, AMB
DESTINACIO A EQUIPAMENT DE LA POLICIA LOCAL
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que en data 16 d'abril de 1992 va ser sol.licitada a la Generalitat de Catalunya
una subvenció per a divers material de la Policia Local, en subjecció a la convocatòria
de subvencions als ajuntaments per a projectes de formació, uniformitat i millora dels
serveis i mitjans de les policies locals de Catalunya, realitzada per Resolució de 10 de
març de 1992.
Atès que per Resolució de 24 de desembre de 1992, de la Consellera de Governació
de la Generalitat, s'aprova l'atorgament d'una subvenció de 2.721.410,-ptes. amb destí
a diversos conceptes relacionats amb la Policia Local.
Atès el que disposa la Llei 8/1987, Municipal i de Règim Local de Catalunya, i la Llei
39/88, d'Hisendes Locals, sobre subvencions a les entitats locals.
El President de la Comissió Informativa d'Hisenda i Règim Interior, amb el parer
favorable dels membres que la composen, proposa al Ple de la Corporació l'adopció
dels següents
ACORDS
1r.- ACCEPTAR la subvenció concedida per Resolució de 24 de desembre 1992 de la
Consellera de Governació de la Generalitat de Catalunya per un import total de
2.721.410,-ptes., desglossat de la manera següent i amb les destinacions que
s'indiquen:
-Armes
158.410
-Equipament divers
1.358.000
-Assistència a cursos de formació dels
membres de la Policia Local
770.000
-Ordinadors compatibles
300.000
-Transmissions
135.000
TOTAL:
2.721.410
2n.- FACULTAR l'Alcalde-President per a la signatura de tota la documentació
necessària per a la complimentació de l'expedient."

EL Sr. Sala i Rovira diu que es tracta d'acceptar unes subvencions per un seguit de
diferents apartats que van sortir en el Diari Oficial de la Generalitat als quals s'ha acollit
l'Ajuntament i els han admès part de les sol.licituds que van trametre, que en conjunt
són els 2.721.410 pessetes.
El Sr. Canongia i Gerona diu que la subvenció referida a assistència a cursos de
formació dels membres de la Policia Local que són 770.000 pessetes, és força baixa si
es compara amb el que sortia al mateix DOG, per a d'altres municipis de Catalunya.
El Sr. Vilarasau i Serracanta diu que tots els cursets que la Policia Local de Manresa
ha anat a fer a l'escola de Mollet eren gratuïts, i per tant no pagaven la quota
d'inscripció, aleshores la subvenció ha estat més baixa, en canvi els municipis que han
anat a cursets, la inscripció dels quals era de pagament, han tingut subvenció més
alta. En canvi els cursos on han anat els policies locals de Manresa han estat tots
gratuïts.
El Sr. Canongia i Gerona diu que no sap si interpretar que el Sr. Vilarasau i
Serracanta dóna formació als policies locals en concepte de si costa diners o no a
l'Ajuntament.
Sotmès l'asssumpte a votació és aprovat per unanimitat dels 22 membres presents.
6.1.6. DICTAMEN SOBRE RECONEIXEMENT DE CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A
FAVOR DE DIVERSOS CREDITORS, PER UN IMPORT TOTAL DE
317.626 PTA.
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que durant l'exercici econòmic de 1992 s'han devengat obligacions a càrrec
d'aquest Ajuntament que per causes diverses no han estat reconegudes ni liquidades.
Atès l'article 23.1 e) del Reial Decret Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril.
Vist l'article 144 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre.
Atès l'article 60.2 del Reial Decret Legislatiu 500/1990 de 20 d'abril.
El Tinent d'Alcalde Delegat d'Hisenda proposa al Ple de la Corporació l'adopció del
següent
ACORD
Reconèixer un crèdit extrajudicial a favor dels creditors que seguidament
s'especifiquen pel deute acreditat:
ORGANISME, ENTITAT
CONCEPTE
IMPORT
O INDUSTRIAL
PESSETES
------------------------------------------------------------ELECTRONICA RAMEL, S.A. 2 disqueteres i cable
17.538'CIF A-08563991
per l'ordinador de la

unitat de Policia Administrativa.
FRANCISCO FERRE TORRES 2 parells de botes de
NIF 37.123.419-Q
Sra. (agents 618 i 623)
BER/FRANC, S.L.
CIF B-58822115

3 parells de guants
(agents 618, 619 i 623)

18.975'-

13.110'-

FERROCARRILS DE LA GE- Circulació d'una llança- 148.400'NERALITAT DE CATALUNYA dora per la Fira S. Andreu
CIF G-08614398
(27, 28 i 29 novembre 1992)
LLUIS PUIG PLANELL
Comptador fotocopiadora
NIF 39.274.024-Y
Policia Local (MITA 211)

14.028'-

CAlCULADORES PONS, S.A Comptador fotocopiadora
CIF A-59536193
Policia local (CANON NP3325)
SOCIETAT CATALANA DE Consum de combustible
PETROLIS, S.A.
vehicles Policia Local
CIF A-58415779
(Desembre 1992)

5.349'100.226'-

---------------TOTAL ............. 317.626'Tot això de conformitat amb allò que estableixen les disposicions referides a la part
expositiva d'aquest dictamen."
El Sr. Sala i Rovira diu que aquest és un reconeixement de crèdit composat per
diferents partides, però que les més importants fan referència a factures corresponents
a l'exercici de 1992 i que, una perquè va arribar tard i l'altra perquè no tenia partida van
quedar pendents en el pressupost de 1992.
El Sr. Canongia i Gerona diu que aquest no és un reconeixement de crèdit normal,
almenys l'informe no és normal, entén que hi ha una part del reconeixement de crèdit,
tres de les factures, que són cavalcacions de l'any passat amb aquest any, i són
reconeixements de crèdit que haurien d'interpretar com a normals, però en aquest hi
ha d'altres factures que fan que no sigui tan normal. N'hi ha dues, referents a
equipament de la policia local, on l'informe diu que no es van tramitar ordinàriament
atenent la manca de petició de despesa prèvia per tot el qual aquestes despeses es
consideren efectuades sense conformitat de les mateixes, és a dir, que algú va anar a
comprar botes i guants, sense demanar-ho. I una en què és molt gros el que diu
l'informe i de la manera en què ho diu, i fa referència al tren-llançadora de la fira, i
expressa que no es va fer com s'ha de fer ja que "habitualment el seu pagament es
realitza per reconeixement de crèdit", per tant, és molt gros que perquè un any es
vagin fer malament les coses, s'hagin de continuar fent malament cada any. Per això
en aquest reconeixement de crèdit no s'abstindran, com és habitual, sino que votaran
en contra.

Sotmès l'assumpte a votació és aprovat per 11 vots afirmatius (CiU), 7 de negatius
(GMS) i 4 abstencions (3 ENM i 1 GMP).
6.1.7. DICTAMEN SOBRE ADJUDICACIO DEL CONTRACTE DE L'OBRA DE
"REHABILITACIO DE L'EDIFICI CASINO-REHABILITACIO DE LA
COBERTA I DE L'ESTRUCTURA DIRECTAMENT RELACIONADAFASE II: ACTUACIONS SOBRE COBERTES I HUMITATS, A
L'ENTITAT MERCANTIL "CONSTRUCCIONES COTS Y CLARET, S.L,
PER UN PREU DE 99.932.630 PTA.
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que per acord Plenari del dia 17 de novembre de 1992, s'aprovà l'expedient de
contractació de l'obra de "REHABILITACIO DE L'EDIFICI CASINO - REHABILITACIÓ
DE LA COBERTA I DE L'ESTRUCTURA DIRECTAMENT RELACIONADA - FASE II:
ACTUACIONS SOBRE COBERTES I HUMITATS, i es convocà el Concurs Públic
anunciat en el B.O.E. núm. 13 de 15 de gener de 1993.
Atès que durant el període de presentació de proposicions, es presentaren 10
proposicions i que la proposició més avantatjosa per a l'Ajuntament és la de l'entitat
mercantil "CONSTRUCCIONES COTS Y CLARET, S.L.".
El Tinent d'Alcalde d'Hisenda, proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent
ACORD:
1r.- Adjudicar el Contracte de l'obra de "REHABILITACIO DE L'EDIFICI CASINO REHABILITACIÓ DE LA COBERTA I DE L'ESTRUCTURA DIRECTAMENT
RELACIONADA - FASE II: ACTUACIONS SOBRE COBERTES I HUMITATS, a
l'entitat mercantil " CONSTRUCCIONES COTS Y CLARET, S.L." (B-08136905, Ca.
Sant Fruitós núm. 4 - 2n Manresa), per un preu de 99.932.630'-ptes (inclòs l'I.V.A.), per
resultar la proposició més avantatjosa de les presentades al Concurs Públic convocat
a l'efecte per anunci publicat en el B.O.E. núm. 13 de 15 de gener de 1993, en relació
a l'expedient de contractació aprovat en sessió Plenària de 17 de novembre de 1992.
2n.- Requerir a l'adjudicatària "CONSTRUCCIONES COTS Y CLARET, S.L." per a què
en el termini de 10 dies, comptats a partir del dia següent al de la recepció de la
notificació d'aquest acord, constitueixi la garantia definitiva de 3.475.918'- ptes a la
Caixa de la Corporació i presenti el document acreditatiu a la Secció de Contractació
de la Secretaria General.
3r.- Tornar la Garantia provisional de 2.085.277'ptes a l'adjudicataria "CONSTRUCCIONES COTS Y CLARET, S.L. ", prèvia la
constitució de la garantia definitiva i als licitadors exclosos "ANTONI CAÑELLAS
ANTO", "SOCIEDAD ANONIMA DE PROYECTOS DE INGENIERIA Y
CONSTRUCCIONES (SAPIC)", "TEXSA, S.A.", "HUARTE, S.A.", "CUBIERTAS Y
MZOV, S.A.", "DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A.", "REHABILIT, S.L.",
"SELLADOS CAMARA, S.A." i "URCOTEX I.S.A.

4t.- Publicar l'adjudicació del contracte en el Butlletí Oficial de la Província, en el
Butlletí Oficial de l'Estat i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de
conformitat amb l'article núm. 285 de la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de Règim
Local de Catalunya.
5è.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per a la
complimentació de l'expedient".
El Sr. Sala i Rovira diu que sortosament al final es disposa de la informació per poder
arribar a l'adjudicació, i després d'estudiar el conjunt de les ofertes que, en el seu
moment es van presentar i que eren al voltant d'unes 10, i tenint en compte els criteris
de valoració i la puntuació dels mateixos l'anàlisi d'aquests criteris va donar com a
millor puntuació, la de l'empresa manresana Construccions Cots y Claret S.L., que
també és la que tenia una oferta econòmica més ajustada, sobre el preu de sortida
estava al voltant d'un 20 %, i en les puntuacions també va quedar situada en 45 punts i
mig i la que venia al darrera a 38 punts i mig, i a nivell preu la diferència entre la
primera i la segona eren 14 milions de pessetes. Per tant, creuen com a proposta més
adient per poder tirar endavant aquesta fase de rehabilitació del Casino, la d'adjudicar
a Construccions Cots i Claret, per 99.932.630 pessetes, totes les especificacions
composades en aquesta fase segona de cobertes i humitats.
El Sr. Canongia i Gerona diu que perquè es vegi que la l'oposició no sempre intervé
per posar en dubte la gestió de l'equip de govern, en aquest cas manifesta que s'han
fet les coses ben fetes i que el concurs es lliura a qui realment se'l mereix que és qui
ha fet el millor plec de clàusules.
Sotmès l'assumpte a votació, és aprovat per unanimitat dels 22 membres presents.
6.1.8 DICTAMEN SOBRE APROVACIO PROVISIONAL DE LA MODIFICACIO DE
L'EXPEDIENT D'ORDENACIO I APLICACIO DE CONTRIBUCIONS
ESPECIALS DERIVADES DE L'EXECUCIO DE LES OBRES D'URBANITZACIO DEL POLIGON ELS DOLORS (FASE i, TRAMS SUD I
NORD)
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que el Ple de la Corporació Municipal, en sessió celebrada el dia 17 de març de
1992, va aprovar definitivament la imposició i ordenació de les Contribucions Especials
per a l'execució de les obres d'urbanització del Polígon Industrial Els Dolors (Fase I,
Tram Sud i Nord).
Atès que la modificació posterior al pressupost general del projecte del tram Sud, el
canvi del tipus impositiu de l'IVA i l'adjudicació de les obres del Tram Sud per un preu
inferior al pressupost de licitació inicial, fan necessària la determinació de bell nou del
cost de les obres a satisfer pels subjectes passius.
En conseqüència, el Tinent d'Alcalde-Delegat d'Hisenda i President de la Comissió
d'Hisenda i Règim interior té l'honor de proposar al Ple de la Corporació Municipal
l'adopció dels següents

ACORDS
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l'expedient d'ordenació i aplicació
de Contribucions Especials derivades de l'execució de les obres d'urbanització del
polígon Els Dolors (Fase I, trams Sud i Nord), aprovat definitivament pel Ple de la
Corporació Municipal del dia 17 de març de 1992.
Segon.- Aprovar els documents Annexes Núms. I, II, i III, realtius a la determinació del
cost de les obres i base imposable, bases de repartiment i quotes provisionals.
Tercer.- Exposar al públic els acords precedents al tauler d'edictes de l'Ajuntament,
durant trenta dies comptats a partir del següent al de la publicació del corresponent
anunci en el Butlletí Oficial de la Província, i també en un diari de difusió provincial.
Dins d'aquest termini els interessats podran examinar l'expedient i presentar les
reclamacions que considerin oportunes. Transcorregut el període d'exposició pública
sense haver-se formulat cap al.legació, els acords es donaran per aprovats
definitivament."
El Sr. Sala i Rovira intervé per remarcar que tot i l'aportació de les esmenes i
modificacions, el preu final que queda en aquests moments seria un preu que encara
estaria uns 80 milions per sota de la sortida inicial que es va portar a terme a finals de
l'exercici 1992. Diu això perquè dels 389 milions de pessetes que hi havia en el seu
moment, els costos, tenint en compte la primera adjudicació que va quedar reduïda a
269 i incorporant aquestes esmenes o execucions complementàries de 43 milions de
pessetes, quedarien a 313 milions, que és una xifra molt inferior als 389 milions de
pessetes de sortida anteriors. També és important dir, que el preu del mòdul unitari,
que en aquest cas és el que s'aplica sobre el m2 de sostre edificable, passaria a ser
de 2.891 pessetes, que entenen que és un preu absolutament assimilable per
aquestes entitats ubicades en aquesta zona.
El Sr. Canongia i Gerona pregunta si hi ha hagut algún tipus de negociació amb els
propietaris afectats donat que les anteriors contribucions especials estan recorregudes
davant de Tribunals, i volen saber si aquestes noves contribucions han estat negociades amb els afectats, o si només es fan per voluntat pròpia, ja que s'ha rebaixat el
preu, i com afectaran aquestes noves contribucions a l'expedient que hi ha en curs,
referent al recurs que ells han presentat a les anteriors retribucions.
El Sr. Sala i Rovira diu que la voluntat de l'equip de govern en aquest cas, era endegar
la realització d'aquestes mancances de conceptes complementaris d'execució que
faltaven, és a dir, aquests 43 milions i escaig de pessetes, a fi i efecte de tenir el
projecte, tant des del punt de vista urbanístic, com des del de contribucions especials,
perfectament delimitat i quadrat. No hi ha hagut cap negociació amb els afectats per
les contribucions, i no hi ha hagut cap reunió posterior a la impugnació, i lògicament
quan sigui aprovada aquesta informació pel Ple els serà tramesa perquè prenguin la
postura adient. Lògicament això és susceptible de negociacions posteriors que hi
puguin haver o del contenciós que hi pugui haver, però no han entrat en negociacions
prèvies.

El Sr. Canongia i Gerona pregunta si no els sembla més normal que, havent-hi la
possibilitat de baixar els preus, hagués estat millor entrar en negociacions amb els
propietaris perquè retiressin el recurs i ara no els en presentessin un altre. No fos el
cas que ara que s'abaixa el preu final de l'obra, tornessin a presentar un recurs. Pensa
que postser hauria estat bo negociar a la baixa l'import de les contribucions, i estalviar
problemes de tipus burocràtic, solucionant així el problema prèviament, no a posteriori.
El Sr. Sala i Rovira diu que quan hi va haver l'adjudicació del que s'havia aprovat
inicialment es va comunicar a les parts afectades i al seu representant, a fi i efecte que
tinguessin la informació de la baixa important del 30 i escaig per cent, i el silenci per
resposta va ser l'interès que es va prendre en aquesta qüestió, és a dir, van continuar
mantenint el contenciós que tenien amb l'Ajuntament. Hi ha dues qüestions, la primera
de les quals és que no el 100% dels afectats ha entrat en litigi, i per l'altra, és que
perquè el contenciós sigui admès a tràmit, els afectats han de presentar els avals
corresponents, i que li consti els avals no han estat presentats encara. En tot cas, quan
tinguin informació els en tindran al corrent.
Sotmès l'assumpte a votació, és aprovat per 15 vots afirmatius (11 CiU, 3 ENM i 1
GMP) i 7 abstencions (GMS) i, per tant, amb el quòrum que determinen els articles
47.3.h) de la Llei 7/85, i 112.3.j) de la Llei 8/87, es declara acordat:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l'expedient d'ordenació i aplicació
de Contribucions Especials derivades de l'execució de les obres d'urbanització del
polígon Els Dolors (Fase I, trams Sud i Nord), aprovat definitivament pel Ple de la
Corporació Municipal del dia 17 de març de 1992.
Segon.- Aprovar els documents Annexes Núms. I, II, i III, realtius a la determinació del
cost de les obres i base imposable, bases de repartiment i quotes provisionals.
Tercer.- Exposar al públic els acords precedents al tauler d'edictes de l'Ajuntament,
durant trenta dies comptats a partir del següent al de la publicació del corresponent
anunci en el Butlletí Oficial de la Província, i també en un diari de difusió provincial.
Dins d'aquest termini els interessats podran examinar l'expedient i presentar les
reclamacions que considerin oportunes. Transcorregut el període d'exposició pública
sense haver-se formulat cap al.legació, els acords es donaran per aprovats
definitivament."
6.1.9 DICTAMEN SOBRE APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE
L'ARTICLE 7 DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA
DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que la introducció del règim d'autoliquidació com a modalitat de gestió de la taxa
sobre serveis del Cementiri Municipal ha permès detectar la dificultat d'aplicar l'article 7
de l'Ordenança Fiscal, en el seu redactat actual, als serveis prestats amb motiu
d'inhumacions o enterraments.
Atès l'informe emès pel Cap de Servei d'Hisenda.

El Tinent d'Alcalde-Delegat d'Hisenda, President de la Comissió d'Hisenda i Règim
interior, té l'honor de proposar al ple de la Corporació l'adopció del següent
ACORD
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l'article 7 de l'Ordenança Fiscal
reguladora de la Taxa del Cementiri Municipal, consistent en afegir al text actual un
nou apartat d), amb el següent redactat:
d).- Les declaracions-liquidacions de les taxes acreditades amb motiu d'inhumacions o
enterraments es formularan, i es farà efectiu el seu pagament, dins del termini de 15
dies hàbils següents a la data de l'enterrament.
Segon.- Exposar al públic aquest acord de modificació, per un termini de 30 dies,
prèvia publicació d'edictes d'exposició al Butlletí oficial de la Província, taulell d'anuncis
de la corporació i diari de difusió provincial, dins dels quals els interessats podran
examinar l'expedient i presentar les reclamacions que considerin oportunes.
Tercer.- Si finalitzat el termini d'exposició pública, no s'haguessin presentat
reclamacions, la modificació es donarà definitivament per aprovada, i entrarà en vigor
un cop publicada en el Butlletí Oficial de la Província."
El Sr. Bohígas i Santasusagna expressa que aquest dictamen tracta d'una simplificació
administrativa, aquesta ordenança preveia que els serveis que es presten en el
departament del Cementiri s'havien de fer previ pagament de la taxa corresponent al
departament d'hisenda. En el cas dels enterraments això suposava una complicació,
difícil de poder complir. Per aquest motiu s'ha fet aquest afegitó, és a dir que en el cas
dels enterraments es permet que el pagament es pugui fer en un termini de quinze
dies fins després d'haver fet el servei .
El Sr. Mas i Font diu que votaran favorablement aquesta modificació i els sembla bé
que es doti de sentit comú aquesta ordenança.
Sotmès l'assumpte a votació, i amb el quòrum que determinen els articles 47.3 h) de la
Llei 7/85 i 112.3.j) de la Llei 8/87, és aprovat per unanimitat dels 22 membres presents.
6.1.10 DICTAMEN SOBRE MODIFICACIO DE LA CONCESSIO D'EXPLOTACIÓ DEL
SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I DE
NETEJA DE LA VIA PÚBLICA DEL MUNICIPI DE MANRESA
A l'entrar en el coneixement d'aquest punt s'incorpora a la sessió la Sra. Vidal i Vintró
essent les 21 h i 10 min.
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que com a conseqüència del conveni de 28 de setembre de 1990, de
col.laboració entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Manresa, per a la
creació d'una unitat sectorial de control i prevenció de la zoonosi, és necessària la

prestació del servei de recollida, trasllat, eutanàsia i eliminació d'animals de companyia
abandonats, vagabunds i/o ferits i que l'anterior concessionària va deixar de prestar el
servei unilateralment a 31 de desembre de 1992.
Atès que la prestació d'aquest servei es pot incorporar a l'explotació del servei de
recollida de residus sòlids urbans i de neteja de la via pública del municipi de Manresa
a l'efecte de dur a terme una major funcionalitat en la prestació del servei, ja que
suposa una major economia en la despesa del personal.
Atès que la contraprestació de la incorporació del servei de recollida, trasllat, eutanàsia
i eliminació d'animals de companyia abandonats, vagabunds i/o ferits a la concessió
del servei de recollida de residus sòlids urbans i neteja de la via pública del municipi de
Manresa, es pot compensar amb l'increment del preu anual base que el concessionari
rep com a retribució de la concessió.
Atès que a l'expedient s'informen els aspectes jurídics i econòmics d'aquesta
modificació de la concessió del servei de recollida de residus sòlids urbans i de neteja
de la via pública del municipi de Manresa, i queda justificada la seva adequació a dret i
el manteniment de l'equilibri econòmic-financer de la concessió.
Atès que l'actual concessionari ha conformat i acceptat les clàusules addicionals al
contracte concessional que regulen aquesta modificació, i que queda complimentat el
tràmit d'audiència al concessionari que prescriu l'art. 265.2 de la llei 8/87 municipal i de
règim local de Catalunya.
De conformitat amb l'art. 127 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals de
1955.
El Tinent d'Alcalde-Regidor Delegat d'Hisenda, proposa al Ple de la Corporació,
l'adopció del següent
ACORD:
1r.- Modificar la concessió d'explotació del servei de recollida de residus sòlids urbans i
de neteja de la via pública del municipi de Manresa, que s'adjudicà per acord plenari
d'1 de desembre de 1992, a "FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS,
S.A.", en el sentit d'ampliar l'objecte concessional amb l'explotació del servei de
recollida, trasllat, eutanàsia i eliminació d'animals de companyia abandonats,
vagabunds i/o ferits, a compensar mitjançant l'increment de 6.248.748'- ptes., en el
preu anual que el concessionari rep com a retribució de la concessió, resultant un preu
anual base de 356.718.450'-ptes. (inclòs IVA), a satisfer a partir de la posada en
funcionament efectiva del servei, que serà acreditada pels serveis tècnics municipals,
encarregats de la seva supervisió.
2n.- Aprovar les clàusules addicionals al contracte concessional d'explotació del servei
de recollida de residus sòlids urbans i de neteja de la via pública del municipi de
Manresa, conformades pel concessionari, reguladores de la modificació que s'aprova
per primer punt d'aquest acord.

3r.- Requerir la concessionària "FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS,
S.A.", perquè en el termini de 25 dies comptats a partir del dia següent al de recepció
de la notificació d'aquest acord, constitueixi la garantia complementària de 217.348'ptes., a la Caixa de la Corporació i presenti el document acreditatiu a la Secció de
Contractació i Patrimoni de la Secretaria General.
4t.- Facultar al Sr. Alcalde-President per a la signatura de la documentació necessària
per a la complimentació de l'expedient."
El Sr. Sala i Rovira diu que aquí es planteja el fet que, de forma unilateral, l'empresa
concessionària anterior, Ligesa, en el moment que va deixar de prestar serveis en el
tema de residus sòlids urbans i neteja viària va deixar de prestar el servei per voluntat
pròpia, de recollida d'animals. Es planteja fer una ampliació a Fomento de
Construcciones y Contratas, a fi i efecte que, aprofitant l'estructura de recursos que ja
té i mitjançant l'ampliació per cobrir el servei que es planteja, pugui ser mitjançant
l'ampliació d'aquest servei que té concedit, qui porti a terme aquest servei de recollida,
tenint en compte que s'hi afegeixen uns serveis que amb anterioritat no es tenien i que
són els que en part donen lloc a què l'increment de cost sigui superior al que hi havia
en exercicis anteriors. També s'ha de dir que aquests increments de servei han estat a
proposta de la Diputació, que és l'administració que en aquest cas financia via
subvenció aquest servei, d'una forma total.
El Sr. Mas i Font diu que el seu grup votarà favorablement, però malgrat això voldrien
l'aclariment d'una qüestió, i és el fet que de l'àrea del Berguedà, únicament es recollirà
a la població de Cercs. Aleshores demana si això es podria optimitzar d'una altra
manera, és a dir, que aquesta població de Cercs depengués de la recollida que es faci
de forma íntegra al Berguedà, i d'aquesta manera es pugui optimitzar millor els
recursos.
El Sr. Sala i Rovira diu que les àrees de recollida vénen assignades per la Diputació, i
que en tot cas, els costos que es plantegen vénen canalitzts i finançats per aquesta
via. Si en el decurs del temps aquesta qüestió es pot optimitzar de la manera que sigui,
doncs es tindrà en compte i s'estudiarà, però la situació real en aquests moments és la
que és.
El Sr. Mas i Font diu que per a una única població, en aquest cas, Cercs, i no diu pas
que no es mereixi tenir el servei, els sembla una manca d'optimització d'aquest servei i
per tant, dels recursos econòmics que s'hi destinen. Votaran favorablement tot i que
pensen que aquest servei hauria de ser, en un ideal, un servei a extingir, perquè la
gent no deixés abandonats els animals, i aleshores no fes falta aquesta mena de
servei.
El Sr. Valls i Riera manifesta, que aquest tema a nivell de tot el país té una mica de
complexitat, en general. I en concret diu que el Sr. Sala ha manifestat que aquí hi ha
dos elements bàsics, un que és la subvenció que ve directament via ingrés de la
Diputació i fins ara això ho estava realitzant Ligesa amb una segona concessió, és a
dir, no estava inclòs dins la concessió general de recollida de deixalles. Tècnicament
pot sorgir un problema, no aquest any perquè les taxes per recollida de deixalles ja
han estat aprovades, però sí per al proper any, que és l'autofinanciació global que ha
de tenir tot el servei de recollida de deixalles. En tot cas aquí s'incorporen 6 milions de

pessetes, que queden compensats via subvenció, però que de cara a l'any 1994,
s'haurà de tenir en compte. Per altra part, insisteixen en la realització de dues
concessions al respecte, i que es podrien donar a la mateixa empresa concessionària,
però amb un document apart, ja que durant 8 anys van lligats amb aquesta
concessionària, i que potser per fer aquesta altra tasca, en un futur es pot trobar un
altre tipus d'empresa que ho pugui realitzar amb una professionalitat potser millor,
sense desmerèixer en absolut la professionalitat d'aquesta concessionària. Davant
d'aquest cúmul de dubtes al respecte, la posició del seu grup serà l'abstenció.
El Sr. Sala i Rovira diu que el fet que vagin els dos serveis amb la mateixa concessió
no és cap problema, perquè també en la primera concessió hi va la recollida dels
residus sòlids urbans i la neteja viària, i el que pot cobrar l'Ajuntament, via taxa
d'escombraries és únicament la recollida de residus sòlids urbans, no la neteja, amb la
qual cosa, afegir-hi un tercer servei, que té el seu pressupost i el seu cost especificat
no té cap mena de problema. Altra qüestió , que sí que s'ha tingut en compte i l'han
estudiat, és què passarà en els propers exercicis a dintre del tema de la recollida
d'animals, ja que fins fa un temps anava com anava, després la Diputació va creure
que com havia d'anar era per la via de les concessions amb subvenció en diferents
ajuntaments de la província. Se'ls va demanar com a Ajuntament aquest servei, i molt
gustosament l'Ajuntament de Manresa es va brindar a muntar la infrastructura sempre i
quan vingués degudament finançada. En els 7 anys i 9 mesos que queden de
concessió, suposa que pot passar de tot, ara per ara no ho sap, i tenen l'esperança
que aquest servei pugui continuar durant aquests anys, però si passa alguna cosa que
esmena aquesta realitat previsible s'haurà d'estudiar el que calgui i veure com es pot
solucionar el problema que en el seu moment es pugui plantejar. Es feia molt difícil,
trobar una altra solució, tenint en compte que hi havia unes inversions a portar a terme
pel que fa referència al vehicle, i que, al ser una concessió per anys renovables,
difícilment s'hagués trobat algú que s'hagués brindat a entrar en inversions de l'ordre
dels 3 milions i escaig de pessetes, pel fet que si s'han d'amortitzar en vuit anys és una
cosa, però que si s'han d'amortitzar en vuit anys amb garantia d'un any, i sense saber
ben bé quina continuïtat hi hauria per a l'any següent, n'és una altra. Difícilment
s'hagués trobat algú, que per aquest nivell de preu final, agafés aquest servei. A més,
tenint en compte, que per una lògica d'estructura ha d'estar a dins del mateix servei de
recollida de residus sòlids urbans i de neteja viària en tant en quan estan parlant
d'unes persones a mitja jornada i més que cobreixin les urgències. Això es pot fer a
dins d'un context general d'un servei estructurat més gran, però no donar-ho de forma
puntual amb algú que només fés aquest servei, doncs lògicament no ho podrien cobrir.
I és per aquestes variables que després d'estudiar el tema, com que no se sap què
passarà d'aquí a set anys i nou mesos, els va semblar que la millor opció era aquesta.
Sotmès l'assumpte a votació és aprovat per 15 vots afirmatius (11 CiU, 3 ENM i 1
GMP) i 8 abstencions (GMS) i, per tant, es declara acordat:
1r.- Modificar la concessió d'explotació del servei de recollida de residus sòlids urbans i
de neteja de la via pública del municipi de Manresa, que s'adjudicà per acord plenari
d'1 de desembre de 1992, a "FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS,
S.A.", en el sentit d'ampliar l'objecte concessional amb l'explotació del servei de
recollida, trasllat, eutanàsia i eliminació d'animals de companyia abandonats,
vagabunds i/o ferits, a compensar mitjançant l'increment de 6.248.748'- ptes., en el
preu anual que el concessionari rep com a retribució de la concessió, resultant un preu

anual base de 356.718.450'-ptes. (inclòs IVA), a satisfer a partir de la posada en
funcionament efectiva del servei, que serà acreditada pels serveis tècnics municipals,
encarregats de la seva supervisió.
2n.- Aprovar les clàusules addicionals al contracte concessional d'explotació del servei
de recollida de residus sòlids urbans i de neteja de la via pública del municipi de
Manresa, conformades pel concessionari, reguladores de la modificació que s'aprova
per primer punt d'aquest acord.
3r.- Requerir la concessionària "FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS,
S.A.", perquè en el termini de 25 dies comptats a partir del dia següent al de recepció
de la notificació d'aquest acord, constitueixi la garantia complementària de 217.348'ptes., a la Caixa de la Corporació i presenti el document acreditatiu a la Secció de
Contractació i Patrimoni de la Secretaria General.
4t.- Facultar al Sr. Alcalde-President per a la signatura de la documentació necessària
per a la complimentació de l'expedient.
7.-

POLITICA AMBIENTAL

7.1.

REGIDORIA-DELEGADA DE SANITAT

7.1.1. DICTAMEN SOBRE ACCEPTACIO I CONSIGNACIO PRESSUPOSTÀRIA DE
DUES SUBVENCIONS CONCEDIDES PER LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA, UNA PER IMPORT DE 99.353 PTA PER AL PTROGAMA DE DESRATITZACIÓ, DESINFECCIÓ I DESINSECTACIÓ, I
L'ALTRA PER IMPORT DE 659.886 PTA, PER AL PROGRAMA DE
PLANIFICACIÓ FAMILIAR
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que la Comissió de Govern d'aquest Ajuntament, en sessió del dia 13 de juliol de
1992, va adoptar, entre d'altres, l'acord de sol.licitar a la Diputació de Barcelona una
subvenció per a cada un dels següents programes:
- Programa de planificació familiar.
- Programa de desratització, desinfecció i desinsectació.
Atès que la Diputació de Barcelona en data 26-11-92 ha concedit les subvencions
sol.licitades, una per un import de 99.353,- ptes. per al programa de desratització,
desinfecció i desinsectació, i l'altre de 659.886,- ptes. per al programa de planificació
familiar.
És pel que la Regidora-Delegada de Sanitat proposa al Ple de la Corporació l'adopció
dels següents
ACORDS
1r.- Acceptar i consignar pressupostàriament com a ingrés les següents subvencions
concedides per la Diputació de Barcelona, els programes que a continuació s'indiquen:

a) Una subvenció de 99.353,- ptes. (noranta-nou mil tres-centes cinquanta-tres
pessetes) per al programa de desratització, desinfecció i desinsectació.
b) Una subvenció de 659.886,- ptes. (sis-centes cinquanta-nou mil vuit-centes vuitantasis pessetes) per al programa de planificació familiar.
2n.-Facultar al l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la documentació
necessària."
Sotmès l'assumpte a votació és aprovat per unanimitat dels membres presents.
8.-

PROPOSICIONS

8.1.

PROPOSICIO DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER TAL QUE SE
SOL.LICITI AL DEPARTAMENT D'ENSENUAMENT DE LA GENERALITAT LA
REDACCIO D'UN PROJECTE GENERAL ARQUITECTONIC DE L'INSTITUT
LLUIS DE PEGUERA

El Secretari llegeix la proposició presentada pel GMS que, transcrita, diu el següent:
"Atès que durant el mes de febrer s'han realitzat obres de remodelació de l'Institut Lluís
de Peguera, que parcialment solucionen mancances d'aquest equipament, a on
diàriament passen uns 1500 alumnes i un centenar de professors, entre el batxillerat
tradicional, la reforma i el nocturn.
Atès que les esmentades obres no obeeixen a una actuació global de l'Institut, sinó a
solucions parcials que en cap moment milloren l'estructura futura de l'equipament, el
Grup Municipal Socialista PROPOSA
1r.- Sol.licitar al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya la
redacció d'un projecte General Arquitectònic de l'Institut Lluís de Peguera per tal de
racionalitzar els seus espais, millorant la seva funcionalitat tant en la vessant
arquitectònica com pedagògica.
2n.- Que totes les actuacions de remodelació que el Departament d'Ensenyament
realitzi a l'Institut Lluís de Peguera no contradiguin el projecte arquitectònic general de
l'Institut mencionat en el punt anterior."
El Sr. Valls i Riera diu que considerarien força oportú que per part del Departament
d'Ensenyament, inicialment sense entrar a debatre possibles problemes
pressupostaris, es fes la redacció d'un projecte general arquitectònic global de l'Institut
Lluís de Peguera per tal de millorar la seva funcionalitat en les seves dues vessants
arquitectònica i pedagògica i si s'hagués de realitzar d'una forma parcial que es
realitzés parcialment però seguint un índex o una estructura predeterminada. Per altra
part, com a pregunta vinculada a la proposta, demana si el Departament
d'Ensenyament, o l'Institut, havia demanat llicència urbanística per a la realització
d'obres que s'han realitzat.

La Sra. Just i Riba expressa que estan d'acord amb la proposició, però suggeriria
canviar el text pel que ja va redactar el Consell Escolar del Lluís de Peguera, que és
molt complert i que ja va ser lliurat al Director General d'Arquitectura del Departament
d'Ensenyament, i dijous que ve, se'n parlarà amb el document a les mans. Per tant,
estan d'acord amb la proposició, però sembla més treballat el que proposa el Consell
Escolar, l'últim paràgraf del qual diu així: "Que els serveis tècnics del Departament, en
un termini de temps raonable, facin un estudi global del centre, que, valorant tots els
aspectes esmentats de seguretat, millora de la qualitat d'ús, les perspectives
d'escolarització previstes en el mapa escolar, i l'adequació pedagògica de l'edifici,
determini quina és la millor opció: l'adequació sobre l'actual estructura metàl.lica o bé
l'enderroc i nova construcció. Que el resultat de l'esmentat estudi, consultat el Consell
Escolar, es reflecteixi en un sol projecte que determini les actuacions a realitzar i la
seva temporització." Expressa que, fins i tot per respecte a un treball que s'ha fet des
del Consell Escolar del Centre, seria millor canviar el text proposat pel GMS.
El Sr. Perramon i Carrió diu que la proposta és correcte, doncs és clar per a tothom,
que aquell edifici ha sofert una colla d'intervencions en el temps, la major part
desafortunades, i ara seria preocupant que si fessin més pedaços. El vot del seu grup
al projecte més global, serà favorable, i pel que fa a la proposta de la Sra. Just, en
primer lloc demanaria un pronunciament del GMS, tot i que sembla prou correcte.
El Sr. Valls i Riera diu que els sembla bé, i que en tot cas es podria interpretar com a
esmena a la seva proposta, és a dir que el redactat de l'acord del Consell Escolar
s'incorporaria a la proposta, o bé fins i tot prendre un acord que digués que es ratifica
l'acord del Consell Escolar, per això demanarien una còpia d'aquest acord, i que se'ls
aclarís si hi ha hagut llicència al respecte de les obres.
El Sr. De Puig i Viladrich manifesta que no hi ha existència de llicència i, per tant,
s'obre expedient per les obres fetes.
El Sr. Valls i Riera diu que ja està bé substituir el primer punt de la proposta socialista i
en tot cas, intentar mantenir el segon punt, que tampoc contradiu l'esperit de l'acord
del Consell Escolar i que, per altra part, en els considerants de la mateixa es fa
constància i s'explicita la preocupació que les obres parcials que es vagin realitzant
puguin contradir el projecte arquitectònic global. També manifesta la incredulitat del
seu grup pel fet que s'estiguin realitzant unes obres per part del Departament d'Ensenyament i que no hagin demanat cap tipus de llicència urbanística a l'Ajuntament de
Manresa, alhora que l'Ajuntament no se n'hagi assabentat.
El Sr. Alcalde clarifica, doncs, que el primer punt de la proposta socialista quedaria
substituït pel que aporta el Consell Escolar i el segon punt de la proposta socialista es
mantindria igual.
Sotmesa a votació la proposició amb l'esmena incorporada
és aprovada per unanimitat dels 23 membres presents i, per tant, es declara acordat:
1r.- Que els Serveis Tècnics del Departament, en un termini de temps raonable, facin
un estudi global del centre; que, valorant tots els aspectes esmentats de seguretat,
millora de la qualitat d'ús, les perspectives d'escolarització previstes en el Mapa

Escolar i l'adequació pedagògica de l'edifici, determini quina és la millor opció:
l'adequació sobre l'actual estructura metàl.lica o bé l'enderroc i nova construcció.
Que el resultat de l'esmentat estudi, consultat el Consell Escolar, es reflecteixi en un
sol projecte que determini les actuacions a realitzar i la seva temporització.
2n.- Que totes les actuacions de remodelació que el Departament d'Ensenyament
realitzi a l'Institut Lluís de Peguera no contradiguin el projecte arquitectònic general de
l'Institut mencionat en el punt anterior.
8.2.

PROPOSICIO DEL GRUP MUNICIPAL DE L'ESQUERRA NACIONALISTA DE
MANRESA SOL.LICITANT QUE L'EQUIP DE GOVERN PRESENTI UN
INFORME DETALLAT SOBRE EL PLA DE TREBALL FINS A JUNY DE 1995,
EN L'AMBIT D'URBANISME

El Secretari llegeix la proposició del Grup Municipal de l'Esquerra Nacionalista de
Manresa que, transcrita, diu el següent:
"Degut a la importància de l'activitat urbanística en el desenvolupament de la ciutat, i a
la importància de marcar prioritats, comptant amb uns recursos limitats, proposem que
l'equip de govern presenti un informe detallat sobre el Pla de Treball fins a juny de
1995, en els àmbits del Planejament i gestió urbanística, obres públiques i habitatge. I
que aquest informe sigui objecte de debat."
El Sr. De Puig i Viladrich diu que ha estat una mica difícil portar per al Ple d'avui tot
l'informe, i agafa el compromís de presentar-ho en el proper Ple. Hi hauria unes
quantes coses que sí que es podrien parlar, però pensa que el tema és el suficientment important per elaborar-lo una mica i perquè després hagin d'assumir les
desviacions possibles sobre aquest tema.
Per tant, agafa el compromís que en el proper ple ordinari es porti aquest debat.
El Sr. Perramon i Carrió manifesta que tot i ser un tema que no és objecte de votació,
els preocupava que respecte al Pla Quadriennal es plantejaven uns objectius, i les
disponibilitats en aquest moment són menors, i per tant, això significa reordenar prioritats, i de segur que han sortit elements i situacions noves. No és un tema d'urgència i
pot esperar un mes, però mostra la seva preocupació perquè això no estigui
sistematitzat en uns terminis i amb un calendari ben establert. I en certa manera, els
preocupa que s'hagi d'ajornar el debat perquè això demostra que no hi ha una
sistematització.
El Sr. Alcalde manifesta que aquesta proposició no és objecte de votació, i queda amb
el compromís de portar-ho en el proper Ple ordinari.
8.3.

PROPOSICIO DEL GRUP MUNICIPAL DE L'ESQUERRA NACIONALISTA DE
MANRESA REFERENT A L'EXPOSICIO "BASES DE MANRESA 1892-1992
CENT ANYS DE CATALANISME

El Secretari llegeix la proposició del Grup Municipal de l'Esquerra Nacionalista de
Manresa que, transcrita, diu el següent:

"Quan s'ha complert el Centenari de les Bases de Manresa, un col.lectiu d'entitats molt
representatiu de la societat civil catalana va elaborar unes segones Bases que porten
per títol: "Bases per al Futur Nacional de Catalunya", aprovades en aquesta Sala de
Plens el 20 de juny de 1992.
Considerant que aquest és el millor homenatge a aquella primera iniciativa del
catalanisme polític, cal significar, un segle després, l'evolució natural i democràtica del
nacionalisme català vers l'aprofundiment de les llibertats col.lectives del nostre país.
I alhora, veient que en l'exposició sobre l'esmentat Centenari de les Bases de
Manresa, que en aquests moments hi ha al Museu de la Tècnica de la nostra Ciutat,
no es fa una referència clara a les segones Bases de Manresa, és pel que,
- Proposem al comissari de l'exposició de "Les Bases de Manresa 1892-1992 - Cent
Anys de Catalanisme" que afegeixi als plafons de fusta de cronologia de 1914 a 1992,
un nou apartat, corresponent a aquest darrer any, en el que s'expliquin clarament els
actes institucionals i civils, duts a terme per a l'aprovació de "Les Bases per al Futur
Nacional de Catalunya", i en el que hi hagi el text íntegre de les noves Bases, a més
de donar-lo imprès gratuïtament a tots els visitants."
El Sr. Esclusa i Espinal expressa que en l'exposició que actualment hi ha al Museu de
la Tècnica de la nostra ciutat, no es fa una referència clara a un fet que consideren
important, i que és que en aquesta mateixa Sala de Plens es va aprovar el 20 de juny
de 1992, les segones Bases o les Bases per al futur nacional de Catalunya. El text
d'aquestes segones Bases si el públic el vol conèixer l'ha de comprar i gairebé és un
dret d'informació d'un fet, que va lligat amb les primeres Bases.
El Sr. Llobet i Corominas diu que no tenen inconvenient en votar aquesta proposició, i
només puntualitza que, en primer lloc cal valorar l'interès del propi grup redactor per
mantenir l'autonomia dels actes institucionals organitzats per les administracions
públiques. També que en els plafons de fusta de cronologia hi ha un apartat que diu
textualment: "presentació d'unes noves Bases de Manresa redactades per un col.lectiu
d'entitats i personalitats del món cultural català". També s'ha de fer constar que el
llibretó de les noves Bases s'ha distribuït abastament, i la venda que se'n fa en el
mateix quiosc de l'exposició, al preu de 100 pessetes, serà reembossada a la comissió
gestora de les noves Bases, i es ven ja des de l'exposició a Barcelona. També cal dir
que, en una taula-vitrina de l'exposició, conjuntament amb les publicacions commemoratives del Centenari de les Bases de Manresa hi apareix un exemplar de les noves
Bases per al Futur Nacional de Catalunya. Per tant, tot i ser una exposició
retrospectiva, les noves Bases hi són presents, i abans de cloure l'exposició a
Manresa, tindrà lloc una conferència sobre les noves Bases, per atendre precisament
una petició expressa de la comissió gestora. Per això accepten la proposta i la votaran
favorablement, però insisteix en què les noves Bases són presents a l'exposició.
El Sr. Valls i Riera diu que el seu grup s'abstindrà en la proposta de l'ENM, per
diferents qüestions. Consideren que les Bases de Manresa del 1892 han estat un
referent històric del nacionalisme i catalanisme català, i les Bases del 1992 el futur dirà
si són un referent històric o no, consideren que en aquests moments començar fer
homenatges a les actuals Bases és una mica prematur, malgrat és legítim que la gent
ho reclami, i tampoc el seu grup hi votarà en contra. De la mateixa manera que és

legítim que la societat civil realitzi unes noves Bases i que hi hagi gent que cregui
oportú que es doni més difusió a les mateixes. Però existeixen un seguit de
contradiccions i no pas per part del grup municipal que ha fet la proposta, sino més
aviat, per part de l'equip de govern, en quan es troben amb la sorpresa que,
reconeixent la seva possible vigència futura d'aquestes Bases, que és una incògnita,
és cert que el Parlament de Catalunya ha votat majoritàriament en contra d'aquestes
Bases. Que el Comissari de l'exposició forma part del grup parlamentari que ha votat
en contra i això els preocupa. Malgrat això tampoc creu que hagin de fer una oposició
ferma per una aportació a aquesta exposició, però tampoc creuen que sigui oportú
manifestar d'una forma clara la seva vigència i la seva aportació al catalanisme que
tenen aquestes noves Bases de 1992. Es un dubte que, personalment, reconeix, i que
serà el futur qui decidirà si seran un punt de referència, com tothom té clar que van ser
les de 1892.
El Sr. Esclusa i Espinal diu que en aquesta exposició només hi ha el títol de la
pel.lícula però hi falta l'argument, i el que estan demanant és que en el plafó apart del
títol hi hagi tota la pel.lícula.
El Sr. Llobet i Corominas diu que evidentment per això votaran favorablement.
Sotmesa la proposició a votació és aprovada per 14 vots afirmatius (11 CiU i 3 ENM) i
8 abstencions (GMS) i, per tant, es declara acordat:
- Proposem al comissari de l'exposició de "Les Bases de Manresa 1892-1992 - Cent
Anys de Catalanisme" que afegeixi als plafons de fusta de cronologia de 1914 a 1992,
un nou apartat, corresponent a aquest darrer any, en el que s'expliquin clarament els
actes institucionals i civils, duts a terme per a l'aprovació de "Les Bases per al Futur
Nacional de Catalunya", i en el que hi hagi el text íntegre de les noves Bases, a més
de donar-lo imprès gratuïtament a tots els visitants.
9.-

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

Sotmesa a votació conjunta l'especial declaració d'urgència dels cinc assumptes
sobrevinguts presentats, és aprovada per unanimitat dels membres presents, de
conformitat amb allò que disposa l'art. 51 del RDLEG 781/1986 i l'art. 51.1.e) del ROM.
9.1.

DICTAMEN SOBRE APROVACIÓ DEL PLEC DE BASES PARTICULARS I
L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ D'UN SISTEMA HP-3000/947 LX.
ARQUITECTURA DE PRECISIO HP PA-RISC, 1 INTERFICIE RS-232 , UN
SISTEMA OPERATIU. SISTEMA DE BASES DE DADES I LLICENCIA PER A
100 USUARIS, PER UN PRESSUPOST DE LICITACIO DE
11.000.000 PTA.

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atesa la necessitat d'adquirir 1 sistema HP-3000/947 LX. Arquitectura de precisió HP
PA-RISC, 1 Interficie RS-232 per l'impressora de sistema HP-2564B, 1 Sistema
operatiu MPE/iX i utilitats. Sistemes de bases de dades TURBO-IMAGE i
ALLBASE/SQL i 1 Llicència per a 100 usuaris.

Atès que es disposa de financiació suficient per aquesta adquisició.
De conformitat amb l'art. 275.2 de la Llei 8/87 de 15 d'abril Municipal i de R.L. de
Catalunya, el Tinent d'Alcalde Regidor-Delegat d'Hisenda, proposa al Ple de la
Corporació l'adopció del següent:
ACORD
1r.-Aprovar el Plec de Bases particulars que d'acord amb el Plec de Clàusules
generals aprovades per a la contractació directa de subministraments, regiran el
contracte d'adquisició d'1 sistema HP-3000/947 LX. Arquitectura de precisió HP PARISC, 1 Interficie RS-232 per l'impressora de sistema HP-2564B, 1 Sistema operatiu
MPE/iX i utilitats. Sistemes de bases de dades TURBO-IMAGE i ALLBASE/SQL i 1
Llicència per a 100 usuaris.
2n.- Aprovar l'expedient de contractació d'1 sistema HP-3000/947LX. Arquitectura de
precisió HP PA-RISC, 1 Interficie RS-232 per l'impressora de sistema HP-2564B, 1
sistema operatiu MPE/iX i utilitats. Sistemes de bases de dades TURBO-IMAGE i
ALLBASE/SQL i 1 Llicència per a 100 usuaris, d'un pressupost de licitació de
11.000.000'- ptes. (inclòs l'I.V.A.), contenint dit expedient el certificat d'Intervenció
sobre l'existència de consignació pressupostaria i els Plecs de Bases generals i
particulars aprovats, i obrir el procediment d'adjudicació del contracte mitjançant
contractació directa, consultant-se a tres empreses com a mínim, si es possible,
capacitades per a l'execució del contracte.
3r.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per a la
complimentació de l'expedient.
El Sr. Oms i Pons expressa que aquesta és una inversió per fer front a la
modernització informàtica de l'Ajuntament.
Sotmès l'assumpte a votació és aprovat per unanimitat dels presents.
9.2.

DICTAMEN SOBRE REVISIO DEL PREU UNITARI PER QUILOMETRE DE
SERVEI DE L'EXERCICI 1992. APROVACIO DE LA SUBVENCIO PER
MILLORA EN EL RATI DE VIATGERS, I APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE
LA SUBVENCIO TOTAL AL SERVEI CORRESPONENT A L'EXERCICI DE
1992

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Vista la instància i memòria de l'exercici 1992, presentada pel Sr. Francesc Ledesma,
en representació de la societat mercantil EMPRESA CASTELLÀ, S.A., concessionària
del servei públic de transports urbans de viatgers, sol.licitant que es procedeixi a
practicar la liquidació definitiva de la subvenció del servei corresponent a l'exercici
1992.
Vistos l'informe tècnic i la proposta de liquidació de la subvenció formulats pel Cap de
Servei d'Hisenda, i l'informe emès pel Sr. Interventor.

El President de la Comissió d'Hisenda i Règim Interior té l'honor de sotmetre al Ple de
la Corporació Municipal l'adopció dels següents
A C O R D S:
Primer.- Revisar el preu unitari per Qm. de servei de l'exercici 1992, aprovat pel Ple de
la Corporació Municipal del dia 18 de febrer de 1992, com a conseqüència de la
variació en QUATRE-CENTES UNA AMB TRES MIL CENT-QUINZE PESSETES PER
QM. DE SERVEI
(401'3115).
Segon.- Aprovar la subvenció incentiu (Si) per la millora en el rati viatgers/Qm. de
servei, per un import de SET-CENTES SEIXANTA-SIS MIL QUATRE-CENTES
TRENTA-TRES PESSETES (766.433'-)
Tercer.- Aprovar la liquidació de la subvenció total al servei corresponent a l'exercici
1992, de conformitat amb l'Annex Unic al present dictamen, de la que en resulta un
import a satisfer a la societat EMPRESA CASTELLÀ, S.A. de DOS MILIONS
SETANTA-VUIT MIL TRES-CENTES QUARANTA-SIS PESSETES (2.078.346'-)".
El Sr. Sala i Rovira diu que de l'annex que acompanya el dictamen es veu quina és
l'evolució dels diferents conceptes que han estat llegits en aquest moment pel
Secretari, i es tracta de satisfer la liquidació de la subvenció de l'explotació de l'any
1992 respecte al tema del transport urbà.
Sotmès l'assumpte a votació és aprovat per 11 vots afirmatius (CiU) i 11 abstencions
(8 GMS i 3 ENM).
9.3.

DICTAMEN SOBRE RECONEIXEMENT DE CRÈDIT A FAVOR DE
L'EMPRESA CASTELLÀ PER UNA QUANTIA DE 4.378.767 PTA PER
L'AMPLIACIO DEL SERVEI REALITZAT ELS MESOS DE JULIOL I AGOST.

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Vista la instància presentada pel Sr. Francesc Ledesma Fernandez, en representació
de la societat mercantil EMPRESA CASTELLÀ, S.A., concessionària del servei de
transport públic urbà de viatgers, sol.licitant el pagament de 4.714.375 pessetes per
l'ampliació del servei realitzat durant els mesos de juliol i agost de 1991, per un total de
14.974 '4 Kms.
Atesos l'informe emès del Cap del Servei d'Urbanisme sobre l'efectiva ampliació del
servei en 13.908'4 Kms., i l'informe jurídic sobre procedència de responsabilitats.
Atès l'informe del Cap del Servei d'Hisenda, sobre la quantia del crèdit a reconèixer per
l'ampliació.
Atès l'informe preceptiu de fiscalització emés per l'Interventor.
El President de la Comissió d'Hisenda i Règim Interior té l'honor de sotmetre al Ple de
la Corporació Municipal l'adopció del següent

A C O R D:
Reconèixer un crèdit a favor de la societat EMPRESA CASTELLÀ, S.A. (CIF A08510059), concessionària del servei de transport públic urbà de viatgers, per una
quantia de QUATRE MILIONS TRES-CENTES SETANTA-VUIT MIL SET-CENTES
SEIXANTA-SET PESSETES (4.378.767'-), per l'ampliació del servei en 13.908'4 Kms.
realitzat durant els mesos de juliol i agost de 1991."
El Sr. Vilarasau i Serracanta diu que el juliol i agost de 1991 es va dir a la companyia
Castellà que fes un reforç de línies, quan normalment aquests mesos es rebaixen les
freqüències, però es va donar el cas que quedava molta gent a terra en hores punta, i
se li va demanar aquest reforç.
El Sr. Perramon i Carrió expressa que en un informe del tècnic d'Hisenda fet l'11 de
març de 1992 es diu que no es té constància del fet que s'hagi aprovat cap modificació
del servei definit al plec de condicions, ni tampoc es disposa de dades que permetin
afirmar la prestació del servei addicional al.legat per la concessionària. El que està clar
és que aquesta indicació que es complementés el servei es va fer d'una manera
incorrecta, i sense cap tipus de tramitació, suposa que es va fer de paraula, i aleshores
en el moment que va arribar la factura no s'havia seguit cap tràmit administratiu dels
que pertocaria. Posteriorment, amb data de març de 1993, hi ha informes que diuen
que dels 14.000 quilòmetres que demana la concessionària, se'n reconeixen una part
d'aquests, aproximadament uns 13.000, però que de la resta no hi ha argumentació
legal per reconèixer aquests diners. El grup de l'ENM manifesta una crítica ferma a
aquesta manera de procedir per part de la Regidoria de Circulació i Transport. Pensen
que aquesta no és la manera de fer les coses, i, per això en aquest dictamen votaran
negativament.
El Sr. Valls i Riera manifesta que es tornen a trobar, com en un reconeixement de
crèdit que era de poca quantia, però on hi havia un seguit d'il.legalitats importants, en
una situació que comença a ser kafkiana. Es a dir, apareix un reforç, del qual ningú
sap qui l'ha demanat, i a més s'ha demanat incomplint tots els principis de legalitat.
L'empresa Castellà, evidentment, ha de cobrar, i a més es troben que la instància
reclamant aquest diners pel servei es presenta al febrer de 1992. A la comissió
d'Hisenda ordinària no hi havia la documentació , i a la comissió extraordinària faltava
documentació, i ara es troben amb un tema que és de l'any 1991, sol.licitat el febrer de
1992, i que s'ha d'aprovar pel tràmit d'urgència i, no entenen que 4.378.000 pessetes,
reclamats per l'empresa Castellà, que els ha realitzat el mes de febrer de 1992, hagin
d'anar amb un pilot de dictamens tècnics que no s'havien presentat en el moment
ordinari, i es presentin ara per tràmit d'urgència, quan tots els informes tècnics diuen
reiteradament que s'han incomplert tots i cadascún dels principis de legalitat tant per
legalitzar despeses com per fer un reforç d'un servei. El seu grup s'abstindrà, ja que
l'empresa ha de cobrar, però manifesten el seu desengany davant la gestió que està
realitzant el Sr. Vilarasau en tot el tema de transport públic i amb els constants
reconeixements de crèdit que estant venint en aquest Ple.
El Sr. Vilarasau i Serracanta diu que el tema està en què se'ls va dir a l'empresa
Castellà que ho fessin, perquè era urgent que es fes. Però hi ha dues coses, i el
reconeixement de crèdit que demana l'empresa és de 14.974'4 km i el preu de
4.714.375 ptes. i se li reconeixen 13.908 km i el preu de 4.378.767 ptes. Hi ha una

diferència de 1066 km en els quals els tècnics no hi estaven d'acord perquè volien
cobrar els kilòmetres auxiliars, que són aquests 1066, i que són els que van des de la
cotxera fins la sortida del carrer Guimerà i aquests km. van ser els que van provocar
que això entrés més endavant. L'any 1992, al fer la liquidació de l'empresa Castellà ja
se'n va parlar d'aquests km de reforç, i el tema és d'aquesta manera.
El Sr. Valls i Riera diu que s'ha estat un any discutint per 1000 km i no li sembla una
justificació suficient.
Sotmès l'assumpte a votació és aprovat per 11 vots afirmatius (CiU) 3 de negatius
(ENM) i 8 abstencions (GMS) i, per tant, es declara acordat:
Reconèixer un crèdit a favor de la societat EMPRESA CASTELLÀ, S.A. (CIF A08510059), concessionària del servei de transport públic urbà de viatgers, per una
quantia de QUATRE MILIONS TRES-CENTES SETANTA-VUIT MIL SET-CENTES
SEIXANTA-SET PESSETES (4.378.767'-), per l'ampliació del servei en 13.908'4 Kms.
realitzat durant els mesos de juliol i agost de 1991.
9.4.

DICTAMEN SOBRE NOMENAMENT DE MEMBRES DEL CONSELL
ASSESSOR PREVIST EN EL PLA MUNICIPAL DE DROGODEPENDÈNCIES

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que el Ple de la Corporació, en sessió de 21 de juliol de 1992, va aprovar el Pla
Municipal de Drogodependències de Manresa, elaborat per la Comissió Municipal per
a l'actuació en l'àmbit de les drogodependències del municipi, creada per acord de 21
de gener del mateix any.
Atès que l'esmentat Pla preveu la creació del Consell Assessor i de la Comissió
Municipal, òrgans formats pels representants de les institucions i entitats designades
per acord plenari de 19 de gener de 1993, i pels tècnics municipals de les respectives
àrees.
Atès que les institucions o entitats esmentades han designat les persones que les han
de representar en el Consell.
Maria Rosa Riera i Montserrat, Regidora Delegada de Sanitat, Presidenta de la
Comissió de Política Ambiental, proposo al Ple de la Corporació l'adopció del següent
ACORD:
1r. Nomenar com a membres del Consell Assessor previst en el Pla Municipal de
Drogodependències les següents persones en representació de la institució o entitat
que s'indica:
En representació de l'Ajuntament de Manresa:
- Sr. Juli Sanclimens i Genescà, Alcalde, que presidirà el Consell

- Sra. Maria Rosa Riera i Montserrat, Tinent d'Alcalde Presidenta de l'Area de Política
Ambiental. Com a suplent, la Sra. Teresa Just i Riba, regidora d'Ensenyament.
- Sr. Joaquim Collado i Llort, regidor del grup municipal
socialista. Com a suplent,
el Sr. Magí Mas i Font regidor del grup municipal de l'ENM.
- Sr. Lluís Granero i Vilarasau, Cap de Servei de Seguretat
Ciutadana. Com a
suplent, el Sr. Alfons Sanchez i Sanchez,
oficial Cap de la Policia Local.
- Sra. M. Àngels Serra i Fabregat, Cap de Negociat de Sanitat. Com a suplent la Sra.
Montserrat Mestres i Angla, Cap de Negociat de Benestar Social.
En representació de la Junta de Jutges de Manresa:
- Sr. Jesús Marina Reig (titular)
El suplent es designarà en cada cas concret.
En representació de la Policia Nacional:
- Sr. Jesús José Mendez Fernandez, Inspector en cap (titular)
- Sr. Delfin Hidalgo Sanchez, Inspector en cap (suplent)
En representació del Servei Català de la Salut:
- Sr. Jesús Antoni Ezquerra i Serrano, director Sector Sanitari de Manresa (titular)
- Sr. Fèlix Badia i Pujol, cap de la Unitat Mèdica del Sector
(suplent)
En representació d'associacions d'afectats:
a) Per l'entitat AMAR:
- Sr. Josep M. Serra i Torras, (titular)
- Sr. Cleofàs Heredia i Saez (suplent)
b) Per l'entitat "LA LLUM DEL BAGES"
- Sr. Esteve Obradors i Penina (titular)
- Sr. Celestí Codina i Vilaseca (suplent)
En representació de l'Òrgan Tècnic de Drogodependències:
- Sr. Joan Colom i Farran (titular)
- Sr. Josep M. Suelves i Joanxich (suplent)
En representació del CAST:
- Sr. Pere Bonet i Dalmau (titular)
- Sra. Blanca Corominas i Coll (suplent)
En representació dels col.legis i associacions professionals de Manresa:
a) Pel Col.legi Oficial de Metges de Barcelona:

- Sr. Joan M. Aranalde i Fortó (titular)
- Sr. Albert Estiarte i Duocastella (suplent)
b) Pel Col.legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona, delegació de Manresa:
- Sra. M. Àngels Sala i Auvi (titular)
- Sr. Jordi Vintró i Brichfeus (suplent)
Secretari: Miquel Corbella i Pijuan, Secretari General de la Corporació Municipal, o
persona en qui delegui.
2n. Nomenar com a membres de la Comissió Municipal per intervenir en l'àmbit de les
drogodependències les següents persones:
Presidenta: Sra M. Rosa Riera i Montserrat, Tinent d'Alcalde Presidenta de
l'Àrea de Política Ambiental.
Vocals: En representació dels tècnics municipals:
Sra. M. Angels Serra i
Fabregat, Cap de Negociat de
Sanitat.
Sra. Montserrat Mestres i Angla, Cap de Negociat de
Benestar Social
Sr. Francesc Reverter i Farré, Tècnic auxiliar de
Joventut.
Sr. Manel Martinez i Montes, Cap de Negociat de Cultura
i Promoció
Esportiva.
Sra. Sílvia Saura i Villar, Cap de Negociat d'Esports.
Sra. Justina Zapata i Arcos, Cap de Negociat d'Ensenya
ment.
Sra. Immaculada Freixanet i Rosell, TAGE Promoció
Econòmica
Sr. Miquel Martinez i Pavon, representant de la Policia
Local.
En representació dels grups municipals de l'oposició:
Sr. Magí Mas i Font, regidor del grup municipal de l'ENM
Sr. Joaquim Collado i Llort, regidor del grup municipal
suplent.

com a titular
socialista com a

Secretari: Sr. Miquel Corbella i Pijuan, o persona en qui delegui.
La Sra. Riera i Montserrat diu que lamenta el retard de portar aquest dictamen al Ple,
però els mancaven alguns nomenaments de representants de les entitats, i per a
l'Ajuntament era molt més important poder comptar amb tots ells, tenint en compte la
importància d'aquest consell assessor. Cal dir que s'ha anat avançant en la
coordinació i s'ha anat treballant amb propostes tècniques. Tal i com es va quedar a la
comissió de Política Ambiental, trametran convocatòria a tots els membres del consell
assessor pel dia 2 d'abril a la 1 del migdia per a la constitució del consell.
Sotmès l'assumpte a votació és aprovat per unanimitat dels presents.
9.5.

PROPOSICIO DE L'ENM PER AL REBUIG DELS ANOMENATS "JOCS DE
GUERRA"

El Secretari llegeix la proposició del Grup Municipal de l'Esquerra Nacionalista de
Manresa que, transcrita, diu el següent:
"Darrerament, no lluny de casa nostra, Europa és escenari d'una guerra cruenta que
ha mobilitzat sectors de la població Bagenca i Manresana per la solidaritat i
sensibilització pacifista, fins el punt de constituir la Coordinadora de Solidaritat de
Manresa, formada per Amics de la UNESCO, Càritas, Creu Roja, departament de
Benestar Social de l'Ajuntament de Manresa i Federació d'Associacions de Veïns.
Es per aquest motiu que davant les notícies d'una futura instal.lació a la nostra
comarca, d'un camp dedicat als anomenats "jocs de guerra", i vist que en la campanya
endegada per la Coordinadora de Solidaritat de Manresa, hi és representat l'Ajuntament de Manresa, a través de la Regidoria de Benestar Social, proposem l'adopció
dels següents
ACORDS
- Trametre a la Conselleria de Governació de la Generalitat de Catalunya, el rebuig per
part d'aquest Ajuntament a la instal.lació al Bages d'un camp dedicat als anomenats
"JOCS DE GUERRA".
- Formular totes les al.legacions que se'n derivin sobre aquest projecte.
- Adreçar-se al Consell Comarcal del Bages per tal que aquest tema sigui tractat en la
propera sessió plenària d'aquest organisme."
El Sr. Mas i Font diu que per l'exemple de bel.licisme i manca de contribució a la
imatge de pacifisme i sol.lidaritat de la comarca, pel qüestionable desenvolupament
social d'aquesta activitat i pel fet que, com a esport o joc, és oposat els objectius
socials que persegueix tot esport o tot joc, i perquè difícilment pot contribuir al
desenvolupament racional, emocional i d'actituds socialment pacífiques, és per tots
aquests motius pels quals no es pot acceptar com a positiva una activitat d'aquest
tipus a la nostra comarca, i un dels instruments per a rebutjar-la és implicar-hi
l'ajuntament de Manresa a través del seu màxim organisme representatiu que és el Ple
de la Corporació. Proposen aquests acords que van més enllà de l'adhesió del mateix
a la campanya endegada per la Coordinadora de Solidaritat de Manresa.
La Sra. Riera i Montserrat diu que votaran favorablement aquests acords i cal dir que
com a Coordinadora de Solidaritat, l'Ajuntament es va adreçar a la Conselleria de
Governació manifestant el seu rebuig, i demanant com estaven tipificats aquest jocs de
guerra, que per a la Coordinadora tampoc eren jocs. No només ho havien signat les
entitats que formen part de la Coordinadora, sino per d'altres entitats i per particulars.
També es van adreçar al Consell Comarcal, que va mostrar el seu rebuig envers això.
per tant, poden votar-ho favorablement i, fins i tot, com a Ajuntament han fet
manifestacions públiques del seu rebuig davant aquests jocs.
Sotmesa la proposició a votació és aprovada per unanimitat dels 23 membres
presents.
10.-

PRECS, PREGUNTES I INTERPEL.LACIONS

10.1

Pregunta del grup municipal de l'ENM

El Secretari llegeix la pregunta que, transcrita, diu el següent:
"Dels serveis realitzats per l'anomenada brigada ECO, de la Policia Local de Manresa
durant l'any 1992, DEMANEM:
- Quants expedients s'han obert ?
- Quants per delicte ecològic ?
- Quina tramitació han seguit ?
- En quin punt de resolució es troben ?"
El Sr. Oms i Pons diu que els expedients que ha tramès la brigada ECO de la policia
local han estat 30. Per delicte ecològic, entenent aquests els casos on es veuen coses
susceptibles d'haver-hi problema ecològic, i la policia local ha tramès indicis al Jutjat,
però la pressumpció de delicte ecològic no la pot tenir l'Ajuntament, és el Jutjat qui ho
dirà. Per tant, no han fet tràmits per delicte ecològic, han fet tràmits de coses que
poden ser susceptibles de ser-ho. I ja són coneguts perquè han sortit a la premsa tots
ells. La tramitació han estat ordres d'execució normals. Per exemple les altres 30 són
d'abocadors incontrolats i que es van netejar a finals d'any, però ha de dir que en una
revisió que han fet últimament hi ha el mateix que hi havia. Per tant, han de manifestar
tristament que cal una labor educativa important en aquest tema.
10.2

Pregunta del Grup Municipal de l'ENM

El Secretari llegeix la pregunta que, transcrita, diu el següent:
"En quina situació es troben les gestions de l'equip de govern, per aconseguir que la
Conselleria d'Ensenyament de la Generalitat, doti les escoles públiques d'EGB de
Manresa, de professors de gimnàstica i música ?
Quins resultats s'han obtingut fins aquest moment, i quin calendari de compromisos o
contactes s'han establert ?"
La Sra. Just i Riba diu que les darreres converses sobre el tema van tenir lloc el dia 22
de febrer amb el Sr. Jordi Albinyà, Director General de Centres Docents, i el 5 de març
amb el Sr. Josep Maria Refusta, Delegat Territorial de Barcelona-Comarques, i resta
pendent una reunió amb la Directora General de Recursos Humans, la Sra. Aurora
Sanz, que no ha volgut donar hora perquè aquest nomenament fa molts pocs dies que
s'ha dut a terme. Expressa que en el disseny de plantilles que s'està fent per a tot
Catalunya es pretén anar incorporant de manera progressiva, en el marc de les
plantilles ordinàries dels centres, els mestres especialistes en educació física i música.
Són conscients que no es podran cobrir de cop totes les places, però el més important
és que aquests mestres especialistes estan contemplats dins la planificació i, per tant,
s'arribarà a una normalització, de la mateixa manera que, en molts pocs cursos, s'han
consolidat les aules de tres anys. El delegat, a tenor de les plantilles dels centres que
hi ha actualment a Manresa, els va anunciar la possibilitat, i gairebé certesa, que tres
escoles de Manresa tindrien ja incorporats mestres especialistes, però això ha de
passar per les escoles i la petició que facin aquestes. Se'ls va dir que si les escoles

feien aquesta petició dins la plantilla ordinària del centre s'intentaria atendre aquestes
peticions. Va comentar també una nova convocatòria per a mestres de parvulari, cicle
inicial, d'unes jornades de formació musical que ja fa un parell d'anys que s'hi van
incorporant mestres, amb un calendari d'inici d'aquest setembre que ve, i amb dos
cursos més, és a dir el 93-94 i 94-95, a fi i efecte que els mestres que vulguin, malgrat
no ser especialistes es puguin quedar dins les plantilles del centre com a tals. I també
recorda que a Manresa hi ha un grup de treball de mestres que està fent música i que
està intentant suplir aquestes assignatures. Esperen que ja es pugui saber a cada
escola quin nombre de gent pertoca, és a dir, les plantilles.
10.3

Pregunta del Grup Municipal de l'ENM

El Secretari llegeix la pregunta que, transcrita, diu el següent:
"Atès que per part d'aquest Consistori, en data 15 de setembre, es va prendre l'acord
de substituir el monolit de la Plaça de la Reforma, per un monument a la memòria de
tots els morts en la guerra civil, i que es va marcar com a termini el mes d'abril de
1993.
Atès que el pressupost de 1993 contempla una dotació pressupostària per aquest
objectiu,
Demanem:
- Hi ha redactat el projecte del nou monument ?
- En quina comissió informativa serà presentat ?
- S'ha encomanat ja l'execució d'aquest monument ?"
El Sr. Oms i Pons diu que el projecte s'està redactant i serà presentat a la comissió
d'urbanisme, i evidentment encara no s'ha encarregat.
10.4

Pregunta del Grup Municipal Socialista

"En el proppassat Ple del mes de febrer, la Regidora delegada de Benestar Social al
argumentar el perquè l'Equip de Govern s'oposava a què els diners descomptats al
personal de l'Ajuntament per a la realització de vagues dels dies 26 de novembre i 15
de desembre de 1992 es destinessin al Tercer Món, va manifestar les necessitats
pressupostàries de la seva regidoria que davant l'increment de la demanda que
constantment tenen els Serveis Socials d'aquest Ajuntament considerava més oportú
destinar aquests diners a incrementar el pressupost de la seva regidoria per poder
atendre les necessitats de la Ciutat.
Per això el Grup Municipal Socialista DEMANA
Quin és l'import definitiu descomptat al personal de l'Ajuntament per a la realització de
les vagues dels dies 26 de novembre i 15 de desembre de 1992 ?
Quan es realitzarà el canvi de partides per tal d'incrementar el pressupost de Serveis
Socials ?"

El Sr. Oms i Pons diu que la quantitat de diners descomptats per les vagues dels dos
dies fan un total de 1.757.126 pessetes, que, en el primer canvi de partides funcional
que es faci serà incorporada a Serveis Socials.
10.5

Pregunta del Grup Municipal Socialista

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Amb la instal.lació de l'hipermercat PRYCA a la ciutat de Manresa, i dins de les
contraprestacions econòmiques que va percebre l'Ajuntament, es van destinar la
quantitat de 85 mil.lions de pessetes a la realització d'un programa de promoció
comercial.
Passats dos anys des de la signatura d'aquell conveni entre l'Ajuntament i diferents
entitats manresanes vinculades al món del comerç i financer,
El Grup Municipal Socialista DEMANA
Quina valoració fa l'equip de govern del conveni de promoció comercial ?
Quin és el número de crèdits subvencionats i per quin importr s'han signat, acollint-se a
les clàusules d'aquell conveni ?
Després de dos anys de funcionament de la campanya de promoció del comerç quina
quantitat dels 85 milions de pessetes inicials resta pendent de destí ?
Quin és el pla d'actuació que l'Ajuntament de Manresa pensa realitzar properament
amb les quantitats que resten pendents d'aplicar ?"
El Sr. Oms i Pons diu que en aquest moment n'hi ha molt poques, donada l'actual
cojuntura, però en els dos anys anteriors, el comerç manresà ja havia fet un gran
esforç de modernització. Hi ha hagut 11 sol.licituds a aquest ajut, i li consta que n'hi ha
d'altres en tràmit, i la subvenció que hi havia era de 90 milions i no de 85 milions de
pessetes com diu la pregunta. Hi ha subvencions individualitzades a titulars de
comerços dotada amb 18 milions, de la qual en queden 14. Queda un remanent de
47.157.192 per fer front al que la comissió de comerç decideixi fer.
10.6

Pregunta del Grup Municipal Socialista

El Secretari llegeix la pregunta que, transcrita, diu el següent:
"Darrerament ha coincidit la constitució del Consell Tecnològic del Bages, impulsat per
l'Ajuntament de Manresa en el que participen empreses i el Consell Comarcal del
Bages amb la posada en funcionament del programa CITA de la Generalitat de
Catalunya i gestionat pel Consell Comarcal del Bages .
La característica principal tant del Consell Tecnològic com del programa CITA és la del
foment, informació i promoció de noves tecnologies i la seva aplicació en el món
industrial, comercial i de l'administració pública alhora que intenta crear xarxes
informàtiques de comunicacions.

Per això el Grup Municipal Socialista DEMANA
Per quins motius tècnics o polítics, no s'ha integrat el Programa CITA en el que
participa el Consell Comarcal dins del Consell Tecnològic del Bages ?
Quines són les diferents competències i objectius del programa CITA i el Consell
Tecnològic del Bages ?
Quines mesures es pensen realitzar per tal de coordinar les funcions del Consell
Tecnològic del Bages i el programa CITA ?"
El Sr. Oms i Pons diu que els criteris que es van fer servir per tal de no posar en el
mateix paquet els dos projectes van ser eminentment tècnics. Les dues entitats tenen
objectius diferents i les persones que hi ha d'haver al front han de tenir característiques
professionals totalment diferents. El CITE és un tema tecnològic, de masses,
d'informació al públic i a les institucions, és un tema informàtic 100 % de prestació de
serveis avançats pel que fa a comunicacions, de creació d'una xarxa comarcal etc. i el
Consell Tecnològic és un servei a les empreses exclusivament.
10.7

Pregunta del Grup Municipal Socialista

El Secretari llegeix la pregunta que, transcrita, diu el següent:
"El proppassat 18 de maig de 1992, el Consell de Ministres de la Comunitat Europea
va aprovar el Reglament relatiu a un instrument financer pel medi ambient nomenat
LIFE, essent la seva previsió pressupostària per al període 1993-1995 de 400 milions
d'ECUS.
L'esmentat projecte té com a objectius principals la realització de projectes adreçats a
promoure el desenvolupament sostenible, a la protecció dels habitants i de la natura,
l'educació, la formació i informació així com el finançament d'estructures
administratives i serveis pel medi ambient.
La presentació de projectes i propostes té la data límit del 31 de març de 1993, és per
això que el Grup Municipal Socialista DEMANA
Està elaborant l'Ajuntament de Manresa algún tipus de projecte que es pugui acollir al
programa LIFE de la Comunitat Europea ?
Quin tipus de projecte s'està elaborant ?
Quins són els seus objectius ?
Quina és la seva quantia ?"
El Sr. Oms i Pons diu que es va entrar en contacte amb aquest projecte que diuen
ECUS, amb el Cap del Servei d'Estudis de la Generalitat, per veure com estava el
tema. Van plantejar dos projectes, un dels quals era l'arranjament de la riera de

Rajadell, amb tot el tema de col.lectors i sanejament, i després tot el tema de
l'arranjament del Collbaix, per evitar la desforestació. Se'ls va contestar que aquest
programa s'aplicava a programes de gran envergadura ,i se'ls va proposar l'exemple
de les mines de Sallent amb les muntanyes de potassa, però s'ha de tenir en compte
que són projectes on s'hi participa amb un 30% de subvenció. El que sí té subvenció al
100% és el projecte, però que tampoc té massa sentit si no hi ha després la voluntat
ferma de tirar-lo endavant. Estan treballant amb una informació addicional, i és que ho
fan a través del Consell Tecnològic, que és qui, en un futur ha de portar aquestes
qüestions, perquè estan àmpliament vinculats amb les empreses. Per exemple el
programa sprint del programa Feder, del qual s'està pendents de concretar en el mes
d'abril amb el Sr. Roviniève, de França, que ve aquí a parlar d'aquest tema i veure què
es pot fer.
10.8

Pregunta del Grup Municipal Socialista

El Secretari llegeix la pregunta que, transcrita, diu el següent:
"Atès que el Ple de setembre de 1992 es va aprovar que l'Ajuntament de Manresa
s'adherís a l'ASSOCIATION DES COMMUNAUTÉS TEXTILES EUROPEENNES,
ASSOCIACIO DE COLECTIVITATS TEXTILS EUROPEES (ACTE), amb caràcter de
membre ordinari.
Atès l'interès de l'Ajuntament de Manresa en participar en els programes d'ajut al
sector tèxtil creats per la Comunitat Europea, per tal de definir una nova estratègia per
una millor política tèxtil de cara a l'any 2000.
Atès que la Comunitat Europea va obrir un termini de presentació de programes
operatius nomenat RETEX, amb finalitat d'adaptar les empreses tèxtils viables i
establint mesures de suport adreçades a noves empreses.
Atès que un dels mitjans de l'ACTE per a la consecució de les seves finalitats és
l'obtenció de fons comunitaris, i més concretament del programa RETEX.
El Grup Municipal Socialista DEMANA
- Qui és el representant de l'Ajuntament de Manresa a l'Acte ?
- Quin projecte ha presentat l'Ajuntament de Manresa per acollir-se al programa
RETEX de la Comunitat Europea ?
- Quina ha estat la subvenció que l'ACTE ha otorgat a l'Ajuntament de Manresa com a
partner dins a aquesta Associació en el programa europeu RETEX ?"
El Sr. Oms i Pons diu que el representant de Manresa a l'Acte, tal i com es va aprovar
en un Ple de l'Ajuntament, és ell mateix. L'Ajuntament de Manresa a l'hora de
presentar un projecte es va plantejar que havien de fer una aportació del 55% del
valor, i aquest era un tema important. Analitzant el que realment s'ha treballat en el
RETEX, i que en la província de Barcelona, hi ha els ajuntaments de Santa Coloma de
Gramenet, Mataró, Rubí i d'altres, que s'han acollit a aquest programa sol.licitant

recursos per a l'adquisició d'equips per a centres tecnològics avançats. Aquesta
sol.licitud s'ha fet a través de CETEMSA, empresa de la qual és titular l'Ajuntament de
Mataró. L'Ajuntament de Manresa està en contacte amb ells perquè el que rebran serà
un suport informàtic per a algunes empreses del sector tèxtil de la zona i podran
establir una col.laboració, però un programa propi que fos compaginable amb ells i que
s'hi pogués tenir accés, en principi, no hi era.
10.9

Pregunta del Grup Municipal Socialista

El Secretari llegeix la pregunta que, transcrita, diu el següent:
"Atès que el proppassat dissabte dia 13 de març el Regidor-Delegat d'esports va
impedir la celebració del partit de futbol americà de la lliga SFL, que havia d'enfrontar a
l'equip Bagmonts de Manresa amb el Toros de Madrid, al.legant tractes de paraula
amb el Bagmonts segons els quals no es jugaria cap partit al Nou Estadi si plovia.
El Grup Municipal Socialista DEMANA
- Quins acords de paraula hi ha entre el Regidor-Delegat d'Esports i el Club Bagmonts
?
- Quins acords de paraula hi ha entre el Regidor-Delegat d'Esports i el Centre
d'Esports Manresa ?
- Hi ha algún acord escrit entre l'Ajuntament de Manresa i el Club Bagmonts per a
l'utilització del Nou Estadi ?"
El Sr. De Puig i Viladrich respòn que les dues primeres preguntes es poden contestar
amb una, i es va arribar a l'acord que, a part del tema d'utilització de les instal.lacions,
els partits de futbol americà, en el cas de la pluja, no es jugarien. I es va agafar aquest
compromís, com podia ser un altre, però així ho han reconegut ambdues entitats. Hi
havia els escrits normals, per quan l'entitat Bagmonts va demanar la utilització de la
instal.lació municipal, i l'Ajuntament va trametre la carta al C.E. Manresa en el qual es
demanava els dies dels calendaris de competició, per a la utilització de les
instal.lacions.
El Sr. Alcalde intervé per recolzar totalment totes les actuacions del regidor Sr. De
Puig.
10.10 Pregunta del Grup Municipal Socialista
El Secretari llegeix la pregunta que, transcrita, diu el següent:
"Atès que en el darrer Ple de la Corporació l'equip de govern va informar que s'havia
encarregat a l'arquitecte Manuel Torres i Capell la redacció d'un Pla Especial per
ordenar una zona conjunta entre l'Ajuntament de Manresa i el de Sant Fruitós de
Bages per acord d'ambdós municipis.

Per la qual cosa el Grup Municipal Socialista DEMANA
- Quin és l'àmbit d'actuació d'aquest Pla
- Amb quins objectius i criteris s'ha d'elaborar aquesta figura de planejament."
El Sr. De Puig i Viladrich diu que l'àmbit d'actuació és l'espai que aniria des del Poal
fins la zona del Guix, és a dir la corona nord de Manresa. Els objectius i criteris són de
tots coneguts, perquè, degut a un problema de llicència d'un hotel i que hi havia una
certa fricció entre els interessos d'ambdós municipis i també, perquè Manresa en el
seu moment tenia interès en una llicència d'un càmping en la zona de contacte. I es va
arribar a un acord en què seria bo que l'objectiu bàsic fos l'ordenació d'aquest espai,
sobretot, perquè entre una banda i una altra no es fessin uns tipus de planejament que
entressin en contradicció. Hi havia una altra cosa que estava a favor i és que tant
l'Ajuntament de Manresa com el de Sant Fruitós estan treballant amb la revisió del Pla
General. Aquest és un tema el suficientment important com per debatre'l quan hi hagi
la documentació i els plànols dins la comissió d'Urbanisme.
10.11 Pregunta del Grup Municipal Socialista
El Secretari llegeix la pregunta que, transcrita, diu el següent:
"Atès que la setmana passada l'edifici del Conservatori Municipal de Música va patir un
esfondrament d'una part del sostre.
El Grup Municipal Socialista DEMANA:
- Quina és l'avaluació dels danys que ha sofert l'edifici ?
- Quin és l'estat de la resta de l'edifici ?
- Quines mesures s'han près per tal de subsanar els desperfectes ocasionats ?
- Com afectarà l'incident a la programació del Conservatori Municipal de Música."
La Sra. Just i Riba diu que el que s'està fent i potser avui ja està fet, és enderrocar la
resta del cel-ras de plaques de guix, per tal de poder treure també unes restes de
volta, ja que en els anys 50 0 60 s'hi van fer unes obres, però es van deixar restes de
volta, que és el que es tira a terra, i s'està treient tota la runa, no solament d'allà on ha
caigut el troç de sostre, sino també de l'encanyissat subsegüent a aquest troç. El que
també es va fer immediatament va ser anul.lar els dipòsits existents d'aigua per treure
sobrecàrrega i poder treballar amb una certa tranquil.litat, i per no deixar sense aigua
totes les dependències que se n'abastien, es van empalmar provisionalment els
accessos i ja s'ha sol.licitat un comptador a Aigües de Manresa, i també es farà la
xarxa nova. Aleshores es tornarà a cobrir el sostre de manera que es preveu que dins
de dos dies estarà acabat. Hi ha un tècnic superior que està fent un informe de l'estat
de la resta de l'edifici, i pel que fa a les activitats del Conservatori diu que no s'ha
suprimit cap activitat lectiva, i només la primera tarda es van tancar cinc aules, per
precaució, però ara aquestes aules tornen a estar en funcionament, llevat de dues que
estan sota del lloc on hi ha els paletes, però segons la direcció del centre, com que són

aules petites, s'ha utilitzat la sala de professors i el despatx, i el concert previst pel
dimarts que ve es farà igual. Resten a l'espera de l'informe final del tècnic.
10.12 Pregunta del Grup Municipal Socialista
El Secretari llegeix la pregunta que, transcrita, diu el següent:
"Atès que el dia 11 de febrer d'enguany el Regidor Delegat de Joventut va informar a la
Comissió de Serveis d'Acció Ciutadana que el dia 19 de febrer s'inauguraria el Centre
Obert del Barri Vell "Casal-Ot".
Atès que en el dia d'avui el Centre Obert "Casal-Ot" encara no es troba en
funcionament.
El Grup Municipal Socialista DEMANA
Quan es pensa posar en funcionament el Centre Obert del Barri Vell "Casal-Ot"
El Sr. Rodó i Rodà remarca que en aquesta comissió va dir que estava previst i que
s'inauguraria aquell dia, si tot anava bé, i l'únic fet pel qual no es va fer va ser
justament per la dificultat de trobar una data amb la Direcció General d'Atenció a la
Infància per poder inaugurar el local, però que no tenia res a veure amb la posada en
funcionament del centre obert del Casal-Ot. El Casal-Ot com a nou projecte de centre
obert ja funciona des de la setmana passada, i com a Casal-Ot fins el desembre va
estar funcionant normalment, i des del desembre fins ara s'ha estat treballant amb
infrastructura, mobiliari i els tractes econòmics amb les diferents administracions, la
programació, la coordinació entre l'Ajuntament i la Direcció General d'Atenció a la
Infància, ja que cal tenir en compte que aquest és un projecte nou, i a la força hi havia
d'haver un període de temps entre el Casal-Ot i el nou Casal-Ot. De totes maneres
repeteix que el nou Casal-Ot com a centre obert ja ha començat, i s'inaugurarà el local
quan es trobi la data.
10.13 Prec del Grup Municipal Popular
El Secretari llegeix el prec que, transcrit, diu el següent:
"Considerant la mala situació econòmica actual del nostre Ajuntament, la prudència
aconsella reconsiderar i no tocar el monolit de la Plaça de la Reforma, per dos errors
que es poden cometre: UN AGRAVI A LA HISTORIA i UNA FALTA D'ETICA
ADMINISTRATIVA I PARTIDISTA en l'esmerçament de recursos, quan no en tenim ni
per pagar les hores extres de l'any 1990 dels treballadors de la Casa, com es va dir en
l'últim Ple, ni per pagar als nostres proveïdors que s'esperen per cobrar, apart del gran
endeutament per tots conceptes."
I no havent-hi més assumptes per tractar, es declara aixecada la sessió, quan són les
22 h i 20 min de la nit, de tot el qual com a Secretari, certifico, i s'estén la present acta
en els fulls del paper segellat de la Generalitat núm. ............ i correlatius fins el núm
...............
EL SECRETARI

Vist i plau

L'ALCALDE

