Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Manresa, el dia 16 de
novembre de 1993. Es reuneixen els Srs. que tot seguit es diran, a l'objecte de
celebrar sessió del Ple de la Corporació núm. 19, amb caràcter ordinari, en primera
convocatòria.
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Sr. Josep

A l'inici de la sessió no hi són presents la Sra. Vidal i el Sr. Carrió que s'incorporen a
l'entrar en el coneixement dels punts 3.1 i el 4.4.1, de l'ordre del dia, respectivament.
Oberta la sessió per la Presidència, essent les 20 h. i 5 min 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 les actes de les sessions anteriors, que van tenir lloc els dies 19 i 29 d'octubre de
1993, la còpia de les quals s'ha distribuït juntament amb la convocatòria, i en no
formular-se cap observació es consideren i es declaren aprovades per unanimitat dels
22 membres presents, les actes de les sessions anteriors que corresponen als dies 19
i 29 d'octubre 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. 42, 43, 44 i 45,
CORRESPONENTS ALS DIES 11, 18 I 25 D'OCTUBRE 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 11, 18 i 25 d'octubre i 2 de
novembre 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'articles
22-2 a) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, i articles 42 i 104 del RD 2568/86, de 28 de
novembre.

2.3

DONAR COMPTE DEL DECRET DEL TINENT D'ALCALDE, DELEGAT DE
REGIM INTERIOR, DE DATA 18-10-93, SOBRE CONTRACTACIÓ EN RÈGIM
LABORAL TEMPORAL DE LA SRA. ALEXIA LLEONART I PUJOL COM A
PROFESSOR DE GRAVAT DE L'ESCOLA MUNICIPAL D'ARTS I OFICIS

El Secretari dóna compte del Decret que, transcrit, diu el següent:
"Atès que a la plantilla de personal hi figurava des del dia 1 d'octubre d'enguany un lloc
de treball de professor de dibuix, pintura i gravat de l'Escola d'Arts i Oficis de Manresa.
Atès que es va veure la necessitat de desdoblar el professorat per tal de contribuir a la
millora de l'ensenyament, s'ha contractat un professor de dibuix i pintura amb una
dedicació de 12 hores setmanals, i es proposa la contractació d'un altre professor
només per gravat, amb una dedicació de 4 hores setmanals.
Vist l'informe emès per la Cap de Secció de l'Area d'Acció Ciutadana en el que
manifesta la necessitat de cobrir aquesta vacant de professor de gravat urgentment
des del 22 d'octubre de 1993 i fins el 30 de setembre de 1994, als efectes de poder
cobrir el curs escolar 1993-94, sense perjudici per als alumnes afectats.
Atès que la tramitació per a la provisió d'aquest lloc de treball es laboriosa i requereix
pel procediment normal, un període de temps que no és operatiu en aquest cas,
donada la urgència.
Vista la proposta de contractar temporalment i pel procediment de màxima urgència a
la Sra. ALEXIA LLEONART I PUJOL com a professora de gravat de l'Escola Municipal
d'Arts i Oficis de Manresa.
El Tinent d'Alcalde-Delegat de Règim Interior, en virtut de la delegació conferida pel Sr.
Alcalde, mitjançant decret de data 17 de juny de 1991, RESOLC:
1.- Contractar en règim laboral temporal, i pel procediment de màxima urgència,
d'acord amb el R.D. 1991/84, que preveu la contració laboral temporal a temps parcial,
i el RD 2104/84 que regula la contractació laboral temporal per obra o servei
determintat, a la següent persona:
* ALEXIA LLEONART PUJOL
D.N.I. 39.335.103
LLOC DE TREBALL: PROFESSOR DE GRAVAT DE L'ESCOLA MPAL.
D'ART I OFICIS.
JORNADA LABORAL: 4 hores setmanals
DATA INICI CONTRACTACIO: 22 d'octubre de 1993
DATA FINALITZACIO CONTRACTACIO: 30 de setembre de 1994
i per les següents retribucions:
Sou mensual ................................................................................................ 22.454.- ptes.
Paga extraordinaria d'Estiu ...........................................................................22.454.- ptes.

Paga extraordinaria de Nadal .......................................................................22.454.- ptes.
Les pagues extraordinaries s'entén en la part proporcional que corresponguin.
2.- Donar compte al Ple el Present Decret i publicar la present contractació al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya."
2.4

DONAR COMPTE DEL DECRET DEL TINENT D'ALCALDE D'HISENDA, DE
DATA 20-10-93, PEL QUAL ES DECLARA EMERGENT L'OBRA D'ENDERROC DE L'EDIFICI SITUAT AL CARRER BONSUCCÉS NÚM. 20

El Secretari dóna compte del Decret que, transcrit, diu el següent:
"Atès que per Decret de Tinent d'Alcalde del dia 29 de juliol de 1993, es va declarar
l'estat de ruïna imminent de l'edifici situat al carrer Bonsuccés núm. 20.
Atès que per part del Cap del Servei acctal., d'Urbanisme i Politica Ambiental, s'ha
emès informe referent a l'edifici que s'ha d'enderrocar, proposant-se la seva
adjudicació a l'entitat mercantil "EXCA-J. MAS, SL", per un preu de 1.344.000'- ptes.
(inclòs l'I.V.A.).
Com a Tinent d'Alcalde d'Hisenda de l'Ajuntament de Manresa, actuant per delegació
del senyor Alcalde-President, d'acord amb les atribucions conferides mitjançant decret
de 17 de juny de 1991, modificat parcialment per Decret de 14 de setembre de 1993, i
de conformitat amb el que prescriu l'art. 21 lletra j) de la Llei 7/85 Reguladora de les
Bases de Règim Local i l'art. 267 de la Llei Municipal de Catalunya, en concordança
amb l'art. 117 del R.D.L. 781/86 de 18 d'abril -Text Refós R.L.- i amb l'art 158.6 de la
Llei 39/88 d'Hisendes Locals, en materia de contractació d'obres d'emergència, tenint
en compte el greu perill que afecta a la seguretat pública personalment i sota la meva
responsabilitat, resolc el següent:
1r.- Declarar emergent l'obra d'enderroc de l'edifici situat al carrer Bonsuccés núm. 20.
2n.- Contractar amb caràcter emergent l'obra d'enderroc de l'edifici situat al carrer
Bonsuccés núm. 20 i adjudicar-la a l'entitat mercantil "EXCA-J. MAS, SL" (C.I.F. B59859025 ca. Sant Joan d'en Coll núms. 42-44 - Manresa), per un pressupost de
1.344.000'- (I.V.A. inclòs), amb subjecció al que disposa l'art. 267 de la Llei Municipal i
de Règim Local de Catalunya, en concordança amb els articles 117 del RDL núm.
781/86 de 18 d'abril -Text Refós R.L.- i 158.6 de la Llei 39/88 d'Hisendes Locals. L'obra
haurà d'iniciar-se d'immediat a la recepció de la notificació, de conformitat amb
l'informe emès pel Cap del Servei acctal., d'Urbanisme i Politica Ambiental.
3r.- Aprovar el Plec de Clàusules particulars administratives i tècniques que d'acord
amb el Plec de Clàusules tipus administratives i tècniques de la contractació directa
d'obres de l'Ajuntament, regiran la contractació directa de l'obra d'enderroc de l'edifici
situat al carrer Bonsuccés núm. 20, fixant-se una garantia definitiva de 46.748'- ptes.
4t.- Del present Decret se'n donarà compte immediatament al Ple de la Corporació.

El Sr. Mas i Font diu que ha vist dos Decrets de pagament, un referent a treballs de
captura de coloms al terme municipal i un altre per la incineració dels coloms capturats
en diversos indrets de la ciutat, i voldria que se li ampliés una mica més aquesta
informació, i si en el seu moment, el dia 3 de novembre, quan van demanar en
comissió si se sabia l'abast d'aquesta captura, i el sistema que s'utilitzaria per eliminarlos, es va dir que no se sabia res. I en canvi veuen aquí que hi ha un decret amb data
4 de novembre, que parla ja de la incineració, i voldrien saber el perquè d'aquesta
disfunció.
La Sra. Riera i Montserrat diu que ja fa temps que l'equip de govern estudiava la
manera de tenir un control sobre els coloms, perquè cada vegada més es veu que
porten malalties, i afecten la salut pública. Van voler veure primer com ho feien altres
ajuntaments com Barcelona, Terrassa i d'altres, i veure perquè s'aplicaven uns
sistemes i no uns altres, com els ultrasons, però que aquests darrers afecten també a
d'altres animals com els periquitos i altres animals domèstics. Hi ha també el
tractament amb hormones, que a part de ser molt car, no és efectiu perquè si tan sols
deixen de menjar un sol dia aquest aliment, poden tornar a començar el cicle de la
reproducció. I el més efectiu és el que s'ha portat a terme, i aquí a Manresa s'han
capturat 1086 coloms, segons els informes tècnics, i no hi va haver cap incident, van
ser recollits sense cap patiment per part d'ells i es fa amb aparells homologats per la
CEE, i va semblar que era el més efectiu. Creu que no serà necessari estendre's en
explicar les malalties que poden passar a l'home i les malalties que porten però que no
són contagioses. Pel que fa als pagaments, diu que això era una previsió que havien
de fer, i no puja aquest import sino que puja menys, però encara no es tenen les dades
econòmiques exactes.
El Sr. Mas i Font fa constar que és evident que s'ha d'anar cap a un control de la
població d'aquests animals, perquè per diverses causes estan malalts, i és una
espècie que està degradada en el nostre medi urbà, però voldria recordar aquí les
paraules del regidor de Medi Ambient, les quals van ser que "en cap cas el mètode
que s'utilitzarà serà el de l'eliminació".
3.-

PRESIDÈNCIA

3.1.

AUTORITZAR LA MODALITAT DE DESPESA PLURIANUAL EN L'EXECUCIÓ
DEL PROJECTE DE REHABILITACIÓ I MILLORA EDIFICI LA FLORINDA.REPARACIO COBERTA.

S'incorpora a la sessió la Sra. Vidal i Vintró.
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Aprovat el Projecte "Rehabilitació i millora Edifici La
Coberta":Referència 01/93 per un import de 9.999.988 pessetes.

Florinda.-

Rep.

Atès que el projecte ementat es realitzarà entre els exercicis de 1993 i 1994, preveientse l'expedició de certificacions d'obra durant l'exercici de 1993, per un import no
superior a 4.232.996 pessetes, i la resta durant l'exercici de 1994, fins a la finlaització
de l'obra.

En conseqüència, es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents acords:
1r.- Autoritzar la modalitat de despesa plurianual en l'execució del Projecte
"Rehabilitació i millora Edifici La Florinda.- Rep. Coberta", per import de 9.999.988
pessetes.
Es fixa la despesa plurianual de la següent forma:
ANY 1993.......................... 4.232.996
ANY 1994.......................... 5.766.992
--------TOTAL.............. 9.999.988
===============================
Atès el programa d'execució de l'obra, es fa us d'allò previst en l'article 155.5 de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, tot fixant per la 2a. anualitat un percentatge superior del
previst a l'apartat 3 de la mateixa norma legal.
2n.- Consignar en el Pressupost Municipal de 1994, l'anualitat de 5.766.992 pessetes,
per atendre la despesa corresponent de l'esmentada anualitat."
El Sr. Sala i Rovira diu que es tracta de tirar endavant les obres de millora i
rehabilitació de la Florinda on hi havia una previsió de 10 milions de ptes, però per
raons de financiació no disposen ni disposaran d'aquests 10 milions sino que només
tenen una capacitat de financiació de 4.232.000 ptes. Com que s'està de cara a finals
d'any i l'obra tampoc es pot acabar tota a dins l'exercici 1993, el que proposen amb
aquest dictamen és passar l'obra a plurianual, ja que estarà a cavall entre el 1993 i el
1994, i la resta de diners incloure'ls per addició al pressupost de l'any 1994.
Sotmès l'assumpte a votació és aprovat per unanimitat dels 23 membres presents.
4.-

AREA D'ACCIO CIUTADANA

4.1.

REGIDORIA-DELEGADA DE CULTURA

4.1.1. DESIGNAR AMB EL NOM DE "PASSATGE DE TARRAGONA", A LA VIA
PÚBLICA UBICADA A LA BARRIADA SALDES-PLAÇA CATALUNYA,
ENTRE ELS CARRERS DE TARRAGONA I DE BALSARENY
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que amb la nova urbanització del carrer de Balsareny, va quedar també
urbanitzat el tram comprès entre l'esmentat carrer i el carrer de Tarragona, el qual és
conegut provisionalment pel nom de Passatge de Tarragona.
Atès que aquest Ajuntament creu convenient denominar oficialment l'esmentat tram de
carrer amb el mateix nom de Passatge de Tarragona, pel qual se'l coneix.
Atès l'article 26 de l'Ordenança Municipal sobre la Convivència Ciutadana que
estableix que cada una de les vies públiques s'identificarà amb un nom diferent.

Atès l'article 27 de l'esmentada ordenança que preveu que la denominació de les vies
públiques podrà ser d'ofici o a instància de part, corresponent en ambdós casos al Ple
Municipal l'adopció de l'acord definitiu.
Atès l'article 28 que regula la rotulació de les vies públiques com a servei públic.
Vistos els informes emesos pel, Cronista de la Ciutat, l'Arquitecte Municipal i la Cap de
Secció de l'Àrea d'Acció Ciutadana.
El 1r. Tinent d'Alcalde-Delegat de Cultura i Participació Ciutadana proposa al Ple de la
Corporació l'adopció dels següents:
ACORDS
1r.- Designar amb el nom de "PASSATGE DE TARRAGONA" a la via pública ubicada
a la barriada Saldes-Plaça Catalunya, que transcorre en direcció Sud-Nord, entre els
carrers de Tarragona i de Balsareny, segons es grafia en el plànol adjunt.
2n.- Ordenar la col.locació de les plaques i retolacions que corresponguin al carrer
esmentat, per part dels serveis tècnics municipals corresponents."
El Sr. Llobet i Corominas diu que es porta aquest dictamen per donar normalitat a un
carrer que ja tothom el coneixia, de fet, per Passatge Tarragona, i com que hi ha els
informes favorables tant del Cap de Serveis com del promig de la ciutat, ha semblat
que s'havia de donar per normalitzat aquest tema.
Sotmès l'assumpte a votació és aprovat per unanimitat dels 23 membres presents.
4.1.2. APROVAR EL PROJECTE DE CONVENI DE COL.LABORACIO ENTRE
AQUEST AJUNTAMENT I L'ORFEÓ MANRESA, PER A L'ORGANITZACIÓ DEL CONCERT DE CAP D'ANY.
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que l'Ajuntament de Manresa creu convenient d'organitzar, seguint la tradició
dels darrers anys i dins el marc de les festes de Nadal, un gran Concert de Cap d'Any.
Vist que a la nostra ciutat hi ha una entitat anomenada "Orfeó Manresà" dedicada a la
promoció d'activitats musicals.
Atès l'oferiment de l'esmentada entitat d'encarregar-se de l'organització de l'esmentat
concert, donada la seva vinculació a la música.
Atès el que s'estableix a la Llei 7/85 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local, a la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, al
Reglament de Serveis de les Corporacions Locals, així com al Reglament de
subvencions de l'Ajuntament de Manresa.
És pel que, el Tinent d'Alcalde Delegat de Cultura proposa al Ple de la Corporació
Municipal, l'adopció dels següents:

ACORDS
1r.- Aprovar el projecte de conveni de col.laboració a signar entre aquest Ajuntament i
l'entitat "Orfeó Manresà", per a l'organització del "Concert de Cap d'Any", que se
celebrarà al Teatre Conservatori de la nostra ciutat el dia 2 de gener de 1994, 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 aquest dictamen és una continuació del conveni de
col.laboració que ja existeix amb l'Orfeó per a la campanya musical de l'any, i el
Concert de Cap d'Any ja era una tradició que s'organitzava cada any i procuraran que
vagi continuant perquè té molt bona acceptació, i aleshores el mateix Orfeó va suggerir
que com a continuació de la campanya, es podria ampliar organitzant ells el Concert
de Cap d'Any, per això s'ha fet amb conveni, perquè pugui ser una continuació de la
programació de música clàssica.
Sotmès l'assumpte a votació és aprovat per unanimitat dels 23 membres presents.
4.1.3 APROVAR EL PROJECTE DE CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE
AQUEST AJUNTMENT I L'AGRUPACIÓ CULTURAL DEL BAGES PER
A L'ORGANITZACIÓ DE LA CAVALCADA DELS REIS
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Vista la necessitat d'organitzar la Cavalcada de Reis dins les festes de Nadal
d'enguany.
Vist que a la nostra ciutat hi ha una entitat anomenada "Agrupació Cultural del Bages"
que des de fa anys ve col.laborant en l'organització de diferents actes culturals a la
Ciutat de Manresa.
Atès que l'Ajuntament de Manresa creu convenient la col.laboració amb l'Agrupació
Cultural del Bages per a l'organització de la Cavalcada de Reis d'enguany.
Atès el que s'estableix a la Llei 7/85 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local, a la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, al
Reglament de Serveis de les Corporacions Locals, així com al Reglament de
Subvencions de l'Ajuntament de Manresa.
És pel que, el 1er. Tinent d'Alcalde Delegat de Cultura proposa al Ple de la Corporació
Municipal, l'adopció dels següents
ACORDS
1er.- Aprovar el projecte de conveni de col.laboració a signar entre aquest Ajuntament i
l'Agrupació Cultural del Bages, per a l'organització de la Cavalcalda de Reis que es

realitzarà durant les festes de Nadal d'enguany, 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 aquest és un conveni semblant al de l'any anterior,
en què va organitzar per primera vegada la cavalcada l'Agrupació Cultural del Bages, i
enguany canviaran la imatge de les carrosses i faran una actuació que pot ser digne.
Pensa doncs que sense cap augment, amb les mateixes condicions, es podia
continuar fent aquest conveni amb la mateixa entitat que l'any passat.
Sotmès l'assumpte a votació és aprovat per unanimitat dels 23 membres presents.
4.2

REGIDORIA-DELEGADA D'ENSENYAMENT

4.2.1. ACCEPTAR I CONSIGNAR LA SUBVENCIÓ DE 600.000 PTA CONCEDIDA
PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA, PER A LA REALITZACIO DE
DIVERSES ACTIVITATS ESPORTIVES MUNICIPALS
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que per la Comissió de Govern de data 14 de juny d'enguany, es va adoptar
l'acord de sol.licitar a la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa de la
Generalitat de Catalunya, una subvenció destinada a activitats escolars i extraescolars
realitzades durant l'any 1993, per a les activitats d'educació física, escoles municipals
d'iniciació esportiva i per a l'escola municipal d'Arts i Oficis.
Atès que la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa de la Generalitat de
Catalunya per resolució de data 13 d'octubre de 1993, ha concedit una subvenció
global de 600.000'- ptes. per a les activitats d'educació física, escoles municipals
d'iniciació esportiva i l'escola municipal d'Arts i Oficis.
És pel que la Regidoria d'Ensenyament proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels
següents
ACORDS
1er.- Acceptar i consignar pressupostàriament com a ingrés la subvenció global de
600.000'- ptes. (sis-centes mil pessetes), concedides per la Direcció General
d'Ordenació i Innovació Educativa de la Generalitat de Catalunya, per a les activitats
d'educació física, les escoles municipals d'iniciació esportiva i l'escola municipal d'Arts i
Oficis.
2n.- Facultar a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la documentació
necessària."
Sotmès l'assumpte a votació és aprovat per unanimitat dels 23 membres presents.
4.3.

REGIDORIA-DELEGADA D'ESPORTS

El Sr. Alcalde disposa la lectura i debat conjunt dels dictamens 4.3.1 i 4.3.2 de l'ordre
del dia.
4.3.1. APROVAR EL PROJECTE DE CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE
AQUEST AJUNTAMENT I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, PER A
L'ATORGAMENT, D'UNA SUBVENCIÓ PER A LES ACTIVITATS DE
PROMOCIÓ ESPORTIVA
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que la Comissió de Govern d'aquest Ajuntament en sessió del dia 10 de maig de
1993 va adoptar, entre d'altres, l'acord de sol.licitar a l'Excma. Diputació de Barcelona
una subvenció per al desenvolupament d'un programa d'activitats de promoció
esportiva durant l'any 1993.
Atès que l'Excma. Diputació de Barcelona, en comissió de govern del dia 30 de
setembre de 1993, va adoptar l'acord de concedir una subvenció de 1.000.000'- ptes.
per al desenvolupament de l'esmentat programa al llarg de l'any 1993, en virtut d'un
conveni de col.laboració a signar entre aquest Ajuntament i l'Excma. Diputació de
Barcelona.
És pel que, el Regidor Delegat d'Esports proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels
següents:
ACORDS
1er.- Aprovar el projecte del conveni de col.laboració a signar entre l'Ajuntament de
Manresa i l'Excma. Diputació de Barcelona, pel qual s'instrumenta l'atorgament d'una
subvenció per al desenvolupament d'un programa d'activitats de promoció esportiva
durant l'any 1993; d'acord amb el text que s'acompanya al dictamen.
2n.- Acceptar i consignar pressupostàriament com a ingrés la subvenció de 1.000.000'ptes. (un milió de pessetes) concedida per l'Excma. Diputació de Barcelona a aquest
Ajuntament per al programa d'activitats de promoció esportiva a desenvolupar durant
l'any 1993, en virtut del pacte segon del conveni esmentat en el punt primer d'aquest
dictamen.
3er.- 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."
4.3.2 ACCEPTAR I CONSIGNAR LA SUBVENCIÓ DE 1.306.000 PTA CONCEDIDA
PER LA DIPUTACIO DE BARCELONA, PER A L'ADQUISICIO DE
MATERIAL ESPORTIU
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que la Comissió de Govern d'aquest Ajuntament, en data 10 de maig de 1993 va
adoptar, entre d'altres, l'acord de sol.licitar a la Diputació de Barcelona una subvenció
per a l'adquisició de material esportiu durant aquest any 1993.

Atès que en data 30 de setembre de 1993, la Comissió de Govern de la Diputació de
Barcelona va concedir una subvenció de 1.306.000'- pessetes, per a l'esmentat
concepte.
És pel que, el Regidor Delegat d'Esports proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels
següents:
ACORDS
1r.- Acceptar i consignar pressupostàriament com a ingrés la subvenció d'1.306.000'ptes. (un milió tres-centes sis mil pessetes), concedides per la Diputació de Barcelona,
destinades a l'adquisició de material esportiu al llarg d'aquest any.
2n.- Facultar a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la documentació
necessària."
Sotmesos els dictamens 4.3.1 i 4.3.2 a votació conjunta, són aprovats per unanimitat
dels 23 membres presents.
4.4.

REGIDORIA-DELEGADA DE JOVENTUT

4.4.1 APROVAR EL PROJECTE DE CONVENI DE COL.LABORACIO ENTRE
AQUEST AJUNTAMENT I JOVE CAMBRA DE MANRESA, PER A
L'ORGANITZACIÓ D'UN SALÓ DE LA INFÀNCIA I LA JOVENTUT,
QUE PORTARÀ EL NOM DE "CAMPI QUI JUGUI"
S'incorpora a la sessió el Sr. Carrió i Vilaseca.
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Vista la necessitat de facilitar una forma d'esbarjo que ompli les vacances de Nadal al
jovent comprès fins als 16 anys.
Vist que a la nostra ciutat hi ha una entitat anomenada "Jove Cambra de Manresa" que
des de fa uns anys ve organitzant actes d'aquest tipus a través de la fira "Campi qui
Jugui".
Atès que l'Ajuntament de Manresa creu convenient la col.laboració amb Jove Cambra
de Manresa per a l'organització de la fira "Campi qui Jugui" d'aquest any 1993.
Atès el que s'estableix a la Llei 7/85 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local, a la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, al
Reglament de Serveis de les Corporacions Locals, així com al Reglament de
Subvencions de l'Ajuntament de Manresa.
És pel que, el Regidor de Joventut proposa al Ple de la Corporació Municipal, l'adopció
dels següents
ACORDS

1er.- Aprovar el projecte de conveni de col.laboració a signar entre aquest Ajuntament i
Jove Cambra de Manresa (amb el núm. de CIF G-58390022), per a l'organització d'un
Saló de la Infància i la Joventut per als nens fins a 16 anys durant els dies de les
vacances escolars del Nadal 1993 que portarà el nom genèric de "Campi qui Jugui", 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. Rodó i Rodà diu que es tracta d'aprovar el projecte de conveni amb Jove
Cambra, per a realitzar el campi qui jugui, en els mateixos termes que aquests últims
anys.
Sotmès l'assumpte a votació és aprovat per unanimitat dels 24 membres presents.
5.-

AREA D'URBANISME

5.1.

REGIDORIA-DELEGADA D'URBANISME I OBRES PÚBLIQUES

5.1.1. APROVAR LA RECTIFICACIO DE LA RELACIO DE BÉNS I DRETS
AFECTATS PEL PROJECTE DIFICACIO DEL PROJECTE D'URBANITZACIO DE VILADORDIS: TRAM I: VIALS"
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que el dia 20 de juliol de 1993 el Ple Municipal, en relació al projecte
MODIFICACIO DEL PROJECTE D'URBANITZACIO DE VILADORDIS: TRAM 1:
VIALS, va acordar:
- Iniciar l'expedient d'expropiació urbanística.
- Formular la relació de béns i drets afectats.
- Sol.licitar la declaració d'urgència en la tramitació de l'expedient.
Atès que en el Butlletí Oficial de la Província número 188 del dia 7 d'agost de 1993, es
va publicar l'acord citat.
Atès que, així mateix, aquest acord es va publicar en els diaris "Avui" del dia 2 d'agost i
"Regió 7" del dia 31 de juliol.
Atès que, segons l'informe incorporat a aquest expedient, transcorregut amb excreix el
termini durant el qual es sotmetia l'expedient al tràmit d'informació pública, no ha estat
formulada cap al.legació.
Atès l'informe dels serveis tècnics municipals que posa de manifest que l'obra
d'urbanització es preveu que es realitzarà en dos trams i, que, en conseqüència,

proposa l'exclusió de la relació de béns i drets afectats d'aquells que ho són pel segon
tram.
Atès l'article 20 de la Llei d'expropiació forçosa en connexió amb l'article 86 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les Administracions Públiques i del
procediment administratiu comú.
Com a Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer favorable de la
majoria dels membres que composen la Comissió Municipal Informativa d'Urbanisme,
proposo al Ple Municipal l'adopció del següents
A C O R D S:
Primer. APROVAR LA RECTIFICACIO DE LA RELACIO DE BENS I DRETS afectats
pel projecte MODIFICACIO DEL PROJECTE D'URBANITZACIO DE VILADORDIS:
TRAM 1: VIALS, atès que els serveis tècnics municipals han informat que part de les
finques afectades per la relació aprovada el dia 20 de juliol de 1993 no seran afectades
pel primer tram d'aquest projecte, en aplicació de l'article 20 de la Llei d'expropiació
forçosa en connexió amb l'article 86 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim
jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, de forma
que queden excloses de la relació formulada en l'esmentat acord plenari els béns i
drets següents:
DRET AFECTAT: Propietat.
SITUACIO FINCA AFECTADA: C/ La Salut.
METRES QUADRATS AFECTATS: 86.
REFERENCIA CADASTRAL: 56.017.12.
DADES REGISTRALS:
- Tom: 1.030.
- Llibre: 275.
- Foli: 77.
- Finca: 10.534.
- Inscripció: 1a.
TITULAR/S DEL BE/NS O DRET/S AFECTAT/S: Florenci Vives Singla.
DOMICILI/S TITULAR/S: C/ La Salut, 20, 1a. Manresa.
DNI/NIF TITULAR/S: 39.193.867.
DRET AFECTAT: Propietat.
SITUACIO FINCA AFECTADA: C/ La Salut.
METRES QUADRATS AFECTATS: 546
REFERENCIA CADASTRAL: 56.017.11.
DADES REGISTRALS:
- Tom: 2.064.
- Llibre: 693.
- Foli: 139.
- Finca: 34.034.
- Inscripció: 2a.
TITULAR/S DEL BE/NS O DRET/S AFECTAT/S: Manteniment i lloguer, S.A.
DOMICILI/S TITULAR/S: C/ Sant Maurici, núm. 25-29 passatge. Manresa.

DNI/NIF TITULAR/S: A-08993123
DRET AFECTAT: Propietat.
SITUACIO FINCA AFECTADA: C/ La Salut.
METRES QUADRATS AFECTATS: 348.
REFERENCIA CADASTRAL: 56.017.61.
DADES REGISTRALS:
- Tom: 1.057.
- Llibre: 285.
- Foli: 186.
- Finca: 756 D.
- Inscripció: 10a.
TITULAR/S DEL BE/NS O DRET/S AFECTAT/S: Joaquim Altimiras Casas.
DOMICILI/S TITULAR/S: Les Marcetes, s/núm., 1r, A. Manresa.
DNI/NIF TITULAR/S: 39.260.535.
Segon.- APROVAR DEFINITIVAMENT LA RELACIO DE BENS I DRETS afectats per
l'expropiació referida en la resolució anterior, i en mèrit dels mateixos fonaments de
dret, que queda com següeix:
DRET AFECTAT: Propietat.
SITUACIO FINCA AFECTADA: C/ La Salut.
METRES QUADRATS AFECTATS: 145.
REFERENCIA CADASTRAL: 56.017.11
DADES REGISTRALS:
- Tom: 2.064.
- Llibre: 693.
- Foli: 139.
- Finca: 34.034.
- Inscripció: 2a.
TITULAR/S DEL BE/NS O DRET/S AFECTAT/S: Manteniment i Lloguer, S.A.
DOMICILI/S TITULAR/S: C/ Sant Maurici, núm. 25-29 passatge. Manresa.
DNI/NIF TITULAR/S: A-08993123
DRET AFECTAT: Propietat.
SITUACIO FINCA AFECTADA: C/ La Salut.
METRES QUADRATS AFECTATS: 244.
REFERENCIA CADASTRAL: 56.017.12
DADES REGISTRALS:
- Tom: 1.030
- Llibre: 275
- Foli: 77
- Finca: 10.534
- Inscripció: 1a
TITULAR/S DEL BE/NS O DRET/S AFECTAT/S: Florenci Vives Singla.
DOMICILI/S TITULAR/S: C/ La Salut, núm. 20, 1r. Manresa.
DNI/NIF TITULAR/S: 39193367

DRET AFECTAT: Propietat.
SITUACIO FINCA AFECTADA: C/ La Salut.
METRES QUADRATS AFECTATS: 206.
REFERENCIA CADASTRAL: 56.017.61.
DADES REGISTRALS:
- Tom: 1.057.
- Llibre: 285
- Foli: 186
- Finca: 756D
- Inscripció: 10a.
TITULAR/S DEL BE/NS O DRET/S AFECTAT/S: Joaquim Altimiras Casas.
DOMICILI/S TITULAR/S: Les Marcetes, s/núm., 1r A. Manresa.
DNI/NIF TITULAR/S: 39260535
DRET AFECTAT: Propietat.
SITUACIO FINCA AFECTADA: C/ La Salut.
METRES QUADRATS AFECTATS: 27.
REFERENCIA CADASTRAL: 56.017.63
DADES REGISTRALS:
- Tom: 2.111.
- Llibre: 740.
- Foli: 105.
- Finca: 37.275.
- Inscripció: 1a.
TITULAR/S DEL BE/NS O DRET/S AFECTAT/S: Casal de Viladordis.
DOMICILI/S TITULAR/S: C/ La Salut, núm. 29. Manresa.
DNI/NIF TITULAR/S: G-59400200
DRET AFECTAT: Propietat.
SITUACIO FINCA AFECTADA: C/ La Salut.
METRES QUADRATS AFECTATS: 131.
REFERENCIA CADASTRAL: 56.017.64
DADES REGISTRALS:
- Tom: 1.052.
- Llibre: 283.
- Foli: 17.
- Finca: 10.974.
- Inscripció: 1a.
TITULAR/S DEL BE/NS O DRET/S AFECTAT/S: Jaume Grau Torras.
DOMICILI/S TITULAR/S: C/ Mas d'En Roca, núm. 19, 1r. Manresa.
DNI/NIF TITULAR/S: 39209924.
DRET AFECTAT: Propietat.
SITUACIO FINCA AFECTADA: C/ La Salut.
METRES QUADRATS AFECTATS: 192.
REFERENCIA CADASTRAL: s/núm.
DADES REGISTRALS:

- Tom: 1.057.
- Llibre: 285.
- Foli: 186.
- Finca: 756D.
- Inscripció: 10a.
TITULAR/S DEL BE/NS O DRET/S AFECTAT/S: Joaquim Altimiras Casas.
DOMICILI/S TITULAR/S: Les Marcetes, s/núm., 1r, A. Manresa.
DNI/NIF TITULAR/S: 39.260.535.

DRET AFECTAT: Propietat.
SITUACIO FINCA AFECTADA: C/ La Salut.
METRES QUADRATS AFECTATS: 25.
REFERENCIA CADASTRAL: 56.017.42
DADES REGISTRALS:
- Tom: 300/731.
- Llibre: 73/183.
- Foli: 86/3.
- Finca: 4.216/6.364.
- Inscripció: 9a/6a.
TITULAR/S DEL BE/NS O DRET/S AFECTAT/S: M. Carme Falip Bonet.
DOMICILI/S TITULAR/S: C/ Girona, núm. 29. Sant Joan de Vilatorrada.
DNI/NIF TITULAR/S: DRET AFECTAT: Propietat.
SITUACIO FINCA AFECTADA: C/ Mas d'En Roca.
METRES QUADRATS AFECTATS: 72.
REFERENCIA CADASTRAL: 56.017.36.
DADES REGISTRALS:
- Tom: 578.
- Llibre: 145.
- Foli: 244.
- Finca: 1.503.
- Inscripció: 11a.
TITULAR/S DEL BE/NS O DRET/S AFECTAT/S: Ignasi Moncunill Vilajosana.
DOMICILI/S TITULAR/S: C/ La Salut, núm. 44, baixos. Manresa.
DNI/NIF TITULAR/S: 39.210.215.
DRET AFECTAT: Propietat.
SITUACIO FINCA AFECTADA: C/ Mas d'En Roca.
METRES QUADRATS AFECTATS: 195.
REFERENCIA CADASTRAL: 56.017.34.
DADES REGISTRALS:
- Tom: 1.018
- Llibre: 269
- Foli: 149.
- Finca: 10.198

- Inscripció: 2a.
TITULAR/S DEL BE/NS O DRET/S AFECTAT/S: Valentí Planell Brunet.
DOMICILI/S TITULAR/S: C/ Mas d'En Roca, núm. 14.
DNI/NIF TITULAR/S: 39.259.074
DRET AFECTAT: Propietat.
SITUACIO FINCA AFECTADA: C/ Mas d'En Roca.
METRES QUADRATS AFECTATS: 23.
REFERENCIA CADASTRAL: 56.017.32.
DADES REGISTRALS:
- Tom: 1.028/1.001.
- Llibre: 274/265.
- Foli: 44/129.
- Finca: 10.478/9.926.
- Inscripció: 1a/1a.
TITULAR/S DEL BE/NS O DRET/S AFECTAT/S: Joaquim Espinal Bajona.
DOMICILI/S TITULAR/S: C/ Mas d'En Roca, núm. 40, 1r.
DNI/NIF TITULAR/S: 39.257.945."
El Sr. De Puig i Viladrich expressa que, dins del concepte general de rebaixar al màxim
els costos d'urbanització, es va pactar treure, dins dels costos d'urbanització l'espai de
zona verda, i per tant, avui s'aprova la modificació de les propietats afectades en
aquest projecte d'urbanització, i lògicament fer una nova aprovació en la que ja s'han
tret els propietaris de la zona verda.
Sotmès l'assumpte a votació, és aprovat per unanimitat dels 24 membres presents.
6.-

AREA DE PROMOCIO ECONOMICA

6.1

ACCEPTAR I CONSIGNAR PRESSUPOSTÀRIAMENT LA SUBVENCIÓ
D'1.600.000 CONCEDIDA PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA DINS EL
PLA D'OCUPACIO EN COL.LABORACIÓ AMB ELS AJUNTAMENTS PER A
FINANÇAR EL PROJECTE "AVIS SOLS ACOMPANYATS"

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès l'interès d'aquest Ajuntament a participar i col.laborar en el foment i promoció
dels treballadors en atur mitjançant la gestió de programes formatius i ocupacionals,
adreçats principalment a aquells col.lectius amb més dificultat d'accés al món del
treball.
Atès el títol 2n. capítol 4rt. secció 1ª de l'Ordre del Departament de Treball del 3 de
febrer de 1993, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 1713
del 26 de febrer de 1993, pel qual es regula el Pla d'Ocupació en col.laboració amb els
Ajuntaments.
Atès el Decret de l'Alcalde-President núm. 260482-A de data 23 d'abril de 1993 que
aprovà sol.licitar al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya una

subvenció de 1.600.000 pta. pel projecte anomenat "Avis sols acompanyats",
contractant-se dues persones i que es va materialitzar en la sol.licitud feta pel Sr.
Alcalde-President amb registre de sortida núm. 4559 de data 26 d'abril de 1993.
Atesa la resolució de la Direcció General d'Ocupació del Departament de Treball, amb
registre d'entrada núm. 19866 de data 11 d'octubre de 1993, aquest Ajuntament ha
estat inclòs, en data 9 de setembre de 1993, en el Pla d'Ocupació en col.laboració amb
els Ajuntaments, amb una subvenció d'1.600.000 ptas i que dins el mateix ha estat
aprovat el projecte "Avis sols acompanyats".
Atès que no existeix consignació suficient per portar a terme altres projectes pels quals
es va sol.licitar subvenció.
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.
Atès l'informe emès pel Cap de Negociat dels Serveis Jurídics i de Programació.
Es per tot això que el President de la Comissió de Promoció Econòmica proposa al Ple
de la Corporació l'adopció dels següents
ACORDS
1.- ACCEPTAR i consignr pressupostàriament com a ingrés la subvenció concedida
per l'Honorable Conseller de Treball de la Generalitat de Catalunya dins el Pla
d'Ocupació en col.laboració amb els Ajuntaments i amb un import de 1.600.000 pta per
a finançar el projecte aprovat pel mateix anomenat "Avis sols acompanyats",
contractant-se a dues persones per un període de 9 mesos.
2.- NO EXECUTAR els altres projectes que no han estat aprovats ni atorgats
pressupostàriament pel Departament de Treball dins el Pla d'Ocupació en col.laboració
amb els Ajuntaments.
3.- FACULTAR a l'Alcalde-President per a la signatura de tota la documentació
necessària per a la complimentació de l'expedient."
El Sr. Oms i Pons diu que es tracta d'acceptar una consignació pel programa que s'ha
desenvolupat, d'avis sols acompanyats, i que consisteix en tenir dues persones durant
nou mesos per tal que col.laborin amb les treballadores familiars. Aquest programa es
controlarà i desenvoluparà a través de serveis socials.
El Sr. Valls i Riera diu que votaran favorablement, i només tenen un dubte pel que fa al
dictamen ja que no és costum que apareixi així, és a dir, que el punt 2 parla de no
executar els altres projectes que no han estat aprovats ni dotats pressupostàriament
pel Departament de Treball, dins el Pla d'ocupació en col.laboració amb els
ajuntaments. Pregunta a què fa referència, en tot cas, perquè normalment es tracta
d'acceptar la consignació i executar el programa.
El Sr. Oms i Pons expressa que suposa que era perquè això anava amb un paquet, i
malgrat l'Ajuntament demanava un paquet més ampli, de moment es va concedir
aquest, i queda pendent l'altre paquet.

Sotmès l'assumpte a votació és aprovat per unanimitat dels 24 membres presents.
7.-

AREA D'INTERIOR

7.1.

REGIDORIA-DELEGADA D'HISENDA

7.1.1 APROVAR LA TERCERA REVISIO DE PREUS DE LA CONCESSIO DEL
SERVEI MUNICIPAL DE MANTENIMENT I CONSERVACIO
D'INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT PUBLIC I SEMAFÒRIQUES, I
LIQUIDAR LA QUANTITAT DE 926.634 PTA A FAVOR DE SICE
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atesa la sol.licitud de Revisió de Preus formulada per l'entitat mercantil " SOCIEDAD
IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A. ( SICE ) ", en la seva condició
d'adjudicatària, en relació al Servei Municipal de Manteniment i Conservació d'instal.lacions d'enllumenat públic i semafòriques en el terme 0municipal de Manresa.
Atesa la Revisió de Preus conformada per l'adjudicatària.
Atesa les clàusules de Revisió de Preus i la Fórmula Polinòmica prevista en el Plec de
Clàusules del Contracte.
El Tinent d'Alcalde-Regidor Delegat d'Hisenda, proposa al Ple de la Corporació
l'adopció del següent
ACORD:
1r.- Aprovar la tercera revisió de preus de la Concessió del Servei Municipal de
Manteniment i Conservació d'Instal.lacions d'enllumenat públic i semafòriques,
resultant un coeficient de revisió de 1,02939046 amb efectes des del dia 1 de gener de
1993 i liquidar la quantitat de 926.634'- ptes (inclòs el 15% d'I.V.A), a favor de la
Concessionària " SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A. (
SICE ) " ( A-28002335, carrer Monturiol, 16-18 Barcelona ), en concepte de la
diferència causada per l'aplicació del coeficient de revisió sobre les certificacions
mensuals de servei corresponents al període de revisió, aprovades amb anterioritat a
la data del document tècnic de revisió de 3 de novembre de 1993.
2n.- 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 es tracta de l'actualització de preus d'una concessió.
El Sr. Canongia i Gerona expressa que, de conformitat amb el vot emès pel seu grup
en el moment d'atorgar la concessió, s'abstindran.
Sotmès l'assumte a votació és aprovat per 16 vots afirmatius (12 CiU, 3 ENM i 1 GMP)
i 8 abstencions del GMS.

7.1.2. APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA
FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A L'ATORGAMENT DE
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES, CONSISTENT EN AFEGIR UN NOU
APARTAT 5È. A L'ARTICLE 13.
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que el Ple de la Corporació, en sessió celebrada el día 19 d'octubre de 1.993, va
aprovar provisionalment les modificacions de les Ordenances Fiscals reguladores dels
diferents tributs municipals que hauran de regir per a l'exercici 1.994.
Atès que l'article 13 de l'Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per a l'atorgament de
llicències urbanístiques, estableix amb caràcter general, un régim d'auto-liquidació i
dipòsit previ de la taxa, abans de l'inici de la tramitació administrativa de la sol.licitud de
la llicència.
Atès que l'experiència en l'aplicació d'aquest procediment ha permés detectar certes
dificultats de gestió en els casos en que el sol.licitant i titular de la llicència és
l'Administració Pública o els Organismes Autònoms depenents de la mateixa, i, en
conseqüència, sembla aconsellable excloure aquestes Entitats del régim d'autoliquidació.
El President de la Comissió d'Hisenda i Régim Interior té l'honor de proposar al Ple de
la Corporació Municipal l'adopció del següent
ACORD:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Fiscal reguladora de la
Taxa per a l'atorgament de llicències urbanístiques, consistent en afegir un nou apartat
5è. a l'article 13, amb el següent tenor literal:
"Queden excloses del procediment general d'auto-liquidació establert als
apartats segon i tercer anteriors les llicències que sol.liciten les Administracions
Públiques, els Organismes i Entitats Autònomes, les Empreses Públiques i les
societats mercantils el capital social de les quals pertanyi exclusivament a
l'Administració.
En aquests supòsits es practicarà la liquidació per ingrès directe un cop s'hagi
resolt la sol.licitud."
Segon.- Exposar al públic l'acord precedent, al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, per un
termini de trenta dies comptats a partir del següent al de la publicació del corresponent
anunci en el Butlletí Oficial de la Provincia, i també en un dels diaris de més difusió
d'àmbit provincial. En aquest termini els interessats podran examinar l'expedient i
presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes. Transcorregut el període
d'exposició pública sense que s'hagi formulat cap al.legació, la modificació es
considerarà aprovada definitivament."

A continuació el Secretari dóna compte de l'esmena presentada pel grup municipal de
l'ENM que, transcrita, diu el següent:
"- Substituir l'acord primer del dictamen pel següent:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de
la Taxa per l'atorgament de llicències urbanístiques, consistent en:
Nou redactat de l'article 13, en els seus apartats 2 i 3:
"

2.- La taxa s'exigirà d'acord amb el procediment següent:
a) Al presentar-se la sol.licitud de llicència, caldrà que s'ingressi l'import
de la tarifa mínima que marca l'ordenança, en funció que requereixi o no
projecte tècnic. Aquesta condició serà imprescindible per admetre a
tràmit l'expedient.
En el cas d'obres menors comunicades, en el mateix moment de
presentar la sol.licitud, es liquidarà l'import total de la taxa.
b) En un termini màxim de 15 dies, el servei corresponent trametrà
informe tècnic sobre les dades físiques, jurídiques i urbanístiques,
perquè el Servei d'Hisenda determini la quantia total de la taxa.
L'interessat pot fer el pagament a partir d'aquest moment. Les obres
menors comunicades, es liquidaran en el moment de presentar la
sol.licitud.
c) La llicència estarà sempre condicionada al pagament de la taxa
corresponent. Per tant, no serà efectiva fins al pagament d'aquest import,
o de la part que correspongui, en cas d'ajornament o fraccionament."

Nou redactat de l'article 14:
"Si la resolució de la sol.licitud és desfavorable, els imports satisfets per
les tarifes mínimes es consideraran costos de tramitació de l'expedient, i
no es retornaran."
Nou redactat de l'article 4, apartat 1:
"La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan s'inicia l'activitat
que constitueix el fet imposable. L'activitat s'entendrà iniciada en el
moment de presentar la sol.licitud".
El Sr. Sala i Rovira expressa que després d'un llarg temps d'experiència en el tema de
l'autoliquidació, s'han trobat de manera reiterada en el tema d'administracions
públiques o empreses depenents d'organismes públic, en què el 100% del seu capital
és públic, hi ha problemes de caràcter administratiu intern de les pròpies
administracions, de poder-los-hi practicar l'autoliquidació, hi ha problemes d'informes
d'intervenció etc, de cadascuna de les diferents administracions. Per tant, per poder
donar agilitat i complir amb el precepte que les obres no es comencin fins que hi hagi

la llicència, és pel que introdueixen la modificació d'excloure les administracions
públiques i que, amb posterioritat se'ls practicarà la liquidació d'ingrés directe, un cop
resolta la sol.licitud. Entenen que és una agilitat que es donarà i que es treurà una
traba que encalla el normal desenvolupament del compliment d'aquesta ordenança en
aquest apartat.
El Sr. Perramon i Carrió diu que el seu grup planteja una esmena que va una mica
més enllà del que planteja l'equip de CiU, perquè planteja substituir el criteri i forma
d'actuació que es fa en aquests moments que és la d'autoliquidació, per una altra de
diferent que pensen que té aventatges de cara a l'administració i de cara a
l'administrat, entre altres coses, perquè pot fer més curts els terminis de concessió de
llicències. Continua dient que, en aquests moments, amb el sistema d'autoliquidació es
planteja el cas del ciutadà que ve a demanar una llicència, i en el moment en què ho
presenta, es registren les dades des del punt de vista hisendístic i s'obre un termini de
15 dies en el qual s'ha de pagar l'import previst de la totalitat de la taxa i, si no,
l'expedient no comença a funcionar, és a dir, que la carpeta no s'obre per a res, i per
tant ja ni es notifica si hi ha errors de forma o de qualsevol tipus. Aquesta qüestió
implica que no es comença la tramitació tècnica d'una llicència demanada, fins al cap
d'aquests 15 dies hàbils, que a la pràctica són 20 o 25 dies naturals. Això és evident
que provoca un retard. A part que, després s'han donat casos en què en el moment de
plantejar la devolució, posant el cas que hi hagi hagut un error important no
subsanable en la llicència i s'ha de tornar a demanar de nou, mentre comença el
procés de devolució de l'import pagat, si vol obtenir la llicència, aquell particular o
empresa ha de tornar a abonar la taxa completa i al cap d'uns mesos, tindrà la
devolució. Creu que aquest mecanisme, no és àgil, i pensa que va ser muntat des dels
serveis d'Hisenda i aprovat pel conjunt de l'Ajuntament per tal de vincular el pagament
a l'atorgament de llicència, perquè abans d'aquest sistema hi havia una certa disfunció
entre l'atorgament per part d'Urbanisme, i el pagament, a Hisenda, posteriorment, però
sense estar vinculats l'un amb l'altre. Per això el grup de l'ENM proposa amb l'esmena
que les dues qüestions estiguin vinculades, però de manera més funcional, i que a la
pràctica és el que s'està aplicant a força ajuntaments de Catalunya, almenys del tipus
de Manresa, i el planteig és el següent: en el moment que entren la sol.licitud de
llicència es paga una quota mínima que parla la mateixa ordenança, que serà de 5.350
ptes. quan no requereix projecte tècnic i de 16.050 ptes. quan el requereix i, a partir
d'aquí, l'expedient es començaria a tramitar. En el termini de 15 dies hi hauria elaborat
l'import total de la taxa i a partir d'aquell moment el particular podria pagar-ho. Ara bé,
el pagament final obligat del pagament de la taxa seria en el moment que hi ha una
resolució a l'expedient i es vincularia la validesa de la llicència al pagament de la taxa,
és a dir, sense aquest pagament, seria un paper que no tindria validesa. El planteig els
sembla que vincula per una banda el pagament i, per tant, l'exigència de recaptació de
l'Ajuntament i, per altra banda, també permet agilitzar els tràmits, i no es va amb
aquesta situació d'excessiva prepotència per part de l'administració. El que plantegen
com a esmena és eximir de l'autoliquidació i per tant, anar per a l'ingrés directe els
òrgans de l'administració la qual cosa els sembla una certa discriminació i plantegen
que aquest canvi de criteri sigui per a totes les persones o entitats que demanin
llicències urbanístiques i pensen que s'hauria d'estendre a algunes altres taxes
municipals. Els consta que hi ha hagut, per aquesta actitud i retard que implica,
malestar entre professionals en tota la tramitació de llicències urbanístiques, i hi ha
hagut més d'una empresa o particular que ha hagut de pagar dues vegades mentrestant va corrent l'expedient de devolució. Per tant, el que el seu grup proposa és

coherent i s'esmenen els altres apartats de l'ordenança que contradirien el que es
planteja, i és una manera de garantir la recaptació però dóna major funcionalitat al
tractament Urbanisme-Hisenda, si no d'alguna manera s'estava supeditant tota
l'activitat urbanística i de control al tema hisendístic, quan hi hauria d'haver
preponderància del tema urbanístic. Voldrien que, de cara al 1994 es plantegessin
modificacions similars en d'altres taxes, concretament el de l'obertura d'establiments.
El Sr. Valls i Riera diu que entenen que dins el dictamen presentat per l'equip de
govern, la lògica funcional, que a partir de les ordenances es té d'autoliquidació,
l'excepció puntual d'organismes, entitats i empreses públiques, s'entén bàsicament per
un principi d'intervenció. Ara bé creuen que l'esmena de l'ENM s'ha de tenir en compte
i, planteja un problema clar, que és el de dues filosofies diferents, una és l'autoliquidació i l'altra és un sistema que, sense renunciar al que és un element recaptatori
inicial, que és en el moment de sol.licitar la llicència, modifica i substitueix el principi
d'autoliquidació per un sistema més racional que alleugereix els tràmits burocràtics a
l'hora de l'obtenció de la llicència. Creuen que és un sistema correcte per la qual cosa
l'esmena de l'ENM tindrà el seu recolzament. Evidentment, recolzar l'esmena de l'ENM
comporta una modificació pel que fa al criteri filosòfic del principi d'autoliquidació, amb
la qual cosa no poden votar favorablement el dictamen i el vot del seu grup respecte el
dictamen seria inicialment d'abstenció.
El Sr. Balet i Oller diu que en el dictamen de l'equip de govern es refereix a
administracions públiques, i l'esmena de l'ENM és molt més àmplia, dient coses molt
diferents ambdós documents. Per tant, demanaria al Sr. Sala que es posicionés i
expliqués una mica més el tema.
El Sr. Sala i Rovira diu que el posicionament del grup de CiU respecte a l'esmena
presentada per l'ENM és que consideren que és important pel seu contingut, i que era
imprescindible que, hagués passat per la comissió d'Hisenda, i tan sols per això la
votaran desfavorablement, però a més a més, li cal informar que, des del mes de
setembre vénen portant a terme una tanda de reunions amb diferents representants
dels col.legis professionals, afectats pel desenvolupament de tot el tema i per la
presentació de sol.licitud de llicències i taxes urbanístiques etc, i que estan avançant
en una línia d'estreta col.laboració amb les mateixes i que, al final d'aquesta tanda de
reunions tindran una proposta per presentar que recollirà algunes, no en el mateix
format que proposa l'ENM, i presentaran, potser al febrer o març, una modificació amb
ànim de millorar l'agilitat de la concessió de les llicències. Per donar una idea, diu que
el que es fa en aquestes negociacions és aconseguir que la qüestió dels terminis
s'alleugereixi d'una forma important, sobre tot quan es parla de llicències majors i es
poden aconseguir reduccions d'un mes en aquest cas, en alguns casos fins i tot
reduccions de 45 dies. En aquests moments per exemple, per a una llicència d'obra
major, hi ha diferents llicències que es demanen i cadascuna d'elles dóna lloc a un
expedient i a un tràmit diferent, com la llicència d'obres, la de gual, la d'ocupació de la
via pública etc, i ara s'està estudiant d'unificar-ho en un sol expedient i amb una
llicència que contingui tots els conceptes però que amb una sola liquidació sigui
suficient, amb la qual cosa s'agilitzarà la burocràcia que es venia imposant a la
persona que volia tirar endavant un projecte. El tema de les llicències menors, diu que
és una qüestió d'autoliquidació immediata i per tant, el tràmit és prou àgil. Altra qüestió
és si s'ha de plantejar tarifa mínima o directament l'autoliquidació, i en aquest sentit

l'equip de govern és partidari de l'autoliquidació en primera instància perquè en un sol
tràmit es deixa resolt l'expedient administratiu o resolta la part econòmica inicial,
perquè de l'altra forma s'estant fent lliuraments a compte, la qual cosa obliga a un
seguiment més complex del propi expedient administratiu. Una altra qüestió important i
que dóna lloc a aquestes agilitzacions és que en el moment de lliurar la documentació,
s'està intentant muntar un sistema de consultes prèvies entre el tècnic exterior que
presenta el projecte i els tècnics municipals, a fi i efecte que en el moment que lliurin la
documentació hi hagi hagut un estudi de temes puntuals que agilitzi l'estudi posterior,
en el moment de sol.licitar pròpiament la llicència. Per altra banda, el fet que es
produïa abans que des del moment que es presentava la sol.licitud de llicència fins que
es donava, l'expedient quedava pràcticament parat i només s'entraven les dades per
fer la liquidació, això en aquests moments ja està acordat de fer-ho de manera diferent,
de forma que en el moment que es presenta la sol.licitud ja es comença a treballar en
el projecte, malgrat la liquidació es pugui fer al cap de 15 dies, però això no vol dir que
els primers quinze dies es perdin en l'anàlisi i l'estudi de la pròpia llicència o del propi
projecte per donar la llicència. Ja s'està avançant de forma paral.lela a fi i efecte d'anar
escurçant terminis. Tot això, en el fons millora i agilitza el que es pot anomenar la part
feixuga de la concessió, que fa que en el temps les coses siguin extraordinariament
lentes. Entén que en alguns casos podien arribar a ser més lentes del que seria
desitjable, però també hi ha aquí un "feed back" d'informació entre els tècnics
municipals i els tècnics exteriors que no sempre va amb l'agilitat que tots desitjarien.
Per tots aquests motius, Ciu entén que l'esmena de l'ENM arriba en un moment poc
idoni, en tant en quan ja s'està treballant en una millora des de fa tres mesos i que,
alguns dels punts que s'inclouen aquí estan ja sobrepassats per la proposta que en
aquests moments té l'equip de govern amb els representants dels diferents col.legis
professionals. Demanarien a l'ENM que retiressin l'esmena donat que és un tema que
ja està en marxa i que, per altra banda, mantenen la proposta inicial del dictamen i
entenen que la manera de solucionar-ho seria acordar momentàniament el dictamen
que presenta l'equip de govern i que aquest continuï l'estudi d'agilització que té
endegat de fa uns mesos, i el més aviat possible intentar presentar una proposta que
substitueixi la situació actual respecte aquests temes que l'ENM ha presentat i
respecte d'altres que no s'han presentat i que també s'ha entrat a modificar-los.
El Sr. Perramon i Carrió diu que, en primer lloc, s'alegren de veure que l'equip de
govern també comparteix l'opinió que el mètode que hi ha en aquests moments no
funciona i s'ha de corregir d'una manera important, i en la forma de corregir-ho
segurament hi hauria coses en les que estarien d'acord i d'altres que no. Pensa, de
totes maneres, que el tema de l'autoliquidació és un filosofia relativament dubtosa i que
en les esmenes que es plantegin en el seu moment s'hauria de contemplar l'anul.lació
d'aquesta possibilitat o d'aquesta modalitat, com a mínim en aquest tipus de llicència.
Li ha de dir també que a la Comissió
d'Hisenda el Sr. Esclusa ja va avisar que l'ENM discrepava de la forma com es
plantejava la taxa, i que presentarien una proposta, i allà va demanar que se substituís
el tema de l'autoliquidació,sense portar una proposta concreta, perquè tampoc tenien
el text del dictamen que plantejaria l'equip de govern, i per tant no sabien l'abast de la
modificació. Diu que en determinades qüestions, com actes de comprovació, es
trobarien amb conflictes de legalitat i d'alguna manera que es coartaria l'actuació de
l'Ajuntament en temes de medi ambient i en temes de control urbanístic. Pensa que
l'agilitat d'aquests 25 dies naturals, a la pràctica significa que no es belluga l'expedient
des del punt de vista tècnic, fins que no s'ha practicat l'autoliquidació, deu ser

relativament recent, perquè en consultes tècniques que ha fet no li consta que s'estigui
actuant així. Per tot aquest conjunt de temes pensen mantenir l'esmena, i és prou
consistent com per ser recolzada per tots els grups, però que si és rebutjada, espera
que l'equip de govern reculli aquests temes el més aviat possible, malgrat que a partir
de gener de 1994 ja es podria aplicar una millora important, si s'aprovés l'esmena que
presenta el seu grup.
El Sr. Sala i Rovira diu que l'equip de govern està preparant un treball per introduir
certes modificacions en el funcionament d'aquesta ordenança, i en cap moment ell ha
afirmat que el sistema no funcionés, sino que ho ha fet el Sr. Perramon, i ell només ha
dit que era un sistema que en alguns casos podia resultar ferragós o lent en el temps.
Per altra banda, diu que es referma més en la seva postura de no poder votar a favor,
pel fet que l'acceptació d'introduccions de modificacions d'ordenances que no hagin
passat previament i que no portin els informes dels tècnics municipals, corren el risc de
fer un trencament intern a dins el funcionament dels propis mecanismes administratius
de la Casa. L'acceptació d'aquesta ordenança el que sí que comportaria, i si d'aquí a
dos mesos, se n'ha de presentar una altra, seria anar doblant esforços, unes modificacions en programes informàtics i unes modificacions en els circuïts administratius que
actualment estant seguint els tràmits de concessió de llicències. El que no es pot fer és
anar repetint la mateixa feina, i més quan ja hi ha una tasca que s'ha endegat, per tant,
entre la proposta de CiU i la de l'ENM hi ha una diferència capital i és que la de l'equip
de govern, per si sola, no té altres implicacions en el conjunt, mentre que la de l'ENM
té moltes implicacions en molts punts de la cadena i entenen que no és segurament el
millor moment quan d'aquí a poc temps estaran en condicions de presentar-ne una,
perquè igualment l'haurien de presentar al ser més àmplia. Qüestions com aquesta és
imprescindible que passi per comissions informatives.
El Sr. Perramon i Carrió diu que si l'equip de govern deixa la seva proposta sobre la
taula hi deixarien també la seva.
El Sr. Sala i Rovira diu que l'equip de govern manté la seva proposta, responent el Sr.
Perramon i Carrió que l'ENM també manté la seva esmena.
El Sr. Alcalde sotmet a votació l'esmena presentada per l'ENM, que és rebutjada per
13 vots negatius (12 CiU i 1 GMP) i 11 vots afirmatius (8 GMS i 3 ENM).
A continuació se sotmet a votació el dictamen que és aprovat per 13 vots afirmatius
(12 CiU i 1 GMP) i 11 abstencions (8 GMS i 3 ENM) i, per tant, amb el quòrum de
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'Ordenança Fiscal reguladora de la
Taxa per a l'atorgament de llicències urbanístiques, consistent en afegir un nou apartat
5è. a l'article 13, amb el següent tenor literal:
"Queden excloses del procediment general d'auto-liquidació establert als
apartats segon i tercer anteriors les llicències que sol.liciten les Administracions
Públiques, els Organismes i Entitats Autònomes, les Empreses Públiques i les

societats mercantils el capital social de les quals pertanyi exclusivament a
l'Administració.
En aquests supòsits es practicarà la liquidació per ingrès directe un cop s'hagi
resolt la sol.licitud."
Segon.- Exposar al públic l'acord precedent, al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, per un
termini de trenta dies comptats a partir del següent al de la publicació del corresponent
anunci en el Butlletí Oficial de la Provincia, i també en un dels diaris de més difusió
d'àmbit provincial. En aquest termini els interessats podran examinar l'expedient i
presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes. Transcorregut el període
d'exposició pública sense que s'hagi formulat cap al.legació, la modificació es
considerarà aprovada definitivament.
7.1.3. INFORMAR EN PART FAVORABLEMENT LA SOL.LICITUD DE REVISIÓ DE
LES TARIFES DEL SERVEI PUBLIC D'AUTO-TAXIS DE LA CIUTAT
DE MANRESA I APROVAR EL RÈGIM TARIFARI PER A 1994
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Vista la sol.licitud de revisió de les tarifes del servei públic d'auto-taxis presentada pel
Sr. DIEGO PLAZA HERNANDEZ, en representació del SINDICAT DE
TREBALLADORS AUTÒNOMS DEL TAXI DE CATALUNYA (S.T.A.T.C.).
Atès que les tarifes actualment vigents van ser autoritzades per la resolució de la
Comissió de Preus de Catalunya del dia 20 de maig 1993, havent-se sol.licitat
mitjançant escrit presentat en data 27 de novembre de 1992.
Atès allò que estableixen els articles 129, 148 i següents del Reglament de Serveis de
les Corporacions Locals, articles 22 i 23 del Reglament Nacional dels Serveis Urbans i
Interurbans de Transport en Automòvils Lleugers, i article 48 de la Llei 39/1988, de 28
de desembre, reguladora de les Hisendes Locals.
Vistes la Memòria presentada i l'informe emès pel Cap del Servei d'Hisenda.
El President de la Comissió d'Hisenda i Règim Interior té l'honor de proposar al Ple de
la Corporació Municipal l'adopció del següent
ACORD:
Primer.- Informar en part favorablement la sol.licitud de revisió de les tarifes del servei
públic d'auto-taxis de la ciutat de MANRESA i proposar l'aprovació del següent tarifari
per a l'exercici 1994:
I.- SERVEIS ORDINARIS.
PTA.
1.- Baixada de bandera............................. 175
2.- Qm. de recorregut.............................. 84

3.- Hora d'espera..................................1.600
II.- SUPLEMENTS.
1.- Servei nocturn (de 22 a 7 hores)................. 80
2.- Servei festius................................... 80
3.- Sortides a estacions de RENFE, FF.CC. i AUTOBUSOS 80
4.- Sol.licitud per telèfon (amb baixada de bandera quan l'usuari pugi al vehicle)................... 135
5.- Serveis especials (Bodes, enterraments i similars
per hora o fracció, incloent-hi quilometratge i espera).........................................2.200
6.- Transport de maletes i similars.................. 80
(55 * 35 * 35 cms. de tamany)
7.- Gossos (discrecional)............................ 110
Les anteriors tarifes inclouen l'I.V.A., al tipus reduït del 6%.
Segon.- Traslladar aquest acord, juntament amb l'expedient de la sol.licitud de la
revisió de les tarifes, a la Comissió de Preus de Catalunya, als efectes de la seva
aprovació i procedir, un cop acordada aquesta, a la seva publicació al Butlletí Oficial de
la Província."
El Sr. Sala i Rovira diu que aquesta és una proposta que cada any passen pel Ple i
que és el fet d'actualitzar, a instàncies de la sol.licitud que presenten els taxistes de la
ciutat de Manresa, les tarifes que ells mateixos apliquen. Suposa que han tingut
oportunitat d'estudiar l'expedient i analitzar la sol.licitud que feien els afectats, i de
l'estudi diu que veu que hi ha unes dades puntuals que són les que marquen una mica
l'evolució dels increments de costos que han tingut durant l'any 1993, i que són les
aplicables a l'any 1994 i que fan, bàsicament referència a l'increment del 8'4% dels
conceptes retributius i del 6'6 % de les quotes empresarials de la Seguretat Social, i
això és el que els dóna una certa força pel fet de proposar un increment de tarifes
promig, que és el que es presenta aquí al Ple i que se situa al voltant del 7'5%, que a
nivell dels costos de les tarifes del sector d'autotaxis, és l'increment real que han tingut
l'any 1993, i que s'aplicaria de cara al 1994. Es cert que hi ha uns conceptes puntuals
que tenen un increment superior, però de promig, el conjunt queda valorat per aquest
7'5%, que l'equip de govern entén que és la mitja ponderada. Demanen el vot
favorable dels altres grups, tot i sabent que aquesta és una qüestió que s'haurà de
trametre a la Comissió de Preus de Catalunya, i que s'haurà d'esperar el seu vist-i-plau
o la seva modificació.
Sotmès l'assumpte a votació és aprovat per unanimitat dels 24 membres presents.
Pel Sr. Alcalde es disposa la lectura i debat conjunt dels dictamens 7.1.4 i 7.1.5 de
l'ordre del dia.
7.1.4. APROVAR EL PROJECTE D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL
SITUAT AL PASSEIG DE PERE III, DAVANT EL NÚM. 37 (QUIOSC
CANALETES),
APROVAR
EL
PLEC
DE
CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES
CORRESPONENTS,
L'EXPEDIENT
DE

CONTRACTACIO I OBERTURA DEL PROCEDIMENT D'ADJUDICACIO
MITJANÇANT CONCURS PUBLIC
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que l'actual concessió que regula l'explotació del quiosc de venda de begudes
situat al passeig de Pere III, davant el número 37 (Quiosc Canaletes) finalitza el 16 de
desembre d'enguany.
Atès que s'ha elaborat un nou Projecte d'ocupació del domini públic municipal i un Plec
de Clàusules que ha de regir la concessió administrativa d'ús privatiu de l'esmentat
Quiosc, a adjudicar mitjançant concurs.
Atès l'informe emès pel Tècnic Mitjà de Gestió de la Secció de Contractació i
Patrimoni.
De conformitat amb el que preveuen els articles 202 de la llei 8/1987, Municipal i de
Règim Local de Catalunya i 53 i següents del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals,
el Tinent d'Alcalde, Regidor-Delegat d'Hisenda, proposa al Ple de la Corporació
l'adopció del següent
ACORD:
1r.- Aprovar el projecte d'ocupació del domini públic municipal, situat al Passeig de
Pere III, davant el número 37 (Quiosc Canaletes), mitjançant la modalitat d'ús privatiu,
a atorgar a través de concessió administrativa, de conformitat amb l'article 65 del
Reglament de Patrimoni dels Ens Locals.
2n.- Aprovar el Plec de Clàusules administratives que ha de regir la concessió d'ús
privatiu del Quiosc de begudes situat al Passeig de Pere III, davant el número 37
(Quiosc Canaletes), a adjudicar mitjançant concurs públic.
3r.- Sotmetre a informació pública pel termini de 30 dies, el Plec de Clàusules
administratives aprovat en el punt anterior.
4t.- Aprovar l'expedient de contractació de la concessió administrativa d'ús privatiu del
Quiosc Canaletes, per un període de 10 anys i, de forma simultània, aprovar la
convocatòria del concurs, si bé l'anunci de licitació s'ha d'ajornar fins que hagi
transcorregut el termini d'informació pública sense reclamacions o al.legacions.
5è.- Facultar al senyor Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per a
l'acompliment de l'expedient".
7.1.5. APROVAR EL PROJECTE D'OCUPACIO DEL DOMINI PUBLIC MUNICIPAL
SITUAT AL PASSEIG DE PERE III, DAVANT EL NÚM. 8 (QUIOSC
QUIMET), APROVAR EL PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES
CORRESPONENTS,
L'EXPEDIENT
DE
CONTRACTACIO
I
OBERTURA DEL PROCEDIMENT D'ADJUDICACIO MITJANÇANT
CONCURS PUBLIC

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que l'actual concessió que regula l'explotació del quiosc de venda de begudes
situat al passeig de Pere III, davant el número 8 (Quiosc Quimet) finalitza el 16 de
desembre d'enguany.
Atès que s'ha elaborat un nou Projecte d'ocupació del domini públic municipal i un Plec
de Clàusules que ha de regir la concessió administrativa d'ús privatiu de l'esmentat
Quiosc, a adjudicar mitjançant concurs.
Atès l'informe emès pel Tècnic Mitjà de Gestió de la Secció de Contractació i
Patrimoni.
De conformitat amb el que preveuen els articles 202 de la llei 8/1987, Municipal i de
Règim Local de Catalunya i 53 i següents del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals,
el Tinent d'Alcalde, Regidor-Delegat d'Hisenda, proposa al Ple de la Corporació
l'adopció del següent
ACORD:
1r.- Aprovar el projecte d'ocupació del domini públic municipal, situat al Passeig de
Pere III, davant el número 8 (Quiosc Quimet), mitjançant la modalitat d'ús privatiu, a
atorgar a través de concessió administrativa, de conformitat amb l'article 65 del
Reglament de Patrimoni dels Ens Locals.
2n.- Aprovar el Plec de Clàusules administratives que ha de regir la concessió d'ús
privatiu del Quiosc de begudes situat al Passeig de Pere III, davant el número 8
(Quiosc Quimet), a adjudicar mitjançant concurs públic.
3r.- Sotmetre a informació pública pel termini de 30 dies, el Plec de Clàusules
administratives aprovat en el punt anterior.
4t.- Aprovar l'expedient de contractació de la concessió administrativa d'ús privatiu del
Quiosc Quimet, per un període de 10 anys i, de forma simultània, aprovar la
convocatòria del concurs, si bé l'anunci de licitació s'ha d'ajornar fins que hagi
transcorregut el termini d'informació pública sense reclamacions o al.legacions.
5è.- Facultar al senyor Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per a
l'acompliment de l'expedient".
El Sr. Sala i Rovira diu que ambdós dictamens tenen un paral.lelisme i la única
diferència és que el quiosc Quimet té un canon mínim de sortida de 4 milions de
pessetes, i el del Canaletes és de 3'5 milions. El canon està calculat en funció de
l'estimació d'explotació de cadascún d'ells i també s'ha de remarcar que la concessió
és per un període de 10 anys i porta inclosa a dins el propi canon els preus públics de
taules i cadires i els preus públics dels tendals, de manera que en un sol cànon
s'engloba tota la part impositiva anyal. En principi els sembla que malgrat l'increment
elevat, es parteix d'unes concessions amb força anys d'història, i és de lògica
actualitzar-les en funció dels canons actuals, i entenen que la proposta que es porta
avui és prou estudiada i coherent com perquè pugui ser aprovada.

Sotmesos a votació conjunta els dictamens 7.1.4 i 7.1.5 són aprovats per unanimitat
dels presents.
7.1.6. ALIENAR AL SR. FERNANDO ALCAÑIZ FORNER UNA PARCEL.LA
SOBRERA DE LA VIA PÚBLICA SITUADA A LA CRA. DE VIC -EL
GUIX- NUM. 36.
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que per Decret del Tinent d'Alcalde d'Hisenda de data 15 de juliol de 1993,
s'acordà incoar expedient d'alienació de la parcel.la sobrera, lliure de càrregues, de
forma sensiblement triangular, que procedeix de l'aprovació definitiva del vigent Pla
General d'Ordenació Urbana, situada a la Cra. de Vic -El Guix-, núm. 36, amb una
superfície de 28,68 m2.
Atès el que preveu l'article 44 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova
el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya, que estableix que les
parcel.les sobreres poden ser alienades per venda directa al propietari o propietaris
que hi confronten, amb el requeriment personal previ i que, en el cas que siguin
diversos els propietaris que hi confronten, la venda s'ha de fer de manera que les
parcel.les que en resulten s'ajustin al criteri més racional d'ordenació del sòl, segons
un dictamen tècnic.
Atès l'informe tècnic emès per l'Arquitecte Municipal, Cap de Secció de Planejament i
Llicències.
Atès l'informe emès pel Tècnic Mitjà de Gestió de la Secció de Contractació i
Patrimoni.
Atès que d'acord amb l'esmentat informe tècnic existeix una única propietat
confrontada, a la qual s'ha efectuat el requeriment previ.
Atès que el Sr. Fernando Alcañiz Forner (DNI 39198318, Cra. de Vic, 36 -1r, -El Guix-,
Manresa), ha presentat instància de referència Registre d'Entrada número
21.382/29.10.1993, en la qual manifesta el seu interès per adquirir l'esmentada
parcel.la sobrera de 28,68 m2, per un preu de 344.160'- (tres-centes quaranta-quatre
mil cent seixanta) pessetes.
El Tinent d'Alcalde, Regidor-Delegat d'Hisenda, proposa al Ple l'adopció del següent
ACORD
1r.- Alienar al Sr. Fernando Alcañiz Forner (DNI 39198318, Cra. de Vic, 36 -1r, -El
Guix-, Manresa), la parcel.la sobrera que es descriu a continuació (grafiada amb color
negre al plànol adjunt), pel preu de 344.160'- ptes., de conformitat amb allò previst a
l'article 44 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de
Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya.

URBANA: porció de terreny, lliure de càrregues, de forma sensiblement
triangular, que procedeix de l'aprovació definitiva del vigent Pla General
d'Ordenació Urbana, situada a la Cra. de Vic -El Guix-, núm. 36, amb una
superfície de 28,68 m2 i valorada en 344.160'- ptes.
LIMITA: Al Nord, en una línia de 9,45 m, amb el carrer (sense nom)
perpendicular a la Cra. de Vic fins la seva confluència amb el carrer Ter; a l'Est,
amb xamfrà de 6 m entre el carrer indicat abans i el carrer Ter; al Sud, en una
línia d'1,25 m amb el carrer Ter; a l'Oest, en una línia de 14,75 m amb la finca
de referència cadastral 46.170-01, propietat del Sr. Fernando Alcañiz Forner.
Esdevé parcel.la sobrera d'acord amb les determinacions del vigent Pla General
d'Ordenació Urbana, atès el que preveu l'art. 12.2 del Decret 336/1988, de 17
d'octubre.
A segregar de la finca que es descriu a continuació:
Finca situada a l'anomenada Partida del Juncà, de 5.099,60 m2 de superfície.
LIMITA al Nord, en una línia de 92,20 m amb la carretera de Vic; a l'Est, amb
Joan Gallifa Soler; al Sud, amb Concepció Rovira Berenguer i a l'Oest amb
Fernando Alcañiz Forner.
INSCRITA al Registre de la Propietat de Manresa, al Tom 981, Llibre 258, Foli
190, Finca 9592, Inscripció 5a."
2n.- Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per a
l'acompliment de l'expedient."
El Sr. Sala i Rovira diu que es tracta d'una parcel.la sobrera, i que seguint les
valoracions tècniques, demanarien el vot favorable.
El Sr. Perramon i Carrió pregunta en relació a aquest mateix propietari i en el sector
que dóna a la Cra. de Vic, en el solar on hi ha la sortida del pont, davant les cases del
Guix, sap que aquell senyor estava reclamant la propietat o titularitat d'aquells
terrenys, quan sembla que per normativa legal aquells terrenys serien de caràcter
públic i podrien ser registrats a nom de l'Ajuntament de Manresa. En tot cas, voldrien
saber si s'ha fet la inscripció registral d'aquests terrenys a nom de l'Ajuntament i en
funció d'això prendrien una determinació en el dictamen.
El Sr. Sala i Rovira diu que la inscripció no està feta per la senzilla raó que en el
moment que es va informar, via Decret, al propietari del terreny, que el troç de parcel.la
que quedava afectat per la via pública que passa per davant que és la cra. de Vic,
passava a ser propietat municipal pel fet de la prescripció administrativa perquè feia
més de 25 anys, el propietari va presentar un recurs que va ser admès a tràmit i està
pendent de resolució, i per això no s'ha fet la inscripció.
El Sr. Perramon i Carrió expressa que la seva actuació seria que mentre el conflicte
entre l'Ajuntament i la propietat no quedés resolt, hi hauria pendent aquesta alienació,
que d'altra banda i curiosament, aquest senyor ja ha tancat aquest terreny dins la finca

de la seva propietat, tot i no ser propietat particular seva. Pensen que les coses
s'haurien de portar amb un cert rigor i en tot cas, demanarien que aquest dictamen
quedés sobre la taula entretant no quedés resolt el conflicte de propietat d'aquest espai
que seria públic.
El Sr. Sala i Rovira diu que proposaria una altra cosa si al Secretari li sembla factible i
seria aprovar el dictamen d'avui però deixar supeditada l'execució de l'esmentat
dictamen al fet de solucionar en el mateix acte administratiu el tema del contenciós, és
a dir, que el retirés, de manera que es podria agilitzar l'operació. Es a dir aprovar el
dictamen però no perfeccionar-lo ni realitzar la venda fins que no quedi solucionat el
recurs d'aquest senyor, i que lògicament s'intentaria arribar a un pacte perquè el
retirés.
El Secretari diu que condicionant l'eficàcia i executivitat d'aquest acord, es pot fer, és
correcte, sempre i quan es faci aquesta esmena in voce.
El Sr. Perramon i Carrió pregunta si es refereixen a la retirada del recurs o la inscripció
al registre.
El Sr. Sala i Rovira diu que el fet que hi hagi la retirada del recurs, a l'equip de govern
ja li permet fer la inscripció, però quan hi ha un recurs entremig, per lògica no es pot
tirar endavant.
El Sr. Balet i Oller no troba bé tot aquest assumpte que es planteja aquí, no és de
cavallers aquest estira i arronsa, en primer lloc diu que hi ha una qüestió i és que
aquest propietari ho és d'uns terrenys per la part de la Cra. de Vic, i tota la vida ho ha
estat, i si han passat ara uns anys, no precisament per un excés de bona fe del
propietari l'Ajuntament se n'ha d'aprofitar, quan ell sempre ha procedit noblement. No
troba bé des d'un punt de vista d'ajuntament que s'hagi de coaccionar per una altra
qüestió que ja està pendent que es resolgui. En aquest cas aprova el dictamen i no
està d'acord amb aquesta proposta de negociació que es proposa.
El Sr. Perramon i Carrió diu que si aquesta proposta és legalment correcta, hi estarien
d'acord, és a dir, condicionar l'executivitat de l'acord a què es resolgui aquest tema.
El Sr. Alcalde fa un aclariment en el sentit de dir que la proposta exactament consisteix
en aprovar ara el dictamen tal i com està, però condicionar la seva execució a quan es
produeixi la resolució del recurs.
El Secretari diu que no hi ha cap problema si s'accepta aquesta esmena in voce, i es
vota, però prèviament s'hauria de concretar el seu redactat.
El Sr. Sala i Rovira diu que aquesta esmena hauria de ser redactada de forma que es
pogués perfeccionar el dictamen d'avui prèvia resolució del contenciós que hi ha per la
part de la cra. de Vic d'aquest terreny.
El Sr. Alcalde suspèn la sessió per tal de poder redactar bé l'esmena, i al cap d'uns
minuts es torna a reprendre.

El Sr. Perramon i Carrió diu que han considerat que seria millor que el dictamen
quedés sobre la taula i esperar la resolució del contenciós, ja que no hi ha cap pressa
especial en fer aquesta alienació, es preferible aquesta solució.
El Sr. Sala i Rovira diu que l'equip de govern no té cap inconvenient en deixar aquest
tema pendent sobre la taula, tot esperant la resolució .
El Sr. Balet i Oller expressa que no li agrada aquest procediment.
El Sr. Alcalde sotmet a votació la petició que el dictamen quedi sobre la taula, petició
que és aprovada per 23 vots afirmatius (12 CiU, 8 GMS i 3 ENM) i 1 vot negatiu
(GMP).
7.1.7. DESESTIMAR LES AL.LEGACIONS FORMULADES PER LA "COMPAÑIA
ESPAÑOLA DE SEGUROS Y REASEGUROS DE CRÉDITO Y
CAUCIÓN, S.A" EN EL PROCEDIMENT D'INCAUTACIÓ DE LA
GARANTIA ECONOMICA DE LA CONCESSIO ADMINISTRATIVA DE
L'EXPLOTACIO DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS
URBANS I DE NETEJA DE LA VIA PÚBLICA DEL MUNICIPI DE
MANRESA, ADJUDICADA A LIGESA, INCAUTAR LA GARANTIA
DEFINITIVA DE LA CONCESSIO ESMENTADA, I REQUERIR A LA
COMPANYIA CITADA, COM A AVALADORA DE LIGESA, L'INGRÉS
DE 8.000.000 PTA A LA CAIXA DE LA CORPORACIO
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que per Decret del Tinent d'Alcalde, Regidor-Delegat d'Hisenda del dia 20 de
juliol de 1993, va incoar-se el procediment d'incautació de la garantia definitiva de la
Concessió administrativa del servei de recollida de residus sòlids urbans i de neteja de
la via pública del municipi de Manresa, adjudicada a Limpiezas Generales, S.A.
(LIGESA) per acord plenari de 29 de novembre de 1985 que finalitzà el dia 31 de
desembre de 1992 i que en la part expositiva del Decret va fonamentar-se la
incautació a raó del deute salarial de LIGESA exigible a l'Ajuntament per la via de la
subrogació del nou concessionari i de l'obligació municipal de restituir l'equilibri
econòmico-financer de la nova concessió.
Atès que en el tràmit d'audiència als interessats, s'ha presentat un escrit d'al.legacions
per part de l'entitat avaladora "Compañia Española de Seguros y Reaseguros de
Crédito y Caución, S.A.".
Atès que per part de la Cap de la Secció de Contractació s'ha emès informe-proposta
de resolució, fonamentant la desestimació de les al.legacions formulades per la
"Compañia Española de Seguros y Reaseguros de Crédito y Caución, S.A.".
Atès que per escrit de 29 de setembre de 1993, Fomento de Construcciones y
Contratas, S.A., ha acreditat el pagament als treballadors del deute salarial de LIGESA
i demana la restitució del seu cost a l'Ajuntament per aplicació del principi legal de
l'equilibri econòmico-financer de la concessió, havent quedat fixada inicialment la
quantia del perjudici econòmic que es causa a l'Ajuntament en 11.020.763 pessetes.

El Tinent d'Alcalde, Regidor-Delegat d'Hisenda, proposa al Ple de la Corporació
l'adopció del següent
ACORD:
1r.- Desestimar les al.legacions formulades per la "Compañia Española de Seguros y
Reaseguros de Crédito y Caución, S.A." (referència registre d'entrada núm. 15822/2-893) en el tràmit d'audiència del procediment d'incautació de la garantia econòmica de
la Concessió administrativa de l'explotació del servei de recollida de residus sòlids
urbans i de neteja de la via pública del municipi de Manresa, adjudicada a l'entitat
mercantil "LIMPIEZAS GENERALES, S.A." (LIGESA), per acord plenari de 29 de
novembre de 1985, de conformitat amb la fonamentació extensa que s'ha dictaminat
en l'informe-proposta de resolució de la Cap de la Secció de Contractació de 30 de
setembre de 1993 que es troba a l'expedient i que de forma resumida es concreta en
el següent basament:
. El venciment del termini concessional extingeix l'obligació d'explotació del
servei però no el compliment de les obligacions que tenen causa en aquesta
explotació. Amb més raó en aquest supòsit d'incompliment ja que l'obligació de
satisfer les parts proporcinals corresponents a l'exercici 1992 sobre pagues
anuals salarials en la liquidació per subrogació d'empresa va acreditar-se a 31
de desembre de 1992 i solament era exigible a partir d'aquesta data.
La normativa vigent sobre el règim de fiances en els contractes administratius
de serveis públics locals es explícita al respecte. Per ordre de prelació: l'art.
288.2 de la Llei Municipal de Catalunya, l'art. 88 del Reglament de Contractació
de les Corporacions Locals de 1953 i, amb caràcter supletori, l'art. 382 del
Reglament General de Contractació de l'Estat.
.No es aplicable a la contractació administrativa l'art. 1847 del Codi Civil. A
major defensa, el precepte legal de l'art. 1847 del c.c. no determina
l'equivalencia de la finalització del termini de prestacions amb l'extinció
d'obligacions. La finalització del termini contractual no es preveu en l'art. 1156
del Codi Civil com a causa d'extinció de les obligacions.
.No es cert que no s'imputa infracció de les obligacions de prestació dels
serveis de neteja i recollida. El paràgraf quart de la part expositiva del Decret
municipal d'incoació del procediment d'incautació disposa: "Atès que les obligacions laborals del concessionari queden establertes de forma absoluta en el
contracte concessional i més en concret en les seves clàusules 3, 24, 64 (punts
5 i 10) i 66".
La prestació del servei ha de realitzar-se amb subjecció a tot el règim
d'obligacions que estableix el contracte. (art. 128.1.1a. del Reglament de
Serveis de les Corporacions Locals i art. 71 de la Llei de Contractes de l'Estat).
.L'art. 375 del RGCE no fa una remissió a l'art. 115 de la Llei de Contractes de
l'Estat. La garantia en els contractes de serveis respon d'un nivell de
responsabilitats molt més genèriques i indefinides que en el contracte d'obres. A
major defensa, inclús en la hipòtesi de buit legal en la definició del marc que

cobreix una garantia en el contracte específic de servei públic local, l'aplicació
supletòria de l'art. 115 de la LCE no allliberaria a l'entitat avaladora de
respondre de la responsabilitat laboral en questió: El no cobriment de la
liquidació salarial per subrogació d'empresa causa un perjudici a l'Ajuntament
avaluable econòmicament i exigible.
.El nivell de cobertura de l'aval com a medi de garantia admés en la
contractació administrativa queda absolutament acotat en l'art. 357 del RGCE,
aplicable per supletorietat i per remissió de l'art. 380 del mateix reglament.
Aquest art. disposa: "Las fianzas prestadas por personas o Entidades distinta
del contratista quedan sujetas en todo caso a las mismas responsabilidades
que si fuesen constituidas por el propio adjudicatario...". Per especialitat aquest
precepte legal preval per sobre del règim jurídic civil i mercantil del fiançament
en general i dels avals. Des d'un possessionament restrictiu i solament admeten
cobertura de les responsabilitats causades en l'explotació del servei que poden
reclamar-se a l'Administració concedent per fons jurídiques específiques, ha
d'incloure's en el règim de cobertura el deute salarial del concessionari cessant
amb causa en l'explotació del servei: l'assumpció del deute salarial de LIGESA
per part del nou concessionari, Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.,
en virtut dels efectes legals vinculats a la subrogació d'empresa, causa un
trencament de l'equilibri econòmico-financer de la nova concessió que ha de ser
restituit per l'Ajuntament, amb fonament a que el pressupost d'explotació de la
nova concessió no compren el cost dels deutes salarials corresponents a
l'exercici 1992 (art. 44 Estatut dels Treballadors i art. 127.2.2n. del Reglament
de Serveis de les Corporacions Locals de 1955).
2n.- Incautar la garantia definitiva de la Concessió del servei de recollida de residus
solids urbans i de neteja de la via pública del municipi de Manresa, adjudicada a
Limpiezas Generales S.A. (LIGESA) per acord Plenari de 29 de novembre de 1985,
d'un import de 8.000.000 de pessetes, constituida mitjançant aval atorgat per la
Compañia Española de Seguros y Reaseguros de Crédito y Caución, S.A., per a
respondre del perjudici que causa a l'Ajuntament l'assumpció del deute salarial de
LIGESA que ascendeix inicialment a 11.020.763 pessetes, en concepte de parts
proporcionals corresponents a l'exercici 1992 i que li es exigible a l'Ajuntament per les
vies legals de la subrogació en el deute laboral per part de la nova concessinària,
Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., i de l'obligació municipal de restitució
de l'equilibri econòmico-financer de la nova concessió.
3r.- Requerir a l'entitat avaladora Compañia Española de Seguros y Reaseguros de
Crédito y Caución, S.A., l'ingrés en metàl.lic a la Caixa de la Corporació de l'import de
8.000.000 de pessetes a que ascendeix la garantia definitiva, en el termini de 15 dies
hàbils a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació d'aquesta
resolució; i advertir-la que de no efectuar l'ingrés en el termini fixat s'incoarà el
procediment de constrenyiment, amb subjecció a l'art. 379 del Reglament General de
Contractes de l'Estat i a l'art. 94 i següents de la Llei 30/92 de 26 de novembre, de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu comú,
en concordança amb l'art. 114 de la Llei de Contractes de l'Estat".

El Sr. Sala i Rovira diu que un cop analitzades pels Serveis Tècnics les al.legacions de
crèdit i caució respecte a la incautació de la garantia que tenien de l'empresa LIGESA,
un cop resolt això proposen anar a l'execució de la incautació d'aquesta garantia que
tenien dipositada per poder frent front a un seguit de despeses que Ligesa va deixar
pendent.
Sotmès l'assumpte a votació és aprovat per unanimitat dels 24 membres presents.
7.1.8. ADJUDICAR EL CONTRACTE DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL
SERVEI MUNICIPAL DE PLANIFICACIO FAMILIAR A LA FUNDACIO
PRIVADA HOSPITAL DE ST. ANDREU, PER IMPORT DE 20.500.000
PTA
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que per acord Plenari del dia 21 de setembre de 1993, s'aprovà l'expedient de
contractació de la concessió administrativa del SERVEI MUNICIPAL DE
PLANIFICACIÓ FAMILIAR, per un període de 2 anys, i es convocà el Concurs Públic
anunciat en el D.O.G.C. núm. 1807 d'11 d'octubre de 1993.
Atès que durant el període de presentació de proposicions, es presentà 1 proposició i
que d'acord amb l'informe emès per l'Enginyer Cap del Servei d'Urbanisme i Política
Ambiental i pel Cap de Servei d'Hisenda, s'ha valorat favorablement dita proposició,
aplicats els criteris de valoració establerts en la clàusula 35 del Plec de Clàusules
administratives que regula aquesta contractació.
El Tinent d'Alcalde d'Hisenda i la Tinent d'Alcalde-Delegada de Benestar Social i
Sanitat, proposen al Ple de la Corporació l'adopció del següent
ACORD:
1r.- Adjudicar el Contracte de la concessió administrativa del SERVEI MUNICIPAL DE
PLANIFICACIÓ FAMILIAR, per un període de 2 anys, a la Fundació Privada "
HOSPITAL DE SANT ANDREU " (G-08453250, Ca. Remei de Dalt núms. 1-3
Manresa), per un cànon anual de 20.500.000'-ptes (exempt d'I.V.A.), per resultar la
única proposició presentada al Concurs Públic convocat a l'efecte per anunci publicat
en el D.O.G.C. núm. 1807 d'11 d'octubre de 1993, en relació a l'expedient de contractació aprovat en sessió Plenària de 21 de setembre de 1993.
2n.- Requerir a l'adjudicatària "HOSPITAL DE SANT ANDREU" 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 820.000'- ptes a la Caixa de la Corporació i
presenti el document acreditatiu a la Secció de Contractació i Patrimoni de la
Secretaria General.
3r.- Tornar la Garantia provisional de 413.099'ptes a l'adjudicataria " HOSPITAL DE SANT ANDREU ", prèvia la constitució de la
garantia definitiva.

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".
A continuació es dóna compte de l'esmena d'addició al dictamen presentada pel
mateix equip de govern que, transcrita, diu el següent:
"Per tal de poder garantir la continuïtat en la prestació del servei municipal de
planificació familiar, s'imposa per raons d'interès públic, l'adjudicació en aquest
moment del servei; si bé condicionant l'eficàcia al compliment del que diu l'article 23
del Reglament de Contractes de l'Estat, en concordància amb l'article 9 de la Llei de
Contractes de l'Estat.
En conseqüència, el Grup Municipal del Govern, proposa l'adopció del següent,
ACORD
Afegir al dictamen 7.1.8. relatiu a l'adjudicació del contracte de la concessió
administrativa del servei municipal de planificació familiar, el següent punt:
6è.- Condicionar l'eficàcia i executivitat de l'adjudicació del servei, a l'acreditació per
part de "L'HOSPITAL DE SANT ANDREU", del compliment de les obligacions envers a
la seguretat social pel que fa a les cotitzacions de la quota patronal: període 1/92 i 5/92
a 10/93, per la qual cosa se li atorga un termini de fins a 31 de desembre d'enguany;
per les raons invocades a la part expositiva."
La Sra. Riera i Montserrat diu que només s'ha presentat per a l'adjudicació del
contracte del servei municipal de planificació familiar, l'Hospital de Sant Andreu.
L'informe tècnic diu que s'ha valorat la proposta en base al barem establert en el plec
de clàusules del concurs, i referent al primer punt, sobre la memòria d'explotació,
expressa que en la memòria funcional es plantegen tres programes, el de planificació
familiar amb els subprogrames de revisions anuals, de menopausa i de joves.
Cadascún d'ells defineix el programa, els objectius, l'organització, les activitats i fins i
tot els instruments per avaluar l'eficàcia dels programes. Es prioritzen tots els sectors
marginats, i el concert amb l'ICS els obliga a portar a terme els objectius del Pla de
Salut de Catalunya, i en la memòria funcional estan completament reflectits i detallats.
Si s'entra en analitzar memòries, i comparar les propostes que els fan en el pla
funcional, es veu que amb el mateix cost i amb les mateixes hores de ginecòleg hi ha
un considerable augment de primeres visites, i de revisió. Es un punt que l'Ajuntament
valora molt positivament i que demostra un perfecte coneixement de l'àmbit de
planificació familiar. Pel que fa al segon punt valorat és l'experiència en planificació, i
l'ofertant no proposa cap personal en concret, i ho justifica en el sentit que el propi plec
de clàusules condiciona la contractació de personal per part de la concessionària al
vist i plau previ de l'Ajuntament, la qual cosa fa que sigui impossible, ja que si encara
no se li ha adjudicat el servei no pot tenir encara el personal. Per tant, en aquest punt,
pot dir que si algún professional hi està interessat pot fer la sol.licitud i oferir els serveis

a l'hospital de St. Andreu. Pel que fa al tercer punt que fa referència a l'experiència
sobre gestió de serveis socio-sanitaris, també l'experiència aportada es valora com
tècnicament positiva. En el quart punt, referent a la millora a la baixa, diu que s'havia
sortit per un preu de 20.654.000 i l'ofertant el proposa per 20.500.000. En el cinquè
punt, que és el de la solvència econòmic financera, diu que també es considera
suficient la documentació aportada per l'ofertant consistent en la memòria sobre les
dades d'explotació, concert amb el Departament de Sanitat i Seguretat Social i el
Compte de Pèrdues i Guanys corresponents a l'exercici de 1992. Vistos els informes i
vista també la necessitat o interès de l'ajuntament en continuar aquest servei,
demanaria el vot favorable. S'ha entrat una esmena d'addició per part de l'equip de
govern, dient que tenen un termini per presentar un informe que acrediti el compliment
de les obligacions envers la Seguretat Social pel que fa a les cotitzacions de la quota
patronal.
El Sr. Perramon i Carrió diu que la proposta concreta prou bé els programes, que és
prou completa, i demanarien que es tingués en compte que hi hagués la incorporació
almenys d'una bona part de persones de l'actual equip de planning, que són
professionals ja experimentats en aquesta modalitat, i que, d'alguna forma donaria
continuïtat a l'equip, que en aquests moments està fent aquest servei, donat que la
cooperativa no s'ha presentat a la concessió, pensen que això seria possible i fins i tot
convenient. Una altra qüestió és el tema dels joves, pel que fa a horaris i el lloc on es
doni aquest servei, perquè s'hauria d'estudiar, ja que si finalment el trasllat a les
dependències de l'ICS fa recomanable, mantenir el servei de joves en l'antiga ubicació,
o mantenir el servei en un altre emplaçament no tots els dies, però tenir un tipus de
funcionament rotatori d'alguna part de les atencions. Un altre tema també és el de la
solvència, i voldria saber si consta la possibilitat i el compromís per part d'Hospital de
St. Andreu de procedir al pagament d'aquestes quotes patronals de seguretat social, ja
que si no quedaria sense efectivitat la concessió.
El Sr. Valls i Riera diu que en aquest dictamen és oportú fer una valoració, fins i tot
històrica del que ha estat el servei de planning familiar durant aquests anys, i en
aquest sentit ha trobat a faltar per part de la regidora una manifestació clara sobre la
tasca que ha fet el plànning familiar aquests deu últims anys, creu que s'ho mereix,
malgrat en aquest moment, la cooperativa no s'hagi presentat, per les raons que
siguin. El GMS creu que el servei de planning va ser una conquesta de sectors
progressistes d'aquesta ciutat, aconseguida l'any 1980, en un moment en què hi va
haver una crìtica aferrissada a aquest servei, i que fins i tot per part de sectors de la
societat i d'alguns personatges polítics va ser criticat durament. Avui, passats 10 anys,
ningú del GMS i creu que tampoc de l'equip de govern ni de cap membre de la
Corporació, posa en dubte o critica el servei que realitza el planning familiar i el servei
que ha fet i la seva eficàcia, principalment pel fet que va aconseguir en un moment
determinat facilitar la informació i d'un tipus d'informació molt determinada, com la
contraceptiva i sexual, a tot un seguit de persones amb una gran problemàtica social.
Vol concentrar-se una mica en el cert homenatge que la ciutat ha de retre al plànning
familiar en la persona de la Rosa Suñé. Creu que una vegada modificat el dictamen i
concedit a la Fundació de l'Hospital de St. Andreu, és oportú que la ciutat de Manresa
vinculi el nom de la Rosa Suñé definitivament al que és la seva història. Creuen que la
feina realitzada per la Rosa Suñé mereix un reconeixement ciutadà que vagi molt més
enllà de la placa que actualment tenen les dependències del planning familiar al carrer
Jaume I, ja que va aconseguir una fita de justícia social, com és l'accés d'informació a

sectors de la població desprotegits. En quan al que és estrictament el dictamen, diu
que el GMS té un interés en què el servei de planning familiar es continuï prestant, per
la qual cosa difícilment poden votar en contra a aquest dictamen. I més encara quan
tenen una aportació de l'ICS de 12'5 milions, que a part que obliga, facilita una mica la
pressió a nivell econòmic, que s'exerceix no tan sols en aquest servei, sino en diferents
serveis que presta l'Ajuntament. Ara bé, hi ha un seguit de dubtes que determinen
forçosament que el vot del GMS sigui d'abstenció. El primer d'ells és la solvència
econòmica de la fundació, sense posar en dubte estrictament el que és la solvència,
fins i tot l'esmena que presenta el mateix equip de govern, en el fons és per intentar
solucionar una qüestió administrativa de manera que si no es liquiden aquestes quotes
de seguretat social es podria entrar en una qüestió d'al.legalitat, no diu pas il.legalitat,
en quan a facilitar una concessió administrativa a una persona jurídica o física que no
està al corrent en el pagament les quotes patronals de sis o set mesos. A part, diu que
tal i com ha dit la regidora, és que el personal de la fundació adscrit a aquest servei, no
queda clar. El GMS també recull la proposta que fa l'ENM en el sentit que s'agafi en
part el personal que ja existia a la cooperativa. I aquests dos elements fan que el vot
del GMS no sigui positiu. També pel fet, tal i com ha dit gent vinculada a l'actual
concessionària, no podien fer front a la solvència econòmica financera que se li estava
reclamant per part de l'Ajuntament. I el GMS demana i reclama que el servei funcioni i
tindrà tot el recolzament del GMS perquè funcioni, però els dubtes aquests fan que
inicialment tinguin una postura d'abstenció, si bé desitgen que el seu funcionament
sigui correcte, i que d'aquí a deu anys puguin felicitar a la Fundació Hospitalària de St.
Andreu per la tasca que ha fet. Però avui ha estat un dia bo per dir clarament la tasca
que ha fet el planning familiar i concretament la voldrien personalitzar en la Rosa Suñé.
La Sra. Riera i Montserrat diu que sí que reconeixen la gran tasca que han fet, i que
són uns grans professionals. Diu que pel servei de planning familiar han passat la
majoria de llevadores de la comarca, han fet una tasca reconeguda, el servei s'ha
acreditat i sempre ho ha dit, tant als mitjans de comunicació, i entre els regidors,
encara que ara no n'hagi parlat. I en el punt sobre l'experiència en planificació familiar,
ja ha dit que si a algún professional li interessa pot oferir-se a l'Hospital de St. Andreu
sigui de la cooperativa o no. El que sí que és clar és que també agrairan que si hi ha
algún professional de la cooperativa que vol continuar fent aquest servei i es presenta
allà, si que es tindrà en compte. I per descomptat el servei continuarà portant el mateix
nom, Rosa Suñé, sigui allà on està o sigui dins el local de l'ICS, ja que aquest nom va
ser acordat i la continuïtat hi serà. Pel que fa a la pregunta de l'ENM referent al servei
de joves, diu que s'estudiarà, i que si en algún moment hi ha una proposta de fer unes
xerrades o activitats per als joves a fora, estan oberts al diàleg i faran el que sigui per
tal de portar-ho a terme de la millor manera possible, i de la solvència econòmica diu
que ja ha quedat subsanat amb l'esmena i no té perquè sorgir cap problema.
El Sr. Alcalde sotmet a votació el dictamen amb l'esmena del mateix equip de govern
incorporada, i és aprovat per 16 vots afirmatius (12 CiU, 3 ENM i 1 GMP) i 8
abstencions (GMS) i per tant, es declara acordat:
1r.- Adjudicar el Contracte de la concessió administrativa del SERVEI MUNICIPAL DE
PLANIFICACIÓ FAMILIAR, per un període de 2 anys, a la Fundació Privada "
HOSPITAL DE SANT ANDREU " (G-08453250, Ca. Remei de Dalt núms. 1-3
Manresa), per un cànon anual de 20.500.000'-ptes (exempt d'I.V.A.), per resultar la
única proposició presentada al Concurs Públic convocat a l'efecte per anunci publicat

en el D.O.G.C. núm. 1807 d'11 d'octubre de 1993, en relació a l'expedient de contractació aprovat en sessió Plenària de 21 de setembre de 1993.
2n.- Requerir a l'adjudicatària "HOSPITAL DE SANT ANDREU" 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 820.000'- ptes a la Caixa de la Corporació i
presenti el document acreditatiu a la Secció de Contractació i Patrimoni de la
Secretaria General.
3r.- Tornar la Garantia provisional de 413.099'ptes a l'adjudicataria " HOSPITAL DE SANT ANDREU ", prèvia la constitució de la
garantia definitiva.
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.
6è.- Condicionar l'eficàcia i executivitat de l'adjudicació del servei, a l'acreditació per
part de "L'HOSPITAL DE SANT ANDREU", del compliment de les obligacions envers a
la seguretat social pel que fa a les cotitzacions de la quota patronal: període 1/92 i 5/92
a 10/93, per la qual cosa se li atorga un termini de fins a 31 de desembre d'enguany;
per les raons invocades a la part expositiva.
7.2.

REGIDORIA-DELEGADA D'INTERIOR

El Sr. Alcalde disposa la lectura i debat conjunt dels dictamens 7.2 1 i 7.2 2 de l'ordre
del dia.
7.2.1. TRANSIGIR EN LA DEMANDA JUDICIAL FORMULADA DAVANT EL JUTJAT
SOCIAL PEL SR. ANDREU CANO BLANCAFORT, ACORDANT LA NO
READMISSIÓ DEL MATEIX I ABONANT-LI LA QUANTITAT DE
1.336.500 PTA, EN CONCEPTE D'INDEMNITZACIÓ
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Vista la demanda presentada pel Sr. ANDREU CANO BLANCAFORT, davant la
jurisdicció laboral, en la que demana la readmisió en el lloc de treball de Monitor de
Música de les Escoles Públiques, per considerar que ha estat objecte d'acomiadament
improcedent.
Vist el decret de l'Alcaldia de data 28 de juny de 1993 es va procedir a l'extinció del
contracte indefinit que aquest Ajuntament tenia amb el Sr. Andreu Cano Blancafort
com a Monitor de Música de les Escoles Públiques.
Atès que l'extinció de l'esmentat contracte va venir donada per la decisió d'aquest
Ajuntament de no continuar assumint els ensenyaments de música a les escoles

públiques, per ser competència de la Generalitat l'assignació del professorat corresponent, per tractar-se d'ensenyaments de caracter obligatori.
Atès que en aquest Ajuntament no hi havia cap altre lloc de treball vacant al que
pogués ser adscrit.
Considerant que aquest Ajuntament en el decret en que es declarava l'extinció del
contracte de treball del Sr. Cano Blancafort amb aquest Ajuntament també va resoldre
indemnitzar a l'esmentat senyor amb la quantitat de 1.336.500 pessetes,
corresponents al càlcul de la indemnització xifrada en 45 dies de salari per any
treballat.
Atès que l'acte del judici davant el Jutjat Social de Manresa ha estat senyalat pel
proper dia 24 de novembre.
Atès que el Sr. Cano Blancafort, a través de la seva representació legal, ha manifestat
la seva voluntat d'arribar a una avenència sempre i quan li siguin abonats els salaris de
tramitació corresponents a noranta un dies.
Considerant que, en el cas de ser declarada l'esmentada extinció com acomiadament
improcedent per l'autoritat judicial, de conformitat amb el que preveu l'art. 56.1 de
l'Estatut dels Treballadors, l'empresari en el termini de cinc dies pot optar entre la
readmissió del treballador o bé el pagament d'una indemnització xifrada en quaranta
cinc dies de salari per any treballat, a més del pagament d'una quantitat igual a la
suma de salaris deixats de percebre des de la data de l'acomiadament fins la data en
la que es notifiqui la sentència de la jurisdicció competent.
Atès el que disposa l'art. 84.2 de la LLei de Procediment Laboral que preveu que
l'avenència podrà ser aprovada en qualsevol moment abans de que es dicti sentència.
Atès que els ens locals per avenir-se en una demanda judicial, hauran d'adoptar acord
del ple aprovat per majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, de
conformitat amb el que preveu l'art. 214 de la Llei 8/1987, Municipal i de Règim Local
de Catalunya.
És per tot això que el Tinent d'Alcalde, Delegat de Règim Interior proposa al Ple de la
Corporació l'adopció dels següents
A C O R D S
1r.- Transigir en la demanda judicial formulada davant el Jutjat Social en Autos 545/93,
pel Sr. ANDREU CANO BLANCAFORT, acordant la no readmissió del mateix i
abonant-li la quantitat d' 1.336.500 pessetes, en concepte d'indemnització,
corresponent al càlcul de 45 dies de salari per any treballat, més la quantitat que resulti
de càlcul de 91 dies de salari en concepte de salaris de tramitació.
2n.- Facultar al Sr. Alcalde-President, tan àmpliament com en dret sigui necessari per
la signatura de la documentació adient en execució del que s'ha acordat.

3r.- Facultar a la Lletrada municipal Sra. Montserrat Morros i Martinez, degudament
apoderada per escriptura al seu favor, a l'efecte de que pugui comparèixer davant el
Jutjat Social per poder transaccionar l'acord precedent."
7.2.2. TRANSIGIR EN LA DEMANDA JUDICIAL FORMULADA DAVANT EL JUTJAT
SOCIAL PEL SR. ANGEL ILLA PUIG, ACORDANT LA NO
READMISSIÓ DEL MATEIX I ABONANT-LI LA QUANTITAT DE
736.989 PTA, EN CONCEPTE D'INDEMNITZACIÓ.
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Vista la demanda presentada pel Sr. ANGEL ILLA PUIG, davant la jurisdicció laboral,
en la que demana la readmisió en el lloc de treball de Monitor de Música de les
Escoles Públiques, per considerar que ha estat objecte d'acomiadament improcedent.
Vist el decret de l'Alcaldia de data 28 de juny de 1993 es va procedir a l'extinció del
contracte indefinit que aquest Ajuntament tenia amb el Sr. Angel Illa Puig com a
Monitor de Música de les Escoles Públiques.
Atès que l'extinció de l'esmentat contracte va venir donada per la decisió d'aquest
Ajuntament de no continuar assumint els ensenyaments de música a les escoles
públiques, per ser competència de la Generalitat l'assignació del professorat corresponent, per tractar-se d'ensenyaments de caracter obligatori.
Atès que en aquest Ajuntament no hi havia cap altre lloc de treball vacant al que
pogués ser adscrit.
Considerant que aquest Ajuntament en el decret en que es declarava l'extinció del
contracte de treball del Sr. Illa Puig amb aquest Ajuntament també va resoldre
indemnitzar a l'esmentat senyor amb la quantitat de 736.989 pessetes, corresponents
al càlcul de la indemnització xifrada en 45 dies de salari per any treballat.
Atès que l'acte del judici davant el Jutjat Social de Manresa ha estat senyalat pel
proper dia 24 de novembre.
Atès que el Sr. Illa Puig, a través de la seva representació legal, ha manifestat la seva
voluntat d'arribar a una avenència sempre i quan li siguin abonats els salaris de
tramitació corresponents a noranta un dies.
Considerant que, en el cas de ser declarada l'esmentada extinció com acomiadament
improcedent per l'autoritat judicial, de conformitat amb el que preveu l'art. 56.1 de
l'Estatut dels Treballadors, l'empresari en el termini de cinc dies pot optar entre la
readmissió del treballador o bé el pagament d'una indemnització xifrada en quaranta
cinc dies de salari per any treballat, a més del pagament d'una quantitat igual a la
suma de salaris deixats de percebre des de la data de l'acomiadament fins la data en
la que es notifiqui la sentència de la jurisdicció competent.
Atès el que disposa l'art. 84.2 de la LLei de Procediment Laboral que preveu que
l'avenència podrà ser aprovada en qualsevol moment abans de que es dicti sentència.

Atès que els ens locals per avenir-se en una demanda judicial, hauran d'adoptar acord
del ple aprovat per majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, de
conformitat amb el que preveu l'art. 214 de la Llei 8/1987, Municipal i de Règim Local
de Catalunya.
És per tot això que el Tinent d'Alcalde, Delegat de Règim Interior proposa al Ple de la
Corporació l'adopció dels següents
A C O R D S
1r.- Transigir en la demanda judicial formulada davant el Jutjat Social en Autos 544/93,
pel Sr. ANGEL ILLA PUIG, acordant la no readmissió del mateix i abonant-li la
quantitat d' 736.989 pessetes, en concepte d'indemnització, corresponent al càlcul de
45 dies de salari per any treballat, més la quantitat que resulti de càlcul de 91 dies de
salari en concepte de salaris de tramitació.
2n.- Facultar al Sr. Alcalde-President, tan àmpliament com en dret sigui necessari per
la signatura de la documentació adient en execució del que s'ha acordat.
3r.- Facultar a la Lletrada municipal Sra. Montserrat Morros i Martinez, degudament
apoderada per escriptura al seu favor, a l'efecte de que pugui comparèixer davant el
Jutjat Social per poder transaccionar l'acord precedent."
El Sr. Oms i Pons diu que es tracta d'una finalització de contracte dels monitors de
música.
Sotmesos els dictamens 7.2.1 i 7.2.2 a votació conjunta, i amb el quòrum que
determinen els articles 47.3.m) de la Llei 7/1985, i art. 112.3.p) de la Llei 8/1987, en
concordança amb l'art. 214 de la mateixa Llei, són aprovats per unanimitat dels 24
membres presents.
8.-

AREA DE POLÍTICA AMBIENTAL

8.1.

DECLARAR CONCLÒS EL PROCEDIMENT INICIAT PER ACORD PLENARI
DE 20-4-93 REFERENT A L'ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE SOROLLS I
APROVAR INICIALMENT L'ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE EL CONTROL
DE LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Vist el projecte d' ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE CONTROL DE LA
CONTAMINACIO ACUSTICA , elaborat pels Serveis tècnics i jurídics adscrits al Servei
d'Urbanisme i Política Ambiental, l'objecte de la qual és ser instrument normatiu
municipal en matèria de control dels sorolls i vibracions produïts per qualsevol causa
dins del terme municipal de Manresa, amb la voluntat última de millorar la qualitat de
vida dels ciutadans.
Atès que l'ordenança projectada s'emmarca en el desenvolupament normatiu dels
principis i normes generals establertes en aquesta matèria pels poders legislatius, tant
estatal com autonòmic, per bé que aquest darrer sigui encara pendent de plasmació

normativa, tot i la previsió a curt termini d'aparició de la llei reguladora de la matèria,
els preceptes de la qual, evidentment, en cas de ser disconformes amb l'ordenança
municipal, comportarien la modificació o derogació puntuals.
Atès que en sessió plenària del dia 20 d'abril de 1993 es va inciar el procediment per a
l'aprovació de una ordenança, anomenada "Ordenança de sorolls", l'objecte de la qual
és recollit i ampliat pel projecte que s'adjunta a aquest dictamen, procedint, en
conseqüència, la conclusió d'aquell procediment.
Atès el que disposen els articles 49 i 70.2, en relació amb el 84 de la Llei Reguladora
de les Bases del Règim Local, 5 i 7 del Reglament de Serveis de les Corporacions
Locals i 162 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Vist l'informe emès pels serveis jurídics municipals , que s'adjunta al present dictamen,
i que proposa l'aprovació de l'esmentada Ordenança.
Maria Rosa Riera i Monserrat, Tinent d'Alcalde, Presidenta de la Comissió Informativa
Municipal de Política Ambiental, proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels
següents
ACORDS
Primer.- Declarar conclòs el procediment iniciat per acord plenari de 20 d'abril de 1993,
referent a l'Ordenança municipal sobre sorolls i arxivar-ne totes les seves actuacions.
Segon.- Aprovar inicialment l'Ordenança municipal sobre control de
contaminació acústica , d'acord amb el text que s'adjunta al present dictamen.

la

Tercer.- Exposar el text inicialment aprovat a informació pública i sotmetre'l al tràmit
d'audiència als interessats per un termini de trenta dies, perquè puguin presentar-s'hi
al.legacions i suggerències, que, si es produeixen, la Corporació haurà de resoldre. Si
no se'n produeixen, l'ordenança es considerarà aprovada definitivament i entrarà en
vigor després de la seva publicació íntegra i del transcurs de 15 dies comptats a partir
de la recepció de l'acord d'aprovació per part de les administracions autonòmica i
central."
A continuació es dóna compte de l'esmena de substitució del punt segon del dictamen,
presentada pel Grup Municipal de l'ENM que, transcrita, diu el següent:
"Segon.- Aprovar inicialment l'Ordenança municipal sobre control de la contaminació
acústica, d'acord amb el text que s'adjunta al present dictamen que, recull i amplia el
projecte que va ser aprovat inicialment amb el nom d'Ordenança per a la regulació de
sorolls."
El Sr. Oms i Pons diu que abans d'entrar en l'ordenança, expressa pel que fa a
l'esmena que creuen que el redactat és tècnic, i amb el criteri tècnic es deia que les
esmenes que van fer els col.legis professionals eren de suficient entitat com perquè es
procedís a la nova redacció de l'ordenança, i és evident que malgrat algunes coses
són coincidents, l'altra ordenança no tenia el vist-i-plau dels tècnics, i que es va
presentar aquí sense que fos elaborada pels tècnics, i a més a l'haver-ne elaborat una

altra els tècnics, partint de la que havien aprovat, es considera que és una ordenança
nova, i per això mantenen el redactat del dictamen.
El Sr. Mas i Font manifesta que el grup de l'ENM està a favor d'aquesta ordenança
municipal que es porta a aprovació, i entra a fer una valoració posterior. L'ENM ha
presentat l'esmena sobre l'acord segon del dictamen que no fa més que recollir el que
diu la part expositiva i, per tant, pensa que no hi deu haver tanta diferència. Havien
pensat en un principi portar una esmena a la totalitat perquè hi ha un efecte de poca
elegància, que és el fet d'arxivar-ne totes les actuacions que es van endegar i declarar
conclòs el procediment sobre l'acord plenari. No diuen pas que no s'ajusta a llei però el
troben poc elegant i poc fidel a la història d'aquesta ordenança, que es va aprovar en
aquest Ple amb la voluntat que fos un document de treball i, com a tal, s'hi han fet
esmenes, s'hi han emès informes i s'hi ha treballat, evidentment no hi ha d'haver cap
mena de problema en el pacte segon deixar clar que és fruït de la història de
l'aprovació inicial d'aquella altra. Evidentment que els canvis que hi ha hagut tant en
els canvis de l'articulat com amb l'addició de noves incorporacions fan que sigui
aconsellable una nova aprovació inicial, sobre la qual no tenen cap mena
d'inconvenient. Es tracta senzillament de ser fidels a la història.
El Sr. Collado i Llort manifesta que els sembla un dictamen correcte, i que en aquest
sentit s'ha fet un esforç important, que l'esmena és positiva i la votaran també
favorablement. I el que és realment important és que es vetlli perquè es compleixi tot el
que proposa.
El Sr. Balet i Oller diu que endavant amb aquesta ordenança contra els sorolls, ja que
ja és hora que es posi frè a la ciutat en aquesta qüestió. No és solament en aquests
sorolls sino també pautes de comportament ciutadà, i en aquest darrer punt cal posar
mesura i que tothom s'hi fixi bé. El comportament ciutadà obliga a què tothom es
comporti sense molestar-se els uns als altres, i això té principal importància els mesos
d'estiu, a les nits, quan no es respecte el descans dels altres.
El Sr. Oms i Pons expressa que aquesta ordenança ve en un moment especialment
important, que és la redacció del Pla, i és bo que alguns elements s'hi puguin
incorporar, i remarca la tasca que han fet els tècnics d'aquesta casa i els col.legis
professionals que han col.laborat en la redacció d'aquesta ordenança. Es a dir, que hi
ha hagut un treball d'equip de tots els elements interessats de la ciutat, per tal que surti
una ordenança equilibrada, i creuen que és una aportació que millorarà la convivència,
la qualitat de vida i que ha de permetre, tal i com es va detectar en el mapa sònic, la
regulació progressiva dels
sorolls per aconseguir que la ciutat sigui modèlica. Es un tema difícil en el qual hi haurà
d'haver una mentalització dels ciutadans i hauran d'actuar en alguns temes d'una
forma força contundent, però creuen que procedint d'una forma ordenada
s'aconseguirà millorar la qualitat de vida dels manresans.
El Sr. Mas i Font diu que mantenen l'esmena i, si decau, no tenen cap problema en
votar favorablement el dictamen. Dit això expressa que l'ENM ja va manifestar la
conveniència i idoneïtat i necessitat de disposar d'una ordenança municipal que
regulés els sorolls. Van fer-ho a través de comissió, i no se'n va fer cas, posterioment
la van mantenir un mes i mig com a document de treball, més tard la van portar al Ple, i

la majoria del Ple va acordar que era necessari aprovar una ordenança sobre la
regulació dels sorolls. Hi ha hagut esmenes, hi ha hagut informes i un molt bon treball
posterior sobre aquesta ordenança. Diria que queda recollida en un 80% la que es va
aprovar inicialment el 20 d'abril, i s'ha ampliat en un 20% més i fins i tot hi hagut
ampliacions interessants, com tot l'aspecte de vibracions. Es va portar a comissió
aquesta nova ordenança i també l'ENM hi va fer aportacions noves, extenent la
condició d'aquesta ordenança a tot el terme municipal, no només al nucli urbanitzat, i
vol destacar que és voluntat de l'ENM i suposa que de tota la Corporació, que es vetlli
pel compliment d'aquesta ordenança, i recomana a l'equip de govern, que pensa que
ho farà, que s'incentivi al mateix compliment, no tant sols per la via de sanció sino per
la via de diàleg, parlant amb comerciants i usuaris, que són potencials contaminants
del medi acústic.
El Sr. Alcalde sotmet a votació l'esmena presentada per l'ENM que és rebutjada per 13
vots negatius (12 CiU i 1 GMP) i 11 vots afirmatius (8 GMS i 3 ENM).
A continuació sotmet a votació el dictamen que és aprovat per unanimitat dels 24
membres presents i, per tant, es declara acordat:
Primer.- Declarar conclòs el procediment iniciat per acord plenari de 20 d'abril de 1993,
referent a l'Ordenança municipal sobre sorolls i arxivar-ne totes les seves actuacions.
Segon.- Aprovar inicialment l'Ordenança municipal sobre control de
contaminació acústica , d'acord amb el text que s'adjunta al present dictamen.

la

Tercer.- Exposar el text inicialment aprovat a informació pública i sotmetre'l al tràmit
d'audiència als interessats per un termini de trenta dies, perquè puguin presentar-s'hi
al.legacions i suggerències, que, si es produeixen, la Corporació haurà de resoldre. Si
no se'n produeixen, l'ordenança es considerarà aprovada definitivament i entrarà en
vigor després de la seva publicació íntegra i del transcurs de 15 dies comptats a partir
de la recepció de l'acord d'aprovació per part de les administracions autonòmica i
central.
8.2.

APROVAR ELS ESBORRANYS DE CONVENI A SIGNAR ENTRE AQUEST
AJUNTAMENT I L'INSTITUT CATALÀ DE L'ENERGIA DEL DEPARTAMENT
D'INDUSTRIA I ENERGIA DE LA GENERALITAT, ANOMENATS RESPECTIVAMENT "CONVENI MARC DE COL.LABORACIÓ" I "CONVENI ESPECÍFICA PER A LA REALITZACIÓ D'ESTUDIS ENERGÈTICS ALS EDIFICIS
DEPENENTS DE L'AJUNTAMENT

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que l'Institut Català de l'Energia del Departament d'Indústria i Energia de la
Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Manresa tenen l'interès comú de potenciar i
desenvolupar accions concretes en l'àmbit de la gestió i la planificació energètica.
Vistes les propostes de conveni marc de col.laboració entre ambdues institucions i de
conveni específic per a la realització d'estudis energètics als edificis depenents de
l'Ajuntament de Manresa.

Atès que el conveni específic preveu la realització de 13 estudis d'assessorament
energètic a realitzar a les dependències que s'indiquen en l'Annex I, i dels quals 7 es
realitzaran enguany i ac àrrec de l'Institut Català de l'Energia i les 6 restants a càrrec
de l'Ajuntament durant l'any 1994.
Maria Rosa Riera Monserrat, Tinent d'Alcalde,Presidenta de la Comissió Informativa
Municipal de Política Ambiental, proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels
següents
ACORDS
1er. Aprovar els esborranys de conveni a signar entre l'Ajuntament de Manresa i
l'Institut Català de l'Energia, del Departament d'Indústria i Energia de la Generalitat de
Catalunya, anomenats, respectivament , "CONVENI MARC DE COL.LABORACIO" i
"CONVENI ESPECIFIC PER A LA REALITZACIO D'ESTUDIS ENERGETICS ALS
EDIFICIS DEPENENTS DE L'AJUNTAMENT".
2on. Preveure en el pressupost municipal de 1994 la consignació de 504.400 pessetes
,necessària per fer front als compromisos econòmics que per a l'Ajuntament
pressuposa la signatura del Conveni específic esmentat en el punt anterior.
3er. Facultar l'Il.lm. Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per la
formalització dels convenis."
El Sr. Oms i Pons diu que presenten en aquest dictamen la culminació d'aquests
convenis, i ja en un anterior Ple es va parlar que s'estava treballant en aquest tema,
elaborant i aportant les dades que havien de donar forma a aquests convenis, i per tal
d'iniciar l'estudi i posterior adequació dels edificis municipals pel que fa a estalvi
energètic, demana el vot favorable.
El Sr. Mas i Font diu que el seu grup no té cap inconvenient en votar favorablement
aquests esborranys, si bé recorda que el mes de setembre l'ENM va portar a aquest
Ple una proposició sobre el tema de calefaccions i l'equip de govern va dir que hi
estaven treballant i no ho posen en discussió, ja que ara es portan a aprovació aquests
convenis. Recorda també que encara hi ha sobre la taula una proposició sobre una
oficina d'informació sobre l'estalvi energètic, a ciutadans i professionals en general,
que en tot cas, tots plegats haurien de treure de sobre la taula i qüestionar si s'ha de
tirar o no endavant.
Sotmès l'assumpte a votació és aprovat per unanimitat dels 24 membres presents.
8.1.1. REGIDORIA-DELEGADA DE MEDI AMBIENT
8.1.1. DENUNCIAR FORMALMENT L'ACORD DE COL.LABORACIÓ ENTRE
AQUEST AJUNTAMENT I LA UPC SIGNAT EL 22-10-91 PER A
L'ACTIVITAT D'ESTUDI I ASSESSORAMENT DEL MEDI AMBIENT A
MANRESA
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:

"Atès que en data 22 d'octubre de 1991 es va signar un acord marc de col.laboració
entre aquest Ajuntament i la Universitat Politècnica de Catalunya, amb la finalitat de
dur a terme la tasca d'estudi i assessorament del medi ambient a la ciutat de Manresa.
Atès que el propi acord contractual preveia que la realització dels treballs fos duta a
terme pel Dr. Josep Maria Casas i Sabata, essent la seva col.laboració i treballs
personals l'objecte exclussiu del contracte, sense cap altra participació personal ni
material diferent.
Atès que l'execució del contracte, des del seu inici i fins a la data present, en la que la
vigència deriva de la pròrroga automàtica prevista en el pacte Cinquè, s'ha dut a terme
d'acord amb les previsions inicials, amb resultats satisfactoris i amb la dedicació del Sr.
Casas Sabata.
Atès que la prestació d'un servei específic per persona física determinada és un
objecte contractual especialment previst per la normativa vigent sobre contractació de
les corporacions locals mitjançant el tipus de contracte establert a l'art.261,apartat
quart de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, per la qual cosa es considera
convenient modificar el tipus contractual de l'acord de col.laboració esmentat.
Atès que la reconversió del tipus contractual a partir del dia 1-1-94 requereix la prèvia
denúncia del contracte amb la finalitat que els seus efectes finalitzin a 31-12-93, en la
mesura que l'acord de col.laboració es va establir amb una vigència inicial d'un any,
amb pròrrogues automàtiques per anys naturals que operaven sempre que no existís
denúncia prèvia de cap de les parts, amb una antelació de 30 dies.
Vist l'informe dels Serveis Jurídics.
Pere Oms i Pons, Tinent d'Alcalde, Regidor Delegat de Medi Ambient, proposo al Ple
de la Corporació l'adopció del següent acord:
Denunciar formalment l'acord de col.laboració vigent entre aquest Ajuntament i la
Universitat Politècnica de Catalunya, signat el dia 22 d'octubre de 1991, per a l'activitat
d'estudi i assessorament del medi ambient a Manresa, amb la finalitat que no es
produeixi la pròrroga automàtica prevista en el pacte Cinquè de l'esmentat acord, i
que, en conseqüència, la seva vigència finalitzi a tots els efectes en data 31 de
desembre de 1993, manifestant expressament que la col.laboració i el compliment de
l'acord han estat òptims en tot moment i que aquesta denúncia es formula únicament i
exclusiva per raons de modificació del tipus contractual."
El Sr. Oms i Pons diu que es tracta d'una rescissió de contracte amb l'UPC, no perquè
hi hagi algún problema, ans el contrari, però és un contracte que l'Ajuntament el pot
realizar d'una forma més efectiva i ràpida, contractant directament la persona, essent
una aportació personal de la seva experiència i del seu consell amb la política de medi
ambient a l'Ajuntament. Per això han pensat que podien elaborar un tipus de contracte
que permetés agilitzar-ho més continuant mantenint la persona.
El Sr. Mas i Font demana, en nom del seu grup, que el dictamen sigui retirat, i no
l'hagin de votar, perquè l'exposició del Sr. Oms en aquest moment, és certa però ha

despistat una altra realitat que és la que s'amaga darrera aquest dictamen. Per tant,
demanen que sigui retirat.
El Sr. Jordi Valls i Riera diu que en qualsevol tipus de dictamen o conveni que vincula
a l'Ajuntament, que és la institució política que representa tots els ciutadans de
Manresa, juntament amb l'UPC que és el centre d'ensenyament més important que hi
ha a la ciutat, s'ha de ser clar, malgrat de vegades la claredat molesti. Al final del
dictamen es parla de que es manifesta expressament que la col.laboració i el
compliment de l'acord han estat òptims en tot moment i que aquesta denúncia es
formula únicament i exclusiva per raons de modificació del tipus contractual. Costa
d'entendre que si hi ha hagut una col.laboració òptima i correcte es denunciï el
contracte. Per altra part, se'ls ha manifestat que el contracte es vol denunciar per tal de
fer un nou contracte, posteriorment, amb la persona que està actualment realitzant
aquesta feina, perquè sigui més "efectiu" i perquè "hi hagi una relació personal directa
amb aquesta persona". Creu que el conveni es va establir amb la UPC, i la UPC hi
adscribia una persona, i els problemes amb els quals es troben i, per això han de ser
clars, és que l'Ajuntament de Manresa en aquests moments té un contenciós amb la
UPC degut a una ampliació de les instal.lacions de la UPC que es van realitzar en el
seu moment, i que van generar un deute al municipi d'aproximadament 10 o 12 milions
de pessetes, i que l'Ajuntament creu que la UPC ha de liquidar aquesta quantitat i la
UPC creu que no ho ha de fer. I aquesta és la situació de contenciosos administratius i
reclamacions entre l'Ajuntament i la UPC. Per tant, primera constatació de tot això, és
que les relacions entre Ajuntament i UPC són dolentes, i se'ls va dir que les relacions
eren excel.lents, i més enllà de l'existència d'aquest plet, ja que no s'ha pogut
solucionar pels camins habituals de les dues parts, constata això. Paral.lelament
l'Ajuntament té un conveni signat amb la UPC d'assessorament ambiental, al qual
adscriu una persona, que realitza la seva feina de forma correcta. Aquest conveni té un
valor d'un milió i mig o dos milions de pessetes anuals, i la posició del regidor
d'Hisenda, és fer una compensació de deutes, de forma que si la UPC deu 10 milions
de pessetes, l'Ajuntament no paga els 2 milions de pessetes a l'UPC, de manera que
la UPC passa a deure ara 8 milions de pessetes. I amb tot això, la persona adscrita per
part de la UPC no cobra, perquè sembla ser que l'Ajuntament no paga. I davant
d'aquest situació es proposa aprovar una filigrana legal, en la qual es denuncia el
contracte amb la UPC i es fa el contracte directament amb aquesta persona, que creu,
d'altra banda, que té tot el dret del món de cobrar, però que no és la forma de
solucionar el problema, i que més aviat s'han de solucionar les relacions entre la UPC i
l'Ajuntament de Manresa, concretament en aquest tema dels 10 milions de pessetes.
La posició del GMS, és que votarà perquè quedi sobre la taula, ja que en primer lloc
s'ha de fer un esforç de negociació per part de l'Ajuntament i correspost per part de la
UPC, i si no es deixa sobre la taula el GMS votarà en contra perquè el conveni es va
fer amb la UPC, i no amb la persona adscrita. I al marge de tot, insisteix en què quedi
molt clar el respecte del GMS per la persona que està realitzant això, però que la
forma que ha adoptat l'equip de govern per solucionar el seu problema particular, no
és la correcta, perquè va més enllà i és un problema entre institucions.
El Sr. Oms i Pons diu que respecten les opinions del GMS però ha de dir que l'equip
de govern manté el dictamen, i no el deixa sobre la taula, doncs volen que l'àrea de
medi ambient continuï potenciada al màxim. Pensen que és un dictamen que resol
molts problemes i, es posicionen en contra de deixar-lo sobre la taula.

El Sr. Mas i Font diu que un cop vista aquesta posició, manifesta obertament la
preocupació de l'ENM en el que suposarà que tiri endavant aquest dictamen. Pensen
que pel fet que hi hagi un deute administratiu entre una entitat i una altra, i s'apliqui el
fet de la compensació, pot anar en detriment de la qualitat del servei, i també pensen
que aquesta denuncia de conveni i contractació directa d'aquesta persona és un petit
nyap, doncs veient els informes que s'adjuntaven a l'expedient, es recomanava que es
denunciés l'altra conveni que hi ha amb la UPC que és el de la xarxa de vigilància
ambiental. Veu que s'està entrant en detriment del que és la qualitat ambiental de la
ciutat. No es parla ja únicament de denunciar un conveni, del qual també queda
sorprés quan diu que ha funcionat la mar de bé i perfectament, però que es denuncia. I
es fa per un criteri únicament econòmic, d'una imposició tècnica sobre un efecte de
compensació que s'aplica arbitràriament, i que no es té la resolució suficient com per
arribar a un acord que no sigui aquest. Entenen que hi ha altres mitjans, vies i altres
solucions polítiques per arribar a tenir aquest servei ben lligat. Veu el perill que aquest
servei no continuï, ja que s'hauran d'utilitzar instrumental i laboratoris i ja es veurà com
es lliguen aquests convenis directes amb l'administració municipal que no disposa de
laboratoris ni biblioteca suficient per consultar els temes que siguin d'interès per
l'assessoria de medi ambient. Enten que si el regidor de medi ambient vol que es
continuï amb aquest servei, hauria de retirar aquest dictamen precisament perqué
continuï el servei.
El Sr. Valls i Riera intervé reiterant novament que votaran en contra del dictamen i
manifesta que avui l'equip de govern soluciona un problema de l'àrea de política
ambiental, però creu que agreugen un problema de relacions amb la UPC.
El Sr. Alcalde traquil.litza al Sr. Valls dient que pot estar ben segur que no s'agreuja
cap relació, i que precisament ha parlat amb el Sr. Rector de la UPC i entén
perfectament la situació. Les relacions institucionals i personals estan per sobre
d'aquestes coses.
Se sotmet a votació la petició de deixar sobre la taula el dictamen i és rebutjada la
petició per 12 vots negatius (CiU) i 11 d'afirmatius (8 GMS i 3 ENM).
A continuació se sotmet a votació el dictamen, que és aprovat per 12 vots afirmatius
(CiU) i 11 de negatius (8 GMS i 3 ENM) i, per tant, es declara acordat:
Denunciar formalment l'acord de col.laboració vigent entre aquest Ajuntament i la
Universitat Politècnica de Catalunya, signat el dia 22 d'octubre de 1991, per a l'activitat
d'estudi i assessorament del medi ambient a Manresa, amb la finalitat que no es
produeixi la pròrroga automàtica prevista en el pacte Cinquè de l'esmentat acord, i
que, en conseqüència, la seva vigència finalitzi a tots els efectes en data 31 de
desembre de 1993, manifestant expressament que la col.laboració i el compliment de
l'acord han estat òptims en tot moment i que aquesta denúncia es formula únicament i
exclusiva per raons de modificació del tipus contractual.
8.2.1. REGIDORIA-DELEGADA DE SANITAT
El Sr. Alcalde disposa la lectura i debat conjunt dels dictamens 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3 i
8.2.4 de l'ordre del dia.

8.2.1. ATORGAR LA CONCESSIO DE DRET FUNERARI SOBRE DIVERSOS
NÍNXOLS DEL CEMENTIRI MUNICIPAL PER UN TERMINI DE 5 ANYS
PRORROGABLES.
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Vistes les sol.licituds de concessió de dret funerari per un període de cinc anys
prorrogables, sobre nínxols del Cementiri Municipal.
De conformitat amb l'article 12 del Reglament del Cementiri Municipal i de Policia
Mortuòria que estableix que es podran atorgar concessions de dret funerari sobre
nínxols, limitades en el temps i reduïdes a un període de cinc anys, prorrogables per
períodes de cinc anys, mitjançant el pagament del canon que s'estableixi en
l'Ordenança Fiscal corresponent: i amb l'article 65 que preveu la petició simultania de
la concessió de dret funerari: amb la d'inhumació.
La Regidora Delegada de Benestar Social i Sanitat, actuant per delegació de l'Alcalde
conferida el dia 14 de setembre de 1993, proposa al Ple de la Corporació, l'adopció del
següent
ACORD
Atorgar la concessió de dret funerari sobre els nínxols i a favor dels sol.licitants que
consten a la relació annexa a aquest dictamen per un termini de cinc anys
prorrogables, amb aplicació del preu públic per utilització temporal de nínxols, a
comptar, segons el cas. o des del dia següent al de finalització dels respectius
"lloguers", o bé des del dia d'inhumació."
8.2.2. ATORGAR 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 nínxols del Cementiri
Municipal, per un període de 50 anys prorrogables.
De conformitat amb l'article 9.2. del Reglament de Cementiri Municipal i de Policia
Mortuòria que estableix que la concessió del dret funerari sobre parcel.les, nínxols i
altres sepultures implica l'autorització del seu ús, durant 50 anys, per al dipòsit de
cadàvers o restes d'aquests i s'adquireix mitjançant el pagament dels drets que en
cada cas fixi l'Ordenança Fiscal i amb subjecció als deures i les obligacions que
s'estableixen en l'esmentat Reglament.
La Regidora Delegada de Benestar Social i Sanitat, actuant per delegació de l'Alcalde
conferida el dia 14 de setembre de 1993, proposa al Ple de la Corporació, l'adopció del
següent
ACORD

Atorgar la concessió de dret funerari sobre nínxols i a favor dels sol.licitants que
consten a la relació annexa a aquest dictamen per un termini de 50 anys prorrogables,
a comptar des de la data d'inici de la concessió que consta a la relació esmentada,
amb aplicació del preu públic per la utilització privativa de terrenys i sepultures del
Cementiri Municipal."
8.2.3. ACCEPTACIÓ DE RENÚNCIA FORMULADA PELS SRS. ESTEBAN TORÀ
MUNTANER I ANTÒNIA ARIBAU GUITART SOBRE UN NINXOL DE LA
SECCIO VERGE DE L'ALBA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Vista la instància presentada pel Sr. Esteban Torà Muntaner, DNI 39272685, en nom
propi i en representació de la seva esposa, Sra. Antonia Aribau Guitart, DNI 39284612,
renunciant a la concessió de dret funerari, per un termini de 50 anys, sobre el nínxol
núm. 971, secció "Verge de l'Alba", del Cementiri Municipal.
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.
La Regidora-Delegada de Benestari Social i Sanitat, actuant per delegació de l'Alcalde
conferida el dia 14 de setembre de 1993, proposa al Ple de la Corporació, l'adopció del
següent
ACORD
Acceptar la petició formulada pel Sr. Esteban Tora Muntaner, DNI 39272685, i Sra.
Antonia Aribau Guitart, DNI 39284612, consistent en la renuncia a la concessió de dret
funerari, per un termini de 50 anys, sobre el nínxol núm. 971, secció "Verge de l'Alba",
(fila 4), del Cementiri Municipal; amb efectes des del dia següent a la data d'adopció
d'aquest acord, i liquidar a favor dels interessats les quantitats que resultin d'aplicar
l'article 33 del Reglament del Cementiri Municipal."
8.2.4. ACCERPTACIO DE RENUNCIA SOBRE CONCESSIONS TEMPORALS DE
SEPULTURES DEL CEMENTIRI MUNICIPAL, FORMULADA PELS
RESPECTIUS TITULARS
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, amb motiu d'haver sol.licitat el trasllat de les restes
contingudes capa una altra sepultura.
De conformitat amb l'article 33 del Reglament del Cementiri Municipal i de Policia
Mortuòria que estableix que les sepultures o terrenys que no continguin restes podran
ser retrocedits a l'Ajuntament pels seus titulars i que, cas d'acceptar-se la retrocessió,

s'abonarà al titular la quantitat que per a cada any fixi la corresponent Ordenança
Fiscal.
La Regidora-Delegada de Benestar Social i Sanitat, acutant per delegació de l'Alcalde
conferrida el dia 14 de setembre de 1993, proposa al Ple de la Corporació, l'adopció
del següent
ACORD
Acceptar la renuncia a les concessions temporals de les sepultures que consten a la
relació annexa a aquest dictamen, formulada pels respectius titulars, amb efectes des
del dia següent a la data de presentació de la sol.licitud de trasllat de restes i liquidar a
favor dels interessats les quantitats que resultin d'aplicar l'article 33 del Reglament del
Cementiri Municipal."
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3 i 8.2.4. de l'ordre del dia,
són aprovats per unanimitat dels presents.
9.-

PROPOSICIONS

9.1.

PROPOSICIÓ DEL GMS SOL.LICITANT LA REALITZACIO DE CONTACTES
ENTRE ELS AGENTS ECONÒMICS I SOCIALS D LA CIUTAT, PER A LA
CONSTITUCIÓ DEFINITIVA DEL CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL

El Secretari llegeix la proposta que, transcrita, diu el següent:
"Davant l'actual situació de recessió econòmica europea i mundial que també afecta a
la nostra ciutat, i amb la voluntat d'anar per davant dels problemes, cercant solucions i
preparant-se pels temps millors, creiem que l'Ajuntament de Manresa ha d'elaborar
una estratègia en tots els camps que possibiliti una recuperació econòmica i faciliti una
creixent activitat econòmica una vegada finalitzi la recessió.
L'estudi EXCEL de cooperació entre empreses i Sistemes productius locals fa una
clara referència als elements negatius de l'activitat econòmica del Districte Industrial de
Manresa, entre ells destaca; el baix nivell del personal tècnic, els pocs recursos
destinats a la formació permanent i a les dificultats d'accés a la informació disponible
que requereixi coneixements i la utilització de serveis especialitzats.
Entre d'altres iniciatives que l'Ajuntament de Manresa pot i ha de desenvolupar per tal
de que les deficiències abans esmentades es converteixin en potencialitats hi ha la
creació del CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL.
El CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL que és un òrgan de trobada entre els
representants dels treballadors, de les empreses i l'administració, tindria com objecte
l'elaboració d'una estratègia conjunta per tal de millorar el nivell del personal empleat
en el districte industrial de Manresa a l'ensems que pot ésser un òrgan consultiu que
elabori propostes consensuades d'estratègia industrial.
El Grup Municipal Socialista proposa:

A.- Que l'Ajuntament de Manresa realitzi urgentment els contactes necessaris entre els
agents econòmics de la ciutat amb l'objectiu final de constituir definitivament el Consell
Econòmic i Social.
B.- Requereixi al Consell Comarcal del Bages la immediata constitució del Consell
Econòmic i Social en el supòsit que els agents econòmics de la ciutat considerin mes
oportú que l'ambit d'actuació del Consell Econòmic Social sigui comarcal i no local."
El Sr. Valls i Riera diu que a la proposta ja es manifesta que en l'actual situació de
recessió econòmica, seria del tot oportú intentar cercar ponts de diàleg amb diferents
agents econòmics i socials per intentar establir en primer lloc punts de trobada entre
patronal, sindicats i administració i una estratègia econòmica i industrial pel que és
Manresa i òbviament per la seva comarca. Entenen que el Consell Econòmic i Social
és un òrgan per promoure la col.laboració entre empresa i sindicats amb l'administració i bàsicament amb tres objectius, en primer lloc la millora de la formació de la
mà d'obra, elaborar propostes d'estratègia industrial i un punt de trobada entre
administració, sindicats i patronal. Creuen que Manresa i la comarca, i assumint
Manresa el paper de capital que li pertoca, ha d'elaborar una estratègia que possibiliti
una recuperació econòmica una vegada finalitzi la recessió. El programa EXEL que va
realitzar el Ministeri d'Indústria determina clarament els factors positius de la indústria
de Manresa i les seves deficiències. En els factors positius diu que hi ha la innovació
del producte, la importància de l'autofinanciació, el bon nivell d'equipaments i el nivell
raonable del personal universitari. En les deficiències es parla del baix nivell de
personal tècnic, els pocs recursos destinats a la formació permanent i el
desconeixement de centres de recerca i desenvolupament i manca de relació amb els
existents. Creuen que l'administració local en el camp de promoció i desenvolupament
ha d'establir tres grans objectius, en primer lloc seria promoure la col.laboració entre
empreses i sindicats, mitjançant polítiques que millorin la força del treball i un dels
elements i actuacions que proposen seria la creació del consell econòmic. Juntament
amb això hi hauria la creació d'un ens amb participació d'empresaris i sindicats, per tal
d'aconseguir un centre de formació permanent, aprofitant els recursos que tenen
sindicats i patronal, per a la realització de programes europeus conjuntament. Així
també seria important la potenciació de centres d'intercanvi d'informació i recolzament
en la cooperació entre empreses, i pensen que el consell tecnològic del Bages ha de
realitzar aquesta funció. Hi ha un seguit d'elements a incorporar a la col.laboració entre
empreses i sindicats, com és l'elaboració de diagnosi general sobre la problemàtica
sòcio-econòmica, la creació d'una estructura d'observació i anàlisi del mercat de
treball i racionalitzar l'oferta formativa actualment a Manresa i comarca, ja que la
mateixa, sovint per centres privats, està absolutament descoordinada. Creuen que en
el que és el desenvolupament local és on la cooperació i la concertació entre diferents
parts i agents econòmics, sindicats, patronal i administracions públiques és on s'ha
d'aconseguir un nivell de coordinació més elevat, per assolir els objectius que se
cerquen, i que és la recuperació econòmica en un futur immediat. Per altra part, i ja es
va plantejar en l'avanç de planejament de Manresa, és necessari negociar uns
objectius prioritaris d'inversió pública, en primer lloc, aconseguir inversions en
equipaments col.lectius, coordinant en la mesura que sigui possible la inversió pública
en diferents llocs, i juntament amb això la cooperació entre localitats per tal d'evitar la
competència en l'oferta de sòl industrial que, sovint resulta excessiva, i mal equipada.
Aques és un debat que ja es va obrir en el seu moment, en l'avanç de planejament i
que insistiran en aquesta qüestió perquè creuen que és la cabdal per intentar en un

futur portar empreses a Manresa, i comarca, evitant en el possible, una competència
exacerbada que es produeix entre municipis, que tots posen les seves taques.
Juntament amb això, és bo que es potenciï la consciència ambiental dins el món
industrial tant pel fet de la necessària adequació dels seus processos productius en la
normativa comunitària com pel potencial mercat existent, tant a Europa que està xifrat
en quaranta mil milions d'ecus, com a l'estat espanyol. En aquests moments seria bo i
desitjable que es realitzés una acció conjunta per part dels centres d'ensenyament
universitari dels agents econòmics, d'entitats de l'Ajuntament, del mateix consell
comarcal, per tal de veure la possibilitat que la UPC disposés d'una enginyeria de medi
ambient. Finalment diu que el fet de presentar aquesta proposta determina la creació
del Consell Econòmic i Social i és perquè seria el primer punt de partida, i el programa
de desenvolupament econòmic que creuen que l'Ajuntament té l'obligació de començar
a plantejar és un programa ambiciós, que necessita un acord en primer lloc, i aquest
acord és un acord i un consens entre agents econòmics de Manresa, de la comarca,
del mateix ajuntament i de les administracions que afecten o que estan vinculades a la
comarca com el Consell Comarcal. I aquesta coordinació, consens i acord global
s'iniciarà en la constitució del Consell Econòmic i Social. I per la forçosa assumpció del
paper de capital de comarca per part de Manresa. En tot cas, esperen que aquesta
proposta, que seria el primer punt per a l'elaboració d'una estratègia de promoció
econòmica i desenvolupament local de Manresa i comarca, sigui votada favorablement
per tots els grups.
El Sr. Oms i Pons diu que això pot ser llarg, perquè el Sr. Valls proposa i a més
proposa tot un programa d'acció, i dir que tota l'estratègia seria un punt de partida del
consell tecnològic, està bé des del punt de vista d'oposició, però el GMS sap que ja
s'estan fent esforços considerables per tal d'endegar. La oposició sap que s'ha creat el
consell tecnològic, on hi ha totes les parts afectades, les entitats, juntament amb
empresaris, i és evident que és el sector que en aquests moments s'ha de motivar més
fortament, per tal de crear llocs de treball. Es importantíssim que es creïn llocs de
treball, i per tant, l'objectiu primer a aconseguir tant per part dels sindicats i empresaris
com per part de l'administració. S'ha de dinamitzar el nostre sector. En el consell
tecnològic, pretenen realitzar la dinamització econòmica, que ho és també tecnològica.
L'equip de govern, tocant de peus a terra, s'ha incorporat en programes europeus, i en
aquests moments hi ha unes tramitacions en marxa, que tenen presentades propostes
en diferents programes, que estan procurant connectar a través de RETEX per obtenir
subvencions, i que estan intentant entrar en el FEDER. Referent al programa EXEL fa
uns quinze dies van tenir una entrevista amb l'equip redactor de l'enquesta, perquè el
treball no s'ha acabat, sino que s'ha presentat. I en aquest moment demanarien a
l'oposició que ajudessin en el fet que vingués a presentar-lo el Ministre d'Indústria, com
ha fet a Euskadi, perquè creuen que és molt important, i es provi de parlar tots plegats
de les conclusions d'aquest programa. Aquest programa presenta un seguit de
diagnosis, i uns dies enrera es va fer una valoració juntament amb els industrials
enquestats per veure si estaven d'acord amb els resultats que havia donat l'enquesta,
per tant, la diagnosi no és tancada, i d'aquesta diagnosi en sortiran les ajudes
possibles que es poden planificar a nivell d'estat espanyol. A través d'aquí poden tenir
tota una línia d'ajudes que a l'equip de govern li agradaria que es pogués accedir a un
nivell 2B tot el Bages. Ara li podria enumerar multitud de coses, però li sembla que no
és el motiu del debat, sino que és veure si l'equip de govern creu oportú fer el consell
tecnològic, i al respecte diu que en aquest moment, el posicionament de l'equip de
govern és que creuen que ha de ser un tema d'àmbit comarcal, però que consideren

que fins que no estigui constituït el de Catalunya, creuen que és absurd anar fent, i per
això no votaran favorablement la proposició. El Consell Econòmic i Social Català, que
és del que ha de sortir tota la filosofia, això es podrà passar a les comarques, però
mentre aquest no es realitzi són partidaris de no engegar el tema.
El Sr. Esclusa i Espinal diu que, des de l'ENM creuen que la creació d'aquest òrgan a
nivell de ciutat, no faria nosa, sino al contrari, pensen que és necessari i urgent la seva
creació precisament per començar a treballar en aquest tema, i més ara en que tot el
país està atravessant un mal moment. Creuen que és el moment en què tothom s'ha
de posar a treballar en aquest sentit i posar els màxims esforços i creuen que aquesta
proposta no queda tancada només a nivell de Manresa sino que queda oberta a portar
aquests temes al Consell Comarcal del Bages. Per tant, el seu posicionament serà
votar favorablement.
El Sr. Valls i Riera diu que es pot afirmar, sense que hagi de significar mala educació,
ni que sigui considerat sentència condemnatòria, que durant els 6 anys de govern de
CiU, en temes de desenvolupament econòmic local s'ha fet poca cosa, creu que aquí
no s'ha aconseguit cap tipus de programa europeu, llevat el NOW quan ajuntaments
petits han aconseguit aportacions de la CEE important. Aquí no s'ha entrat el RETEX,
no s'ha entrat l'EUROFORM, ni el NOW, ni l'HORIZON, etc, i ara comença a haver-hi
cert coneixement de què són aquests programes, però durant sis anys ningú sabia què
passava amb aquests programes. Certament que es va demanar un programa FEDER
per les línies d'alta tensió, però una vegada sol.licitat i denegat aquest, com s'han
denegat moltes sol.licituds FEDER amb altres ajuntaments, no s'ha endegat una àrea
de promoció econòmica i desenvolupament local important dins l'ajuntament, i no s'ha
tingut una estratègia clara en temes de promoció econòmica. Pensa que el Consell
Tecnològic pot ser una bona eina, i que quan va néixer, va ser per una funció, que era
la d'intentar relacionar els empresaris amb les noves tecnologies, i a partir d'aquí
intentar fer cursos de formació per noves tecnologies. Avui el Sr. Oms ha dit que
actualment l'intent de l'equip de govern és que el consell tecnològic sigui l'àrea de
desenvolupament local, sigui l'àrea de promoció econòmica, que vagi molt més enllà i
que faci promoció. Es podria estar a favor o en contra d'aquesta idea, però el seu grup
pensa que el Consell Tecnològic del Bages en aquest moment s'ha de deixar que
treballi i vagi fent, perquè segurament d'aquí a res es veurà com pot anar. Ara bé, més
enllà del Consell Tecnològic del Bages que està format única i exclusivament per
empreses, no per sindicats, i en el moment que el Consell comenci a tocar assumptes
vinculats a la formació, és bo que hi hagin els sindicats, perquè el que són els grans
recursos de formació continuada els tindran la patronal i els sindicats, i creuen que una
certa relació entre patronal i sindicats, pot afavorir que l'Ajuntament de Manresa tingui
recursos importants en els temes de formació. Continua dient, que apart, es va produir
aproximadament fa tres o quatre anys, un cert moviment per part de grups polítics, en
aquest cas el GMS hi era, i es van presentr propostes d'elaboració d'un programa de
promoció econòmica i desenvolupament local a Manresa, ja que en aquells moments
ja hi havia certa constatació que era una assignatura pendent. En aquell moment es va
quedar en no fer res, i intentar que es fes una diagnosi profunda i clara d'on s'està i on
es vol anar. Aquesta diagnosi que es va fer en el seu moment i que es va anomenar
Bages 2000 i que li fa la impressió que de tant en tant es mira perquè hi ha aportacions
importants. Però d'aleshores ençà no s'ha fet res mes, i possiblement ara s'està
desenpolvant perquè dins el PCAL hi haurà elements útils per al pla d'actuació

comarcal. En aquell moment hi va haver una situació en què l'Ajuntament de Manresa
diu que això ho faci el Consell Comarcal del Bages, i els consta que el tema del
Consell Econòmic i Social en el Consell Comarcal està absolutament paralitzat, i els
preocupa que moltes qüestions i iniciatives que s'haurien d'haver realitzat fa temps,
estiguin provocant que l'Ajuntament no assumeixi el seu paper com a comarca en la
seva activitat municipal. Veuen que l'Ajuntament de Manresa no assumeix el seu paper
com a comarca en la seva activitat municipal, i en la seva activitat dins el Consell
Comarcal no assumeix el seu paper com a capital, amb la qual cosa molts projectes
importants per Manresa, com a capital de comarca i per la comarca sovint es queden
encallats al carrer de Sant Miquel. Existeix en aquests moments una bipolaritat
important entre el Consell Comarcal i l'Ajuntament de Manresa que, sovint moltes
coses ni les assumeix un ni l'altre. El GMS creu que seria bo que es forcés la màquina
d'aquest Ajuntament i l'equip de govern apostés clarament per la creació del Consell
Econòmic i Social, i si l'Ajuntament creu certament que el seu àmbit no ha de ser
estrictament local, que forcés la seva aprovació definitiva per part del Consell
Comarcal. Vol dir també, que més enllà de la creació del Consell Econòmic de
Catalunya hi ha moltes comarques i molts municipis que fa temps que els està
funcionant, és a dir la creació del Consell Econòmic Català no impedeix que es pugui
prendre avui un acord, que a ell li hauria agradat que fos per unanimitat, per intentar
fer una aposta pel futur.
El Sr. Oms i Pons diu que només voldria recordar al Sr. Valls que l'assentament de
Manresa va ser el primer ajuntament espanyol que es va presentar en un programa
FEDER, i que en aquest moment l'única cosa que pot demara-li és una certa confiança
en el que s'ha endegat en aquest moment, i que creuen que aquestes justes
aspiracions que demostra el Sr. Valls, en la tasca que ha iniciat l'equip de govern
creuen que ho poden aconseguir, malgrat ser diferents criteris els que porten a uns i
altres, però creu que al final es trobaran procurant entre tots plegats tirant endavant
Manresa i el Bages.
Sotmesa la proposició presentada pel GMS és rebutjada per 12 vots negatius (CiU) i
11 vots afirmatius (8 GMS i 3 ENM).
9.2.

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE L'ENM, SOL.LICITANT UN ESTUDI
QUE POSSIBILITI LA CONNEXIO DE LA XARXA DE TRANSPORT PUBLIC
URBA AMB L'ESTACIO DE RENFE

El Secretari llegeix la proposició que, transcrita, diu el següent:
"Atès que no existeix una connexió de transport públic urbà, d'autobús, amb l'estació
de RENFE. I atès que aquesta s'ha manifestat, en reiterades ocasions, com una
mancança del servei.
Proposem:
Efectuar un estudi que contempli l'ampliació o creació d'un circuït de transport públic
urbà, que possibiliti la connexió de l'estació de RENFE amb la xarxa de transport urbà,
així com la viabilitat del mateix, i alhora, la possibilitat d'enllaçar aquest amb l'estació
d'autobusos.".

El Sr. Mas i Font manifesta que el seu grup, concient de la dificultat tant tècnica com
econòmica de fer aquesta connexió, no han anat directament a proposar que es realitzi
aquesta connexió sino a proposar un estudi que la contempli, des del punt de vista de
la possibilitat que es connexioni i de la voluntat que sigui factible, implicant a la pròpia
concessionària i a d'altres empreses que ja tenen parada en l'actual estació
d'autobusos.
El Sr. Vilarasau i Serracanta diu que, en principi, es pot acceptar aquesta proposició,
però amb la particularitat que en lloc de ser el transport públic, serà un transport públic
que no serà urba. S'ha de tenir en compte que l'empresa Castellà és la concessionària
de la línia Calaf-Manresa-Fonollosa i a més a més té les filloles de la Renfe i St. Joan.
L'equip de govern ara ja està treballant en aquest tema i en la reunió mantinguda amb
el Sr. Josep Cano, que és el cap de servei de línies de rodalies, en un informe que
presentarà d'aquí a uns dies, se sabran les línies que puja i baixa més gent,
començant per exemple amb els estudiants a determinades hores punta, i això es
presentarà a l'empresa Castellà, per tal que prengui mesures de veure quin servei pot
fer. Actualment l'empresa Castellà fa quatre serveis al dia a l'estació de Renfe, que són
les 7:25, les 10:55, les 16:30 i les 19:00, i la veritat és que no hi puja ningú, malgrat
potser sigui perquè no estigui ben senyalitzat el bus que porten allà. Però el tema està,
en què amb l'informe que presentarà el cap de línies de Renfe i en la reunió prèvia
amb Castellà, s'intentarà, principalment en les hores punta de més afluència de trànsit,
buscar un servei que pugui fer des de la Renfe, la ruta normal que fa ara de Valldaura,
Pça. Infants i estació d'autobusos, i que podria ser que en aquestes hores punta
determinades escolars, que en lloc de pujar per la pça Valldaura pugés pel carrer del
Bruc i fés el recorregut al revés, és a dir, que passés pel Lacetània i la Universitat
Politècnica i anés a l'estació d'autobusos. De totes maneres aquest és un tema que
ara està sobre la taula, i consideren que en transport públic urbà no es té una línia
adient que pugui passar per aquell sector, però sí que l'empresa concessionària que
en aquests moments és Castellà, mirarà que pugui fer els màxims serveis possible i li
siguin rendibles.
El Sr. Balet i Oller diu que si ha de ser un servei on hi ha d'haver pèrdues més val que
no, però si de l'estudi es deriva que es pot fer, ho troba perfecte, sigui qui sigui qui faci
l'estudi. Per ell, endavant amb l'estudi.
El Sr. Valls i Riera diu que consideren que és una proposta raonable i la votaran
favorablement.
Sotmesa a votació la proposició presentada pel grup de l'ENM, és aprovada per
unanimitat dels 24 membres presents i, per tant, es declara acordat:
Efectuar un estudi que contempli l'ampliació o creació d'un circuït de transport públic
urbà, que possibiliti la connexió de l'estació de RENFE amb la xarxa de transport urbà,
així com la viabilitat del mateix, i alhora, la possibilitat d'enllaçar aquest amb l'estació
d'autobusos.
10.-

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

Sotmesa a votació l'especial i prèvia declaració d'urgència de l'únic assumpte
sobrevingut presentat, s'aprova per unanimitat dels 24 membres presents, de
conformitat amb allò que disposa l'art. 51 del RDL 781/1986 i l'art. 51.1.e) del ROM.
10.1

SUSPENSIÓ DE L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES DE PARCEL.LACIÓ DE
TERRENYS, D'EDIFICACIÓ I D'ENDERROCAMENT COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA REVISIÓ DEL PLA GENERAL DE MANRESA EN
DIFERENTS ÀMBITS.

S'entra en el coneixement de l'assumpte, i el Secretari llegeix el dictamen que,
transcrit, diu el següent:
"Vista la proposta elaborada per l'equip de revisió del Pla general de Manresa referent
a la conveniència de procedir a l'acord de suspensió de llicències amb caràcter previ o
facultatiu per tal de no hipotecar els resultats de la revisió del Pla general actualment
en fase d'exposició pública dels treballs constitutius dels criteris i solucions generals de
planejament.
Atès que l'article 40 .1 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s'aprovà la
refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística disposa:
"Els òrgans competents per a l'aprovació inicial dels instruments de planejament general,
especial, parcial o dels estudis de detall poden acordar, amb la finalitat d'estudiar-ne la
formació o bé la reforma, la suspensió de l'atorgament de llicències de parcel.lació de terrenys, d'edificació i d'enderrocament, en àmbits determinats".

Atès que el mateix article 40 .2 i .3 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel
qual s'aprovà la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística
prevuen el termini de durada d'aquesta suspensió, i els requisits de la seva publicació.
Vist l'informe emès pels serveis jurídics municipals proposant l'adopció de l'acord de
suspensió de llicències.
El regidor delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer dels membres que composen la Comissió Municipal Informativa d'Urbanisme, ha de proposar que el Ple
Municipal adopti els següents

ACORDS

1r.- Suspendre l'atorgament de llicències de parcel.lació de terrenys, d'edificació i d'enderrocament, per un termini màxim d'un any comptat a partir de la
publicació del pertinent anunci en el Butlletí Oficial de la Província, per tal d'estudiar
la revisió del vigent Pla general de Manresa, en els termes regulats a l'article 40 .1
del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, en els àmbits que es grafien en els
plànols de suspensió de llicències que s'adjunten al present Dictamen i que són els
següents:
Àmbits núms. 1i 2.

Nucli antic que comprèn els espais que segueixen, definits per les vies públiques
que els delimiten.

Àmbit núm. 3.
Àmbit núm. 4.
Àmbit núm. 5.
Àmbit núm. 6.
Àmbit núm. 7.
Àmbit núm. 8.

Àmbit núm. 9.
Àmbit núm. 10.
Àmbit núm. 11.

1. Urgell, Magraner, Camp d'Urgell i plaça Valldaura
2. Magraner, Urgell, Mel i Camp d'Urgell
3. Mel, Urgell, Cirera, Camp d'Urgell
4. Magraner, Camp d'Urgell, Mel i Barreres
5. Barreres, passatge Barreres i Muralla de Sant Francesc
6. Mel, Camp d'Urgell, plaça Gispert i Barreres
7. Cirera, Urgell, Born, Vilanova i plaça Gispert
8. Vilanova, Alfons XII i Talamanca
9. Talamanca, Ódena, Arbonés i Santa Maria
10. Arbonés, Piques, plaça Reforma i Alfons XII
11 Baixada Bastardes, Fontanet, plaça Creus i Piques
12. Baixada Bastardes, baixada dels jueus i Fontanet
13. Baixada dels Jueus, Bastardes, Vallfonollosa i plaça Creus
14. Sant Miquel, plaça Major, baixada dels Jueus, Bastardes i Sant Pere
15. Baixada dels Jueus, del Bisbe, Vallfonollosa i Bastardes
16. Galceran Andreu, Codinella, parc de la Seu i baixada de la Seu
17. Lladó, Alt de Puigterrà, Flors de Maig, i Xiprés
18. Llussà, Dama, Joc de la Pilota, Carme i Alt de Puigterrà
19. Llussà, Sant Andreu, Joc de la Pilota i Dama.
Àrea definida pel carrer Arbonés, Alfons XII, plaça de la Reforma, Passeig del
Riu, Apotecari, Muralla de Sant Francesc i equipament educatiu.
Àrea definida pels carrers Cos, Dos de Maig, Ausias March i Fonollar.
Àrea definida pels carrers Caputxins, Sant Llorenç de Brindisi i Sant Benet.
Àrea definida pels carrers Sant Cristòfol, Arquitecte Montagut, Gaudí i Trieta.
Àrea definida pels carrers Arquitecte Montagut, Pont de Vilomara i solars i àrea
definida pels carrers Pont de Vilomara, Gaudí i solars.
Àrea definida per la Via de Sant Ignasi, plaça Sant Ignasi i carrer Motserrat, àrea
definida pel carrer Sant Antoni, solars, camí de la Cova i carrer Montserrat, àrea
definida pels carrers Apotecari, Sant Bartomeu i Escodines i àrea definida per
plaça Major, finques carrer de Santa Llúcia i Baixada del Pòpul.
Àrea definida pels carrers Viladordis, Arquitecte Montagut, Sardana, l'Era de
l'Huguet, Saleses i solars.
Àrea definida pels carrers Llevant, carrer sense nom, Viladordis, Montcau i solars
Àrea definida pels carrers Carrasco i Formiguera, Soler i March, equipaments
administratius, passeig Pere III i solars.
Àrea definida pel carrer Francesc Moragas, el Pont del Congost, la llera del riu
Cardoner i el carrer de la Font dels Panyos.

Àmbit núm. 12.

2n.- Publicar l'anterior acord en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels seus
diaris de major circulació i en la premsa local, en compliment del que disposa l'article
40 .2 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol".
El Sr. De Puig i Viladrich diu que la finalitat d'aquest dictamen és només la de no
comprometre i no hipotecar tot el que es refereix al planejament que es troba
actualment en curs amb motiu de la revisió del Pla General de Manresa. Les zones
són un paquet gros com seria la suspensió de llicències en un seguit d'illes del casc
antic, i del barri de les Escodines, que realment entrarien dins el concepte general
d'espais a rehabilitar, i sobre tot hi hauria la creació d'espais lliures per fer una ciutat
millor urbanísticament. La resta són espais de la ciutat que s'han de reestudiar i que
en el procés d'aquí a l'aprovació inicial, s'haurien de fer alguns plantejaments
diferents als ara existents. En aquest cas demanaria el vot favorable de tots els
grups.
Sotmès l'assumpte a votació, és aprovat per unanimitat dels 24 membres presents i,
per tant, amb el quòrum que determinen els articles 47.3.i) de la Llei 7/1985, i art.
112.3.k) de la Llei 8/1987.
11.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL.LACIONS
11.1. Pregunta núm. 1 del Grup Municipal de l'ENM
El Secretari llegeix la pregunta que, transcrita, diu el següent:

"En les proximitats del barri de Viladordis, tocant al límit del terme municipal, hi havia
una extensió de pollancres que han estat talats.
Quin coneixement en té l'equip de govern d'aquesta tala ?
Quins permisos o llicències s'han donat per la mateixa ?"
El Sr. Oms i Pons diu que la informació que es té a l'Ajuntament és que es va
demanar permís a la Direcció General del Medi Natural i que va ser concedit.
Suposen que parlen del mateix indret, que és el camí que va cap als tres salts i
aprop del límit municipal. Si és aquest indret al que es refereixen, diu que el permís
va ser concedit el 30 de març i està tot en regla.
11.2. Pregunta núm. 2 del Grup Municipal de l'ENM
El Secretari llegeix la pregunta que, transcrita, diu el següent:
"Atès que en el període hivernal, del que n'estem propers, els anticiclons
atmosfèrics, associats a masses d'aire fred, provoquen que la capa d'inversió
tèrmica es situï prop del terra, fet que dificulta la dispersió dels contaminants. I atès
que els contaminants produïts per l'empresa LIPMES s'han manifestat en repetides
ocasions com a irritants.
Aquest grup municipal torna a demanar a l'equip de govern:
Quan pensen que es podrà instal.lar el mesurador de l'àcid clorhídric en les
proximitats de l'empresa de productes químics LIPMES, S.A ?"
El Sr. Oms i Pons diu que aquest és un tema on els agraeix la insistència perquè
també preocupa a l'equip de govern, i poden tenir la seguretat de què tornaran a
insistir per veure quan el poden portar. Ja va dir la darrera vegada, que el mesurador
està a la petroquímica de Tarragona, i només hi ha una unitat mòbil que ara és allà.
El Sr. Mas i Font diu que ja ho havia demanat tantes vegades que ja no sabia com
tornar-ho a fer. Ell tenia entés que en alguns Decrets de pagaments es va fer una
adquisició de material per fer precisament aquest mesurament d'àcid clorhídric i li
està dient que ara l'equip ha de venir de la petroquímica de Tarragona.
El Sr. Oms i Pons diu que ell havia entés que es referia al mesurador mòbil, pel que
fa als mesuradors d'ambient diu que no es fa d'una forma metòdica introduïda a la
xemeneia, sino que és del medi ambient, l'àcid clorhídric es dispersa i les mesures
que tenen no són fiables. És per tenir una bona mesura que necessiten el camió,
perquè les altres mesures totes donen correcte. I vistes les molèsties que han
manifestat els veïns només poden assegurar els nivells de contaminació fent la
mesura directament sobre les xemeneies, i l'Ajuntament no té els mitjans per fer-ho
aixì. El que deu haver vist el Sr. Mas són els mesuradors de la Diputació, que són
els que donen correcte perquè a l'espai l'interval és molt gran i la mitja es dispersa.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es declara aixecada la sessió, quan són
les 22 h i 35 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 ..............

Vist i Plau
L'ALCALDE

