Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Manresa, el dia 19 de
juliol de 1994. Es reuneixen els Srs. que tot seguit es diran, a l'objecte de celebrar
sessió del Ple de la Corporació núm. 10, amb caràcter ordinari, en primera
convocatòria.
ASSISTENTS
Alcalde-President
Il.lm. Sr. Juli Sanclimens Genescà
Tinents d'Alcalde
Sr. Marcel.lí Llobet Corominas
Sr. Francesc De Puig Viladrich
Sr. Pere Oms Pons
Sr. Eduard Bohígas Santasusagna
Sr. Josep Maria Sala Rovira
Sra. Teresa Just Riba
Sra. Maria Rosa Riera Montserrat
Regidors
Sr. Pere Sobrerroca Camps
Sr. Antoni Berenguer Casas
Sr. Jordi Rodó Rodà
Sr. Pere Vilarasau Serracanta
Sr. Jordi Marsal Muntalà
Sra. Carme Vidal Vintró
Sr. Manuel Cano Navarro
Sr. Jordi Valls Riera
Sr. Joaquim García Comas
Sr. Jacint Carrió Vilaseca
Sr. Joaquim Collado Llort
Sr. Joan Carles Canongia Gerona
Sra. Mª Angels Crusellas Serra
Sr. Ignasi Perramon Carrió
Sr. Magí Mas Font

Sr.

Josep Balet Oller
Secretari General
Sr. Miquel Corbella Pijuan
Interventor
Sr. Josep Trullàs Flotats

ABSENTS
Sr. Carles Esclusa Espinal
Després de comprovar-se el quòrum d'assistència perquè pugui ser iniciada , el
President obre la sessió quan són les 20 h i 10 min.
Com a qüestió prèvia, el Sr. Alcalde expressa que vol que consti en acta, en
primer lloc, l'agraïment de l'Ajuntament de Manresa a totes aquelles persones,
institucions i empreses, que amb el seu esforç desinteressat han contribuït,
d'alguna manera, a l'extinció del devastador incendi que ha patit la nostra
comarca. I en segon lloc, manifesta la voluntat de l'Ajuntament de Manresa de
col.laborar, a través del Consell Comarcal, en aquelles iniciatives encaminades a
la regeneració de les zones afectades per l'incendi o a pal.liar els danys que s'han
produït.
Es procedeix tot seguit a conèixer els assumptes compresos en l'ordre del dia
següent:
1.-

APROVACIO ACTA ANTERIOR

El President pregunta si cap membre del Consistori ha de formular alguna
observació a l'acta de la sessió anterior, que va tenir lloc el dia 21 de juny de
1994, la còpia de la qual s'ha distribuït juntament amb la convocatòria, i en no
formular-se cap observació es considera i es declara aprovada per unanimitat
dels 24 membres presents, l'acta de la sessió anterior que correspon al dia 21 de
juny de 1994, sense cap modificació.
2-

QüESTIONS PRèVIES

2.1

CONTROL I FISCALITZACIO PEL PLE DELS ORGANS DE GOVERN DE
LA CORPORACIO I, EN CONCRET, DELS ACORDS ADOPTATS PER
LA COMISSIO DE GOVERN, EN LES SEVES SESSIONS NUMS. 24, 25,
26 i 27 CORRESPONENTS ALS DIES 13, 20 I 27 DE JUNY I 4 DE
JULIOL DE 1994, RESPECTIVAMENT, PEL REPARTIMENT QUE DE
LES ACTES DE LES MATEIXES S'HA EFECTUAT ALS PORTAVEUS
DELS PARTITS POLITICS, EN ELS TERMES DE L'ARTICLE 22.2 a) DE
LA LLEI 7/85, DE 2 D'ABRIL I DELS ARTICLES 104 I 113.1.b) DEL RD
2568/86, DE 28 DE NOVEMBRE.

Per assentiment dels presents queden assabentats del contingut dels acords i
actes de les sessions de la Comissió de Govern de dates 13, 20 i 27 de juny i 4
de juliol de 1994, mitjançant la distribució dels esborranys corresponents als
portaveus dels grups municipals, i es dóna per acomplert el tràmit de control i
fiscalització dels articles 22-2 a) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, i dels articles 104 i
113.1.b) del RD 2568/86, de 28 de novembre.
2.2

CONTROL I FISCALITZACIO PEL PLE DELS ORGANS DE GOVERN DE
LA CORPORACIO I, EN CONCRET, DELS DECRETS DEL SR.

ALCALDE-PRESIDENT I ELS SEUS DELEGATS, MITJANÇANT
DONACIO DE 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.
Alcalde-President i els seus delegats, des de l'anterior donació de compte, quedant acomplert per l'assentiment unànime dels presents el tràmit de control, en
els termes de l'article 22-2 a) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, i articles 42 i 104 del RD
2568/86, de 28 de novembre.
2.3.

DONAR COMPTE DE L'ESCRIT DEL MINISTERI DE JUSTÍCIA, DE
DATA 6-6-94, PEL QUAL ES JUSTIFICA RECEPCIÓ DE L'ACORD
ADOPTAT PEL PLE D'AQUEST AJUNTAMENT SOBRE LA SITUACIO
DE PRESO PROVISIONAL D'ESTEVE COMELLAS I DAVID MARTINEZ

Vist l'escrit del Cap de Servei de Comunicació Ciutadana del Ministeri de Justícia
que, traduït de l'original en llengua castellana, diu el següent:
"Justifico recepció de l'escrit tramés a l'Excm. Sr. Ministre de Justícia i Interior
adjuntant la moció aprovada per aqueix Ajuntament Ple, en la sessió ordinària de
19 d'abril de 1994, referent a la situació de presó provisional dels veïns d'aqueix
Municipi, Sr. Esteve Comellas Grau i Sr. David Martínez Sala.
El tema que plantegen referent a l'alliberament de qui es troba en situació de
presó preventiva, és un tema jurisdiccional i el seu exercici, de conformitat amb
l'article 117 de la Constitució, correspon exclusivament als Jutjats i Tribunals
determinats per les lleis.
Madrid, 6 de juny de 1994
Teresa Rueda Muñoz de San Pedro
Cap de Servei de Comunicació Ciutadana"
2.4

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA, DE DATA 14-6-94
SOBRE APEL.LACIO DAVANT L'AUDIÈNCIA, DE SENTÈNCIA DICTADA
EL 8-6-94.

Vist el Decret de l'Alcaldia que, transcrit, diu el següent:
"Atesa la Sentència dictada pel Jutjat de Primera Instància número 5 de Manresa
el dia 8 de juny de 1994, en la que es resol desestimar la demanda interposada
per l'Ajuntament en la que es pretenia la inscripció registral d'un bé que consta
actualment a nom de SERIN, S.A., però que va ser adquirit per Valentín Casas
Brucart, a nom del qual hauria de constar, per ser de l'interès de l'Ajuntament a
causa de l'expedient de constrenyiment que se segueix contra ell.
Atès que l'article 702.2 de la Llei d'Enjudiciament Civil estableix la possibilitat
d'interposar apel.lació contra les sentències recaigudes en els judicis declaratius
de menor quantia.

Atès que, segons l'article 51.1.j) de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya és competència de l'Alcalde exercir accions judicials i administratives
en cas d'urgència, i cal tenir en compte que el termini per interposar apel.lació és
tan sols de cinc dies.
Atès l'informe emès per al Cap del Servei dels Serveis Jurídics i de Programació,
proposant l'apel.lació de l'esmentada Sentència.
Aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les facultats que legalment té atribuïdes
HA RESOLT:
1r.- APEL.LAR davant l'Audiència Provincial de Barcelona la Sentència dictada
pel Jutjat de Primera Instància número 5 de Manresa el dia 8 de juny de 1994, en
la que es resol desestimar la demanda interposada per l'Ajuntament en la qual es
pretenia la inscripció registral d'un bé inscrit actualment a nom de SERIN, S.A.,
però que va ser adquirit per Valentín Casas Brucart, a nom del qual hauria de
constar, per ser de l'interès de l'Ajuntament a causa de l'expedient de
constrenyiment que se segueix contra ell.
2n.- NOMENAR el sr. ARTURO COT MONTSERRAT, Procurador dels Tribunals
de Barcelona, representant d'aquest Ajuntament davant de l'Audiència Provincial,
i designar la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, sra. TRINITAT
CAPDEVILA FÍGOLS, directora de la defensa jurídica en el recurs d'apel.lació
referenciat."
2.5

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA, DE DATA 27-6-94,
SOBRE SOL.LICITUD DE SUBVENCIO A LA GENERALITAT DE
CATALUNYA PER A LA REALITZACIO D'UN PC SERVIDOR DE XARXA

Vist el Decret de l'Alcaldia, de data 27-6-94 que, transcrit, diu el següent:
"Atesa la Resolució de 21 d'abril de 1994, de convocatòria per a la formació del
programa de cooperació a la informatització de les corporacions locals, any 1994.
Atès que, segons l'article 2 d'aquesta Resolució, l'Ajuntament pot accedir, a través
de la Línia A a subvencions afectades a actuacions que són d'interès per al seu
millor funcionament.
Atès que el termini previst en la convocatòria conclou abans de la propera sessió
del Ple Municipal.
R E S O L C:
SOL.LICITAR A LA GENERALITAT DE CATALUNYA (Departament de
Governació) que atorgui a l'Ajuntament de Manresa una subvenció per import de
cinc-centes mil (500.000) pessetes afectada a la realització d'un PC Servidor de
Xarxa, el preu del qual ascendeix a un milió (1.000.000) de pessetes, en virtut de
la Resolució de 21 d'abril de 1994 de convocatòria per a la formació del programa
de cooperació a la informatització de les corporacions locals, any 1994.

2.6.

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA, DE DATA 1-7-94,
SOBRE APROVACIO DE PROJECTE DE CONVENI AMB LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LA REALITZACIO DE LES
"JORNADES DE RECREACIO ESPORTIVA"

Vist el Decret de l'Alcaldia, de data 11-7-94 que, transcrit, diu el següent:
"Atès que des de la Diputació de Barcelona hi ha obert un camp d'actuació que
possibilita la cooperació amb els ajuntaments, promovent diferents tipus
d'iniciatives.
Atès que dins aquest programa d'actuació, s'han organitzat unes Jornades de
Recreació Esportiva que es realitzen a Manresa, essent aquest el tercer any
consecutiu.
Atesa la proposta de la Diputació de Barcelona de la signatura d'un conveni per a
la col.laboració en el finançament de les esmentades jornades.
Atès que l'esmentada proposta de conveni ha estat autoritzada per la Comissió
de Govern de la citada institució de data 16 de juny de 1994.
Atès que aquest Ajuntament té interès en la seva signatura.
Considerant les potestats atribuïdes a la meva autoritat pels articles 21 de la Llei
7/85, de 2 d'abril, article 10 del Reglament Orgànic Municipal, article 51 de la Llei
8/87, de 15 d'abril, de la Generalitat de Catalunya, i article 24 del RDL 781/86, de
18 d'abril, resolc i disposo:
"1r.- Aprovar el projecte de conveni a signar entre aquest Ajuntament i la
Diputació de Barcelona, pel qual s'instrumenta la col.laboració entre abmdues
institucions, per a la realització de les "Jornades de Recreació Esportiva", a la
ciutat de Manresa, i d'acord amb el text que s'adjunta a l'expedient.
2n.- Acceptar i consignar pressupostàriament com a ingrès, la subvenció de
2.342.340'- ptes. (dos milions tres-centes quaranta-dues mil tres-centes quaranta
pessetes), concedida per la Diputació de Barcelona a aquest Ajuntament, en virtut
del pacte tercer del conveni esmentat en el punt anterior.
3r.- Facultar a l'Il.lm. Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació necessària
per portar a terme aquest acord en tots els seus punts.
4t.- Ratificar el present Decret pel proper Ple de la Corporació."
2.7

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA, DE DATA 11-7-94,
SOBRE ACTAMENT DE SENTÈNCIA FAVORABLE A LA SRA.
ANTOLINA VILASECA MASACHS, EN CONCEPTE D'INDEMNITZACIO
D'ACOMIADAMENT

Vist el Decret de l'Alcaldia de data 11-7-94 que, transcrit, diu el següent:
"Vista la Sentència núm. 342/94, de 30 de juny de 1994, dictada pel Jutjat Social
de Manresa en les actuacions 802/93, iniciades per demanda interposada per
ANTOLINA VILASECA MASACHS contra l'Ajuntament per acomiadament. La
Sentència estima en part la demanda, declarant improcedent l'acomiadament i
condemnant l'Ajuntament a readmetre o a indemnitzar la demandant.
Atès que segons estableixen els articles 118 de la Constitució i 17.2 de la Llei
Orgànica del Poder Judicial és obligat complir les sentències i altres resolucions
fermes dels Jutges i Tribunals.
Atès que l'article 56.5 de l'Estatut dels Treballadors estableix que en cas que la
Sentència que declari la improcedència de l'acomiadament es dicti passats més
de seixanta dies des de la data de presentació de la demanda, l'abonament dels
salaris de tramitació que depassin aquest període correspondrà a l'Estat.
Vist l'informe emès per la Cap del Servei dels Serveis Jurídics i de Programació,
en el que s'informa favorablement donar compte de la Sentència, així com
l'elecció de qualsevol de les dues opcions possibles i la reclamació a l'Estat dels
salaris de tramitació que són al seu càrrec.
Aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les facultats que legalment té atribuïdes
HA RESOLT:
1r.- DONAR COMPTE de la Sentència núm. 342/94, de 30 de juny de 1994,
dictada pel Jutjat Social de Manresa en les actuacions 802/93, iniciades per
demanda interposada per ANTOLINA VILASECA MASACHS contra l'Ajuntament
per acomiadament, i que estima en part la demanda, declarant improcedent
l'acomiadament i condemnant l'Ajuntament a readmetre o a indemnitzar la
demandant.
2n.- ACATAR la Sentència núm. 342/94, referida, en tots els seus extrems,
acordant el següent:
1) Optar per la indemnització que s'estableix en la Sentència esmentada, i
per tant, aprovar la liquidació de la quantitat de 534.724,-ptes., així com
l'habilitació oportuna del crèdit necessari, si és el cas, a favor de la sra.
ANTOLINA VILASECA MASACHS (DNI 39.272.815) en concepte
d'indemnització d'acomiadament.
2) Aprovar, així mateix, la liquidació a favor de la sra. ANTOLINA
VILASECA MASACHS, en concepte de salaris devengats des del dia
30/09/93 (data de l'acomiadament) i el dia 07/07/94 (data de la notificació
de la sentència), de la quantitat de 1.067.515,-ptes., que s'han calculat
segons estableix la Sentència, aprovant, si s'escau, l'habilitació de crèdit
oportuna.

3r.- RECLAMAR A L'ESTAT l'import dels salaris de tramitació compresos entre
el seixantè dia hàbil posterior a la presentació de la demanda i la data de la
sentència, segons estableix l'article 56.5 de l'Estatut dels Treballadors."
Intervé el Sr. Balet i Oller i manifesta que referent a l'acta de la Comissió de
Govern del dia 20 de juny, se li aclareixi perquè amb informes desfavorables es
va donar permís per posar un altre lloc de begudes en el solar existent al Passeig
de Pere III, solar Primer de Maig.
El Sr. Sala i Rovira li aclareix que aquest tema fa referència a un pacte que van
arribar entre una persona física i una persona jurídica, que són els Srs. de la
Cavateca i el propietari d'un terreny de propietat privada i arrel d'aquest pacte es
va demanar a l'ajuntament si tindria algun inconvenient en donar llicència perquè
allà hi pogués haver una activitat durant el període estiuen, com també hi ha altes
activitats en el mateix terreny, com un quiosc de venda de premsa i una xurreria.
Els va semblar que la ubicació era correcta i se'ls va donar llicència d'activitat, que
està donada a precari, perquè aquell terreny té afectacions. Amb posterioritat van
demanar permís per taules i cadires i també els va ser concedit per l'Ajuntament
de Manresa.
3.-

AREA D'ACCIO CIUTADANA

3.1

REGIDORIA-DELEGADA DE CULTURA

3.1.1 PROJECTE DE CONVENI DE COL.LABORACIO A SIGNAR AMB LA
DIPUTACIO
DE
BARCELONA,
QUE
INSTRUMENTA
L'ATORGAMENT
DE
SUBVENCIO
PER
AL
DESENVOLUPAMENT DELS PROGRAMES CULTURALS
DURANT EL 1994 I ACCEPTACIO I CONSIGNACIO PRESSUPOSTARIA DE LA SUBVENCIO ESMENTADA
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que la Comissió de Govern d'aquest Ajuntament en sessió del dia 14 de
març de 1994 va adoptar, entre d'altres, l'acord de sol.licitar a l'Excma. Diputació
de Barcelona unes subvencions per al desenvolupament, durant l'any 1994, de
diferents programes culturals.
Atès que l'Excma. Diputació de Barcelona, en comissió de govern del dia 19 de
maig de 1994, va adoptar l'acord de concedir una subvenció de 3.200.000'- ptes.
per al desenvolupament del programa de difusió artística (teatre i música) i del
programa de difusió del patrimoni cultural local (Museu Comarcal) al llarg de l'any
1994, en virtut d'un conveni de col.laboració a signar entre aquest Ajuntament i
l'Excma. Diputació de Barcelona.
És pel que, el 1r. Tinent d'Alcalde Delegat de Cultura i Participació Ciutadana
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 dels programes culturals durant aquest
any 1994, i d'acord amb el text que s'acompanya al dictamen.
2n.- Acceptar i consignar pressupostàriament com a ingrés la subvenció de
3.200.000'- ptes. (tres milions dues-centes mil pessetes) concedida per l'Excma.
Diputació de Barcelona a aquest Ajuntament, en virtut del pacte tercer 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."
Intervé el Sr. Oms i Pons i manifesta que es tracta d'acceptar una subvenció.
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 24 membres
presents.
3.2

REGIDORIA-DELEGADA D'ENSENYAMENT

Pel Sr. Alcalde es disposa la lectura i debat conjunt dels dictàmens 3.2.1 i 3.2.2
de l'ordre del dia
3.2.1 PROJECTE DE CONVENI DE CONVENI DE COL.LABORACIO A
SIGNAR AMB L'ASSOCIACIO DE PARES DEL COL.LEGI PARE
ALGUÉ PER A LA GESTIO DEL MENJADOR ESCOLAR PER AL
CURS ESCOLAR 1994/95.
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Vista la necessitat que les escoles públiques de Manresa tinguin un servei de
menjador el més eficaç possible, l'Ajuntament creu convenient potenciar aquelles
iniciatives que, partint dels mateixos centres, tendeixin a gestionar amb garanties
els menjadors escolars dels col.legis esmentats.
Vist que l'Associació de Pares del Col.legi Públic Pare Algué va decidir fer-se
càrrec de la gestió del menjador escolar del col.legi, incorporant diferents millores
en el seu funcionament.
Atès que l'Ajuntament de Manresa creu convenient la col.laboració amb
l'Associació de Pares del Col.legi Pare Algué per la bona marxa del menjador
escolar del Centre.
Atès que s'estableix a la Llei 7/85, de 2 d'abril, de Regulació de les Bases del
Règim Local, així com la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de
Catalunya, així com el Reglament de Subvencions de l'Ajuntament de Manresa.

És pel que, la Regidora d'Ensenyament 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 Associació de Pares del Col.legi Pare Algué, de la nostra
Ciutat, amb CIF núm. G-58581240 per a la gestió del menjador escolar del
Col.legi Públic Pare Algué els dies lectius comprensius del curs escolar 1994/95,
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."
3.2.2 PROJECTE DE CONVENI DE COL.LABORACIO A SIGNAR AMB
L'ASSOCIACIO DE PARES DEL COL.LEGI BAGES PER A LA
GESTIO DEL MENJADOR ESCOLAR PER AL CURS ESCOLAR
1994/95.
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Vista la necessitat que les escoles públiques de Manresa tinguin un servei de
menjador el més eficaç possible, l'Ajuntament creu convenient potenciar aquelles
iniciatives que, partint dels mateixos centres, tendeixin a gestionar amb garanties
els menjadors escolars dels col.legis esmentats.
Vist que l'Associació de Pares del Col.legi Públic Bages va decidir fer-se càrrec
de la gestió del menjador escolar del col.legi, incorporant diferents millores en el
seu funcionament.
Atès que l'Ajuntament de Manresa creu convenient la col.laboració amb
l'Associació de Pares del Col.legi Bages per la bona marxa del menjador escolar
del Centre.
Atès que s'estableix a la Llei 7/85, de 2 d'abril, de Regulació de les Bases del
Règim Local, així com la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de
Catalunya, així com el Reglament de Subvencions de l'Ajuntament de Manresa.
És pel que, la Regidora d'Ensenyament 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 "Associació de Pares del Col.legi Bages" de la nostra Ciutat,
amb CIF núm. G-58563008, per a la gestió del menjador escolar del Col.legi
Públic Bages durant els dies lectius comprensius del curs escolar 1994/95, 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."
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens 3.2.1 i 3.2.2 de l'ordre del dia, són
aprovats per unanimitat dels 24 membres presents.
3.2.3 ACCEPTACIO I CONSIGNACIO PRESSUPOSTÀRIA DE LA SUBVENCIO CONCEDIDA PER L'EXCMA DIPUTACIO PER A LES ACTIVITATS ORDINÀRIES DEL CONSERVATORI MUNICIPAL DE
MUSICA I DE L'ESCOLA D'ARTS I OFICIS, DURANT L'ANY 1994
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que la Comissió de Govern d'aquest Ajuntament, en sessió del dia 14 de
març de 1994, va adoptar, entre d'altres, l'acord de sol.licitar a l'Excma. Diputació
de Barcelona una subvenció per a les activitats ordinàries del Conservatori Mpal.
Professional de Música, l'Escola Mpal. d'Arts i Oficis i la llar d'infants municipal "El
Solet", durant l'any 1994.
Atès que en data 19 de maig de 1994, la Comissió de Govern de la Diputació de
Barcelona ha concedit una subvenció de 2.000.000,- de ptes. per al Conservatori i
l'Escola d'Arts i Oficis.
És pel que, la Regidora Delegada d'Ensenyament proposa al Ple de la Corporació
l'adopció dels següents
ACORDS
1r.- Acceptar i consignar pressupostàriament com a ingrés la subvenció de
2.000.000,- ptes (dos milions de pessetes), concedides per la Diputació de
Barcelona per a les activitats ordinàries del Conservatori Mpal. Professional de
Música i l'Escola Mpal. d'Arts i Oficis, durant l'any 1994.
2n.- Facultar a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la documentació
necessària."
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 24 membres
presents.
3.3

REGIDORIA-DELEGADA DE PROMOCIO ESPORTIVA

3.3.1 ACCEPTACIO I CONSIGNACIO PRESSUPOSTÀRIA DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER L'EXCMA. DIPUTACIO PER A L'ADQUISICIÓ DE MATERIAL ESPORTIU DURANT EL 1994
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que la Comissió de Govern d'aquest Ajuntament, en data 14 de març de
1994 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 1994.

Atès que en data 19 de maig de 1994, la Comissió de Govern de la Diputació de
Barcelona va concedir una subvenció d'1.150.000'- 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'1.150.000'- ptes. (un milió cent-cinquanta 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."
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 24 membres
presents.
3.3.2 CONVENI DE COL.LABORACIÓ AMB L'EXCMA. DIPUTACIO PER AL
PROGRAMA D'ACTIVITATS DE PROMOCIÓ ESPORTIVA A
DESENVOLUPAR DURANT EL 1994 I ACCEPTACIÓ I
CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE LA SUBVENCIÓ
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que la Comissió de Govern d'aquest Ajuntament en sessió del dia 18 d'abril
de 1994 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 1994.
Atès que l'Excma. Diputació de Barcelona, en comissió de govern del dia 16 de
juny de 1994, 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 1994, 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 1994; 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 1994, 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."
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 24 membres
presents.
3.4

REGIDORIA-DELEGADA DE JOVENTUT

3.4.1 ACCEPTACIO I CONSIGNACIO PRESSUPOSTÀRIA DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER L'EXCMA. DIPUTACIÓ PER A L'ORGANITZACIÓ DEL "IV CONCURS CÒMIC-SET"
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que la Comissió de Govern d'aquest Ajuntament, en data de 14 de març de
1994, va adoptar entre d'altres l'acord de sol.licitar a l'Excma. Diputació de
Barcelona, una subvenció per a l'organització del "IV Concurs Còmic-Set",
adreçat als joves.
Atès que en Comissió de Govern de data 19 de maig d'enguany, l'Excma.
Diputació de Barcelona va resoldre concedir una subvenció per a l'esmentat
programa.
Per tot això, el Regidor Delegat de Joventut proposa al Ple de la Corporació,
l'adopció dels següents
ACORDS
1r.- Acceptar i consignar pressupostàriament com a ingrés la subvenció de
300.000'- ptes. (tres-centes mil pessetes) concedida per l'Excma. Diputació de
Barcelona, per a l'organització del "IV Concurs Còmic-Set.
2n.- Facultar a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la documentació
necessària."
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 24 membres
presents.
4.-

AREA D'URBANISME

4.1

REGIDORIA-DELEGADA D'URBANISME

4.1.1 APROVACIO DE L'ESBORRANY DE CONVENI EXPROPIATORI, DE
MUTU ACORD, AMB LA COMPANYIA MERCANTIL COMAUSE,
SA.
PELS
TERRENYS
AFECTATS
PEL
PROJECTE
D'URBANITZACIÓ DELS VIALS DEL POLÍGON INDUSTRIAL
DELS DOLORS, FASE 1ª.
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atesa la instància presentada en aquest Ajuntament per la senyora Rosa Regi
Vila, en representació de COMAUSE, S.A., oferint la possibilitat de subscriure
conveni expropiatori de mutu acord, sota les següents condicions:
-Cessió al municipi de l'espai afectat per vial i que correspon al xamfrà,
-Manteniment del vol sobre la via pública de la marquesina actual.
-Compromís de retirar a l'interior de les alineacions establertes pel
planejament aquelles instal.lacions com són el subministra d'aigua i d'aire als
usuaris que actualment estan situats en el parterre d'enfront, abans de l'inici de
l'obra del carrer.
-L'accés a la benzinera es realitzarà sense cap obstacle d'urbanització.
-Reducció del xamfrà de 14,50 mts. a 10 metres, en aplicació de l'article 75 del
Pla general d'Ordenació Urbana de Manresa
Descripció de l'espai a cedir:
Espai de forma triangular de 25 m2. de superfície, essent la hipotenusa de 10 m. i
corresponent al xamfrà format per la carretera de Vic i el carrer Artés.
Propietat: La Societat COMAUSE, S.A., amb domicili social a la carretera de Vic
núm. 225, amb NIF.A-5884982.
Descripció del titul de propietat: Tom 1361, Llibre 404, Foli, 33, Finca 18.638,
Inscripció 2a. en la partida dels Dolors.
Atès l'informe elaborat pels serveis tècnics municipals que s'adjunta al present
informe, complimentant les prescripcions de l'article 31 del Decret 336/1988, de
17 d'octubre pel qual fou aprovat el Reglament del Patrimoni dels ens locals. De
dit informe es dedueix que el valor de les condicions pactades es inferior al valor
del terreny cedit
Atès l'informe emès pels serveis jurídics municipals.
Atès l'esborrany de conveni
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer dels membres que
composen la Comissió Municipal Informativa d'Urbanisme, ha de proposar que
pel Ple Municipal sigui adoptat el següent
ACORD:
1r- Aprovar l'esborrany de conveni que s'adjunta en aquest dictamen.

2n- Facultar a l'Alcalde per la signatura del conveni, així com de tota la
documentació necessària per dur a terme l'execució d'aquest acord."
Intervé el Sr. De Puig i Viladrich i manifesta que aquest és un conveni de cessió
d'un espai que els venia afectat pel tema del projecte d'urbanització de Els Dolors,
en el qual es deixa a precari una situació en què hi ha una gasolinera i a canvi
poden tenir el tema de la utilització del subsòl en el projecte d'urbanització,
quedant posteriorment condicionat a una modificació del xamfrà on es troba
aquesta instal.lació. Tots els informes que tenen són favorables.
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 24 membres
presents.
Pel Sr. Alcalde es disposa la lectura i debat conjunt dels dictamens 4.1.2 i 4.1.3
de l'ordre del dia.
4.1.2 APROVACIO INICIAL DEL PROJECTE ANOMENAT "ENLLUMENAT
PÚBLIC CARRETERA DE VIC, TRAM CARRER AVINYÓ
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès el projecte d'obra redactat pels serveis tècnics municipals, anomenat
PROJECTE D'ENLLUMENAT PÚBLIC CARRETERA DE VIC TRAM CARRER
AVINYÓ, amb un pressupost general total de CINQUANTA MILIONS VUITCENTES CINQUANTA-DUES MIL QUATRE-CENTES DUES pessetes
(50.852.402 pts).
Atesos els articles 88 a 90 del vigent text refós de les disposicions legals vigents
en matèria de règim local, aprovat per Real Decret Legislatiu 781/1.986, de 18
d'abril, així com els articles 218 i 219 .2 de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya i l'article 67 .3 del Reglament de Planejament Urbanístic, en aplicació
dels quals cal considerar l'esmentada obra com obra municipal ordinària, reunint
tots els documents reglamentàriament exigits.
Atesos els articles 93 del vigent text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local, aprovat per Real Decret Legislatiu 781/1.986, de 18
d'abril, i 219 .2 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, referents al
procediment d'aprovació del projectes d'obres municipals.
Atès l'article 23 .1, lletra d), del vigent text refós de les disposicions legals vigents
en matèria de règim local, aprovat per Real Decret Legislatiu 781/1.986, de 18
d'abril, de conformitat al qual serà competència del Ple Municipal l'aprovació dels
projectes d'obres quan aquest òrgan resulti el competent per la contractació de la
seva execució.
Atès que, en aplicació del mateix article 23 .1 abans esmentat, resulta de
competència del Ple Municipal la contractació d'obres, serveis i suministres
sempre i quan el termini per la seva execució resulti superior a l'any i/o necessiti
de crèdits superiors als consignats en el pressupost anyal.

Atès l'article 18 del Plec General de Condicions Tècniques que forma part del
projectes, del que resulta que el termini previst per l'execució de les obres és
inferior a l'any.
Atès l'informe emès pels serveis municipals d'intervenció manifestant la no
existència de consignació suficient per l'execució del projecte en qüestió dins el
pressupost corresponent al present any 1.994.
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer favorable dels
membres que composen la Comissió Municipal informativa d'Urbanisme, ha de
proposar que pel Ple Municipal siguin adoptats els següents
ACORDS
1r.- APROVAR INICIALMENT, amb la consideració d'obra municipal ordinària, el
projecte redactat pels serveis tècnics municipals anomenat PROJECTE
D'ENLLUMENAT PÚBLIC CARRETERA DE VIC TRAM CARRER AVINYÓ,
amb un pressupost general total de CINQUANTA MILIONS VUIT-CENTES
CINQUANTA-DUES MIL QUATRE-CENTES DUES pessetes (50.852.402 pts),
en aplicació del que preveuen els articles 67 del Reglament de Planejament Urbanístic i 218 .1 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, de 15 d'abril de
1987.
2n.- APROVAR l'exposició pública del projecte inicialment aprovat per un termini
de trenta dies, en compliment del que es preveu a l'article 219 .2 de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, de 15 d'abril de 1.987."
4.1.3 APROVACIO INICIAL DEL PROJECTE ANOMENAT "ENLLUMENAT
PÚBLIC CARRETERA DE VIC, TRAM CARRER CASTELLGALI"
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès el projecte d'obra redactat pels serveis tècnics municipals, anomenat
PROJECTE D'ENLLUMENAT PÚBLIC CARRETERA DE VIC TRAM CARRER
CASTELLGALÍ, amb un pressupost general total de NOU MILIONS CINCCENTES DOTZE MIL CENT VINT-I-VUIT pessetes (9.512.128 pts).
Atesos els articles 88 a 90 del vigent text refós de les disposicions legals vigents
en matèria de règim local, aprovat per Real Decret Legislatiu 781/1.986, de 18
d'abril, així com els articles 218 i 219 .2 de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya i l'article 67 .3 del Reglament de Planejament Urbanístic, en aplicació
dels quals cal considerar l'esmentada obra com obra municipal ordinària, reunint
tots els documents reglamentàriament exigits.
Atesos els articles 93 del vigent text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local, aprovat per Real Decret Legislatiu 781/1.986, de 18
d'abril, i 219 .2 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, referents al
procediment d'aprovació del projectes d'obres municipals.

Atès l'article 23 .1, lletra d), del vigent text refós de les disposicions legals vigents
en matèria de règim local, aprovat per Real Decret Legislatiu 781/1.986, de 18
d'abril, de conformitat al qual serà competència del Ple Municipal l'aprovació dels
projectes d'obres quan aquest òrgan resulti el competent per la contractació de la
seva execució.
Atès que, en aplicació del mateix article 23 .1 abans esmentat, resulta de
competència del Ple Municipal la contractació d'obres, serveis i suministres
sempre i quan el termini per la seva execució resulti superior a l'any i/o necessiti
de crèdits superiors als consignats en el pressupost anyal.
Atès l'article 18 del Plec General de Condicions Tècniques que forma part del
projectes, del que resulta que el termini previst per l'execució de les obres és
inferior a l'any.
Atès l'informe emès pels serveis municipals d'intervenció manifestant la no
existència de consignació suficient per l'execució del projecte en qüestió dins el
pressupost corresponent al present any 1.994.
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer favorable dels
membres que composen la Comissió Municipal informativa d'Urbanisme, ha de
proposar que pel Ple Municipal siguin adoptats els següents
ACORDS
1r.- APROVAR INICIALMENT, amb la consideració d'obra municipal ordinària, el
projecte redactat pels serveis tècnics municipals anomenat PROJECTE
D'ENLLUMENAT PÚBLIC CARRETERA DE VIC TRAM CARRER
CASTELLGALÍ, amb un pressupost general total de NOU MILIONS CINCCENTES DOTZE MIL CENT VINT-I-VUIT pessetes (9.512.128 pts), en aplicació
del que preveuen els articles 67 del Reglament de Planejament Urbanístic i 218 .1
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, de 15 d'abril de 1987.
2n.- APROVAR l'exposició pública del projecte inicialment aprovat per un termini
de trenta dies, en compliment del que es preveu a l'article 219.2 de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, de 15 d'abril de 1.987."
Intervé el Sr. De Puig i Viladrich i manifesta que aquests dos dictàmens fan
referència a l'aprovació de dos projectes d'urbanització, que es refereixen al tram
que va des del Pont de Ferro fins a dalt el Guix, i s'ha fet en dos projectes per
separat, perquè mentre que un està inclòs dins el que és sòl urbanitzable
programat de Els Dolors, l'altre està dins el sòl urbanitzable no programat.
Aquests dos projectes que pugen un conjunt de sobre 60 milions de pessetes, fan
la il.luminació i l'arranjament d'aquest tros de la Cra. de Vic i dintre dels pactes
tinguts amb la Direcció General de Carreteres pel tema de l'acceptació definitiva
d'aquest tram de la Cra. de Vic que encara és titularitat de la Generalitat en el
conjunt de les obres que es fan a la Ronda de Manresa, hi havia el compromís
per part de la Direcció General de fer aquest arranjament, sempre que l'ajuntament tirés endavant i fes l'aprovació d'aquests dos projectes. Pensa que aquests

dos projectes serviran per millorar un accés important per la ciutat de Manresa,
com és el de la Cra. de Vic i sobretot tenint en compte que el finançament
d'aquesta obra vindrà a través de Carreteres, creu que serà una millora important.
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens 4.1.2 i 4.1.3 de l'ordre del dia, són
aprovats per unanimitats dels 24 membres presents.
4.1.4 APROVACIO INICIAL DEL PROJECTE ANOMENAT "CONDICIONAMENT PISTA POLISPORTIVA EL PUJOLET"
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès el projecte d'obra redactat pels serveis tècnics municipals, anomenat
PROJECTE DE CONDICIONAMENT PISTA POLISPORTIVA EL PUJOLET,
amb un pressupost general total de TRES MILIONS TRES-CENTES TRENTAQUATRE MIL NOU-CENTES VUITANTA-NOU pessetes (3.334.989 pts).
Atesos els articles 88 a 90 del vigent text refós de les disposicions legals vigents
en matèria de règim local, aprovat per Real Decret Legislatiu 781/1.986, de 18
d'abril, així com els articles 218 i 219 .2 de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya i l'article 67 .3 del Reglament de Planejament Urbanístic, en aplicació
dels quals cal considerar l'esmentada obra com obra municipal ordinària, reunint
tots els documents reglamentàriament exigits.
Atesos els articles 93 del vigent text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local, aprovat per Real Decret Legislatiu 781/1.986, de 18
d'abril, i 219 .2 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, referents al
procediment d'aprovació del projectes d'obres municipals.
Atès l'article 23 .1, lletra d), del vigent text refós de les disposicions legals vigents
en matèria de règim local, aprovat per Real Decret Legislatiu 781/1.986, de 18
d'abril, de conformitat al qual serà competència del Ple Municipal l'aprovació dels
projectes d'obres quan aquest òrgan resulti el competent per la contractació de la
seva execució.
Atès que, en aplicació del mateix article 23 .1 abans esmentat, resulta de
competència del Ple Municipal la contractació d'obres, serveis i suministres
sempre i quan el termini per la seva execució resulti superior a l'any i/o necessiti
de crèdits superiors als consignats en el pressupost anyal.
Atès l'article 18 del Plec General de Condicions Tècniques que forma part del
projectes, del que resulta que el termini previst per l'execució de les obres és
inferior a l'any.
Atès l'informe emès pels serveis municipals d'intervenció manifestant la no
existència de consignació suficient per l'execució del projecte en qüestió dins el
pressupost corresponent al present any 1.994.

El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer favorable dels
membres que composen la Comissió Municipal informativa d'Urbanisme, ha de
proposar que pel Ple Municipal siguin adoptats els següents
ACORDS
1r.- APROVAR INICIALMENT, amb la consideració d'obra municipal ordinària, el
projecte redactat pels serveis tècnics municipals anomenat PROJECTE DE
CONDICIONAMENT PISTA POLISPORTIVA EL PUJOLET, amb un pressupost
general total de TRES MILIONS TRES-CENTES TRENTA-QUATRE MIL NOUCENTES VUITANTA-NOU pessetes (3.334.989 pts), en aplicació del que preveuen els articles 67 del Reglament de Planejament Urbanístic i 218 .1 de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, de 15 d'abril de 1987.
2n.- APROVAR l'exposició pública del projecte inicialment aprovat per un termini
de trenta dies, en compliment del que es preveu a l'article 219 .2 de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, de 15 d'abril de 1.987."
Intervé el Sr. De Puig i Viladrich i manifesta que aquest ve a ser un segon
projecte de condicionament del Pujolet, perquè se n'havia fet un que pujava més
diners que aquest, cinc milions, però tenint en compte que no sap si podien dividir
aquest projecte en una part que es pogués fer des de l'ajuntament, i l'altra que
havia de venir finançat des de l'exterior, passen avui aquesta aprovació inicial,
d'aquest primer projecte de 3.334.989, amb la voluntat de poder portar al
setembre l'aprovació definitiva i posteriorment, un cop tinguin el finançament,
puguin dur a terme l'adjudicació d'aquesta obra perquè abans d'acabar l'any 94
puguin portar endavant l'arranjament de la pista polisportiva del Pavelló del
Pujolet.
Intervé el Sr. Perramon i Carrió i manifesta que en el moment de l'aprovació del
pressupost, el grup de l'ENM va plantejar una esmena en el sentit que
consideraven que aquesta era un obra necessària per la ciutat perquè dotava
d'un espai esportiu un sector que té molta gent jove i que pel cost que significava
els semblava que era prioritari a d'altres obres que plantejava l'equip de govern.
Si això significa entrar en la via de resoldre això i, per tant, dotar al barri d'aquest
equipament, els sembla positiu i votaran favorablement.
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 24 membres
presents.
4.1.5 APROVACIO INICIAL DEL PROJECTE ANOMENAT "INSTAL.LACIÓ
SEMAFÒRICA A LA CRUÏLLA DELS CARRERS ST. CRISTÒFOL I
VILADORDIS
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès el projecte d'obra redactat pels serveis tècnics municipals, anomenat
PROJECTE D'INSTAL.LACIÓ SEMAFÒRICA A LA CRUÏLLA DELS CARRERS
SANT CRISTÒFOL I VILADORDIS, amb un pressupost general total de DOS

MILIONS NOU-CENTES CINQUANTA-DUES MIL DUES-CENTES VUITANTADUES pessetes (2.952.282 pts).
Atesos els articles 88 a 90 del vigent text refós de les disposicions legals vigents
en matèria de règim local, aprovat per Real Decret Legislatiu 781/1.986, de 18
d'abril, així com els articles 218 i 219 .2 de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya i l'article 67 .3 del Reglament de Planejament Urbanístic, en aplicació
dels quals cal considerar l'esmentada obra com obra municipal ordinària, reunint
tots els documents reglamentàriament exigits.
Atesos els articles 93 del vigent text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local, aprovat per Real Decret Legislatiu 781/1.986, de 18
d'abril, i 219 .2 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, referents al
procediment d'aprovació del projectes d'obres municipals.
Atès l'article 23 .1, lletra d), del vigent text refós de les disposicions legals vigents
en matèria de règim local, aprovat per Real Decret Legislatiu 781/1.986, de 18
d'abril, de conformitat al qual serà competència del Ple Municipal l'aprovació dels
projectes d'obres quan aquest òrgan resulti el competent per la contractació de la
seva execució.
Atès que, en aplicació del mateix article 23 .1 abans esmentat, resulta de
competència del Ple Municipal la contractació d'obres, serveis i suministres
sempre i quan el termini per la seva execució resulti superior a l'any i/o necessiti
de crèdits superiors als consignats en el pressupost anyal.
Atès l'article 18 del Plec General de Condicions Tècniques que forma part del
projectes, del que resulta que el termini previst per l'execució de les obres és
inferior a l'any.
Atès l'informe emès pels serveis municipals d'intervenció manifestant la no
existència de consignació suficient per l'execució del projecte en qüestió dins el
pressupost corresponent al present any 1.994.
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer favorable dels
membres que composen la Comissió Municipal informativa d'Urbanisme, ha de
proposar que pel Ple Municipal siguin adoptats els següents
ACORDS
1r.- APROVAR INICIALMENT, amb la consideració d'obra municipal ordinària, el
projecte redactat pels serveis tècnics municipals anomenat PROJECTE
D'INSTAL.LACIÓ SEMAFÒRICA A LA CRUÏLLA DELS CARRERS SANT
CRISTÒFOL I VILADORDIS, amb un pressupost general total de DOS MILIONS
NOU-CENTES CINQUANTA-DUES MIL DUES-CENTES VUITANTA-DUES
pessetes
(2.952.282 pts), en aplicació del que preveuen els articles 67 del
Reglament de Planejament Urbanístic i 218 .1 de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya, de 15 d'abril de 1987.

2n.- APROVAR l'exposició pública del projecte inicialment aprovat per un termini
de trenta dies, en compliment del que es preveu a l'article 219 .2 de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, de 15 d'abril de 1.987."
Intervé el Sr. De Puig i Viladrich i manifesta que aquest és un projecte
d'instal.lació semafòrica de les cruïlles del carrer Sant Cristòfol i Viladordis. La
finalitat d'aquesta instal.lació és l'ordenació del trànsit a la cruïlla esmentada, ja
que l'obertura del carrer Sant Cristòfol portarà una densitat més gran de trànsit en
aquest punt i, sobretot, és una cruïlla que presentava certs riscos i va semblar per
part de la Comissió de Circulació que la millora manera de regular el trànsit era a
través d'aquest projecte d'instal.lació semafòrica.
Intervé el Sr. Perramon i Carrió i diu que un cop explicada la justificació sobre la
instal.lació d'aquest semàfor votaran favorablement, perquè entenen que és un
cruïlla en què la semaforització sembla que serà imprescindible. Referent al tram
de carrer Sant Cristòfol que ja existia, que està al costat de les Cases de la
Sagrada Família i que en aquests moments està pràcticament aixecat, voldrien
saber si el cost d'acondicionament d'allò corre a càrrec de l'ajuntament o serà
costejat també per Pryca.
El Sr. De Puig i Viladrich li respon que el que és acondicionament del terra corre a
càrrec del projecte d'urbanització general que es fa del Sant Cristòfol, no així el
projecte de semaforització que corre a càrrec de la partida ordinària de
l'ajuntament.
El Sr. Perramon i Carrió matisa que es referia a què aquell tram fa molts dies que
està aixecat i suposa que si està en aquestes condicions és que deuen esperar
instal.lar la semaforització.
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per 15 vots afirmatius (12 CiU, 2 ENM i
1 GMP ) i 9 abstencions (GMS).
5.-

AREA D'INTERIOR

5.1

REGIDORIA-DELEGADA D'HISENDA

5.1.1. SOL.LICITUD I CONTRACTACIO D'UNA NOVA OPERACIO DE CREDIT
AMB EL BANCO DE CREDITO LOCAL DE ESPAÑA PER AL
REFINANÇAMENT DEL DEUTE A L'1 D'ABRIL DE 1994 I
APROVACIO DEL PROJECTE DE CONTRACTE DE PRÉSTEC
CORRESPONENT
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Entre els anys 1975 i 1989, aquest Ajuntament ha concertat diverses operacions
de crèdit amb el Banco de Crédito Local de España per finançar atencions
d'Inversions dins dels Pressupostos Municipals.
Les alteracions del mercat de capitals ha suposat una baixa dels tipus d'interès en
relació amb els existents en el moment de formalitzar-se algunes de dites

operacions i que, per les seves condicions contractuals no s'han adequat de
manera automàtica a les noves circumstàncies.
Davant d'aquesta situació, es creu que seria oportú i convenient concertar una
nova operació de crèdit a tipus d'interès del 10%, sensiblement inferior en
aquests moments als contractats, i amb un període de carència més ampli, amb
destí a cancel.lar operacions de crèdit concertades amb anterioritat, en condicions
que ara resulten gravoses.
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents acords:
1r.- Sol.licitar i contractar una nova operació de crèdit de 836.402.371 de
pessetes, amb el Banco de Crédito Local de España, amb la finalitat de refinançar
el deute a l'1 d'abril de 1994 amb la mateixa Entitat de Crèdit per capitals
pendents d'amortitzar dels préstecs concertats amb anterioritat i que després es
detallaran. Les condicions i característiques d'aquesta operació de crèdit són les
següents:
a) Tipus d'interès: 10% anual.
b) Comissions: el préstec meritarà una comissió d'obertura del 0'5% sobre l'import
de l'operació, a cobrar en una sola vegada.
c) Durada del contracte: la durada del contracte tindrà un període de carència fins
al 31/3/96, durant el qual només es pagaran interessos i 40 quotes trimestrals
més comprensives d'amortització del capital i interessos, amb el sistema de
quotes constants al tipus d'interès del 10% anual, essent l'últim venciment a pagar
el 31/3/2006.
2n.- Oferir com a garantia de la devolució del capital prestat i del pagament dels
interessos vençuts i no abonats, dels interessos de demora, costes i despeses en
cas de litigi i dels impostos i gravàmens que es devenguin en la formalització del
contracte, la part necessària de la participació anual que legalment correspongui
a aquest Ajuntament en la participació municipal als tributs de l'Estat, en la part
que resulti de repartir proporcionalment als imports formalitzats o a formalitzar
amb les Entitats prestamistes que tinguin atorgades o atorguin operacions de
crèdit amb la garantia d'aquest recurs, sempre que l'esmentada part asseguri el
pagament de les càrregues financeres pendents; o aquells altres recursos que els
substitueixin.
3r.- Cancel.lar amb l'import del préstec a que es fa referència en els acords
anteriors, el capital pendent d'amortització dels préstecs que a continuació es
relacionen, que a 1 d'abril de 1994 eren els següents:
Data
Entitat
Núm.
Quantia
Import pendent
atorgament prestatària préstec préstec
d'amortitz. al
1/4/1994
========== =========== ========= =========== ==============
12-12-75

B.C.L.E

6155.0

28.580.957

5.733.551

12-12-75
02-11-79
01-11-84
15-03-85
15-03-85
26-07-85
29-07-86
30-01-87
22-05-87
04-06-87
04-06-87
04-06-87
20-11-87
28-10-88
08-05-89
08-05-89
08-05-89
23-10-89
23-10-89

B.C.L.E
B.C.L.E
B.C.L.E
B.C.L.E
B.C.L.E
B.C.L.E
B.C.L.E
B.C.L.E
B.C.L.E
B.C.L.E
B.C.L.E
B.C.L.E
B.C.L.E
B.C.L.E
B.C.L.E
B.C.L.E
B.C.L.E
B.C.L.E
B.C.L.E

6155.1 8.407.220
744.0 80.000.000
12203.0 88.795.785
12614.0 31.074.811
12614.1 16.034.082
13061
88.079.923
14902.0 110.384.898
15692.0
8.000.000
16113
23.288.761
16184
9.733.249
16185
17.733.549
16186
100.320.000
16674
2.200.000
17926
115.477.044
18891
86.326.780
18892
82.686.662
18814
3.366.009
19617
257.162.075
19618
158.374.485
------------ ------------

1.898.562
42.105.574
39.073.201
17.166.071
7.466.079
36.276.046
55.007.589
5.647.092
13.238.285
5.532.800
12.810.648
48.525.744
1.658.994
81.733.041
68.710.877
62.015.752
2.817.330
203.888.886
125.096.249

T O T A L ....... 1.316.026.290 836.402.371
4t.- Aprovar el Projecte de Contracte de Préstec que s'adjunta a la present
proposta d'acord.
5è.- Autoritzar l'Il.lm. Sr. Alcalde de la Corporació per a formalitzar el contracte de
préstec en els termes que resultin dels acords de la pròpia sessió, així com a
percebre el seu import en la forma prevista a l'esmentat contracte."
Intervé el Sr. Sala i Rovira i manifesta que es tracta de fer una operació de
refinançament tal com ja varen fer fa uns mesos, concretament el desembre
passat, en una operació que en aquell cas es tractava de 962 milions de
pessetes, que venia d'altres préstecs amb antiguitat de diferents exercicis. En
aquest cas s'agafa la resta de préstecs que no estaven indexats, i que en aquests
moments puja concretament 836 milions pendents d'amortització i de tot això se'n
fa una operació de refinançament amb el mateix Banc de Crèdit Local, el qual en
aquests moments encara és titular de diferents operacions que sumades donen
aquests 836 milions. La finalitat per la qual es fa aquesta operació és aconseguir
per un cantó un millor cost financer per l'ajuntament de Manresa i, per l'altra
banda, per aconseguir un alliberament de recursos que permetin el fet de
reequilibrar amb un temps més breu el dèficit municipal. Les condicions amb les
quals es porta a terme aquesta operació de refinançament és d'un tipus fix del 10
% a 12 anys, 10 més 2 de carència, al mateix temps hi ha una comissió
d'obertura d'un 0,50 % i les liquidacions a partir d'aquests dos primers exercicis,
seran de caràcter trimestral. Al mateix temps, es preveu un possible interès de
demora nominal del 18% en cas que no es complissin les condicions contractuals
a l'hora de fer el pagament dels venciments. Entenen que aquesta és una
operació favorable per l'ajuntament de Manresa, pels dos temes que ha dit abans
i, a més, perquè el fet de tenir una operació que en lloc d'estar indexada estigui a

tipus fix, que en aquest moment entenen que és favorable, tenint en compte que
darrerament el deute públic a 10 anys, no a 12, estava situat al voltant de l'11 %,
al qual si ha d'afegir el marge que vulgui guanyar l'entitat financera, amb la qual
cosa, anant a una operació molt favorable se situarien en aquests períodes entre
un 11,5 - 12,5 %. Entenen que un 10% en un període llarg és una operació que
sens dubte serà favorable a la Corporació i que, per altra banda, de la forma que
els queden distribuïts els paquets de préstecs, estarà un 66% - 70%
aproximadament,indexat i un 30-35 % estaria a tipus fix, en aquest cas d'un 10 %.
Per tots aquests temes, entenen que l'operació és favorable de forma important
per les finances municipals.
Intervé el Sr. Balet i Oller i diu que ell no és amant dels crèdits, perquè al final
s'han de pagar, però aquests crèdits ja hi són i l'operació en si, tal com se'ls va
explicar a la Comissió d'Hisenda, i ara també, de moment porta un benefici
perquè és produeix un alliberament de recursos. En principi l'operació la troba bé,
però espera que aquest alliberament de recursos sigui de veritat i que no es
malgastin en altres coses.
Intervé el Sr. Perramon i Carrió i manifesta que davant la situació econòmica de
l'ajuntament, que fa poques setmanes han sapigut que justament encara estava
pitjor, és a dir que el dèficit acumulat arribava a uns límits molt alts, és evident i
havien plantejat en diferents moments i amb això hi havia un cert acord entre els
diferents grups municipals, que el refinançament era una de les vies per afrontar
aquesta situació. En el tema del refinançament hi ha dues justificacions clares,
una és que seria bastant negatiu pels interessos públics, estar pagant uns
interessos més alts dels que en aquests moments es poden negociar i, en segon
lloc, el que és evident és que el tema del refinançament i, per tant, allargant els
terminis de retorn de determinats crèdits, és una ajuda important per reconduir la
situació de dèficit governi qui governi en els propers anys. Evidentment que no és
l'única, però dins de les mesures possibles és la menys traumàtica perquè no
afecta a reducció de serveis municipals. El que està clar és que aquesta és una
condició necessària però no suficient i manifesta la seva preocupació perquè
veuen que per part de l'equip de govern no s'han utilitzat prou mesures de
contenció de la despesa, i la prova la tenen en el resultat que hi va haver del
tancament de l'exercici del 93. Cenyint-se a la proposta d'avui, diu que el vot de
l'ENM serà favorable perquè entenen que és una condició imprescindible per la
sortida de la situació econòmica de l'ajuntament i entenen que governi qui governi
en el futur, aquesta operació serà positiva. Ara bé, afegeix que l'equip de govern
s'equivocaria si es quedés només en aquesta mesura i no apliqués altres
mesures addicionals per tal de reconduir la situació econòmica.
Intervé el Sr. Marsal i Muntalà i manifesta que, com bé ha dit el Sr. Sala al fer la
presentació, aquesta és la segona part d'una operació de refinançament. Una
part es va fer a finals de l'any passat en què van demanar un crèdit de 961
milions i una segona part que avui es porta a aquest Ple que signifiquen 836
milions, és a dir, en el conjunt d'aquestes dues operacions han anat a fer dos
crèdits per refinançar uns 1.798 milions de pessetes, que és una quantitat força
significativa. Tots els grups van proposar que aquesta era una de les fórmules per
anar sortint de la difícil situació econòmica en què es troba l'ajuntament, però no
és aquesta l'única mesura que permet a l'ajuntament sortir de la seva situació,

perquè si bé aquesta operació té aspectes positius, també té aspectes que no
són positius, i algun, en determinades circumstàncies, fins i tot es podria afirmar
que pot ser negatiu. Una primera raó per la que es fan aquests crèdits és perquè
els tipus d'interès estan més baixos i això permet un cert estalvi, que té una importància relativa en número de milions. El motiu fonamental pel que es fan
aquests crèdits és la difícil situació econòmica en què es troba l'ajuntament.
Aquest és l'element bàsic i fonamental de refinançar aquests gairebé 1.800
milions de pessetes. Això ha de ser una part d'un pla més ampli. Quan es va
presentar el primer dictamen l'any passat, el GMS va votar favorablement per dos
motius, un primer perquè en el tancament de pressupost de l'any 92 hi havia uns
símptomes de millora, el dèficit estricte del 92 havia estat de 52 milions, s'havia
reduït i, per tant, era una tendència positiva. I, sobretot, el dèficit acumulat s'havia
rebaixat a 880 milions, que era una tendència també positiva respecte la situació
del 91. Un segon motiu era que, a més, esperaven que es presentés tot un
programa global per la contenció de la despesa, bé al presentar els pressupostos
pel 94 o bé que es presentés immediatament després, cosa que no ha succeït.
Després de tenir el tancament de l'any 93, la situació ha canviat de manera
significativa respecte el tancament del 92. En primer lloc, els símptomes positius
no s'han confirmat, el dèficit del 93 ha pujat 148 milions, és a dir el dèficit estricte
de l'any s'ha incrementat en un 185%. Però, sobretot, el que és més greu és que
el dèficit acumulat ha passat de 880 milions a 1.256 milions, és a dir, un
increment d'un 42,7% del dèficil acumulat. Per tant, la tendència no s'ha trencat
una mica sinó que s'ha trencat amb uns números que gairebé podrien qualificar
d'escandalosos. En segon lloc, no s'ha presentat un programa global en altres
aspectes per la contenció de la despesa. En tercer lloc, hi ha el que preocupa
més al GMS, i és que la gestió econòmica l'any 93 ha empitjorat. El Sr. Marsal
precisa que fa aquesta afirmació perquè això és el que diuen els números que es
reflexen en el tancament. L'any 92, els ingressos van ser de 4.032 milions, l'any
93 van ser de 4.773 milions, aquest és un aspecte positiu, perquè vol dir que els
ingressos han crescut un 17,4 %. Les despeses del 92 van ser de 4.070 milions,
en canvi les despeses del 93 han estat de 4.878 milions, és a dir, han crescut un
20%. Això diu dues coses. Primera, que no hi ha hagut una contenció de la
despesa, quan les despeses creixen un 20% no es pot parlar que hi hagi un pla
per reduir, per controlar la despesa. Però, a més, mentre els ingressos han
crescut un 17,4 %, les despeses han crescut un 20%, és a dir, 2,5 punts més les
despeses que els ingressos. Per tant, la tendència torna a ser de separar-se i, per
tant, torna a ser una tendència que els dèficits anuals i els dèficits acumulats cada
vegada es vagin fent més grossos.
El Sr. Marsal diu que les conseqüències d'aprovar avui aquests 836 milions i
l'altra vegada els 936, són que com que es fan amb dos anys de carència,
passaran dos anys bons, però després la situació s'empitjorarà de sobte
radicalment. Amb l'estudi dels números que Intervenció els ha donat i de les
projeccions que ha fet el GMS, el Sr. Marsal diu que l'any 94 aquesta operació
significa un estalvi de 268 milions, l'any 95 un estalvi d'uns 350 milions i l'any 96
un estalvi de 160 milions. En el fons, aquests estalvis són ficticis, perquè no vol dir
que siguin estalvis que no hauran de pagar mai, sinó que els hauran de pagar i
l'únic que fan és retardar-los en el temps. L'increment important serà a partir del
97; d'aquesta forma, en els pressupostos del 96 hi haurà un increment de
pagament del capítol 3 i 9 del voltant de 179 milions de cop i l'any 97, hi haurà un

increment de 347 milions respecte el 95, apart dels increments que hi pugui haver
d'amortitzacions i interessos per crèdits nous que es facin per inversió.
El Sr. Marsal afegeix que la pregunta fonamental per poder-se pronunciar
respecte aquest dictamen és a què es dedicaran aquests estalvis del 95, perquè
no han d'oblidar que l'any 95 és un any d'eleccions, i a què es dedicaran els
estalvis del 96. Es pregunta si es dedicaran a disminuir el dèficit o es dedicaran a
incrementar les despeses normals i corrents. Aquesta és la pregunta fonamental
que ha de definir el vot que els grups d'oposició puguin fer en aquest dictamen
que es presenta avui amb aquestes circumstàncies. Per acabar, el Sr. Marsal
demana en quines condicions el GMS podria votar favorablement aquest nou
crèdit. Diu que el podria votar si es produissin tres condicions, la primera, que
avui es retirés aquest dictamen, i es presentés conjuntament aquesta proposta
amb un pla financer per reduir el dèficit d'acord amb el que preveu la Disposició
Transitòria Quarta de la Llei 22/93, com ja indicava l'Interventor en el seu informe
de tancament del pressupost. En segon lloc, si s'aprova formalment al mateix
temps per part del Ple que els estalvis es dedicaran fonamentalment a reduir el
dèficit, i en tercer lloc, si s'aprova pel Ple un conjunt de mesures efectives i
concretes per a millorar la gestió econòmica del pressupost i que aquesta
diversificació que veien d'un major increment de les despeses, que no dels
ingressos torna a reconduir-se a què augmentin més els ingressos que no les
despeses perquè així es vagi reduint el dèficit. Si es complissin aquestes tres
condicions en un mateix acte, el GMS estaria en condicions de votar
favorablement aquest dictamen, sinó fos així, el GMS no estar en condicions de
votar-lo favorablement. Sap que tenen els vots suficients per fer-ho, però en
qualsevol cas, el GMS pensa que les conseqüències del que avui voten i el que
van votar l'altra dia, les pagarà l'ajuntament que entri, hi hagi l'Alcalde que hi ha
ara, hi hagi un altre Alcalde del mateix grup majoritari que hi ha ara o hi hagi un
Alcalde d'un dels grups de l'oposició. Sigui que sigui l'Alcalde que hi hagi a partir
de l'any que ve, és qui pagarà les conseqüències, els aspectes negatius que
tenen aquests acords que avui prenen.
El Sr. Alcalde intervé i diu que li ha agradat molt aquesta última part de la
intervenció del Sr. Marsal. Ell com Alcalde va pagar les conseqüències i no n'ha
fet mai bandera, perquè el GMS, i ell els ho aprova, en el seu moment també va
fer aquests dos anys de carència i quan ell va accedir a l'Alcaldia ja s'ho va trobar.
Bona part d'aquest dèficit actual també ve de gestió anterior. De tota manera, el
Sr. Alcalde diu que el problema pel 96-97 que diu el Sr. Marsal, si les coses no
canvien, al govern de l'Estat encara hi serà el PSOE i, per tant, és de preveure
que ja que fa tants anys que estan bloquejats dels diners que els han d'enviar i
augmentar a les arques municipals, està claríssim que tots plegat hi podran influir
i no fer tant alarmisme en aquest aspecte, perquè creu que el Sr. Marsal també
hauria de tenir una mica més de confiança amb el seus i pensar que abans del
96-97, per fi, se solucionarà aquest tema dels municipis, que és general a tot el
país. De tota manera, no sap si el Sr. Marsal s'adona que amb aquest nivell
d'endeutament que avui s'aprovarà, l'endeutament quedarà sensiblement inferior
al que van trobar i a més, gairebé li pot assegurar que quan aquest equip
municipal acabi la seva actuació, deixarà l'ajuntament en millors condicions
d'endeutament que van trobar. Així mateix, afegeix que no es tracta tant de fer
estalvi, que també n'han fet, sinó que, per exemple avui escoltava al President del
Fútbol Club Barcelona que presentava els seus pressupostos i deia " els nostres

pressupostos, que són de 7.500 milions de pessetes, són iguals que els de la
ciutat de Girona". La ciutat de Girona té els mateixos habitants que la ciutat de
Manresa i té uns pressupost de 7.500 milions d'ingressos i Manresa només en té
4.032, tal com ha dit el Sr. Marsal. No cal donar-hi més voltes, la situació és
aquesta. No hi ha més cera que la que crema, i amb 4.032 milions, li promet que
d'estalvis fan els que poden i més i tot i, evidentment, està convençut que se'n
sortiran,
Intervé el Sr. Sala i Rovira i respecte la situació del coeficient, diu que en aquests
moments i amb aquesta operació de refinançament, se situen en un 16,11% i
quan CiU va entrar a l'Alcaldia a mitjans del 87, estaven en un 16,20 %, amb la
qual cosa estan parlant d'una millora d'un 0,09 %, però és una millora. I això té
una lògica, quan van entrar, el pressupost municipal era de 2.245 milions, que és
el que havia aprovat el GMS pel 87, i l'any 94 el pressupost aprovat és de 4.530
milions de pessetes, que és el doble. Com que mantenen el coeficient, la xifra
total de deute que hi havia l'any 87 era de 1.400 milions i ara estan parlant de
2.850 milions, és a dir, les xifres es belluguen dintre els coeficients de proporcionalitat. Quan fan córrer números i comencen parlar de què passarà el 95, 96 i
97, el Sr. Sala diu que ells són responsables des del 87 i ho seran fins el 95 del
que passa i el què passarà fins a les eleccions, i poden agafar compromisos fins
aquell moment. El que passi a partir d'aquell moment, el compromís l'hauran
d'agafar aquells que els ciutadans de Manresa considerin idonis per tirar
endavant la gestió municipal. Ara bé, el Sr. Sala diu que creu qui ha maneres i
maneres de donar informacions econòmiques, i sens dubte creu que no és el
terreny en el qual el Sr. Marsal es defensa millor. Concretament, l'any 95 hi haurà
un estalvi important, l'any 96 hi haurà un estalvi més important que la xifra que ha
donat el Sr. Marsal, l'any 97 hi continuarà havent un estalvi i no es pagarà més
del que s'hagués pagat si no s'haguessin fet les dues operacions de
refinançament i sí que és cert que l'any 1998, s'entrarà a pagar, perquè aleshores
sí que ja d'una manera important entren en joc les devolucions, més del que hi ha
previst si no s'haguessin fet les operacions de refinançament. Ara bé, tot això els
porta fins a final del 97, a un estalvi que en aquests moments poden situar sobre
el paper, en un xifra que està al voltant del 52-53% del total dèficit acumulat que
té l'ajuntament de Manresa en aquest moment. I diu sobre el paper, perquè ningú
sap que pot passar amb els indexats variables Mibor d'aquí a 48 hores i menys
d'aquí a sis mesos. El Sr. Sala creu que és important que el 50% del problema
que en aquests moments, a nivell financer, tenen sobre la taula, tinguin una
fórmula que forma part d'aquest conjunt de qüestions econòmico-financeres que
els han d'ajudar a desencallar la qüestió del dèficit.
A més d'això, la Corporació actual té "in mente" que la xifra de deute a llarg
termini es vagi disminuint o si més no, manteniment, però en cap cas
incrementant any rera any. L'any passat, la Corporació va retornar 350 milions de
pessetes de deute i en van demanar 139; aquest any, la xifra de préstecs que han
demanat és d'uns 70 milions inferior a la que han retornat, i per l'any que ve, la
idea que es té és continuar mantenint aquesta tònica de no endeutar-se més amb
els nous préstecs que les devolucions que s'han de continuar portant a terme. Per
altra banda, diu que hi ha 1.000 milions de pessetes que estan en fase de retorn
les operacions de principal, perquè són 1.000 milions que no s'han refinançat i,
per tant, estan en una dinàmica normal de devolució de principal. En aquest
moment poden dir que això són dues mesures, una que és la del refinançament i

l'altra que és la del no increment de l'endeutament i això comporta en el decurs
del temps que a nivell percentual, cada vegada l'endeutament sigui més baix,
perquè la liquidació d'ingressos va sent superior any rera any, malgrat la de
despeses també tingui la seves evolucions, amb la qual cosa la pesseta de l'any
98 no serà la dels anys anteriors, sinó que serà menys i les pessetes que han de
tornar a partir que s'acabin els períodes de carència, però d'una forma negativa
respecte a la comparació d'operacions de refinançament sí o refinançament no,
no els afecta fins el 98, però és que les pessetes que tornaran el 98 i que els han
deixat el 93 i el 94, no són pessetes a preu del 93 i del 94 sinó que són pessetes
lleugerament devaluades, la qual cosa afavoreix el finançament municipal, si més
no, les economies municipals.
Per altra banda, i seguint amb aquest conjunt de mesures, és cert que s'ha de dir
que a nivell pressupostari hi ha dues maneres d'aconseguir estalviar diners i cap
de les dues és la solució si no van sempre acompapanyades; l'una és l'increment
dels ingressos via ordenances municipals i via Fons Nacional de Cooperació
Municipal, que en algun moment suposa que es compliran compromisos que en
el passat s'han anat prenent, i, per altra banda, hi ha el control i la dismunució, si
cap, de la despesa. L'equip de CiU creu que en aquests moments, quan s'està
confeccionant el primer esborrany de pressupost, i suposa que passat vacances
disposaran del mateix, dir que passarà o deixarà de passar, tant en el tema dels
ingressos com en el tema de les despeses, li semblaria gairebé una frivolitat, tot i
que té dades per poder referenciar alguns números macros que per prudència no
comentarà en aquest Ple, però que per altra banda, les línies genèriques que
s'han marcat per confeccionar el pressupost, és aconseguir que la despesa de
cara a l'exercici 95 no sigui, en cap cas, superior al possible IPC. El Sr. Sala
afegeix que hi ha moltes coses que provenen de concessions municipals i que
lògicament tindran els increments que en el seu moment, quan es va fer la
concessió, va pactar aquest Ple, amb unes fórmules polinòmiques que s'hauran
de complir. I aquests sóns els temes d'increment que hauran de valorar i intentar
compensar amb d'altres qüestions pressupostàries de despesa que no s'hauria
d'incrementar i, si més no, en alguns casos, haurien d'intentar congelar o
disminuir. Aquesta és una voluntat tan clara com dir que lógicament els 321
milions que representa l'estalvi de l'operació dels 962 milions més els 836 milions
per l'any 95, com a a mínim siguin el superàvit de l'exercici 95. Han de fer tot el
possible per aconseguir que això sigui una realitat en el moment pressupostari
que es porti aquí el pressupost del 95.
El Sr. Sala diu que amb ànim de concloure, vol fer una referència a les condicions
que posava el GMS. Pel que fa a què els estalvis es dediquin a reduir el dèficit,
diu que aquest és un compromís que tenen l'obligació de prendre. Respecte al
conjunt de mesures per millorar la gestió del pressupost municipal, el Sr. Sala diu
que han parlat de temes d'ingressos, de temes genèrics de despeses, han parlat
de temes d'endeutament i de refinançament, i tot això són qüestions que han
d'ajudar a buscar el reequilibri del dèficit municipal. Per últim diu que el Sr. Marsal
proposava que retiressin aquesta proposta i plantegessin un pla financer genèric i
en el seu moment ja en tornaran a parlar. Respecte a això el Sr. Sala diu que una
de les condicions que el Banc de Crèdit Local els ha posat per tirar endavant amb
aquestes condicions favorables l'operació de refinançament, és que el dia 30 la
documentació ha d'estar a Madrid i lògicament que com equip de govern
proposaran tirar endavant aquesta operació de refinançament avui amb les
condicions que consten i intentant que tots els grups de l'oposició, inclòs el GMS,

els voti favorablement, perquè entenen que independentment de quin sigui l'equip
de govern que hi hagi en el futur, aquesta és una proposta favorable per la gestió
municipal i, per tant, favorable pels interessos de la ciutat de Manresa.
Intervé el Sr. Balet i Oller i diu que un cop escoltats els uns i els altres, continua
creien que l'operació en si és bona. Ara bé, creu que s'ha d'anar molt alerta en
què aquest refinançament que es fa ara sigui realment un estalvi. S'ha dit que pel
95 com a mínim el superàvit ha de ser aquests 321 milions que s'estalvien, però
creu que si només fos aquest superàvit voldria dir que aquest any no s'ha
estalviat res. Si ara ja estalvien 321 milions, demana que estalviaran el 95 del 95.
Veu que la despesa sempre va augmentant i ell sempre diu que s'han d'estrényer
el cinturó, el que passa és que per motius polítics, a vegades es demanen coses
de cara al poble i ho ha de pagar el que vindrà al darrera, i el que vindrà l'any
pròxim ho tindrà molt "fumut", perquè haurà d'anar pagant el que s'ha anat
prometent i el que s'ha anat acumulant. Fa aquesta observació perquè moltes
vegades són els polítics els que han de conscienciar al poble de ser mesurats en
les seves demandes. El seu vot serà favorable, però insisteix en què aquest
estalvi sigui per disminuir el dèficit, no per enganyar l'electoral, i que hi hagi
honestedat i credibilitat en què els números se seguiran respectant.
Intervé el Sr. Perramon i Carrió i manifesta que és evident que de cara el 94 i el
95, per intentar sortir de la situació econòmica que hi ha a l'ajuntament, hi ha
d'haver uns superàvits importants, perquè sinó la situació econòmica serà
absolutament inviable. Recomana al Sr. Alcalde que millor que no remeni massa
la situació econòmica de l'ajuntament perquè si bé estan parlant d'un coeficient
d'endeutament similar, si es miren el dèficit, les xifres són bastants dispars de
com van heretar l'ajuntament i com queda ara. La xifra acumulada del dèficit, que
en el període socialista va arribar a ser d'una certa importància, es va reconduir
en part degut a unes mesures bastants dràstiques que van tenir uns costos
polítics per part de l'equip socialista i, per altra banda, també cal dir que en part es
va reconduir perquè va haver-hi una bonança econòmica molt forta en l'interval
entre els dos mandats que va fer que es reduís d'una manera important el dèficit i
es pogués arribar a una situació d'equilibri. Amb això vol dir que a l'ENM no li
preocupa massa el tema de l'endeutament, tot i que és important i que són molts
milions, però el coeficient en aquests moments està en unes xifres raonables i
seria perillós anar-lo a augmentar, però el què els preocupa fonamentalment és el
dèficit i justament pel tema de resoldre el dèficit, una condició necessària però no
suficient, és aquest tipus de refinançament, amb unes condicions similars a
aquestes, i des d'aquest punt de vista consideren pràcticament imprescindible.
Evidentment que l'ENM també té recels respecte la seva possible actuació, tot i
que pensen que el grup de CiU tenen l'obligació de donar un bon superàvit al 94 i
això també farà que controlin les despeses d'una manera molt més eficient i
considerable que quan ho van fer l'any 91, que és quan es va generar el dèficit
dels 500 milions. L'ENM espera que mentre en aquell moment els va donar la
impressió que eren poc conscients del què passava en la situació econòmica,
perquè van passar d'un dèficit de 300 a 500, esperen que ara se n'hagin fet
càrrec i això es reflexi en el pressupost i en el tancament d'aquest any i posin
mesures una mica serioses per reconduir-ho.

El Sr. Alcalde intervé per aclarir que ell s'ha referit únicament i exclusivament al
text del dictamen que parla del refinançament del deute i ell ha volgut dir que el
deute quedaria en aquests percentatges. Respecte al que ha dit el Sr. Perramon
del dèficit del 91, el Sr. Alcalde explica que tots tenien la promesa que el Fons de
Cooperació seria augmentat considerablement i tots els ajuntaments van comptar
amb aquesta promesa, el que passa és que després no va arribar. I aquesta és
una situació que també s'ha de dir perquè va ser la real. No obstant això, no li
preocuparia gens tornar a ser Alcalde 4 anys més. En tot cas es preocuparia per
altres temes, però no per aquest financer, perquè el veu molt ben encarrilat i està
convençut que no serà cap hàndicap per ningú. I tal com ha dit abans al Sr.
Marsal, aquests dos anys de carència també els van rebre durant el mandat de
CiU i així es trobaran tots els ajuntaments de l'Estat, perquè els que són
conscients tots estan fent el que avui aproven aquí. O ja ho han fet, o ho estan
fent, o estan en vies de fer-ho, perquè es tracta d'aprofitar l'ocasió que es
presenta propícia per això.
El Sr. Marsal i Muntalà intervè i manifesta que el Sr. Sala té tota la raó, perquè ell
és de Lletres i els números sempre l'han espantat molt. En qualsevol cas, l'equip
de govern i el GMS han tingut vàries discusions sobre projecció de números.
Demana que es mirin les hemeroteques a veure qui s'ha acostat més a endevinar
els números, si CiU o el GMS. En qualsevol cas, diu que el Sr. Sala només li ha
agafat un compromís numèric, que ha estat dir que el 95 espera tenir un superàvit
d'uns 320 milions, el que passa és que el 95 ja hi haurà un altre ajuntament i ell
de compromisos d'aquests encara n'agafaria molts més. De tota manera, sospita
que aniran a les eleccions del 95 sense tenir fet el tancament del 94. Afegeix que
no té cap inconvenient en tenir un llarg debat amb el Sr. Alcalde sobre valoracions
de la situació l'any 87, l'any 93, el 94, el 95. En qualsevol cas, com que estan
parlant de números, no fara cap valoració ni cap comentari, només parlarà de
números. El GMS, un any abans de les eleccions va fer un crèdit de refinançament, el va fer per 700 milions de pessetes, el grup de CiU l'ha fet per quasi
1.800 millions de pessetes. Segona cosa, diu que el Sr. Alcalde li ha posat fàcil
perquè ell pugui dir que és un mentider, però com que sap que no és una qüestió
que hagi dit una mentida, sinó que és únicament un problema d'ignorància de
bona fe perquè sap que no s'ho ha mirat i ho ha dit despistadament. El Sr. Alcalde
ha dit que el GMS va fer un crèdit amb dos anys de càrencia, i ho ha repetit tres
vegades. Això no és cert, i afegeix que el crèdit de 700 milions que va fer el GMS
va ser d'un any de carència. Per tant, quan es parla de números, convé mirarse'ls bé. En segon lloc, el Sr. Marsal diu que el dèficit l'any 87 era de 35 milions, i
el d'aquests moments és de 1.256 milions. El grup de CiU ha dit que si s'aprova
aquest préstec, el nivell d'endeutament serà un 16,11%, aproximadament el que
es van trobar quan va entrar, un 16,2%; però si el GMS no hagués fet el crèdit de
refinançament, el grup de CiU s'hauria trobar amb un endeutament d'un 18%,
mentre que ara si només fessin el primer crèdit, el que ja van aprovar l'any
passat, en aquests moments l'endeutament seria del 19%, si no haguessin fet el
de l'any passat, l'endeutament de l'ajuntament seria un 24%. Per tant, sense
crèdits de refinançaments, la situació al 87 era un 18% d'endeutament i la situació
actual és d'un 24% i escaig. Una altra dada és que en els 8 anys de govern
socialista, van fer aproximadament els 1.300 milions de préstec, el grup de CiU,
en 7 anys n'ha fet 2.912.

Quan va entrar el grup de CiU, el que quedava pendent d'amortitzar, estava al
voltant de 1.000 milions de pessetes i el que es trobarà l'ajuntament que entri
l'any que ve, sense comptar els crèdits que puguin fer pel 95, serà de 3.277
milions per amortitzar. Precisa que només parla de números, no fa cap valoració,
però no té cap inconvenient en fer-la en el moment que convingui.
No obstant això, diu que sí que farà una valoració per la referència que ha fet el
Sr. Alcalde al govern socialista, que espera que l'any 97 encara hi sigui. En tot
cas, és un govern en què els pressupostos d'aquest any han estat aprovats pels
grups de CiU i el PSOE. el PSOE. Per tant, els han aprovat uns i altres, amb els
diners que hi ha pels ajuntaments. Els de l'any que ve, sembla ser que també els
aprovaran els grups de CiU i el PSOE amb els diners que hi haurà pels
ajuntaments i espera que amb pressupost del 97 passi el mateix. Demana al Sr.
Alcalde que parli amb el Sr. Roca sobre el tema del finançament dels
ajuntaments.
Per acabar, el Sr. Marsal diu que el Sr. Alcalde ha manifestat que no li faria res
tornar a ser Alcalde amb la situació en què deixaran l'ajuntament, i referent a això
li diu que espera que es torni a presentar com Alcalde i que ell no s'hi podrà
oposar perquè ja ha dit que no s'hi presentaria o s'hi presentarà un altre company
seu, però en qualsevol cas el que li vol dir és que qualsevol membre del GMS que
es presenti per Alcalde a l'ajuntament, no ho farà mirant-se la situació en què està
l'ajuntament sinó que ho farà per la voluntat de servei als manresans i per l'amor
que tots tenen a Manresa.
El Sr. Alcalde diu que aquesta frase poètica del final li ha agradat molt, i que pensi
que ell també ho va fer per això.
Referent a un any o dos de carència a què ha fet esment el Sr, Marsal, diu que
segurament que té raó, però en realitat tant és perquè al final s'ha de pagar el
mateix.
Pel que fa a l'endeutament, diu que si van trobar un 16%, tenint en compte que
poden arribar al 25 %, el màxim que es poden endeutar és un 9%, és a dir la
meitat del que es va endeutar
el GMS.
El Sr. Marsal li replica que hi ha una part de l'endeutament que no era del govern
socialista, sinó que era anterior, responent-li el Sr. Alcalde que això no és cert,
perquè l'any 79 es va liquidar. El Sr. Alcalde afegeix que aquí si volen parlar de
números es faran tots mal, perquè suposa que el GMS quan va governar va fer el
que millor va saber per la ciutat i fins i tot potser encara es van quedar curts des
del mateix punt de vista del GMS, en el sentit que haurien pogut fer molt més. I
això és el mateix que ha fet el grup de CiU i el que faran els que vindran, perquè
aquesta és l'obligació de tots, fer el màxim que puguis per la ciutat amb el criteri
que encara que facis el màxim, hi ha moltes coses per fer.
El Sr. Sala i Rovira precisa que quan el GMS va deixar el govern no hi havia
1.000 milions de deute, sinó que n'hi havia 1.400, i això és un 40% més. Tampoc
és cert que ara hi hagi 3.277 milions de deute, sinó que n'hi ha 2.890 i ja li pot dir
que quan s'acabi aquest mandat, la xifra estarà entre 2.850 i 2.900 milions. Una
altra dada és que estan comparant 8 anys amb 7 anys, la qual cosa li sembla una
mica una perogrullada. En tot cas aquesta discusio l'haurien de tenir el mes de
maig de l'any que ve i molt gustosament s'ofereix per tenir-la. A més, diu que el

Sr. Marsal ha volgut fer una sentència, que espera que no li surti bé, del resultat
del 94; espera que el Sr. Marsal, amb la mateixa vehemència que ha parlat del
tancament 93, pugui fer una exposició del resultat del tancament del 94, ja que ell
es tem que el dèficit acumulat estarà per sota dels 1.000 milions de pessetes.
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per 15 vots afirmatius (12 CiU, 2 ENM i
1 GMP) i 9 en contra (GMS) i, per tant, amb el quòrum que determina l'art. 47.3.g)
de la Llei 7/1995, i art. 112.3.i) de la LLei 8/87 es declara acordat:
1r.- Sol.licitar i contractar una nova operació de crèdit de 836.402.371 de
pessetes, amb el Banco de Crédito Local de España, amb la finalitat de refinançar
el deute a l'1 d'abril de 1994 amb la mateixa Entitat de Crèdit per capitals
pendents d'amortitzar dels préstecs concertats amb anterioritat i que després es
detallaran. Les condicions i característiques d'aquesta operació de crèdit són les
següents:
a) Tipus d'interès: 10% anual.
b) Comissions: el préstec meritarà una comissió d'obertura del 0'5% sobre l'import
de l'operació, a cobrar en una sola vegada.
c) Durada del contracte: la durada del contracte tindrà un període de carència fins
al 31/3/96, durant el qual només es pagaran interessos i 40 quotes trimestrals
més comprensives d'amortització del capital i interessos, amb el sistema de
quotes constants al tipus d'interès del 10% anual, essent l'últim venciment a pagar
el 31/3/2006.
2n.- Oferir com a garantia de la devolució del capital prestat i del pagament dels
interessos vençuts i no abonats, dels interessos de demora, costes i despeses en
cas de litigi i dels impostos i gravàmens que es devenguin en la formalització del
contracte, la part necessària de la participació anual que legalment correspongui
a aquest Ajuntament en la participació municipal als tributs de l'Estat, en la part
que resulti de repartir proporcionalment als imports formalitzats o a formalitzar
amb les Entitats prestamistes que tinguin atorgades o atorguin operacions de
crèdit amb la garantia d'aquest recurs, sempre que l'esmentada part asseguri el
pagament de les càrregues financeres pendents; o aquells altres recursos que els
substitueixin.
3r.- Cancel.lar amb l'import del préstec a que es fa referència en els acords
anteriors, el capital pendent d'amortització dels préstecs que a continuació es
relacionen, que a 1 d'abril de 1994 eren els següents:
Data
Entitat
Núm.
Quantia
Import pendent
atorgament prestatària préstec préstec
d'amortitz. al
1/4/1994
========== =========== ========= =========== ==============
12-12-75
12-12-75
02-11-79
01-11-84

B.C.L.E
B.C.L.E
B.C.L.E
B.C.L.E

6155.0 28.580.957
5.733.551
6155.1 8.407.220
1.898.562
744.0 80.000.000 42.105.574
12203.0 88.795.785 39.073.201

15-03-85
15-03-85
26-07-85
29-07-86
30-01-87
22-05-87
04-06-87
04-06-87
04-06-87
20-11-87
28-10-88
08-05-89
08-05-89
08-05-89
23-10-89
23-10-89

B.C.L.E
B.C.L.E
B.C.L.E
B.C.L.E
B.C.L.E
B.C.L.E
B.C.L.E
B.C.L.E
B.C.L.E
B.C.L.E
B.C.L.E
B.C.L.E
B.C.L.E
B.C.L.E
B.C.L.E
B.C.L.E

12614.0 31.074.811
12614.1 16.034.082
13061
88.079.923
14902.0 110.384.898
15692.0
8.000.000
16113
23.288.761
16184
9.733.249
16185
17.733.549
16186
100.320.000
16674
2.200.000
17926
115.477.044
18891
86.326.780
18892
82.686.662
18814
3.366.009
19617
257.162.075
19618
158.374.485
------------ ------------

17.166.071
7.466.079
36.276.046
55.007.589
5.647.092
13.238.285
5.532.800
12.810.648
48.525.744
1.658.994
81.733.041
68.710.877
62.015.752
2.817.330
203.888.886
125.096.249

T O T A L ....... 1.316.026.290 836.402.371
4t.- Aprovar el Projecte de Contracte de Préstec que s'adjunta a la present
proposta d'acord.
5è.- Autoritzar l'Il.lm. Sr. Alcalde de la Corporació per a formalitzar el contracte de
préstec en els termes que resultin dels acords de la pròpia sessió, així com a
percebre el seu import en la forma prevista a l'esmentat contracte.
5.1.2 APROVACIO DEL SEGON EXPEDIENT DE MODIFICACIO TÈCNICA
DEL PROJECTE DE L'OBRA "URBANITZACIÓ DEL SECTOR
INDUSTRIAL ELS DOLORS, FASE i-TRAM SUD" APROVAT PEL
PLE EL 21-4-92, I MODIFICACIO DEL CONTRACTE DE L'OBRA,
ADJUDICAT A OCP CONSTRUCCIONES, SA
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que en el transcurs de l'execució de l'obra de "URBANITZACIÓ DEL
SECTOR INDUSTRIAL ELS DOLORS FASE I - TRAM SUD, la Direcció-Facultativa ha considerat convenient introduir modificacions en el projecte inicial aprovat
pel Ple de la Corporació de 21 d'abril de 1992.
Atès que dita variació comporta l'ampliació, la disminució i la introducció de noves
partides en el pressupost adjudicat.
De conformitat amb l'art. 265 de la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de Règim
Local de Catalunya, el Tinent d'Alcalde d'Hisenda, proposa al Ple de la
Corporació l'adopció del següent
A C O R D:

1r.- Aprovar el segon expedient de modificació tècnica que s'adjunta del Projecte
de l'Obra de "URBANITZACIÓ DEL SECTOR INDUSTRIAL ELS DOLORS FASE
I - TRAM SUD", aprovat pel Ple de la Corporació de 21 d'abril de 1992.
2n.- Modificar amb subjecció a l'art. 265 de la llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de
Règim Local de Catalunya, el contracte de l'Obra de "URBANITZACIÓ DEL
SECTOR INDUSTRIAL ELS DOLORS FASE I - TRAM SUD", adjudicat a l'entitat
mercantil "OCP CONSTRUCCIONES, S.A." ( A-08235608, Pl. Gala Placídia, 22
Barcelona), per acord del Ple de la Corporació de 20 d'octubre de 1992, disminuint en 29.430.893'- PTA i ampliant en 29.430.893'- PTA les prestacions contractades d'acord amb el preus unitaris contradictoris conformats per l'adjudicatària i
amb el segon expedient de modificació tècnica que s'aprova pel punt primer
d'aquest acord.
3r.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per a
la complimentació de l'expedient ".
Intervé el Sr. De Puig i Viladrich i manifesta que aquest dictamen fa una
modificació de partides amb unes baixes de 29.430.893 pessetes i unes altes per
la mateixa quantitat. Pel que fa a la puja, una part fa referència a ampliació de
partides existents, mentre que una part de 9.000 milions són ampliació de noves
partides que han estat necessàries en l'execució d'aquesta fase de la urbanització
del sector industrial de Els Dolors. Entenent que aquest dictamen no modifica en
res el finançament que té aquesta obra, demana el vot favorable dels regidors.
Intervé el Sr. Canongia i Gerona i manifesta que el GMS, en coherència amb el
que va votar en el moment de l'aprovació inicial d'aquest projecte d'urbanització,
s'abstindrà en la votació.
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per 15 vots afirmatius (12 CiU, 2 ENM i
1 GMP) i 9 abstencions (GMS).
5.1.3 APROVAR LA DIVISIO DEL PROJECTE "URBANITZACIO DEL CARRER
CARRASCO I FORMIGUERA" EN DOS PROJECTES DIFERENTS, CORRESPONENTS AL PRIMER I SEGON TRAM,
RESPECTIVAMENT; ACTUALITZACIÓ DEL PRESSUPOST DEL
PROJECTE DE L'OBRA "URBANITZACIÓ CARRER CARRASCO I
FORMIGUERA, 1R. TRAM", APROVACIO DEL PLEC DE
CLAUSULES I DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que l'Ajuntament en sessió plenaria de 15 de juny de 1993, aprovà
definitivament el projecte d'URBANITZACIO DEL
CARRER CARRASCO I
FORMIGUERA.
Atès que l'informe emès pels Serveis Tècnics municipals proposa la divisió del
projecte en dos trams perfectament diferenciats i susceptibles d'execució
independent: 1r. Tram i 2n Tram.

Atès que es diposa de financiació suficient per a contractar l'obra
d'URBANITZACIO DEL CARRER CARRASCO I FORMIGUERA -1r. TRAMAtès que en l'expedient administratiu s'ha acreditat la viabilitat del projecte i la
disponibilitat dels terrenys necessaris per a l'execució d'aquesta obra.
De conformitat amb l'art. 275.2 de la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i R.L. de
Catalunya, el Tinent d'Alcalde d'Hisenda, proposa al Ple de la Corporació
l'adopció del següent:
ACORD
1r.- Aprovar la divisió del projecte d'URBANITZACIO DEL CARRER CARRASCO
I FORMIGUERA, en dos projectes diferents, urbanització del carrer Carrasco i
Formiguera -1r. Tram- i urbanització del carrer Carrasco i Formiguera -2n. Tram-.
2n.- Actualitzar el pressupost del projecte de l'obra d'URBANITZACIO DEL
CARRER CARRASCO I FORMIGUERA -1r.TRAM-, aprovat definitivament per
acord Plenari del 15 de juny de 1993, a l'efecte d'aplicar el nou tipus de
gràvamens de l'I.V.A. fixat en un 15% pels articles. 1 del Reial Decret Llei 1/1992
de 21 de juliol i 90 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, resultant un nou
pressupost 75.083.540'- ptes. (inclòs 15% d'I.V.A.).
3r.- Aprovar el Plec de Clàusules particulars administratives que d'acord amb els
Plecs de Clàusules generals administratives i tècniques aprovades per a la
contractació directa d'obres d'aquest Ajuntament, regiran la contractació de l'obra
d'URBANITZACIO DEL CARRER CARRASCO I FORMIGUERA -1r. TRAM-.
4t.- Aprovar l'expedient de contractació de l'obra d'URBANITZACIO DEL
CARRER CARRASCO I FORMIGUERA -1r. TRAM-, d'un pressupost de licitació
de 61.155.928'- PTA (inclòs
l'I.V.A.), contenint dit expedient el projecte tècnic aprovat, el certificat sobre la
viabilitat del projecte i la disponibilitat dels terrenys, el certificat d'Intervenció sobre
l'existència de consignació pressupostària, els Plecs de Clàusules administratives
i tècniques generals i particulars aprovades, i obrir el procediment d'adjudicació
del contracte mitjançant contractació directa, consultant-se a tres empreses com
a mínim, si es possible, capacitades per a l'execució del contracte.
5è.- Delegar a la Comissió Municipal de Govern la facultat d'adjudicar el contracte
de l'obra d'URBANITZACIO DEL CARRER CARRASCO I FORMIGUERA -1r.
TRAM-.
4t.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per a
la complimentació de l'expedient."
Intervé el Sr. De Puig i Viladrich i manifesta que aquest dictamen recull la
segmentació del projecte d'urbanització Carrasco i Formiguera en dos trams;
anteriorment per aquest Ple ja ha passat el projecte d'urbanització i l'aprovació de
contribucions especials del primer tram, i el que passen avui és la consolidació
d'aquesta divisió del projecte. En aquest mateix dictamen també es produeix una
actualització del pressupost d'urbanització d'aquest carrer i aprovar el plec de

clàusules administratives i generals per anar a la contractació d'aquesta obra. No
solament es demanarà oferta a tres empreses, sinó que es demanarà a 6 ó 7 i
també es publicarà al Diari perquè es pugui presentar el màxim nombre possible
d'empreses. També es delega a la Comissió de Govern per poder fer l'adjudicació
d'aquest contracte.
Intervé el Sr. Perramon i Carrió i manifesta que tal com van votar en l'aprovació
del projecte, amb el qual tenien una disconformitat pel que fa a la tipologia de
carrer, el vot d'ara serà negatiu.
Intervé el Sr. Canongia i Gerona i manifesta que amb la mateixa argumentació
que el Sr. Perramon, el seu vot serà l'abstenció, no perquè hagi variat el seu
sentit en el procés d'urbanització, sinó perquè entenen que aquest és un procés
econòmic-financer i no és una qüestió del projecte en si.
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per 13 vots afirmatius (12 CiU i 1 GMP),
2 vots negatius (ENM) i 9 abstencions (GMS), i, per tant, amb el quòrum que
determina l'art. 47.3.m) de la Llei 7/1985 i art. 112.3.p) de la Llei 8/1987 - en
harmonia amb l'art. 125 del RDLEG 781/1986, de 18 d'abril i l'art. 55 de la Llei
8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, i per tant, es
declara acordat:
1r.- Aprovar la divisió del projecte d'URBANITZACIO DEL CARRER CARRASCO
I FORMIGUERA, en dos projectes diferents, urbanització del carrer Carrasco i
Formiguera -1r. Tram- i urbanització del carrer Carrasco i Formiguera -2n. Tram-.
2n.- Actualitzar el pressupost del projecte de l'obra d'URBANITZACIO DEL
CARRER CARRASCO I FORMIGUERA -1r.TRAM-, aprovat definitivament per
acord Plenari del 15 de juny de 1993, a l'efecte d'aplicar el nou tipus de
gràvamens de l'I.V.A. fixat en un 15% pels articles. 1 del Reial Decret Llei 1/1992
de 21 de juliol i 90 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, resultant un nou
pressupost 75.083.540'- ptes. (inclòs 15% d'I.V.A.).
3r.- Aprovar el Plec de Clàusules particulars administratives que d'acord amb els
Plecs de Clàusules generals administratives i tècniques aprovades per a la
contractació directa d'obres d'aquest Ajuntament, regiran la contractació de l'obra
d'URBANITZACIO DEL CARRER CARRASCO I FORMIGUERA -1r. TRAM-.
4t.- Aprovar l'expedient de contractació de l'obra d'URBANITZACIO DEL
CARRER CARRASCO I FORMIGUERA -1r. TRAM-, d'un pressupost de licitació
de 61.155.928'- PTA (inclòs
l'I.V.A.), contenint dit expedient el projecte tècnic aprovat, el certificat sobre la
viabilitat del projecte i la disponibilitat dels terrenys, el certificat d'Intervenció sobre
l'existència de consignació pressupostària, els Plecs de Clàusules administratives
i tècniques generals i particulars aprovades, i obrir el procediment d'adjudicació
del contracte mitjançant contractació directa, consultant-se a tres empreses com
a mínim, si es possible, capacitades per a l'execució del contracte.

5è.- Delegar a la Comissió Municipal de Govern la facultat d'adjudicar el contracte
de l'obra d'URBANITZACIO DEL CARRER CARRASCO I FORMIGUERA -1r.
TRAM-.
4t.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per a
la complimentació de l'expedient.
5.1.4 ADJUDICAR EL CONTRACTE DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA
D'ÚS PRIVATIU DEL QUIOSC DE VENDA DE PREMSA, SITUAT
A LA MURALLA DE SANT DOMENEC, PER UN PERÍODE DE 5
ANYS, A FAVOR DEL SR. EMILIO PLANAS SARDANS, PER UN
CÀNON ANUAL INICIAL DE 500.000 PTES.
El Secretari llegeix el dictamen que, que transcrit, diu el següent:
"Atès que per acord plenari del dia 15 de febrer de 1994, s'aprovà l'expedient de
contractació de la concessió administrativa d'ús privatiu del quiosc de venda de
premsa situat a la Muralla Sant Domenec.
Atès que durant el període de presentació de proposicions, les ofertes
presentades han estat tres.
Vist l'informe emès pel Cap del Servei d'Hisenda en relació a la valoració dels
criteris establerts a la clàusula 19a. del Plec de Clàusules que regulen aquesta
contractació.
El Tinent d'Alcalde, Regidor-Delegat d'Hisenda proposa al Ple de la Corporació
d'adopció del següent
ACORD
1r.- Adjudicar el contracte de la concessió administrativa D'US PRIVATIU DEL
QUIOSC DE VENDA DE PREMSA SITUAT A LA MURALLA SANT DOMENEC,
per un període de 5 anys, a favor del senyor EMILIO PLANAS SARDANS (D.N.I.
39.296.501 - domiciliat al carrer Prolongació General Prim núm. 12 de Manresa),
per un canon anual inicial de 500.000 ptes., per resultar la proposició més
avantatjosa per l'Ajuntament de les presentades al concurs públic convocat a
l'efecte per anunci publicat en el D.O.G.C. núm. 1901 de 27 de maig de 1994, en
relació a l'expedient de contractació aprovat en sessió plenària de 15 de febrer de
1994.
2n.- Requerir a l'adjudicatari, EMILIO PLANAS SARDANS, per a que en el termini
de 15 dies, comptats a partir del dia següent al de la recepció de la notificació
d'aquest acord, constituexi la garantia definitiva de 40.000'-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 15.000'- ptes. a l'adjudicatari, EMILIO
PLANAS SARDANS, prèvia la constitució de la garantia definitiva, i als altres

licitadors LLIBRERIA SOBRERROCA S.A. (N.I.F. A-08899023 - Ca. Prolongació
General Prim núm. 12 de Manresa) i a la Sra. Mª JOSEFA CALATRAVA
CUADRADO (D.N.I. 41.072.658 Ca. Bruc núm. 66-68 2n. 4t. de Manresa).
4t.- Publicar l'adjudicació del contracte en el Butlletí Oficial de l'Estat, en el Butlletí
Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de
conformitat amb l'article 285 de la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de Règim
Local de Catalunya.
5è.- Facultar al senyor Alcalde per a la signatura de la
documentació necessària per a la complimentació de l'expedient".
Intervé el Sr. Sala i Rovira i manifesta que és una adjudicació d'un quiosc de
venda de premsa i demana el vot favorable.
Intervé el Sr. Perramon i Carrió i manifesta que tant en aquest dictamen com en
el següent, els plecs de clàusules valoren d'una manera molt important el tema de
la solvència econòmica, i això provoca que persones amb menys recursos tinguin
dificultats a optar en aquest lloc i el resultat que es veu d'aquests dos dictàmens,
és que es reforça d'alguna manera, apart d'un cert monopoli en la distribució de
premsa, que també hi ha un cert monopoli fins i tot en la venda al detall. Aquest
ha estat el resultat, i pensen que en una propera ocasió que això es doni, haurien
de procurar que es donés més possibilitat d'accés a persones sense tants
recursos econòmics.
El Sr. Alcalde manifesta que està d'acord i es pren nota del suggeriment del Sr.
Perramon.
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 24 membres
presents.
5.1.5 ADJUDICAR EL CONTRACTE DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA
D'ÚS PRIVATIU DEL QUIOSC DE VENDA DE PREMSA, SITUAT
A LA PLAÇA DE VALLDAURA, PER UN PERÍODE DE 5 ANYS, A
FAVOR DE L'ENTITAT MERCANTIL "LLIBRERIA SOBRERROCA,
SA" PER UN CÀNON ANUAL INICIAL DE 162.500 PTES.
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que per acord plenari del dia 15 de febrer de 1994, s'aprovà l'expedient de
contractació de la concessió administrativa d'ús privatiu del quiosc de venda de
premsa situat a la Plaça Valldaura.
Atès que durant el període de presentació de proposicions, les ofertes
presentades han estat dues.
Vist l'informe emès pel Cap del Servei d'Hisenda en relació a la valoració dels
criteris establerts a la clàusula 19a. del Plec de Clàusules que regulen aquesta
contractació.

El Tinent d'Alcalde, Regidor-Delegat d'Hisenda proposa al Ple de la Corporació
d'adopció del següent
ACORD
1r.- Adjudicar el contracte de la concessió administrativa D'US PRIVATIU DEL
QUIOSC DE VENDA DE PREMSA SITUAT A LA PLAÇA VALLDAURA, per un
període de 5 anys, a favor de l'entitat mercantil "LLIBRERIA SOBRERROCA
S.A." (NIF A-08899023 - domiciliada a Manresa carrer Prolongació General Prim
núm. 12), per un canon anual inicial de 162.500 ptes., per resultar la proposició
més avantatjosa per l'Ajuntament de les presentades al concurs públic convocat a
l'efecte per anunci publicat en el D.O.G.C. núm. 1903 d'1 de juny de 1994, en
relació a l'expedient de contractació aprovat en sessió plenària de 15 de febrer de
1994.
2n.- Requerir a l'adjudicatària, LLIBRERIA SOBRERROCA S.A., per a que en el
termini de 15 dies, comptats a partir del dia següent al de la recepció de la
notificació d'aquest acord, constituexi la garantia definitiva de 40.000'-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 15.000'- ptes. a l'adjudicatària, LLIBRERIA
SOBRERROCA S.A., prèvia la constitució de la garantia definitiva, i al l'altre
licitador Sra. M. CARME RODRIGUEZ CALTRAVA (D.N.I. 39.350.329 Ca. Dos
de Maig núm. 5 4t. 2a. de Manresa).
4t.- Publicar l'adjudicació del contracte en el Butlletí Oficial de l'Estat, en el Butlletí
Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de
conformitat amb l'article 285 de la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de Règim
Local de Catalunya.
5è.- Facultar al senyor Alcalde per a la signatura de la
documentació necessària per a la complimentació de l'expedient".
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 24 membres
presents.
5.1.6 DESESTIMAR EN LA SEVA TOTALITAT LA SOL.LICITUD FORMULADA
PER LA SRA. MARTA PARRA AGUILERA, PER TAL QUE ES
RECONSIDERÉS LA SEVA PUNTUACIÓ EN LA LICITACIÓ DEL
CONCURS PÚBLIC DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA D'ÚS
PRIVATIU DEL QUIOSC DE VENDA DE PREMSA SITUAT A LA
CRA. DE VIC/PUJADA CASTELL
Abans d'entrar en el coneixement d'aquest dictamen, el Sr. Alcalde demana que
els que poguessin estar compresos en alguna incompatibilitat referent a aquest
tema, s'absentin del Ple. Així mateix demana al Tinent d'Alcalde, Sr. Francesc De
Puig, que ocupi la Presidència.

Tot seguit, i de conformitat amb allò disposat a l'art. 96 del ROF, abandonen el
Saló de Sessions, mentre es discuteix i vota aquest assumpte, el Sr. Alcalde, Juli
Sanclimens i els Regidors Sr. Pere Oms, Sra. M. Rosa Riera, Sr. Marcel.lí Llobet,
Sr. Eduard Bohigas, Sr. Josep Mª Sala, Sr. Jordi Marsal, Sra. Carme Vidal, Sr.
Jordi Valls, Sr. Joan Canongia i Sr. Ignasi Perramon.
Així mateix, el Sr. Mas i Font s'absenta del Saló de Sessions.
A continuació, el Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que el Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 17 de maig de 1994,
va adoptar l'acord d'adjudicar el contracte de concessió administrativa d'ús
privatiu del Quiosc de venda de premsa situat a la Cra. de Vic/Pujada Castell, per
un període de 5 anys, a favor de l'entitat mercantil "EDICIONS
INTERCOMARCALS, S.A.".
Atesa la instància de referència registre d'entrada número 12.371/16.06.94,
presentada per la Sra. MARTA PARRA AGUILERA (DNI 39.282.333 - c/Sant
Josep, 62-64 de Manresa) en la qual sol.licita que es reconsideri la puntuació
atorgada a la seva proposició en la licitació del concurs públic de la concessió a
què fa referència el paràgraf anterior, en base al fet que la Sra. PARRA al.lega
tenir un grau d'experiència superior a l'obtingut.
Atès que la Sra. PARRA sol.licita al mateix temps que l'Ajuntament de Manresa li
faciliti la llista d'accionistes de l'entitat mercantil "EDICIONS INTERCOMARCALS,
S.A."
Atesa la documentació que integra els sobres I i II de la proposició presentada per
la interessada i de conformitat amb el Capítol VI del Plec de Clàusules
reguladores de la concessió administrativa d'ús privatiu del Quiosc de venda de
premsa situat a la Cra. de Vic/Pujada Castell, el Tinent d'Alcalde, Regidor-Delegat
d'Hisenda proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent
ACORD
DESESTIMAR en la seva totalitat la sol.licitud formulada per la Sra. MARTA
PARRA AGUILERA (DNI 39.282.333 - c/ Sant Josep, 62-64 de Manresa) en la
instància de referència registre d'entrada número 12.371/16.06.94, en la qual
demana:
. Que l'Ajuntament reconsideri la puntuació atorgada a la seva proposició
en l'expedient d'adjudicació del concurs públic de la concessió
administrativa d'ús privatiu del Quiosc de venda de premsa situat a la Cra.
de Vic/Pujada Castell.
La desestimació es fonamenta en base al fet que la documentació que
integra els sobres I i II de la proposició de licitació de la Sra. PARRA
(proposició número 3) no acredita l'obtenció de puntuació pel criteri
d'experiència professional previst a l'apartat b) de la clàusula 19a del Plec
regulador de la concessió.

. Que l'Ajuntament de Manresa li faciliti una llista dels accionistes de
l'entitat mercantil "EDICIONS INTERCOMARCALS, S.A.".
La desestimació es fonamenta en base al fet que l'expedient tramitat a
l'efecte de l'adjudicació del quiosc de venda de premsa per l'Ajuntament
de Manresa no conté cap tipus de llista dels accionistes de l'entitat
mercantil "EDICIONS INTERCOMARCALS, S.A." i alhora perquè dins les
competències atribuïdes als Ajuntaments per la normativa de règim local
no hi figura la de facilitar aquest tipus d'informació als particulars."
Intervé el Sr. De Puig i Viladrich i manifesta que amb aquest dictamen es
desestimen unes al.legacions. La primera part de les al.legacions es desestimen
perquè no es produeix cap modificació sobre l'experiència professional que es
demanava en el primer plec de clàusules, ja que la documentació és presentada
fora de termini. Pel que fa a la segona al.legació, queda clar que aquesta
Administració no té ni pot donar informació als particulars a través de la normativa
de Règim Local.
Intervé el Sr. Balet i Oller i manifesta que és la segona vegada que veu una
escampada com aquesta, que sembla que tots estiguin inculpats. Aquesta
proposta que fa l'interessat la troba molt justa, perquè ell en el seu lloc hauria fet
el mateix. Lamenta moltíssim que per qüestions de protocol o de normatives es
faci una injustícia a aquest senyor, ja que creu que en el seu dia ja va portar un
document del Diari Regió-7, en el qual en el decurs d'un homenatge ja testifica la
seva experiència, amb una llibreria i papereria, amb servei de premsa a Sant
Fruitós de Bages -1961. Amb aquest document, no es pot dir que aquest senyor
no tingui experiència sinó que no es vol reconèixer ni tan sols un homenatge que
se li va fer en el seu dia. Aquest senyor va actuar de bona fe, però ara ja l'ha
presentat el document, el que passa és que tal com s'ha dit, al final tots els
quioscos acabaran sent un monopoli, i això no és bo. S'hagués hagut d'anar amb
més bona voluntat i dir-li al senyor que havia de presentar un altre document en
que s'acredités la seva experiència, perquè dir-li que no en té és negar la realitat.
Ja en un principi ell ha vist que això va encaminat cap a altres i acabarà en
monopoli. Vol que quedi molt clara la seva protesta, en el sentit que aquí s'ha fet
una injustíca i per això no donarà el vot favorable a aquesta desestimació, perquè
considera una al.legació molt justa i ell en el seu cas hagués fet el mateix.
Intervé el Sr. Collado i LLort i manifesta que el GMS, en coherència amb la
votació expressada al votar la concessió administrativa, avui s'abstindrà en la
votació.
Intervé el Sr. De Puig i Viladrich i manifesta que no es pot oblidar que tots els
regidors aquí presents van votar un plec de clàusules, aquest plec de clàusules
va ser acceptat per la totalitat dels membres d'aquest ple i això és el que ha
definit la posterior adjudicació. Entén que algunes afirmacions que s'han fet aqui
no deuen voler dir el que ha entès la Presidència, perquè el que ha de quedar
molt clar és que la concessió es va fer a l'entitat que complia les condicions del
plec de clàusules.
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per 6 vots afirmatius (CiU), 1 vot negatiu
(Sr. Balet) i 5 abstencions (GMS) i, per tant, es declara acordat:

DESESTIMAR en la seva totalitat la sol.licitud formulada per la Sra. MARTA
PARRA AGUILERA (DNI 39.282.333 - c/ Sant Josep, 62-64 de Manresa) en la
instància de referència registre d'entrada número 12.371/16.06.94, en la qual
demana:
. Que l'Ajuntament reconsideri la puntuació atorgada a la seva proposició
en l'expedient d'adjudicació del concurs públic de la concessió
administrativa d'ús privatiu del Quiosc de venda de premsa situat a la Cra.
de Vic/Pujada Castell.
La desestimació es fonamenta en base al fet que la documentació que
integra els sobres I i II de la proposició de licitació de la Sra. PARRA
(proposició número 3) no acredita l'obtenció de puntuació pel criteri
d'experiència professional previst a l'apartat b) de la clàusula 19a del Plec
regulador de la concessió.
. Que l'Ajuntament de Manresa li faciliti una llista dels accionistes de
l'entitat mercantil "EDICIONS INTERCOMARCALS, S.A.".
La desestimació es fonamenta en base al fet que l'expedient tramitat a
l'efecte de l'adjudicació del quiosc de venda de premsa per l'Ajuntament
de Manresa no conté cap tipus de llista dels accionistes de l'entitat
mercantil "EDICIONS INTERCOMARCALS, S.A." i alhora perquè dins les
competències atribuïdes als Ajuntaments per la normativa de règim local
no hi figura la de facilitar aquest tipus d'informació als particulars."
A continuació, després de la votació de l'assumpte i proclamat l'acord adoptat, es
reincorporen a la sessió l'Alcalde, Sr. Juli Sanclimens, i els Regidors, Sr. Pere
Oms, Sra. Rosa Riera, Sr. Marcel.lí Llobet, Sr. Eduard Bohigas, Sr. Josep Mª
Sala, Sr. Jordi Marsal, Sra. Carme Vidal, Sr. Jordi Valls, Sr. Joan Canongia i Sr.
Ignasi Perramon. L'Alcalde, Sr. Juli Sanclimens passa a ocupar novament la
presidència de la sessió. Així mateix, el Sr. Magí Mas es reincorpora a la sessió.
5.1.7 DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DEL DRET A INDEMNITZACIÓ FETA
PEL SR. JOAN CORBERA FERNÁNDEZ PELS DANYS
PRODUÏTS EN EL SEU COTXE EN COLISIONAR AMB UN DELS
FERROS QUE PROTEGEIXEN ELS ARBRES DEL CARRER
ALFONS XII
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que mitjançant instància de referència registre d'entrada núm.
3.036/10.2.94, el Sr. Joan CORBERA FERNÁNDEZ (DNI 39.280.071 -Plaça
Constitució, 6-10 - Rubí) va efectuar una reclamació en concepte de danys
ocasionats al seu vehicle, marca Peugeot 306 (B-1434-OL), en col.lisionar amb
un dels ferros que protegeixen els arbres del Carrer Alfons XII, mentre efectuava
un aparcament en l'esmentat carrer, a l'alçada del núm. 13.
Atès que la conservació de les vies públiques és un servei que han de prestar els
Municipis, de conformitat amb els articles 26.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,

Reguladora de les Bases de Règim Local i 64.a) de la Llei 8/1987, de 15 d'abril,
Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Atesa la remissió a la legislació general sobre responsabilitat administrativa que
efectuen els articles 54 de la Llei 7/1985 i 159 de la Llei 8/1987.
Atès que els particulars tenen dret a ser indemnitzats per les Administracions
Públiques, de tota lesió que pateixin en qualssevol dels seus béns i drets, excepte
en els casos de força major, sempre que la lesió sigui conseqüència del
funcionament normal o anormal dels serveis públics, en els termes previstos en el
Capítol Primer del Títol X de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Atès que la reclamació de l'interessat haurà d'especificar les lesions produïdes, la
pressumpta relació de causalitat entre aquestes i el funcionament del servei
públic, l'avaluació econòmica de la responsabilitat patrimonial, si fos possible, i el
moment en que la lesió efectivament es produí, i anirà acompanyada de totes les
al.legacions, documents i informacions que es considerin oportuns i de la
proposició de prova, concretant els mitjans dels que pretengui valdre's el
reclamant, d'acord amb l'article 6 del Reial Decret 429/1993, de 26 de març.
Atesos els informes emesos pel Cap de Servei de Seguretat Ciutadana, pel
Servei d'Urbanisme i Política Ambiental i pel Tècnic Mitjà de Gestió de
Contractació i Patrimoni de Secretaria General.
Atès que, de conformitat amb la normativa citada anteriorment, el dany al.legat no
ha resultat provat, així com la relació de causalitat entre el mateix i el
funcionament del servei públic.
Atès que, el dany al.legat és atribuït a un servei públic gestionat indirectament per
l'Ajuntament a través d'una entitat concessionària, seria aquesta la responsable,
d'acord amb l'article 128.1.3 del Reglament de Serveis de les Corporacions
Locals, que estableix l'obligació del concessionari d'"indemnitzar a tercers dels
danys que ocasionés el funcionament del servei".
Atès que no concorre l'excepció que exclou la responsabilitat del concessionari si
els danys s'"haguessin produït per actes realitzats en compliment d'una clàusula
imposada per la Corporació amb caràcter ineludible".
Atesa la responsabilitat civil, mercantil, laboral i fiscal, contractual i
extracontractual, que es derivi de l'explotació del servei objecte de la concessió i
l'obligació del concessionari de conservar i reparar les instal.lacions i els seus
materials i accessoris, així com la seva substitució en cas de deficiència no
subsanable, establertes pel Plec de Clàusules que haurà de regir la concessió
administrativa de l'explotació del servei d'estacionament controlat de vehicles a
motor en zones especials i determinades de la via pública del municipi de
Manresa.
Atès que s'ha realitzat el tràmit d'audiència que prescriu l'article 11 del Reial
Decret 429/1993, de 26 de març, pel qual s'aprova el Reglament dels

Procediments de les Administracions Públiques en matèria de Responsabilitat
Patrimonial.
Com a Tinent d'Alcalde, Regidor-Delegat d'Hisenda, proposo al Ple l'adopció del
següent
ACORD
Desestimar la reclamació del dret a indemnització feta pel Sr. Joan CORBERA
FERNÁNDEZ (DNI 39.280.071 - Plaça Constitució, 6-10 - Rubí) mitjançant
instància de referència registre d'entrada número 3.036/10.2.1994, per la qual el
reclamant sol.licitava una indemnització de 15.634 pessetes, pels danys produïts
en el seu cotxe en col.lisionar amb un dels ferros que protegeixen els arbres del
Carrer Alfons XII, mentre efectuava un aparcament a l'esmentat carrer, a l'alçada
del núm. 13. Un cop valorades les proves aportades, entenent que no ha quedat
provat el nexe causal entre la lesió i el funcionament del servei públic i que
d'acord amb la normativa reguladora de la responsabilitat patrimonial de les
Administracions Públiques, si així fos, la responsabilitat seria imputable a l'entitat
concessionària."
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 24 membres
presents.
5.1.8 RECONEIXEMENT DE CRÈDIT A FAVOR DE L'ENTITAT MERCANTIL
"FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA", PER
IMPORT DE 11.540.333 PTA PER COMPENSAR UN DESEQUILIBRI ECONÒMIC-FINANCER DERIVAT DE FER-SE CÀRREC DE
DESPESES SALARIALS QUE CORRESPONIEN A L'ANTERIOR
CONCESSIONÀRIA, LIGESA.
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que per acord plenari de 29 de novembre de 1985 l'Ajuntament de Manresa
va adjudicar la concessió del servei de recollida de residus sòlids urbans i de
neteja de la via pública a l'entitat mercantil "LIMPIEZAS GENERALES, S.A.
(LIGESA).", per un termini de 7 anys comptats a partir de l'1 de gener de 1986.
Atès que en l'expedient de l'esmentada concessió administrativa es va acreditar
l'incompliment de les obligacions laborals de la concessionària referides a
retribucions de parts proporcionals de diferents conceptes salarials corresponents
a l'exercici 1992, que havien de fer-se efectives a 31 de desembre de 1992, data
de finalització de la concessió.
Atès que mitjançant acord plenari d'1 de desembre de 1992 es va adjudicar la
nova concessió del servei de recollida de residus sòlids urbans i de neteja de la
via pública del municipi de Manresa a l'entitat mercantil "FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A."
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 16 de novembre de
1993 va acordar incautar la garantia definitiva de l'anterior concessió, que
ascendia a l'import de 8.000.000'- PTA, a l'efecte de respondre del perjudici que

causava l'assumpció del deute salarial de LIGESA, que inicialment ascendia a
11.020.763'- PTA i definitivament a 11.540.333'- PTA, el qual li era exigible a
l'Ajuntament per la via legal de la subrogació en el deute laboral per part de la
nova concessionària, "FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS,
S.A.", i la posterior obligació municipal de restitució de l'equilibri econòmicfinancer de la nova concessió.
Atesa la instància de referència registre d'entrada número 10.497/19.05.94,
presentada pel Sr. Aurelio Blasco Lázaro, en representació de l'entitat mercantil
"FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.", en la qual sol.licita
que es procedeixi a la tramitació de l'expedient de crèdit definitiu a favor
d'aquesta societat, per un import d' 11.540.333'- PTA., i que es faci efectiu el seu
pagament, a l'efecte de restablir l'equilibri econòmic-financer de la concessió, en
tractar-se de deutes salarials corresponents a l'exercici 1992, els quals no
estaven contemplats en el pressupost d'explotació corresponent a l'any 1993.
De conformitat amb l'article 127, apartat 2n, del Reglament de Serveis de les
Corporacions Locals de 17 de juny de 1955, el Tinent d'Alcalde Regidor-delegat
d'Hisenda, proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent

ACORD
1r RECONÈIXER un crèdit a favor de l'entitat mercantil "FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A." (CIF A 28037224 - Narcís Monturiol,
12 de Manresa) per un import total de 11.540.333'- PTA (onze milions cinc-centes
quaranta mil tres-centes trenta-tres pessetes), en base al fet que l'anterior
concessionària del servei de recollida de residus sòlids urbans i neteja de la via
pública, LIGESA, va incomplir les seves obligacions laborals referides a
retribucions de parts proporcionals de diferents conceptes salarials corresponents
a l'exercici 1992, les quals van ser assumides per "FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.", provocant un desequilibri econòmicfinancer en l'actual concessió, ja que aquestes obligacions no estaven
contemplades en el pressupost d'explotació corresponent a l'any 1993."
Intervé el Sr. Sala i Rovira i manifesta que tal com va explicar a la Comissió
d'Hisenda, aquest dictamen prové d'un deute que en el seu moment LIGESA va
deixar pendent amb la part laboral de la concessió de recollida de deixalles i de
neteja viària, i Fomento de Construcciones y Contratas, per facilitat administrativa
es va oferir per avançar aquests diners, pendent que s'executes una garantia que
hi havia a favor de Crèdit i Caució i en contra de LIGESA. Ha transcorregut
gairebé el període d'un any fins que s'ha pogut fer efectiva aquesta operació i un
cop executada, el que demana Fomento de Construcciones y Contratas és que
se'ls reposi aquests 11 milions i escaig de pessetes, 8 dels quals ja estan
disponibles a la Tresoreria Municipal i per la resta, s'haurà d'habilitar la solució
més adient en el seu moment.
Intervé el Sr. Perramon i Carrió i manifesta que hi ha una diferència, que d'alguna
manera serà un cost addicional per l'ajuntament, entre els 11 milions que s'han de
pagar a aquests treballadors pels drets reconeguts i els 8 milions de garantia. Pot
ser aquí hi va haver una certa falta de previsió, tenint en compte la situació de

l'empresa, en el sentit de no guardar una part més de diners que els permetés
afrontar-ho sense que tingués un cost addicional per l'ajuntament.
Intervé el Sr. Sala i Rovira i manifesta que hi ha unes factures retingudes, d'import
similar al que ha esmentat el Sr. Perramon, de manera que a l'ajuntament no li ha
de representar cap esforç econòmic, ja que la suma d'ambdues xifres ha de cobrir
ajustadament el deute que hi ha en aquests moments.
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 24 membres
presents
Pel Sr. Alcalde es disposa la lectura i debat conjunt dels dictàmens 5.1.9 i 5.1.10
de l'ordre del dia.
5.1.9 RECONEIXEMENT DE CRÈDIT EXTRAJUDICIAL DE 3.618.823 PTES. A
FAVOR DE L'ENTITAT MERCANTIL POST EXPRÉS, SA PELS
DIFERENTS SERVEIS DE CORRESPONDÈNCIA I RECOLLIDA
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que s'han devengat obligacions a càrrec d'aquest Ajuntament que per
diverses causes no han estat reconegudes ni liquidades.
El Tinent d'Alcalde d'Hisenda, proposa al Ple de la Corporació l'adopció del
següent
ACORD:
1r.- Reconèixer, a l'emparament d'allò que disposa l'article 23.1 e) del Reial
Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, 144 de la Llei 39/1988 de 28 de
desembre i 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, un crèdit a favor de
l'entitat mercantil "POST EXPRES, SA" ( A-08731648 Ca. Martí i Julià núm. 1
Manresa ) pels següents deutes acreditats i informats pel responsable del servei:
CONCEPTE:

IMPORT PESSETES:

Servei de Correspondència mes de setembre factura CR-222/30.09.93
1.019.378'Servei de Correspondència mes d'octubre factura CR-309/30.10.93
779.143'Recollida apartat de correus factura PA-337
/30.10.93
6.683'Servei de Correspondència mes de novembre factura CR-521/30.11.93
712.899'Recollida apartat de correus factura PA-458

/30.11.93

6.683'-

Servei de Correspondència mes de desembre factura CR-621/31.12.93
1.087.354'Recollida apartat de correus factura PA-588
/31.12.93
6.683'2n.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de
la documentació necessària per a la complimentació de l'expedient".
5.1.10 RECONEIXEMENT DE CRÈDIT EXTRAJUDICIAL DE 677.350 PTES. A
FAVOR DE DIFERENTS MITJANS DE COMUNICACIÓ PER
FALQUES I CAMPANYES PUBLICITÀRIES
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que s'han devengat obligacions a càrrec d'aquest Ajuntament que per
diverses causes no han estat reconegudes ni liquidades.
Atès que dels documents que consten a l'expedient es desprèn que la despesa
facturada s'ha realitzat i que s'ha vist la necessitat de procedir a un
reconeixement extrajudicial, de conformitat amb el que s'estableix a l'article 60.2
de RD 500/1990, de 2O d'abril.
Atès l'informe que consta a l'expedient.
El Tinent d'Alcalde d'Hisenda, proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels
següents
ACORDS
1r.- Reconèixer, a l'emparament del que disposa l'article 23.1 e) del Reial Decret
Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, 144 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre i
60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, un crèdit a favor de les entitats
mercantils següents, pels següents deutes acreditats i informats pel responsable
del servei:
CONCEPTE:

IMPORT PESSETES:

Falques publicitàries
RÀDIO CLUB MANRESA, S.A. (CIF A-59.107.995) ..............................345.000,-Ptes.
Campanya "regala't Nadal"
TELEVISIÓ DE MANRESA (CIF G-59061242) ......................................200.100,-Ptes.
Campanya desembre
RÀDIO 13 DE MANRESA, S.A. (CIF A58475401)
..................................................................................................................132.250,-Ptes.

TOTAL: 677.350,-Ptes.
2n.- Facultar l'Alcalde-President per a la signatura de tota la documentació
necessària per a la complimentació de l'expedient."
Intervé el Sr. Sala i Rovira i manifesta que el primer dictamen fa referència a una
sèrie de factures de l'any anterior; en aquest Ple s'han anat passant diferents
factures referent a la tasca desenvolupada per Post Exprés en el servei de
correspondència, ja que no s'havia arribat a firmar el contracte i les factues
només es podien tramitar per aquesta via de reconeixement de crèdit. Aquest
tema ja ha estat subsanat per aquest exercici 94 perquè el contracte ja va ser
signat.
Pel que fa al segon dictamen, el Sr. Sala diu que es tracta de factures que
corresponen a l'últim mes de l'exercici i que han entrat a principis del 94, fora de
pressupost.
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens 5.1.9 i 5.1.10, són aprovats per 13
vots afirmatius (12 CiU i 1 GMP) i 11 abstencions ( 9 GMS i 2 ENM).
5.1.11 APROVACIÓ DE LA CONSTITUCIÓ DEL CONSORCI PER AL CONDOMINI I GESTIÓ DEL PALAU FIRAL DE MANRESA, I APROVACIÓ
INICIAL DELS SEUS ESTATUTS
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que per acord plenari d'aquest Ajuntament del proppassat 17 de maig va
aprovar-se la minuta de conveni que va signar-se el dia 19 de maig amb el
Departament d'Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya, a través del
qual l'Ajuntament es compromet a formalitzar la venda a la Generalitat de la
meitat proindiviso de la finca on està situat el PALAU FIRAL, així com la seva
adscripció a un Consorci de nova creació, format per les dues administracions,
que tindrà com a missió la seva gestió.
Ates que l'article 87 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local,
permet a les entitats locals de constituir consorcis amb altres Administracions
Públiques amb finalitats d'interès comú.
Atès que l'article 252 de la Llei 8/1987, Municipal i de Règim Local de Catalunya
realitza la mateixa previsió, i l'article 253 estableix que el consorci es constituirà
per acord de les diferents entitats que l'integren.
Atès que l'article 254.2 de la Llei 8/1987 estableix el contingut mínim dels estatuts
dels consorcis que es crein.
El Tinent d'Alcalde d'Hisenda proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels
següents
ACORDS

1r.- APROVAR la constitució del CONSORCI PER AL CONDOMINI I GESTIÓ
DEL PALAU FIRAL DE MANRESA, que estarà integrat per aquest Ajuntament i
per la Generalitat de Catalunya, i que tindrà com a finalitat la que indica la seva
denominació.
2n.- APROVAR inicialment els Estatuts pels que s'ha de regir el Consorci
esmentat, i que consten de 25 articles, una disposició transitòria i una final, el text
dels quals s'incorpora a aquest dictamen.
3r.- SOTMETRE a informació pública els Estatuts i expedient tramitat pel termini
de 30 dies per a la presentació de reclamacions i suggeriments.
4t.- FACULTAR l'Alcalde-President per a la signatura de tota la documentació
necessària per a la complimentació de l'expedient.
Intervé el. Sala i Rovira i manifesta que aquest dictamen fa referència als Estatuts
que han regir a partir del moment de la constitució del Consorci pel condomini i
gestió del Palau Firal de Manresa.
Intervé el Sr. Perramon i Carrió i diu que aquests Estatuts plantegen la figura d'un
gerent i la figura d'uns càrrecs per fer el control i la fiscalització econòmica
d'aquesta entitat que es crea. En relació a això, demana quins costos salarials
implicaria, és a dir la figura del gerent, tenint en compte que en aquests moments
aquesta entitat simplement s'hauria de preocupar de la conservació dels edificis,
s'ha d'entendre a dedicació plena, una persona que només hi dedica unes hores,
és a dir com es planteja fonamentalment el tema de costos per veure fins a quin
punt això significa una càrrega per l'ajuntament.
Intervé el Sr. Marsal i Muntalà i demana què passarà amb el Patronat que existeix
actualment. Hi ha un document previ signat per l'Alcalde i el Conseller d'Indústria
que sembla una mica contradictori amb el que diuen els estatuts del Consorci, en
quant que aquell document semblava donar a entendre que la gestió del Palau
continuava fent-la el Patronat a través de les concessions que tingués i en canvi
aquí el GMS entén que amb el redactat d'això s'adjudica directament al Consorci
el tema de la gestió, no únicament patrimonial sinó també de la gestió
d'explotació.
Respecte al Consell de Govern, que està format per 6 membres, 3 que nomena la
Generalitat de Catalunya 3 nomenats per l'Ajuntament de Manresa, el Sr. Marsal
demana si aquests 3 membres de l'ajuntament han de ser necessàriament
regidors o poden ser 3 persones, alguna de les quals sigui regidor i les altres no
en siguin. Creuen que és un tema important i que no queda clar tal com està
redactat. Aclareix que no diu això perquè el GMS prefereixi una fórmula o una
altra, sinó purament perquè quedés clar, bàsicament pel problema que es podria
produir pel temps de mandat que dóna als membres, que és de 4 anys. Si fossin
regidors, podria passar que amb el canvi d'ajuntament algun d'ells deixés de ser
regidor, i podria provocar-se una situació d'una certa contradicció.
Pel que fa al conjunt del dictamen, el Sr.Marsal diu que els sembla que són uns
Estatuts acceptables, però creuen que seria bo que abans d'aprovar-ho
l'ajuntament informés al Patronat actual, sigui quina sigui la situació en què s'hagi

de quedar i seria millor que aquest Ple fes la votació un cop el Patronat estigués
informat. És simplement una qüestió de formes.
Una altra pregunta que voldria formular respecte el Consell de Govern, és que en
els Estatuts consta que els tres membres seran nomenats per l'ajuntament de
Manresa. Normalment, quan consta el nom d'un ajuntament, s'entén que és el Ple
qui els nomena, que és el màxim òrgan, però també podria ser un tema que
donés lloc a interpretacions i, per tant, creu que també hauria de quedar clar que
és el Ple de l'Ajuntament de Manresa el que nomena aquestes tres persones,
siguin regidors o no.
El Sr. Secretari aclareix que és cert que aquest redactat és ambigu, perquè al no
especificar-se el Ple de l'Ajuntament de Manresa, com que l'article 21 de la Llei
7/1985 i l'article 51 de la Llei 8/1987, atribueixen la competència residual a l'Alcalde, fins i tot podria interpretar-se que és competència o atribució del Sr. Alcalde.
El Sr. Sala i Rovira respon a la pregunta formulada per l'ENM respecte la qüestió
de la gerència, i manifesta que el gerent, tal com diu el redactat de l'article 16,
apartat 1, "aquest nomenament podrà recaure en un funcionari de l'ajuntament de
Manresa", i això està redactat així perquè igual que, per exemple, amb el
Consorci de l'Escorxador també funciona així, hi ha funcionaris de l'ajuntament de
Manresa als quals se'ls adscriu alguna competència d'aquests tipus i dins de la
seva pròpia jornada laboral, porten a terme les gestions molt puntuals, que no
habituals, que es produeixen, amb la qual cosa el cost és inexistent; el que passa
és que per un problema d'estatuts i d'estructura dels propis estatuts hi ha d'haver
uns òrgans de gestió i uns òrgans executius que queden estructurats de la forma
que aquí es proposen però el tema de la gerència queda cobert d'aquesta
manera. Quan es posa així, és perquè es té la intenció que per la Gerència,
concretament, quedi nomenat un funcionari de l'ajuntament de Manresa.
Respecte a les dues qüestions formulades pel GMS, el Sr. Sala diu que la segona
referent al Consell de Govern ja ha quedat clara per l'exposició que ha fet al Sr.
Secretari, i respecte a si els membres del Consell de Govern han de ser regidors,
el Sr. Sala diu que entén que han de ser regidors. Pel que fa a Fira de Manresa,
el Sr. Sala fa referència al document que es va signar el dia de la inauguració de
l'Expo-Bages-94 entre el Conseller Subirà i el Sr. Alcalde, que en el pacte 5è diu
"els pactes a què arriben les dues parts signatàries d'aquest conveni s'entenen
sense prejudici de les facultats que actualment té atribuïdes l'entitat Fira de
Manresa". Això vol dir que de la forma en què funciona Fira de Manresa, amb la
gestió de les Fires que actualment existeixen a la ciutat i que es fan dins del
pavelló, això queda exactament igual que està, no té cap mena de canvi ni hi ha
cap intenció de canviar absolutament res. És per això que quan l'article 4, apartat
a) parla de la "realització de tota mena de manifestacions comercials i de
promoció de la ciutat i de la comarca i de la seva activitat econòmica", no parla
del tema firal, la paraula "firal" està treta expressament per deixar totalment al
marge el que ja s'està fent creu que d'una manera molt profitosa per la ciutat i la
comarca de Manresa.
Intervé el Sr. Perramon i Carrió i manifesta que tal com va ser la votació de l'ENM
en el moment en què es va establir el condomini de la propietat de tot el recinte
firal, la seva posició, conseqüentment serà d'abstenció.

Intervé el Sr. Marsal i Muntalà i diu que no s'ha donat resposta a la qüestió
formulada sobre si el Patronat està suficientment informat i no fa falta fer
prèviament amb ells una presentació del Consorci. Si l'equip de govern creu que
està suficientment informat, pel GMS no hi ha cap problema.
El tema que no els ha quedat clar és quina interpretació en faran sobre si és
l'Alcalde o el Ple qui elegeix els tres membres del Consell de Govern.
El Sr. Sala i Rovira manifesta que no hi ha cap inconvenient en interpretar que els
membres de l'ajuntament de Manresa que han d'integrar el Consell de Govern,
siguin nomenats pel Ple de la Corporació, i que si es creu convenient es pot
introduir aquesta esmena.
El Sr. Alcalde diu que així, el punt 8.1 de l'art. 8 dels Estatuts, amb l'esmena "in
voce" formulada pel GMS, queda redactat de la forma següent: "El Consell de
Govern és l'òrgan superior del Consorci i està compost per sis membres, tres
nomenats per la Generalitat de Catalunya i tres nomenats pel Ple de l'Ajuntament
de Manresa entre els seus membres electes corporatius."
Sotmès el dictamen a votació, amb la incorporació d'aquesta esmena d'addició,
és aprovat per 22 vots a favor (12 CiU, 9 GMS, 1 GMP) i 2 abstencions (ENM) i,
per tant, amb el quòrum que determinen els articles 47.3.b) de la Llei 7/1985, i
112.3.d) de la Llei 8/1987) es declara acordat:
1r.- APROVAR la constitució del CONSORCI PER AL CONDOMINI I GESTIÓ
DEL PALAU FIRAL DE MANRESA, que estarà integrat per aquest Ajuntament i
per la Generalitat de Catalunya, i que tindrà com a finalitat la que indica la seva
denominació.
2n.- APROVAR inicialment els Estatuts pels que s'ha de regir el Consorci
esmentat, i que consten de 25 articles, una disposició transitòria i una final, el text
dels quals s'incorpora a aquest dictamen, si bé amb la modificació consistent en
què el punt 8.1 de l'art. 8, queda redactat de la manera següent: "El Consell de
Govern és l'òrgan superior del Consorci i està compost per sis membres, tres
nomenats per la Generalitat de Catalunya i tres nomenats pel Ple de l'Ajuntament
de Manresa entre els seus membres electes corporatius."
3r.- SOTMETRE a informació pública els Estatuts i expedient tramitat pel termini
de 30 dies per a la presentació de reclamacions i suggeriments.
4t.- FACULTAR l'Alcalde-President per a la signatura de tota la documentació
necessària per a la complimentació de l'expedient.
6.-

AREA DE POLÍTICA AMBIENTAL

6.1.

REGIDORIA-DELEGADA DELS SERVEIS D'AIGUA, NETEJA I CEMENTIRI

Pel Sr. Alcalde es disposa la lectura i debat conjunt dels dictàmens 6.1.1, 6.1.2 i
6.1.3 de l'ordre del dia.

6.1.1 ATORGAR LA CONCESSIÓ DE DRET FUNERARI SOBRE DIVERSOS
NINXOLS DEL CEMENTIRI MUNICIPAL, PER UN TERMINI DE
CINC 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
Mortuôria 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 cànon que s'estableixi en
l'Ordenança Fiscal corresponent; i amb l'article 65 que preveu la petició simultània
de la concessió de dret funerari amb la d'inhumació.
El Regidor Delegat dels Serveis d'Aigua, Neteja i Cementiri, actuant per delegació
de l'Alcalde conferida el dia 17 de juny de 1991, proposa al Ple de la Corporació,
l'adopció del següent
ACORD
Atorgar la concessió de dret funerari sobre els nínxols i a favor dels sol.licitants
que consten a la relació annexa a aquest dictamen per un termini de cinc anys
prorrogables, amb aplicació del preu públic per utilització temporal de nínxols, a
comptar, segons el cas, o des del dia següent al de finalització dels respectius
"lloguers", o bé des del dia d'inhumació."
6.1.2. ATORGAR LA CONCESSIO DE DRET FUNERARI SOBRE DIVERSOS
NÍNXOLS 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
Mortuôria que estableix que la concessió del dret funerari sobre parcel.les, nínxols
i altres sepultures implica l'autorització del seu ús, durant 50 anys, per al dipòsit
de cadàvers o restes d'aquests i s'adquireix mitjançant el pagament dels drets
que en cada cas fixi l'ordenança fiscal i amb subjecció als deures i les obligacions
que s'estableixen en l'esmentat Reglament.
El Regidor Delegat dels Serveis d'Aigua, Neteja i Cementiri, actuant per delegació
de l'Alcalde conferida el dia 17 de juny de 1991, proposa al Ple de la Corporació,
l'adopció del següent
ACORD

Atorgar la concessió de dret funerari sobre els nínxols i a favor dels sol.licitants
que consten a la relació annexa a aquest dictamen per un termini de 50 anys
prorrogables, a comptar des de la data d'inici de la concessió que consta a la
relació esmentada, amb aplicació del preu públic per la utilització privativa de
terrenys i sepultures del Cementiri Municipal."
6.1.3. ACCEPTAR LA RENÚNCIA A LES CONCESSIONS TEMPORALS DE
DIVERSES SEPULTURES DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Vistes les instàncies de renúncia a les concessions temporals de cinc anys,
presentades pels respectius titulars, amb motiu d'haver sol.licitat el trasllat de les
restes contingudes cap a una altra sepultura.
De conformitat amb l'article 33 del Reglament del Cementiri Municipal i de Policia
Mortuòria que estableix que les sepultures o terrenys que no continguin restes
podran ser retrocedits a l'Ajuntament pels seus titulars i que, cas d'acceptar-se la
retrocessió, s'abonarà al titular la quantitat que per a cada any fixi la corresponent
Ordenança Fiscal.
El Regidor-Delegat dels Serveis d'Aigua, Neteja i Cementiri, actuant per delegació
de l'Alcalde conferida el dia 17 de juny de 1991, proposa al Ple de la Corporació,
l'adopció del següent
ACORD
Acceptar la renúncia a les concessions temporals de les sepultures que consten a
la relació annexa a aquest dictamen, formulada pels respectius titulars, amb
efectes des del dia següent a la data de presentació de la sol.licitud de trasllat de
restes i liquidar a favor dels interessats les quantitats que resultin d'aplicar l'article
33 del Reglament del Cementiri Municipal."
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens 6.1.1, 6.1.2 i 6.1.3 de l'ordre del dia,
són aprovats per unanimitat dels 24 membres presents.
7.-

PROPOSICIONS

7.1.

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA REQUERINT, PEL
TRÀMIT D'URGÈNCIA, LA CONSTRUCCIÓ DE L'ESOCLA DE CAPACITACIÓ AGRÀRIA DE MANRESA, COM A SUPORT A LA PAGESIA DE
LA ZONA AFECTADA PELS INCENDIS FORESTALS

El Secretari llegeix la proposició del GMS que, transcrita, diu el següent:
"El Ple de l'Ajuntament de Manresa de 19 d'octubre de 1993 va aprovar per
unanimitat una proposta del Grup Municipal Socialista referent a l'Escola de
Capacitació Agrària de Manresa en la que, entre d'altres punts, es reclamava a la
Direcció General de Promoció i Desenvolupament de la Conselleria d'Agricultura

que, "de conformitat amb les previsions inicials, inclogui dins els pressupostos de
la Generalitat de Catalunya per a l'exercici de 1994 la partida corresponent a
l'Escola Agrària de Manresa."
Atenent al fet que l'Escola de Capacitació Agrària està dissenyada per atendre les
necessitats de formació professional agrària, especialitat agropequària dels futurs
pagesos i ramaders de les comarques del Bages, Berguedà, Osona i part del
Baix Llobregat, en les especialitats d'agricultura ecològica i d'energies alternatives, i atenent el fet que els darrers incendis forestals han afectat bàsicament el
sector primari del Bages i el Berguedà, resulta del tot necessari que l'esmentada
escola estigui construïda en el termini més breu possible degut a l'extremada
necessitat de potenciar en aquests moments el sector primari per tal d'evitar el
despoblament de la pagesia en aquestes zones afectades pels incendis forestals.
Es per això que el Grup Municipal Socialista PROPOSA al Ple de la Corporació
A.- Requerir al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de
Catalunya perquè, en tràmit d'urgència,
es construeixi l'Escola de Capacitació Agrària de Manresa, per tal de donar suport
a la pagesia de la zona afectada pels incendis forestals.
B.- Requerir així mateix al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la
Generalitat de Catalunya que, en el supòsit que en els Pressupostos del
Departament per a l'exercici de 1994 no s'hagués inclòs la partida pressupostària
corresponent per tal de fer front a les despeses de construcció de l'esmentada
Escola, s'habiliti dins el pressupost de l'exercici de 1995 les quantitats suficients
per fer front a la construcció de l'escola agrària de Manresa."
Intervé el Sr. Collado i Llort i diu que aquesta proposta la porten en uns moments
en els quals s'està parlant molt de la valoració dels incendis forestals que hi ha
hagut en aquestes zones i de les ajudes i suports que estan donant al món de la
pagesia, que ha estat molt afectat pel tema dels incendis. El GMS creu que un
suport que es pot donar des de la ciutat de Manresa és reforçar el sector primari,
per evitar que hi hagi més despoblament en aquest sector. Creuen que
l'ajuntament hauria de pressionar en aquest sentit per no oblidar que tenen una
reivindicació pendent que és la construcció d'una escola de Formació
Professional Agrària, ja que creuen que és un servei no tan sols formatiu sinó
també un servei que pot donar una dinamització molt important al sector primari
en aspectes com formació, reforestació, restauració d'espais degradats,
prevenció d'incendis, etc. Cruen que és un instrument que pot esdevenir una
dinamització d'aquest sector. Han de tenir en compte que és una Escola que
tindrà una Formació Professional Reglada Agropecuària, però també serà
important en temes com agricultura ecològica, energies alternatives, etc. Manresa
no pot deixar de tenir aquest centre, com a capital d'una àmplia zona on encara
per sort és força important el sector primari. Aquesta escola pot esdevenir
àmpliament reforçada pel Bages-Berguedà i, fins i tot, creuen que pot tenir
incidència important en altres comarques. La proposta del GMS pretén també que
si no és possible habilitar la construcció d'aquesta escola en el pressupost del 94,
es facin les pressions oportunes i es manifesti clarament la voluntat d'aquesta
proposta, tal com es va demanar l'octubre del 93.

Així mateix, el Sr. Collado manifesta que veuen amb preocupació que en el lloc
on va aquesta Escola s'estan engrandint unes instal.lacions de la Protectora
d'Animals, la qual cosa creuen que suposa un malbaratament d'uns recursos que
si ara s'estan aplicant allà, després possiblement, quan es vulgui construir el
centre s'hauran de desallotjar o tirar a terra. Els sembla que cal clarificar
urgentment aquesta situació, ja que recorden que a la proposta que van aprovar
l'any 93 parlava que durant un temps determinat convisquessin temporalment els
terrenys destinats a la Protectora d'Animals i a l'Escola Agrària. El GMS creu que
l'ajuntament en Ple, tal com va fer-ho al 93, hauria de demanar en aquests
moments com a tràmit d'urgència que s'habilités pressupostàriament en aquest
exercici 94, i sinó instar a la Conselleria d'Agricultura perquè s'habilités pel 95.
Creuen que els moments actuals són prou importants com per no només donar
ajudes i suports al sector primari, sinó que també planifiquin accions a mig i llarg
termini com podria ser aquest centre que, en aquests moments, el sector primari
el té tan necessitat. El GMS manifesta la seva voluntat que aquesta proposta
pugui ser aprovada per unanimitat de tots els presents.
Intervé el Sr. Bohigas i Santasusagna i recorda que és membre del Consell
Escolar de l'Escola Agrària, i com a tal ha estat testimoni de l'interès que en tot
moment ha posat l'ajuntament perquè aquesta Escola pogués tirar endavant amb
unes noves instal.lacions. S'ha recolzat sempre al Consell Escolar i a la Direcció
de l'Escola en aquest sentit. Malauradament, dificultats pressupostàries han
impedit fins ara que es reflexés en els pressupostos cap partida dedicada a
aquest tema. L'esperança del Departament d'Agricultura és que en els propers
pressupostos ja s'hi podrà incloure i, per tant, començar, perquè el projecte de
l'Escola ja està fet, la cessió de terrenys ja està feta i es preveu que hi hagi
compatibilitat amb les instal.lacions que hi ha de la Protectora, i no hi ha d'haver
problemes per tirar el tema endavant. És per tot això, que el vot del grup de CiU
serà favorable a aquesta proposta.
Intervé el Sr. Mas i Font i manifesta que el grup de l'ENM votarà favorablement
aquesta proposició ja que entenen que és d'una gran utilitat per la pròpia Escola
Agrària, i aquesta Escola hauria de ser d'una gran utilitat per les comarques,
afectades pels incendis. Recorda al Sr. Alcalde que quan va haver-hi debat sobre
la cessió de terrenys a l'Escola Agrària, els va assegurar, o almenys així els va
semblar entendre, que les partides pressupostàries del 94 no corrien cap perill, i
ara de les manifestacions del Sr. Bohigas entén que les partides pressupostàries
del 94 no hi són. Voldrien que se'ls aclarís aquesta situació, perquè entenen que
és preocupant.
Han d'entendre que la formació de l'Escola Agrària, de moment és voluntària, per
tant, entenen que, a més, per acabar de fer la carambola més ben rissada, caldria
una adequació de les Lleis i caldria uns canvis en la Política Agrícola Forestal,
uns canvis que haurien d'anar adreçats, per exemple, a canviar les tendències de
l'agricultura intensiva cap a l'agricultura extensiva fent nous indrets de pastura
que els ajudessin i, alhora, els servissin com actuants de talla-foc. Entenen també
que cal donar un suport important a la pagesia i que la gent que vivia del camp i
del bosc recuperin les possibilitats de continuar vivint dignament de la seva
activitat i, per tant, recuperin la figura del pagés i li doni la dignitat que es mereix.
Cal aprofitar els temps perduts que tenen entre temporades de conreus i tasques
diverses, i els recuperin com agents forestals, i aquesta actuació que faci com a

agent forestal, tenint cura del bosc, pogués ser remunerada. Entenen que s'hauria
de reclamar dels fons estructurals de la Unió Europea, per la característica
especial de conca mediterrània, aquests ajuts perquè la pagesia pogués actuar
com agent forestal.
L'ENM entén que l'agricultura biològica i l'agricultura ecològica podria ser una
bona sortida per les comarques del Bages i del Berguedà, i entenen això perquè
l'agricultura biològica enriqueix la bio-diversitat i, per tant, fa que els terrenys de
conreu hagin de ser més grans i poden actuar de talla-foc, juntament amb xarxes
de camins o xarxes de bosc de ribera. Així mateix, entenen també que l'Escola
Agrària vol actuar enèrgicament en el tema de l'energia alternativa, mentre a
l'estat espanyol es pagaran quantitat de pessetes a les companyies elèctriques
com a compensació per les centrals nuclears que no es tiraran endavant o que
s'aturaran, i per d'altres compensacions. Entenen que també caldria un canvi
important pel que fa a la política energètica i recolzar seriosament l'Escola
Agrària, a partir de polítiques superiors.
El Sr. Alcalde respon a la intervenció del Sr. Mas dient que sempre s'han cuidat
molt d'aquest tema, en el sentit que amb les conversacions amb el Conseller, van
aconseguir que hi fós, el que passa és que va ser totalment impossible la seva
consignació en el pressupost del 94. En aquests moments, el que no s'han de
deixar perdre, és que hi sigui al 95, i ja no diu al 94 perquè els canvis de partides
a la Conselleria d'Agricultura, en aquests moments són molt extraordinaris i tenen
un altre ordre de prioritats, que és pal.liar els danys causats pel foc. No obstant
això, continuaran insistint, com sempre, i que com a mínim, al 95 pugui començar
aquesta Escola, que a l'igual que la residència que està annexa a ella, creu que
portarà a Manresa una prosperitat en el camp de l'agricultura que tots esperen.
Sotmesa la proposició a votació, es aprovada per unanimitat dels 24 membres
presents i, per tant, es declara acordat:
A.- Requerir al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de
Catalunya perquè, en tràmit d'urgència,
es construeixi l'Escola de Capacitació Agrària de Manresa, per tal de donar suport
a la pagesia de la zona afectada pels incendis forestals.
B.- Requerir així mateix al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la
Generalitat de Catalunya que, en el supòsit que en els Pressupostos del
Departament per a l'exercici de 1994 no s'hagués inclòs la partida pressupostària
corresponent per tal de fer front a les despeses de construcció de l'esmentada
Escola, s'habiliti dins el pressupost de l'exercici de 1995 les quantitats suficients
per fer front a la construcció de l'escola agrària de Manresa.
8.-

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

Sotmesa a votació conjunta la prèvia i especial declaració d'urgència dels cinc
assumptes sobrevinguts presentats, s'aprova per unanimitat dels 24 membres
presents, de conformitat amb allò que disposa l'art. 51 del RDLEG 781/1986 i l'art.
51.1.e) del ROM.,

8.1.

RECONEIXEMENT DE CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR DE CONSTRUCCIONES COTS I CLARET, S.A.

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que s'han devengat obligacions a càrrec d'aquest Ajuntament que per
diverses causes no han estat reconegudes ni liquidades.
En conseqüència d'això, el President de la Comissió d'Urbanisme que subscriu,
proposa al Ple l'adopció del següent
ACORD
Reconèixer a l'emparament d'allò que disposa l'article 23.1.e) del Reial Decret
Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, 144 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre i
60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, un crèdit extrajudicial a favor dels
creditors que a continuació es relaciona pel deute acreditat i informat pel
responsable del servei.
ORGANISME, ENTITAT O
IMPORT
INDUSTRIAL
CONCEPTE
PESSETES
-------------------------------------------------------------CONSTRUCCIONS COTS I
CLARET, S.A
C. Sant Fruitós, 4
Treballs de condicionament
Manresa
interior al pavelló poliscif B08136905
portiu El Congost.
19.106.359
CONSTRUCCIONS COTS I
CLARET, S.A
C. Sant Fruitós, 4
Treballs de condicionament
Manresa
exterior del pavelló polisportiu El Congost.
14.024.781
-----------TOTAL 33.131.140

Intervé el Sr. De Puig i Viladrich i manifesta que la primera part del reconeixement
fa referència a tota una sèrie de partides que estaven completament dintre de
pressupost però que va haver-hi problemes amb el tema de l'IVA i també una
modificació de la primera fase del Congost; i el que va ser obra feta sense
adjudicació, és al que es refereix la segona part del reconeixement, de 14 milions
i escaig. Tenint en compte que existeix crèdit suficient per atendre aquesta
despesa total de 33 milions, i que els informes són favorables, demana el vot
favorable del regidors.

Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per 12 vots afirmatius (CiU) i 12
abstencions (9 GMS, 2 ENM i 1 GMP).
8.2.

APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE ANOMENAT "PROJECTE BÀSIC
I D'EXECUCIÓ PLAÇA AL POLÍGON RESIDENCIAL "CAN GRAVAT"

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès el projecte d'obra redactat per l'Institut Català del Sòl, anomenat
PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ PLAÇA AL POLÍGON RESIDENCIAL "CAN
GRAVAT", amb un pressupost general total de VINT-I-UN MILIONS VUIT MIL
DUES-CENTES NORANTA-SIS pessetes (21.008.296 pts).
Atesos els articles 88 a 90 del vigent text refós de les disposicions legals vigents
en matèria de règim local, aprovat per Real Decret Legislatiu 781/1.986, de 18
d'abril, així com els articles 218 i 219 .2 de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya i l'article 67 .3 del Reglament de Planejament Urbanístic, en aplicació
dels quals cal considerar l'esmentada obra com obra municipal ordinària, reunint
tots els documents reglamentàriament exigits.
Atesos els articles 93 del vigent text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local, aprovat per Real Decret Legislatiu 781/1.986, de 18
d'abril, i 219 .2 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, referents al
procediment d'aprovació del projectes d'obres municipals.
Atès l'article 23 .1, lletra d), del vigent text refós de les disposicions legals vigents
en matèria de règim local, aprovat per Real Decret Legislatiu 781/1.986, de 18
d'abril, de conformitat al qual serà competència del Ple Municipal l'aprovació dels
projectes d'obres quan aquest òrgan resulti el competent per la contractació de la
seva execució.
Atès que, en aplicació del mateix article 23 .1 abans esmentat, resulta de
competència del Ple Municipal la contractació d'obres, serveis i suministres
sempre i quan el termini per la seva execució resulti superior a l'any i/o necessiti
de crèdits superiors als consignats en el pressupost anyal.
Atès l'article 18 del Plec General de Condicions Tècniques que forma part del
projectes, del que resulta que el termini previst per l'execució de les obres és
inferior a l'any.
Atès l'informe emès pels serveis municipals d'intervenció manifestant la no
existència de consignació suficient per l'execució del projecte en qüestió dins el
pressupost corresponent al present any 1.994.
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer favorable dels
membres que composen la Comissió Municipal informativa d'Urbanisme, ha de
proposar que pel Ple Municipal siguin adoptats els següents
ACORDS

1r.- APROVAR INICIALMENT, amb la consideració d'obra municipal ordinària, el
projecte redactat per l'Institut Català del Sòl, anomenat PROJECTE BÀSIC I
D'EXECUCIÓ PLAÇA AL POLÍGON RESIDENCIAL "CAN GRAVAT", amb un
pressupost general total de VINT-I-UN MILIONS VUIT MIL DUES-CENTES
NORANTA-SIS pessetes (21.008.296 pts) de pessetes, en aplicació del que
preveuen els articles 67 del Reglament de Planejament Urbanístic i 218 .1 de la
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, de 15 d'abril de 1987.
2n.- APROVAR l'exposició pública del projecte inicialment aprovat per un termini
de trenta dies, en compliment del que es preveu a l'article 219 .2 de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, de 15 d'abril de 1.987."
Intervé el Sr. De Puig i Viladrich i manifesta que amb aquest dictamen porten a
aprovació un projecte bàsic d'execució d'una plaça al Polígon Residencial de Cal
Gravat. És un projecte en el qual hi ha interès en tenir-lo aprovat el més aviat
possible, tenint en compte que seria una plaça que s'hauria de realitzar durants
els mesos de novembre i desembre. Aquest dictamen ja va passar per Comissió, i
es va prendre el compromís de discutir sobre el tipus d'arbrat que hauria d'haverhi a la plaça. Aquest és un tema que hauria de quedar completament definit en
l'aprovació definitiva.
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 24 membres
presents.
Pel Sr. Alcalde es disposa la lectura i debat conjunt dels dictàmens sobrevinguts
8.3, 8.4 i 8.5.
8.3.

APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA
GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA PEL QUE FA ALS LÍMITS DEL
SECTOR "BASES DE MANRESA"

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
" Vist el projecte de modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana de
Manresa, referent a la modificació del sector anomenat "Bases de Manresa",
redactat d'ofici per l'Ajuntament.
ATES el que disposen els articles 75 i 55 i següents del Decret Legislatiu 1/1990,
de 12 de juliol, pel qual s'aprovà la refosa dels textos legals vigents a Catalunya
en matèria urbanística.
Ates allò que disposa l'art. 59.2 del Decret Legislatiu 1/90 ,de 12 de juliol, pel qual
s'aprova la refosa dels textos legals en matèria d'urbanisme, en relació amb l'art.
50 del mateix text legal.
ATES l'informe emès pels serveis jurídics municipals que s'adjunta al present
Dictamen proposant l'aprovació inicial dels treballs constitutius de la modificació
del Pla General d'Ordenació Urbana de Manresa, sense que resulti necessària
l'aplicació d'allò que disposa l'art. 125 del Reglament de Planejament i 56 del D.L.

1/90 en tractar-se aquesta , d'una modificació puntual de delimitació dels límits del
sector, i altres aspectes que no impliquin cap variació en l'estructura bàsica del
territori.
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer dels membres que
composen la Comissió Municipal Informativa d'Urbanisme, ha de proposar que
pel Ple Municipal siguin adoptats els següents

ACORDS
1r.- APROVAR INICIALMENT la modificació puntual del Pla General d'Ordenació
Urbana consistent en :
a) modificar els límits del Sector "Bases de Manresa", mitjançant l'exclusió de dos
àmbits : una superficie de 12.342,4 m2 que passa a classificar-se com a sòl urbà,
sistema d'equipaments i dotacions, equipament educatiu (clau E1) i un altre de
1.587 m2 que passa a sòl urbà , edificació segons alineació de vial (clau 3a1).
Quedant el sector Bases de Manresa amb una superficie de sol urbanizatble
programat de 94.973 m2.
b) modificar el tipus d'ordenació i l'alçada màxima en el S.U.P. Sector Bases de
Manresa.
c) modificar el percentatge dels standars de cessió en equipaments.
Tot això de conformitat al que preveuen els articles 55 i 59 del Decret Legislatiu
1/1990, de 12 de juliol, pel qual s'aprovà la refosa dels textos legals vigents a
Catalunya en matèria urbanística.
2n.- SOTMETRE A INFORMACIO PUBLICA la modificació del Pla General
inicialment aprovada en l'acord anterior, durant el termini d'un mes comptat a
partir de l'endemà de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de
la Província, en compliment del que disposa l'article 59.1 del Decret Legislatiu
1/1990, de 12 de juliol, pel qual s'aprovà la refosa dels textos legals vigents a
Catalunya en matèria urbanística.
3r.- ACORDAR LA SUSPENSIO DE L'ATORGAMENT DE LLICENCIES de
reparcel.lació, d'edificació i d'enderrocament en l'àmbit objecte de la modificació,
adjuntant-se el projecte de modificació un plànol en el que s'indica l'àrea objecte
de suspensió de llicències, en compliment del que disposa l'article 41 del Decret
Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s'aprovà la refosa dels textos legals
vigents a Catalunya en matèria urbanística.
4t.- ACORDAR la notificació personal de les anteriors resolucions a tots els
propietaris i titulars de drets reals sobre finques afectades per la modificació
inicialment aprovada."
8.4.

APROVACIÓ INICIAL DE L'AVANÇ DE PLA PARCIAL DEL SECTOR
BASES DE MANRESA, PRESENTAT PER ESCASA, S.A.

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
" Vist l'avanç de Pla Parcial del Sector Bases de Manresa presentat per promoció
de ESCASA S.A.
Vist l'informe tècnic municipal on es constata que s'adeqüa a les determinacions
del vigent Pla general i a la modificació d'aquest actualment en tràmit, llevat
d'alguns aspectes que s'haurien d'ampliar en la documentació presentada i que
es detallen a continuació:
De la distribució de beneficis i càrregues.- Justificar de manera més acurada la
garantia que s'assoleix la correcta distribució de beneficis i càrregues, i la viabilitat
del Pla Parcial en la subdivisió per subsectors, atès que en la memòria es fa
exclusivament en termes percentuals respecte a les superficies, sense indicar la
repercusió que impliquen els costos d'urbanització, i els d'enderroc i reposició de
les edificacions existents, sobre l'aprofitament diferenciat.
De l'ordenació de la zonificació.- Rectificar en la memòria i documentació gràfica,
l'altura reguladora màxima de l'edificació, que en cap cas podrà excedir de
PB+8PP, tal i com s'assenyala en la Modificació del Pla General.
Així mateix i, pel que fa als aparcaments, s'ajustarà als mínims assenyalats a l'art.
25 del D.L. 1/90, de 12 de juliol.
Atès allò que es disposa a l'art. 63 del D.L. 1/90 , de 12 de juliol, en relació a la
possibilitat de desenvolupament d'un Pla Parcial per subsectors, sempre que es
presenti a tràmit amb un avanç de Pla referit a tot el Sector.
Vist el contingut de l'informe jurídic proposant l'aprovació inicial de dit avanç de
Pla Parcial, condicionant-se aquesta i la publicació de l'Edicte d'exposició pública
a la presentació d'un text refos que reculli les modificacions indicades a l'informe
tècnic.
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer dels membres que
composen la Comissió Municipal Informativa d'Urbanisme, ha de proposar que
pel Ple municipal siguin adoptats els següents
ACORDS
1r. APROVAR INICIALMENT l'avanç de Pla Parcial del Sector Bases de
Manresa, presentat a instància de ESCASA S.A., però condicionant no obstant
aquesta aprovació a la presentació
d'un text refòs que reculli els aspectes esmentats a l'informe tècnic municipal,
segons consta a la part expositiva d'aquest dictàmen.
Així mateix considerant que es troba en tràmit la modificació puntual del Pla
General que afecta en aquest Sector, l'aprovació d'aquest avanç queda subjecta

a la definitiva aprovació de dita modificació de Pla General que es tramita
paralelament.
2n. SOTMETRE A EXPOSICIO PUBLICA l'avanç aprovat inicialment en l'acord
anterior, un cop presentat el text refos, i durant el termini d'un mes comptat a
partir de l'endemà de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de
la Provincia en atenció al que disposa l'art. 63.3 i 59 del D.L. 1/90, de 12 de juliol,
pel qual s'aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria
d'urbanisme.
3r. ACORDAR LA SUSPENSIO DE L'ATORGAMENT DE LLICENCIES de
reparcel.lació , edificació i enderrocament en l'àmbit del Pla Parcial.
4rt. NOTIFICAR individualment les anteriors resolucions als propietaris i titulars de
drets reals sobre finques incloses en l'àmbit d'aquest Pla Parcial."
8.5.

APROVACIÓ INICIAL DEL PLA PARCIAL DEL SUBSECTOR I DEL
SECTOR DE SÒL URBANITZABLE PROGRAMAT DE LES BASES DE
MANRESA, TRAMITAT A INSTÀNCIA DE LA SOCIETAT ESCASA, S.A.,
INCORPORANT-HI LES ESMENES FORMULADES PELS SERVEIS
TÈCNIC I JURÍDIC MUNICIPALS.

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Vist el Pla Parcial del Subsector I del Sector Bases de Manresa presentat per
promoció de ESCASA S.A.
Vist l'informe tècnic municipal on es constata que s'adeqüa a les determinacions
del vigent Pla general i a la modificació d'aquest actualment en tràmit, llevat
d'alguns aspectes que s'haurien d'ampliar en la documentació presentada i que
es detallen a continuació:
De l'ordenació i zonificació.- Rectificar en la documentació gràfica, l'altura
reguladora de l'edificació en el tram inicial del C/ Abad Oliva (xamfrà C/ Balmes).
Pressumptament per error material s'ha indicat PB+2PP, sense conexió amb el
sòl urbà colindant i distorsionant el front de façana general que el propi Pla
proposa.
De la normativa.- S'haurà d'assenyalar amb més exactitud( composició formal i
altres..) les condicions estétiques que fa referència l'art. 18- llicències d'edificació,i que es detallen en l'art. 53- condicions estétiques i ambientals-, tota vegada que
la intervenció prèvia d'un tècnic anomenat per la Junta de Compensació, resulta
realment complexe per l'atorgament de les llicències d'edificació.
Caldrà regular de manera exacta el paràmetres mínims exigibles, en referència a
l'altura reguladora i nombre de plante, així com profunditat edificable en les zones
d'illa tancada.

Del Pla d'etapes.- Cal grafiar en la documentació gràfica, les determinacions
expressades en la memòria, pel que fa a la distribució zonal de cadascuna de les
tres etapes proposades.
De l'estudi econòmic financer.- Tot i que el Pla Parcial es desenvolupa per
iniciativa privada i per tant s'entén que s'ha valorat la seva viabilitat, cal que en la
memòria es justifiqui i s'indiqui la repercusió que impliquen, els costos d'urbanització i d'enderroc, així com els de reposició d'edificacions, sobre l'aprofitament
resultant.
Pel que fa als aparcaments, s'hauran d'ajustar als mínims assenyalats a l'art. 25
del D.L. 1/90, de 12 de juliol.
Vist el contingut de l'informe jurídic proposant l'aprovació inicial de dit Pla Parcial,
condicionant-se aquesta i la publicació de l'Edicte d'exposició pública a la
presentació d'un text refòs que reculli les modificacions indicades a l'informe
tècnic i les jurídiques que s'expresen a continuació:
A l'apartat E.1. relatiu als compromisos entre el promotor i l'Ajuntament s'haurà de
substituir:
- El segon paràgraf pel següent: " Es redactarà el Projecte d'Urbanització del
Subsector I inclòs tot el carrer Abad Oliva, tot i que la seva execució es pugui
preveure en tres etapes."
- El sisè paràgraf, pel següent: " Els terrenys destinats a zones verdes públiques,
escolars, altres equipaments públics i vialitat, seràn cedits exclusivament en quan
a llur propietat, a l'Ajuntament, d'acord amb el que es prescriu a l'art. 179 del
Reglament de Gestió. Pel que fa a la conservació de l'obra urbanitzada, dotacions
i instal.lacions, la Junta de Compensació es transformarà en una Entitat
Urbanística Colaboradora de Conservació, que es ferà càrrec de la conservació i
manteniment de la urbanització durant el termini que es fixi en la seva constitució.
- Al setè paràgraf es suprimirà la línia on diu" la divisió en polígons en el cas que
sigui més d'un".
- El vuitè paràgraf, pel segÜent: " Dins el Projecte d'Urbanització del Subsector I
es tindrà que incloure la urbanització de la part del vial Abat Oliva que pertany al
Subsector II, si l'Ajuntament de Manresa garantitza i facilita l'ocupació de la
mateixa.
- Clarificar el contingut del paràgraf 11, que fa referència a l'art. 175 del D.L. 1/90,
de 12 de juliol.
- Al paràgraf quinze, s'afegirà allà on diu " Es constituirà previament a la
formalització de les cessions" , el següent :" d'obra urbanitzada, dotacions i
instal.lacions una..."
Atès allò que es disposa a l'art. 63 del D.L. 1/90 , de 12 de juliol, en relació a la
possibilitat de desenvolupament d'un Pla Parcial per subsectors, sempre que es

presenti a tràmit amb un avanç de Pla referit a tot el Sector, el qual s'està
tramitant paralelament.
Atès el contingut de l'art. 60 del mateix text legal
El Regidor delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer dels membres que
componen la Comissió Municipal Informativa d'Urbanisme ha de proposar al Ple
l'adopció dels següents
ACORDS
1r. APROVAR INICIALMENT el Pla Parcial del Subsector I del Sector de sòl
urbanitzable programat de Les Bases de Manresa, tramitat a instància de la
societat "ESCASA S.A"., incorporant-se en aquest Pla Parcial les esmenes
formulades pels serveis técnics i jurídics municipals en els seus informes i que
són les següents:
a) esmenes de caràcter tècnic:
De l'ordenació i zonificació.- Rectificar en la documentació gràfica, l'altura
reguladora de l'edificació en el tram inicial del C/ Abad Oliva (xanfra C/ Balmes).
Presuntament per error material s'ha indicat PB+2PP, sense conexió amb el sòl
urbà colindant i distorsionant el front de façana general que el propi Pla proposa
De la normativa.- S'haurà d'assenyalar amb més exactitud( composició formal i
altres..) les condicions estétiques que fa referència l'art. 18- llicències d'edificació,i que es detallen en l'art. 53- condicions estétiques i ambientals-, tota vegada que
la intervenció prèvia d'un tècnic anomenat per la Junta de Compensació, resulta
realment complexe per l'atorgament de les llicències d'edificació.
Caldrà regular de manera exacta el paràmetres mínims exigibles, en referència a
l'altura reguladora i nombre de plante, així com profunditat edificable en les zones
d'illa tancada.
Del Pla d'etapes.- Cal grafiar en la documentació gràfica, les determinacions
expressades en la memòria, pel que fa a la distribució zonal de cadascuna de les
tres etapes proposades
De l'estudi econòmic financer.- Tot i que el Pla Parcial es desenvolupa per
iniciativa privada i per tant s'enten que s'ha valorat la seva viabilitat, cal que en la
memòria es justifiqui i s'indiqui la repercusió que impliquen, els costos d'urbanització i d'enderroc, així com els de reposició d'edificacions, sobre l'aprofitament
resultant.
Pel que fa als aparcaments, s'hauran d'ajustar als mínims assenyalats a l'art. 25
del D.L. 1/90, de 12 de juliol.
b) Esmenes de caràcter jurídic:

A l'apartat E.1. relatiu als compromisos entre el promotor i l'Ajuntament s'haurà de
substituir:
- El segon paràgraf pel següent: " Es redactarà el Projecte d'Urbanització del
Subsector I inclòs tot el carrer Abad Oliva, tot i que la seva execució es pugui
preveure en tres etapes."
- El sisè paràgraf, pel següent: " Els terrenys destinats a zones verdes públiques,
escolars, altres equipaments públics i vialitat, seràn cedits exclusivament en quan
a llur propietat, a l'Ajuntament, d'acord amb el que es prescriu a l'art. 179 del
Reglament de Gestió. Pel que fa a la conservació de l'obra urbanitzada, dotacions
i instal.lacions, la Junta de Compensació es transformarà en una Entitat
Urbanística Colaboradora de Conservació, que es ferà càrrec de la conservació i
manteniment de la urbanització durant el termini que es fixi en la seva constitució.
- Al setè paràgraf es suprimirà la línia on diu" la divisió en polígons en el cas que
sigui més d'un".
- El vuitè paràgraf, pel segÜent: " Dins el Projecte d'Urbanització del Subsector I
es tindrà que incloure la urbanització de la part del vial Abat Oliva que pertany al
Subsector II, si l'Ajuntament de Manresa garantitza i facilita l'ocupació de la
mateixa.
- Clarificar el contingut del paràgraf 11, que fa referència a l'art. 175 del D.L. 1/90,
de 12 de juliol.
- Al paràgraf quinze, s'afegirà allà on diu " Es constituirà previament a la
formalització de les cessions" , el següent :" d'obra urbanitzada, dotacions i
instal.lacions una..."
2n. REQUERIR A LA SOCIETAT ESCASA S.A. en la seva condició de
promotora del Pla Parcial inicialment aprovat a l'anterior apartat, la presentació
d'un text refòs del Pla Parcial en el qual quedin incorporades les esmenes
formulades pels serveis tècnics i jurídics municipals.
3r. ACORDAR L'EXPOSICIO PUBLICA pel termini d'un mes comptat a partir de
l'endemà de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la
Provincia, del text refòs del Pla Parcial inicialment aprovat en els anteriors acords,
en compliment del que disposen els arts. 63.3 i 59 del Decret Legislatiu 1/1990,
de 12 de juliol, pel qual s'aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya
en matèria d'urbanisme.
4t. ACORDAR LA SUSPENSIO DE L'ATORGAMENT DE LLICENCIES de
reparcel.lació , edificació i enderrocament en l'àmbit del Pla Parcial, de
conformitat amb el que disposa l'art. 40 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de
juliol, .

5è. NOTIFICAR individualment les anteriors resolucions als propietaris i titulars de
drets reals sobre finques incloses en l'àmbit d'aquest Pla Parcial.
6è. SOL.LICITAR els informes que siguin preceptius dels organismes de l'Estat o
de la Generalitat, d'acord amb el contingut de l'art. 57 del D.L. 1/90, de 12 de juliol
i legislació concordant.
7è. SIGNIFICAR A LA SOCIETAT PROMOTORA DEL PLA PARCIAL que en
qualsevol cas i per trobar-se en tràmit la modificació puntual del Pla General en
aquest sector, que l'aprovació definitiva del present Pla Parcial quedarà, en
qualsevol cas, condicionada a la definitiva aprovació i entrada en vigor de la
indicada modificació del Pla General, així com de l'aprovació definitiva de l'avanç
de Pla Parcial que es tramita paralelament."
Intervé el Sr. De Puig i Viladrich i manifesta que aquests tres dictàmens tenen els
objectius següents. El dictamen 8.3, el que proposa és una modificació puntual
del Pla General en el que es refereix a la delimitació del sector Bases de
Manresa. Bàsicament es tracta de modificar els límits d'aquest Pla Parcial. El
dictamen 8.4 és l'aprovació del Pla Parcial, bàsicament en el que es refereix a
l'avanç de planejament del que és el Pla Parcial i el que es pretén és la
presentació dels criteris d'ordenació dels dos sectors, tant del sector 1 com del
sector 2. Pel que fa a l'últim dictamen, ja se n'havia fet una primera aprovació
inicial, i tenint en compte les diferents al.legacions que s'havien presentat per
alguns col.lectius, i tenint en compte també les aportacions fetes pels diferents
grups polítics, s'han recollit en aquesta segona aprovació inicial, la quasi totalitat
de les al.legacions. Entén que l'aprovació d'aquest sector 1 del Pla Parcial Bases
de Manresa, ha recollit les esmenes o les al.legacions que es referien a la creació
d'un boulevard al voltant d'aquest sector 1, l'obertura d'una gran zona verda en
connexió a través de Bases de Manresa i el que es coneix com a zona
Universitària, sobretot tenint en compte que els espais que es proposaven a
l'anterior Pla Parcial eren espais tancats i tenien tendència a una certa
privatització, mentre que en l'actual proposta aquests espais verds són més
oberts i donen més sensació de ser el que són, espais públics. Una tercera
modificació és el tema del xamfrà Plaça de la Creu-Cra. de Santpedor, sobretot el
que es refereix a la façana de l'edifici que dóna a la Plaça de la Creu, així com
també les alçades de les edificacions que donaven a la Cra. de Santpedor, que
tenint en compte la seva amplada, creava una situació d'ombra important o podia
crear falta d'asoleiament al llarg de la Cra. de Santpedor. Una altra modificació
important és la modificació d'orientació, tant del que són l'equipament educatiu
com el que és equipament esportiu, sobretot posant-ho més de cara Montserrat.
Dins de la comissió també es van plantejar els problemes de les afectacions
d'alguns dels veïns que segueixen estant afectats per aquest sector 1,
bàsicament del Passatge Balmes i del carrer Balmes; es va entendre i es va
explicar dins la comissió que una gran part, més del 50% de la gent que es
trobava afectada pel carrer Balmes entraven dintre de l'ordenació de l'actual Pla
Parcial i, per tant, no creaven problemes. Sí que lògicament, posteriorment,
s'haurà de tirar endavant i així s'havia pactat amb ESCASA, que és la promotora

d'aquest Pla Parcial, que aquesta gent no haguessin d'aportar diners a les
càrregues del Pla Parcial, ja que molts d'ells no en podien treure cap aprofitament
i sí, en canvi, participar en la urbanització.
Creu que aquesta aprovació que porten avui ha fet un pas endavant en la voluntat
de col.laboració i de consens de tots els grups polítics i estan convençuts que
aquesta proposta d'ordenació presenta millors característiques que l'anterior.
Intervé el Sr. Perramon i Carrió i manifesta que el conjunt de dictàmens que es
presenten a aprovació i que fan referència tots ells al Pla Parcial del Sector de les
Bases de Manresa, que es torna a aprovar inicialment, pensen que millora força
el que va ser aprovat iniciament ja fa uns mesos. Tal com s'ha definit, hi ha una
configuració diferent dels espais oberts i, per tant, la seva obertura a determinats
carrers, principalment a les Bases de Manresa. D'altra banda, hi ha un canvi
important del passeig central, el boulevard, que sembla que aquell espai peatonal
pot tenir un millor aprofitament, i altres temes de la configuració de l'espai que els
sembla que fan un pas endavant respecte l'ordenació anterior. Cal ressaltar que
hi ha hagut aportacions interessants, per part de la Federació d'Associacions de
Veïns, per una banda, i de part dels propis grups municipals, per l'altra, així com
també dels tècnics municipals. Remarca que aquest Pla Parcial té un percentatge
important de cessions, sobretot en temes de vialitat i zona verda, que donarà una
qualitat a aquell sector molt superior a la que té en aquests moments i que
aquesta proposta de síntesi que planteja una ordenació correcta, fruit d'un cert
equilibri entre una voluntat d'ordenar correctament aquell sector i, per una altra
banda, d'unes expectatives de guany econòmic de l'empresa promotora, vist el
resultat final pensen que ha valgut la pena el que s'ha aconseguit.
Intervé el Sr. Garcia i Comas i diu que es troben davant l'aprovació d'un Pla
Parcial molt important, com Tossal dels Cigalons, Bases de Manresa i el de la
Sagrada Família, per cobrir el que és la primera etapa del que el Pla General de
Manresa indicava. Recorda que en el primer dictamen hi havia una discrepància
motivada per alguna errada numèrica que si s'interpreta així faria que no es
complís el Pla Parcial. Ja ho han exposat al Regidor i prendrà cura de fer les
esmenes que siguin necessàries perquè es compleixiís realment el Pla Parcial. El
GMS votarà favorablement aquests tres dictàmens. Recorda també que quan es
va portar inicialment a aprovació el GMS va votar que no a la modificació de Pla
General, i era quan hi havia tot el tema de la SAFF, hi havia les aportacions per la
desafectació de les línies d'alta tensió. Aquesta és una primera modificació que
es va fer posteriorment i es va corregir en una primera aprovació inicial d'aquest
Pla Parcial de Bases de Manresa. El GMS va exposar la seva discrepància sobre
l'aprovació que s'estava fent en aquells moments, perquè si bé complien els
estandars urbanístics, complien les delimitacions i complien amb les aportacions
dels 30 milions i escaig que aporten els agents privats per aquest Pla Parcial, la
seva distribució, el seu espai públic era molt menut, molt triturat, i no podien
obtenir els aprofitaments que els semblava que es podien obtenir en aquest Pla
Parcial. Això va representar fins i tot fer una proposta, que en un primer moment
tampoc va ser del tot acceptada i han d'admetre
que va ser acceptada quan des de la Federació es va presentar una altra
proposta, és a dir aquest Pla s'ha anat fent una mica amb presentacions de
diferents entitats i grups i s'ha confeccionat finalment amb la recomposició dels
tècnics municipals i de les Comisssion d'Urbanisme i de les de la federació.

El GMS se sent satisfet del resultat urbanístic obtingut en aquest Pla Parcial i
sembla que la feina de l'oposició és molt més satisfactòria si al final poden tenir
un resultat més complaent. També voldrien reconèixer la tasca que ha fet la
Federació de Veïns al fer la seva proposta i ajudar a una millora urbanística de la
ciutat. Afegeix que aquesta idea de consens urbanístic és la que els ha de portar
per anar superant i anar fent la ciutat, sobretot en vistes a la propera aprovació
del Pla General, que esperen que també sigui amb aquest consens que han
tingut en aquesta aprovació de Pla Parcial.
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens sobrevinguts 8.3, 8.4 i 8.5, són
aprovats per unanimitat dels 24 membres presents, 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.
9.-

PRECS, PREGUNTES I INTERPEL.LACIONS

9.1.

Pregunta núm. 1 del Grup Municipal de l'Esquerra Nacionalista de
Manresa (ENM)

El Secretari llegeix la pregunta que, transcrita, diu el següent:
"El passat 4 de maig de 1994, a la comissió de Política Ambiental, el nostre grup
municipal va manifestar la preocupació que li comportava el mal estat aparent de
les línies d'alta tensió que travessen el terme municipal, per la zona del Collbaix, i
el risc d'incendi forestal que aquestes podrien suposar, així com la conveniència
que l'àrea d'Urbanisme i Política Ambiental trametés aquesta preocupació a la
companyia elèctrica, propietària d'aquesta xarxa. Atès que no tenim constància
d'aquesta tramesa, demanem:
- S'ha adreçat aquest ajuntament a la companyia propietària d'aquesta xarxa
elèctrica, manifestant la preocupació pel risc que el seu mal estat aparent podria
comportar?"
Intervé el Sr. Oms i Pons i manifesta que les línies d'alta tensió, en principi, estan
en bon estat. Li semblava que hi havia una queixa pel tema de les de baixa
tensió. En les d'alta tensió, tenen coneixement que hi havia alguns arbres, que no
eren perillosos, però s'ha de tenir en compte d'anar netejant el sota. En aquest
moment, el perill d'incendi està en les de baixa tensió, i aquí sí que a través del
Consell Comarcal, es va expressar la preocupació, i arran dels últims incidents
segueixen amb molt de cura tot aquest tema.
9.2.

Pregunta núm. 2 del Grup Municipal de l'Esquerra Nacionalista de
Manresa (ENM)

El Secretari llegeix la pregunta que, transcrita, diu el següent:
"Amb referència als mesuradors sol.licitats a la Generalitat de Catalunya, per
instal.lar a l'empresa LIPMES, preguntem:
- En quina data es va formlar la petició dels mesuradors ?
- Quin nº de registre té aquesta petició ?

- En quantes ocasions s'han reclamat ?
- A quin departament de la Generalitat s'han demanat ?"
El Sr. Oms i Pons li respon que les sol.licituds no les ha fet per via oficial, sinó per
via de contacte, a excepció de l'última que sí que s'ha fet per via formal.
El Sr. Mas i Font diu que, en aquest cas, haurà d'entrar en la credibilitat de saber
si realment ha fet la demanda d'aquests mesuradors, just en el termini que li
estava assegurant que eles estaven demanant. De tota manera, creu que aquest
no és el camí més adient per a una petició oficial, tenint en compte que és un
tema que està ocasionant moltes molèsties a la ciutat de Manresa.
9.3

Pregunta núm. 3 del Grup Municipal de l'Esquerra Nacionalista de
Manresa (ENM)

El Secretari llegeix la pregunta que, transcrita, diu el següent:
"Atenent les queixes formulades per veïns del sector, i de la pròpia Associació de
Veïns de Valldaura, preguntem:
- Com és que es notifica als veïns la sol.licitud d'activitat de bar-jardí a la "Carpa
del Riu", el dia 14 de juliol, quan la llicència va atorgar-se el dia 30 de juny?.
- Com és que en la notificació als veïns es fa referència a l'activitat de bar-jardí, i
la llicència atorgada és de sala de festes ?
- Com es vetlla pel compliment de l'ordenança de sorolls d'aquesta activitat ?"
Intervé el Sr. Sala i Rovira i respon que ahir concretament, varen tenir una reunió
amb representants de l'Associació de Veïns del barri de Valldaura, juntament amb
tècnics municipals, d'Urbanisme i de la Policia Local i amb el concessionari de la
Carpa del Riu, i després d'estar discutint al llarg de dues hores, varen arribar a
una sèrie de mesures a posar en pràctica amb la col.laboració de l'Associació de
Veïns i amb la col.laboracio del concessionari, a fi i efecte de buscar la manera de
minvar les repercusions de molèsties que pugui haver en aquella zona degut a
aquesta activitat. A partir d'aquest cap de setmana, s'adoptaran un seguit de
mesures per tal de poder arribar a correccions.
Quant a la primera pregunta, diu que se'ls va notificar verbalment el dia 30, així
se'ls va dir ahir i així ho van reconèixer públicament, que se'ls havia notificat
verbalment de la concessió de la llicència, malgrat després amb el circuit
administratiu, la documentació arribés més tard; d'altra banda, atès que la
pregunta li ha estat entregada a última hora del matí, no hi ha hagut temps
material per comprovar l'expedient i per saber si hi havia algun incident en la
notificació.
Respecte a la llicència atorgada, el Sr. Sala respon que quan es va demanar la
llicència com a bar-jardí, amb posterioritat el concessionari va demanar una
reclassificació com a sala de festes, i el tècnic municipal, un cop analitzat
l'expedient va considerar que la reclassificació era correcta. En aquest moment, la

llicència que s'ha atorgat és provisional, a 6 mesos, l'expedient està obert i s'està
seguint, i degut al contingut d'aquestes preguntes, analitzaran amb detall aquest
expedient, cosa que ha estat materialment impossible, donada l'hora en què ha
estat presentada aquesta pregunta.
El Sr. Mas i Font diu que de la resposta que ha donat el Sr. Sala, no ha entès que
li semblés normal el fet de canviar la qualificació de bar-jardí a sala de festes i als
veïns se'ls notifiqués com a bar-jardí, perquè hi ha una diferència, precisament,
en l'horari màxim de tancament.
El Sr. Sala i Rovira precisa que ell no ha dit que no fos important el canvi de
qualificació, sinó que ha dit que aquestes preguntes concretes, si s'haguessin
presentat amb més temps, hi hagués hagut la possibilitat d'analitzar l'expedient,
però si es presenten les preguntes cinc minuts abans de les dues, és impossible
de donar una contesta satisfactòria. Aquest és un tema que no ve d'avui, sinó que
ve de fa dies i, per tant, hi havia comoditat per poder-ho presentar qualsevol altre
dia, no avui a última hora. El més lògic en aquesta pregunta era deixar-la sobre la
taula i no contestar-la fins al proper Ple, però li ha semblat que hi ha havia una
explicació a donar, s'havia fet una reunió amb l'Associació de Veïns, i valia la
pena informar-ne. Ara bé, arribar a puntualitzar segons quines qüestions, si no pot
analitzar a fons l'expedient no ho pot fer.
9.4.

Precs i preguntes del Grup Municipal Popular (GMP)

El Secretari llegeix els precs i preguntes que, transcrits, diuen el següent:
"El Grup Municipal Popular té a bé al Ple de 19 de juliol de 1994 formular els
següents precs i preguntes:
1ª.- Amb motiu de l'augment que proposa el Ministeri d'Obres Públiques del
Govern Central, sobre les trucades telefòniques d'un 30,7%, demano que a partir
d'ara es faci un seguiment rigurós de tots els telèfons que paga l'Ajuntament, i, si
cal, posar un màxim de trucades discrecional.
2ª.- Tal com vaig manifestar en l'acte de compareixença sobre incompatibilitats
del personal de la casa, demano que s'aclareixi totalment la informació públicada
a la premsa.
3ª.- Així mateix un rigurós control sobre l'observància de puntualitat tant d'entrada
com de sortides del personal en el seu comès i departament."
Pel que fa al primer prec, el Sr. Oms i Pons diu que fa temps que s'està analitzant
telefon per telefon i es mira si hi ha alguna desviació en totes les línies
telefòniques d'aquest ajuntament. A més, per part del Departament d'Hisenda, és
fa un seguiment escrupulós de totes les línies per tal que no hi hagi desfases, i
això ja fa molt temps que es fa. Es procurarà esmerçar-hi més esforços per tal
d'evitar desviacions.

Quan el segon prec, el Sr. Oms manifesta que hi ha un expedient en marxa, i de
les resolucions que en sortin de l'expedient, el Sr. Balet tindrà tota la informació
que demana.
Pel que fa al tercer punt, el Sr. Oms diu que el rigurós control ja s'està fent sobre
la puntualitat, i ja s'estan trametent amonestacions al personal que es desvia,
segons el Reglament que hi ha vigent.
9.5.

Pregunta del Grup Municipal Socialista (GMS)

El Secretari llegeix la pregunta que, transcrita, diu el següent:
"Davant el tancament de l'escola de Sant Pau, la Regidora d'Ensenyament ha
manifestat que l'estructura de l'edifici de l'escola està afectada per aluminosi, és
per això que el GMS pregunta:
A.- Es certa l'existència d'aluminosi en l'edifici de l'escola de Sant Pau?
B.- S'ha realitzat algún tipus d'informe, per part de l'Ajuntament o del Departament
d'Ensenyament respecte el grau d'aluminosi de l'edifici?"
La Sra. Just i Riba respon que, segons l'informe del laboratori de materials de
l'Escola Universitària Politècnica de Barcelona, a l'edifici de l'Escola de Sant Pau
hi ha ciment aluminós. Aquest informe es va trametre a la Delegació Territorial de
Barcelona-comarques, junt amb l'informe que ha fet l'Arquitecte Tècnic de
l'Ajuntament de Manresa, amb el vist-i-plau de l'Enginyer Municipal.
S'han de seguir fent assajos que són molt més complexos i es faran als
laboratoris Intecasa, que tenen la seva seu a Bellaterra.
Abans d'aixecar la sessió, el Sr. Alcalde desitja unes bones vacances a tothom.
I no havent-hi més assumptes per tractar, es declara aixecada la sessió, quan
són les 23 h, 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

