Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el dia 20 de
novembre de 1995. Es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit es diran, a
l'objecte de celebrar sessió del Ple de la Corporació núm. 21 amb caràcter ordinari, en
primera convocatòria.¡Error! Marcador no definido.
ASSISTENTS
Alcalde-President
Il.lm. Sr. Jordi Valls i Riera
Tinents d'Alcalde
Sr. Ramon Fontdevila i Subirana
Sr. Joaquim Collado i Llort
Sr. Josep Ramon Mora i Villamate
Sr. Joan Canongia i Gerona
Sr. Joaquim Garcia i Comas
Sr. Eduard Teixeiro i Macipe
Sr. Carles Esclusa i Espinal
Regidors
Sra.Emma Vila i Esteban
Sr. Jacint Carrió i Vilaseca
Sr. José Empez i Garcia
Sr. Magí Mas i Font
Sr. Antoni Casserras i Gasol
Sr. Pere Oms i Pons
Sra.Ma. Rosa Riera i Monserrat
Sr. Francesc Iglesias i Sala
Sr. Jordi López i Costa
Sr. Josep Rueda i Cruz
Sr. Carles Anguela i Sant
Sr. Josep Mª Clotet i Feliu
Sra.Imma Torra i Bitlloch
Sr. Lluís Serracanta Cortés
Sr. Antoni Arderiu i Freixa
Sr. Joaquim Sotoca i Cornet
Sr. Xavier Javaloyes i Vilalta
Secretari General
Sr. Miquel Corbella Pijuan
Interventor
Sr. Josep Trullàs Flotats
Oberta la sessió per la Presidència, essent les 20 h i 5 min. de la tarda, i després de
comprovar el quòrum d'assistència necessari perquè pugui ser iniciada, es procedeix
tot seguit a conèixer els assumptes compresos en l'ordre del dia següents:

Oberta la sessió i abans d´entrar en el coneixement dels assumptes compresos en
l´ordre del dia, l´alcalde felicita al Sr. Francesc Iglesias per l´acte de diputat que ha
assolit, manifestant que, més enllà del fet que l´ajuntament de Manresa estigui
representat per diferents forces polítiques, honora al Ple d´aquest ajuntament
l´existència d´un diputat en el mateix.
1.-

APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

Es pregunta si cap membre del Consistori ha de formular alguna observació a les
actes de les quatre sessions anteriors, que van tenir lloc el 16-10-95; 23-10-95; 26-1095; i el 6-11-95 la còpia de les quals s'ha distribuït juntament amb la convocatòria.
I en no formular-se cap observació en relació al contingut de les actes, es consideren i
es declaren aprovades per unanimitat dels 25 membres presents, les actes de les
sessions dels dies 16-10-95; 23-10-95; 26-10-95; i el 6-11-95, sense cap modificació.
2.- QÜESTIONS PRÈVIES
2.1
CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE, DELS ORGANS DE
GOVERN DE LA CORPORACIÓ I, EN CONCRET, DELS ACORDS
ADOPTATS PER LA COMISSIÓ DE GOVERN EN LES SEVES SESSIONS
NÚM. 41, 42, 43, 44 i 45, CORRESPONENTS ALS DIES 9, 16, 23, 30
D´OCTUBRE I 6 DE NOVEMBRE DE 1995, RESPECTIVAMENT, PEL
REPARTIMENT QUE DE LES ACTES D'AQUESTES SESSIONS S'HA
EFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICS, EN ELS
TERMES DE L'ART. 22.2 a) DE LA LLEI 7/85, DE 2 D'ABRIL, I DELS
ARTS 104 I 113.1.b) DEL RD 2568/86, DE 28 DE NOVEMBRE.
Per assentiment dels presents queden assabentats del contingut dels acords i actes de
les sessions de la Comissió de Govern de dates 9, 16, 23 i 30 d´octubre, i 6 de
novembre de 1995, mitjançant la distribució dels esborranys corresponents als
portaveus dels grups municipals, i es dóna per acomplert el tràmit de control i
fiscalització dels articles 22.2 a) de la Llei 7/85, de 2 d'abril i dels articles 104 i
113.1.b) del RD 2568/86, de 28 de novembre.
2.2
CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE, DELS ORGANS DE
GOVERN DE LA CORPORACIÓ I, EN CONCRET, DELS DECRETS DE
L´ALCALDE-PRESIDENT I ELS SEUS DELEGATS, MITJANÇANT
DONACIÓ DE COMPTE, EN ELS TERMES DE L'ARTICLE 22.2.a) DE
LA LLEI 7/85, DE 2 D'ABRIL, I DELS ARTICLES 42 I 104 DEL RD
2568/86, DE 28 DE NOVEMBRE, I, EN CONCRET, DEL DECRET DE
L´ALCALDIA DE DATA 9-11-95.
Es posen a disposició dels Srs. Regidors els Decrets dictats per l'Il.lm. Sr. AlcaldePresident i els seus delegats, des de l'anterior donació de compte, en els termes de
l'art. 22.2 a) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, i dels articles 42 i 104 del RD 2568/86, de
28 de novembre, i, en concret, es dóna compte del decret de l´alcalde de data 9-1195, sobre la no interposició de la demanda de desnonament contra la Sra. JUANA
MESA AYALA, per tal de recuperar l´habitatge del carrer Oleguer Miró, núm. 9,
4t.1a. propietat d´aquest ajuntament.
2.3

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L´ALCALDE, DE DATA

18 D´OCTUBRE DE 1995, REFERENT A ACORDS ADOPTATS PER LA
COMISSIÓ DE GOVERN, DEL 24 DE JULIOL FINS AL 4 DE
SETEMBRE, SOBRE EXERCICI D´ACCIONS ADMINISTRATIVES I
JUDICIALS.
El Secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:
" En compliment de l'acord adoptat pel Ple d'aquest Ajuntament en sessió plenària
del dia 16 de desembre de 1987, sobre delegació en la Comissió de Govern de la
competència prevista als arts. 22.2 j) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i 50.2 l) de la Llei
8/1987, Municipal i de Règim Local de Catalunya, sobre exercici de les accions
administratives i judicials, sempre que l'Ajuntament sigui part demandada o
denunciada, donant-ne compte posterior al Ple, delegació que es va acordar mantenir
per acord plenari del dia 7 de juliol de 1995.
Aquesta Alcaldia-Presidència ha resolt donar compte al Ple dels acords adoptats per
la Comissió Municipal de Govern, sobre la matèria des de l'1 de juliol fins el 30 de
setembre de 1995:
COMISSIÓ DE GOVERN DEL 24 DE JULIOL DE 1995
"1r.- APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera instància i,
en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos
municipals, en relació al recurs contenciós-administratiu, que ha estat designat amb
el número 1355/95-A interposat per part de la sra. JOSEFA CASADO JAIME contra
l'Ajuntament de Manresa per la desestimació pressumpta per silenci administratiu
relatiu a l'abonament d'unes quantitats extretes de les nòmines del mes d'abril, maig i
juny de 1994, davant la Secció Cinquena de la Sala del contenciós-administratiu del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya".
COMISSIÓ DE GOVERN DEL 14 D'AGOST DE 1995
"1r.- APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera instància
i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos
municipals, en relació al recurs contenciós-administratiu, que ha estat designat amb
el número 1038/95 interposat per part de TERRES I PARETS, S.L. contra resolució
d'aquest Ajuntament de data 11-04-95, desestimatòria del recurs de reposició
interposat contra la denegació de llicència d'activitat de magatzem de venta al major i
detall de maquinària auxiliar per a la construcció en un local situat al c/ Viladordis,
núm. 48 de Manresa, expt. ACC-0062-93, davant la Secció Tercera de la Sala del
contenciós-administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya".
"1r.- APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera instància
i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos
municipals, en relació al recurs contenciós-administratiu, que ha estat designat amb
el número 1067/95 interposat per part del sr. GABRIEL RESTOY ZULLA contra la
resolució d'aquest Ajuntament de data 08-05-95, denegant-li la llicència municipal
sol.licitada per l'activitat de bar-restaurant a la Plaça Cal Gravat, núm. 2 de Manresa,
expt. ACC/0130-94, davant la Secció Tercera de la Sala del contenciós-administratiu
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya".
"1r.- APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera instància

i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos
municipals, en relació al recurs contenciós-administratiu, que ha estat designat amb
el número 1068/95 interposat per part del sr. JORDI FERRER CLOTET contra la
resolució d'aquest Ajuntament de data 12-05-95, desestimatòria del recurs de
reposició interposat contra la declaració de ruïna i l'ordre d'enderroc de l'edifici situat
a la Ctra. Pont de Vilomara, s/n de Manresa, expt. RUI/9-94, davant la Secció
Tercera de la Sala del contenciós-administratiu del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya".
"1r.- APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera instància i,
en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos
municipals, en relació al recurs contenciós-administratiu, que ha estat designat amb
el número 965/95 interposat per part del sr. VALENTÍ DEBANT FERRER contra la
resolució d'aquest Ajuntament de data 07-04-95, mitjançant la qual es va denegar
l'aprovació i tramitació d'un pla especial d'ordenació volumètrica de l'illa definida
pels carrers Viladordis i Sardana, davant la Secció Tercera de la Sala del contenciósadministratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya".
COMISSIÓ DE GOVERN DEL DIA 29 D'AGOST DE 1995
"1r.- APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera instància
i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos
municipals, davant la sala del contenciós-administratiu del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en relació als recursos contencioso-administratius, interposats
contra la desestimació pressumpta de les peticions efectuades en data 16 de febrer, 24
de maig i 19 de juny proppassat per part dels membres de la Junta de Personal de
l'Ajuntament de Manresa que pertanyen a la secció sindical del S.P.P.M.E., en les
que sol.licitaven que se'ls abonés un complement salarial pel concepte
d'incompatibilitats i que són els que es relacionen a continuació:
¡Error! Marcador
no definido.Núm.
contenciós

Núm. expedient

Nom del recurrent

1.457/95

2695A/BAP

Josefa Casado Jaime

1.452/95

2795A/BAP

Juan Mas Caballero

1.448/95

2995A/BAP

Enrique Mainar Ruiz

1.450/95

3095A/BAP

Francisco Borrego Montoya

1.449/95

3195A/BAP

Miguel Àngel Lenard Fernández

1.454/95

3295A/BAP

Modesto Barón Barón

1.453/95

3395A/BAP

Yolanda Castella García

1.455/95

3495A/BAP

Ángela Rodríguez García

"1r.- APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera instància
i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos
municipals, en relació al recurs contenciós-administratiu número 1329/95-A per part
de CARMEN BENITO SOLERA, JOSEFA CASADO JAIME i EDOUARD
GUILLEM TRAPERO contra desestimació pressumpta per silenci adminsitratiu de
les peticions formulades en sol.licitud d'abonament de les quantitats corresponents als

increments salarials dels anys 1993 a 1995, més el 0,5 per 100 en concepte de
valoració de llocs de treball, i davant la secció cinquena de la sala del contenciósadministratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya".
COMISSIO DE GOVERN DEL 4 DE SETEMBRE DE 1995
"1r.- APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera instància
i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos
municipals, en relació al recurs contenciós-administratiu número 929/95 per part de
FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA contra la resolució
d'aquest Ajuntament de data 22-02-95, desestimatòria del recurs ordinari de data 0703-95, mitjançant el qual es disposava la traba i l'embargament de béns de la
recurrent per al pagament de l'IBI, exercici 1991, 1992, 1993 i 1994, relatius a la
finca -actualment parc públic- situada al Passeig Bellaterra s/n de Manresa, davant
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya."
2.4
DONAR COMPTE DEL DECRET DEL TINENT
D´ALCALDE-DELEGAT
D´ADMINISTRACIÓ,
DE
DATA
16
D´OCTUBRE DE 1995, SOBRE CONTRACTADIÓ EN RÈGIM LABORAL
TEMPORAL DE LA SRA. MARIA ALBA BOSCH i CORTÉS, PER
REALITZAR FUNCIONS D´EDUCADORA DE CENTRES SOCIALS.
El Secretari dóna compte del decret, que, transcrit, diu el següent:
" Atès que la Sra. Ma. Alba Bosch Cortés està realitzant la substitució de la baixa per
maternitat de la Sra. Emilia Gudayol Pulido, Educadora de Centres Socials, fins el
proper 20 d'octubre d'enguany.
Atès que la Sra. Gudayol gaudirà del periode de vacances des del 21 d'octubre i fins
el 20 de novembre d'enguany, ambdós inclosos.
Vist l'informe de la Cap de Secció de Serveis Socials en el que manifesta la necessitat
de que aquest periode de vacances de la Sra. Gudayol quedi també substituit per la
Sra. Bosch, per tal de garantir la continuïtat del servei.
Atès que la tramitació per a la provisió d'aquest lloc de treball es laboriosa i requereix
pel procediment normal, un període de temps que no és operatiu en aquest cas,
donada la urgència.
Vist el que disposa l'Art. 3 del RD 2546/94 que regula la contractació eventual per
circumstàncies de producció i desenvolupa l'Art. 15 1b) de l'Estatut dels
Treballadors, el RD 2317/93 que regula la contractació a temps parcial i el Decret
214/90 de 30 de juliol pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les
Entitats Locals.
El Tinent d'Alcalde-Delegat d'Adminstració, en virtut de la delegació conferida pel
Sr. Alcalde, mitjançant decret de data 28 de juny de 1995,

RESOLC
1.- Contractar en règim laboral temporal a temps parcial de duració determinada, i
pel sistema de màxima urgència a la Sra. MA. ALBA BOSCH I CORTES (DNI
39.350.584), per realitzar les funcions d'EDUCADORA DE CENTRES SOCIALS,
amb una jornada de 20 hores setmanals i pel periode comprés entre el dia 21
d'octubre de 1995 i el 20 de novembre de 1995, ambdós inclosos, periode en que la
titular del lloc de treball gaudirà del periode de vacances anual, i per les següents
retribucions:
Sou mensual ................................................................................................. 77.445.-ptes.
Paga extraordinària d'estiu........................................................................... 77.445.-ptes.
Paga extraordinària de Nadal....................................................................... 77.445.-ptes.
Les pagues extraordinaries s'entén en la part proporcional que corresponguin.
2.-La contractació referida en el punt anterior s'efectua de conformitat amb el que
disposa l'Art. 3 del RD 2546/94 que regula la contractació eventual per
circumstàncies de producció i desenvolupa l'Art. 15 1b) de l'Estatut dels
Treballadors, el RD 2317/93 que regula la contractació a temps parcial i el Decret
214/90 de 30 de juliol pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les
Entitats Locals.
3.- Donar compte al Ple el present Decret i publicar la present contractació al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya."
2.5

DONAR COMPTE DEL DECRET DEL TINENT
D´ALCALDE-DELEGAT D´ADMINISTRACIÓ, DE DATA 19
D´OCTUBRE DE 1995, SOBRE CONTRACTACIÓ EN RÈGIM
LABORAL TEMPORAL DEL SR. ANTONIO ROCA i
GONZALEZ,
PER
A
REALITZAR
FUNCIONS
D´ENCARREGAT.

El Secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:
" Vist l'informe emès per la Cap de Secció de l'Area d'Acció Ciutadana en el que
manifesta la necessitat de cobrir urgentment un lloc de treball d'Encarregat
d'Instal.lacions, donat que el Sr. Jesús Silva Sanchez, titular del lloc de treball, es
troba de baixa per incapacitat temporal des del 25 de setembre de 1995 i es preveu
que sigui per un període llarg.
Atesa la necessitat de cobrir urgentment aquest lloc de treball per tal de garantir la
continuïtat del servei.
Atès que la tramitació per a la provisió d'aquest lloc de treball és laboriosa i requereix

pel procediment normal, un període de temps que no és operatiu en aquest cas,
donada la urgència.
Vista la proposta de contractar amb el procediment de màxima urgència al Sr.
Antonio Roca Gonzalez (DNI 39.332.058 B), a partir del dia 21 d'octubre de 1995 i
fins que es reincorpori al servei actiu el Sr. Jesús Silva Sanchez, titular de lloc de
treball.
Vist el que disposa l'Art. 4 del RD 2546/94 que regula la contractació d'interinitat i
desenvolupa l'Art. 15 1c) de l'Estatut dels Treballadors, i el Decret 214/90 de 30 de
juliol pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les Entitats Locals.
El Tinent d'Alcalde Delegat d'Administració, en virtut de la delegació conferida pel
Sr. Alcalde mitjançant decret de data 28 de juny de 1995,
R E S O L C:
1.- Contractar en règim laboral temporal, i pel sistema de màxima urgència al Sr.
Antonio Roca Gonzalez (CIF 39.332.058 B), per realitzar les funcions
d'ENCARREGAT D'INSTAL.LACIONS, amb una jornada de 37 hores setmanals i
pel periode comprés entre el dia 21 d'octubre de 1995 i fins que es reincorpori al
servei actiu el Sr. Jesús Silva Sanchez, titular del lloc de treball, que es troba de baixa
per incapacitat temporal, i per les següents retribucions:
Sou mensual ............................................................................................... 161.377.-ptes.
Paga extraordinària d'estiu......................................................................... 161.377.-ptes.
Paga extraordinària de Nadal..................................................................... 161.377.-ptes.
Les pagues extraordinaries s'entén en la part proporcional que corresponguin.
2.-La contractació referida en el punt anterior s'efectua de conformitat amb el que
disposa l'Art. 4 del RD 2546/94 que regula la contractació d'interinitat i desenvolupa
l'Art. 15 1c) de l'Estatut dels Treballadors, i el Decret 214/90 de 30 de juliol pel qual
s'aprova el Reglament del personal al servei de les Entitats Locals.
3.- Donar compte al Ple el present Decret i publicar la present contractació al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
2.6

DONAR COMPTE DEL DECRET DEL TINENT
D´ALCALDE-DELEGAT D´ADMINISTRACIÓ, DE DATA 26
D´OCTUBRE DE 1995, SOBRE CONTRACTACIÓ EN RÈGIM
LABORAL TEMPORAL A TEMPS PARCIAL DEL SR.
DAVID CLOSES i NUÑEZ, PER AL LLOC DE TREBALL
D´ARQUITECTE SUPERIOR.

El Secretari dóna compte del decret, que, transcrit, diu el següent:

" Vist l'informe emès pel Cap de Servei d'Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública,
en el que manifesta la necessitat de contractar el més aviat possible una persona per
tal de realitzar un estudi-propostes de millora en l'impacte ambiental de l'eix
transversal i la ronda nord de Manresa.
Atès l'art. 16 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el reglament del
personal al servei de les entitats locals, que preveu la possibilitat de contractar
personal laboral per a la realització de tasques específiques de caràcter temporal,
sense que sigui necessària la inclussió del lloc en la relació de llocs de treball de
l'entitat local.
Atès que la tramitació per a la provisió d'aquest lloc de treball és laboriosa i requereix
pel procediment normal, un periode de temps que no és operatiu en aquest cas,
donada la urgència.
Vista la proposta de contractar temporalment i pel procediment de màxima urgència
al senyor David Closes i Nuñez, Arquitecte Superior, per tal de realitzar l'esmentat
estudi-proposta, des del dia 1 de novembre de 1995 i fins el 31 de gener de 1996.
Vist el que disposa l'art. 2 de RD 2546/94 que regula la contractació per obra o servei
determinat, l'art. 15 1 a) de l'Estatut dels Treballadors, el RD 2317/93 que regula la
contractació a temps parcial, així com el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual
s'aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals.
El Tinent d'Alcalde, Delegat d'Administració, en virtut de la delegació conferida pel
senyor Alcalde mitjançant decret de data 28 de juny de 1995,
RESOL:
1r.- Contractar, en règim laboral temporal a temps parcial, pel procediment de
màxima urgència, d'acord amb l'art. 2 del RD 2546/94 que regula la contractació per
obra o servei determinat, l'art. 15 1 a) de l'Estatut dels Treballadors, el RD 2317/93
que regula la contractació a temps parcial, així com el Decret 214/1990, de 30 de
juliol, pel qual s'aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals, a la
persona següent:
COGNOMS I NOM: CLOSES NUÑEZ, David
DNI núm.: 39.343.047-Y
LLOC DE TREBALL: Arquitecte Superior
JORNADA DE TREBALL: 25 hores setmanals
DURADA DEL CONTRACTE: de l'1 de novembre de 1995 al 31 de gener
de 1996.
RETRIBUCIONS:
Sou mensual .............................................................................................182.750,- PTA.
Paga extraordinària d'estiu....................................................................... 182.750,. PTA.
Paga extraordinària de Nadal...................................................................182.750,- PTA.

Les pagues extraordinàries s'entenen en la part proporcional que corresponguin.
2n.- Donar compte al Ple del present decret i publicar la present contractació al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya."
2.7

DONAR COMPTE DE L´ESCRIT TRAMÈS PER
L´AMBAIXADA DE FRANÇA A ESPANYA, JUSTIFICANT
RECEPCIÓ DEL CERTIFICAT TRAMÈS PER AQUEST
AJUNTAMENT RELATIU A LA REPRESA, PER PART DEL
GOVERN FRANCÈS, DELS ASSAJOS NUCLEARS A
L´ATOL.LÓ DE MURUROA.

El Secretari dóna compte de l´escrit, en llengua francesa, tramès per l´Ambaixada de
França a Espanya, justificant recepció del certificat tramès per aquest ajuntament en
data 22 de setembre de 1995, relatiu a la represa, per part del Govern Francès, dels
assajos nuclears a l´atol.ló de Mururoa. I en el què s´agraeix, així mateix, a
l´ajuntament de Manresa, la manifestació del seu interès per la qüestió, i s´explica les
motivacions del Govern Francès per dur a terme els assajos nuclears.
2.8

DONAR COMPTE DE L´ESCRIT TRAMÈS PEL MINISTERI
DE LA PRESIDÈNCIA, JUSTIFICANT RECEPCIÓ DEL
CERTIFICAT TRAMÈS PER AQUEST AJUNTAMENT
RELATIU A LA REPRESA, PER PART DEL GOVERN
FRANCÈS, DELS ASSAJOS NUCLEARS A L´ATOL.LÓ DE
MURUROA.

El Secretari dóna compte de l´escrit tramès pel Ministeri de la Presidència, justificant
recepció del certificat tramès per aquest ajuntament en data 22 de setembre, relatiu a
la represa, per part del Govern Francès, dels assajos nuclears a l´atol.ló de Mururoa. I
en el què es comunica, així mateix, que, donat el seu contingut, es dona trasllat al
Ministeri d´Assumptes Exteriors als efectes oportuns.
2.9

DONAR COMPTE DE L´ESCRIT TRAMÈS PEL GABINET
DE LA PRESIDÈNCIA DEL GOVERN FRANCÈS,
JUSTIFICANT RECEPCIÓ DEL CERTIFICAT TRAMÈS PER
AQUEST AJUNTAMENT RELATIU A LA REPRESA, PER
PART DEL GOVERN FRANCÈS, DELS ASSAJOS
NUCLEARS A L´ATOL.LÓ DE MURUROA.

El Secretari dóna compte de l´escrit, en llengua francesa, tramès pel Gabinet de la
Presidència del Govern Francès, justificant recepció del certificat tramès per aquest
ajuntament en data 22 de setembre, relatiu a la represa, per part del Govern Francès,
dels assajos nuclears a l´atol.ló de Mururoa. I en el què s´explica, així mateix, les
motivacions del Govern Francès per dur a terme els assajos nuclears.
2.10

DONAR

COMPTE

DEL

DECRET

DEL

TINENT

D´ALCALDE-DELEGAT D´ADMINISTRACIÓ, DE DATA 13
DE NOVEMBRE DE 1995, SOBRE CONTRACTACIÓ EN
RÈGIM LABORAL TEMPORAL, DEL SR. JOAN GARCIA i
RUIZ, PER REALITZAR LES FUNCIONS DE CUINER DE
LES ESCOLES PÚBLIQUES.
El Secretari dóna compte del decret, que, transcrit, diu el següent:
" Atès que la treballadora d'aquest Ajuntament senyora M. Àngels Martínez Muñoz,
que exerceix tasques de Cuinera de les Escoles Públiques, es troba en situació de
baixa per incapatitat temporal des del dia 6 de novembre d'enguany, i es preveu que
sigui per un periode llarg.
Vist l'informe-proposta emès per la Cap de Secció de l'Àrea d'Acció Ciutadana, en el
que manifesta la necessitat de substituir a la senyora Martínez donades les
característiques de la tasca que desenvolupa.
Atès que la tramitació per a la provisió d'aquest lloc de treball és laboriosa i requereix
pel procediment normal, un període de temps que no és operatiu en aquest cas,
donada la urgència.
Vista la proposta de contractar temporalment i pel procediment de màxima urgència
al senyor Joan Garcia Ruiz, des del dia 15 de novembre de 1995 i fins el moment en
que es reincorpori al servei la senyora M. Àngels Martínez Muñoz.
Vist el que disposa l'art. 4 del RD 2546/94 que regula la contractació d'interinitat,
l'art. 15 1 c) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
de l'Estatut dels Treballadors, així com el Decret 214/90 de 30 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament del Personal al servei de les entitats locals.
El Tinent d'Alcalde, Delegat d'Administració, en virtut de la delegació conferida pel
Sr. Alcalde mitjançant decret de data 28 de juny de 1995,
RESOLC:
1r.- Contractar en règim laboral temporal, i pel sistema de màxima urgència, al
senyor JOAN GARCIA I RUIZ (CIF 45.261.941-B), per a realitzar les funcions de
CUINER de les Escoles Públiques, amb una jornada de 37 hores setmanals i pel
periode comprès entre el dia 15 de novembre de 1995 i fins que es reincorpori al
servei actiu la senyora M. Àngels Martínez i Muñoz, titular del lloc de treball, que es
troba en situació de baixa per incapacitat temporal, i per les retribucions següents:
Sou mensual .............................................................................................105.228,- PTA.
Paga extraordinària d'Estiu ......................................................................105.228,- PTA.
Paga extraordinària de Nadal...................................................................105.228.- PTA.
Les pagues extraordinàries s'entenen en la part proporcional que corresponguin.

2n.- La contractació del senyor Garcia s'efectúa de conformitat amb el que disposa
l'art. 4 del RD 2546/94 que regula la contractació d'interinitat, l'art. 15 1 c) del RDL
1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels
Treballadors, i el Decret 214/1990 de 30 de juliol pel qual s'aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals.
3r.- Donar compte al Ple del present decret i publicar la present contractació al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya."
2.11

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L´ALCALDE, DE DATA
15 DE NOVEMBRE DE 1995, D´INCOAR EXPEDIENT A
L´EMPARA DEL QUE S´ESTABLEIX AL REGLAMENT
D´HONORS i DISTINCIONS, PER DETERMINAR ELS
MÈRITS QUE ACONSELLIN LA CONCESSIÓ DE LA
MEDALLA DE LA CIUTAT AL SR. JAUME PERRAMON i
ROS.

El Secretari dóna compte del decret, que, transcrit, diu el següent:
" Atesa la instància presentada en data 13-11-95 per la Federació d'Associacions de
Veïns, en nom d'una "Comissió Cívica" formada per la Coordinadora de Jubilats i
Pensionistes, l'HOAC/GOAC, Vida Creixent i la mateixa Federació d'AAVV, en què
sol.liciten la concessió de la medalla de la ciutat, a títol pòstum, al Sr. Jaume
Perramon i Ros, en reconeixement a la seva dedicació a la ciutat i a la societat, de
forma totalment altruista, i en representació de l'ampli voluntariat ciutadà que resta en
l'anonimat.
Ateses les múltiples adhesions de persones i associacions que ha rebut l'esmentada
iniciativa.
Atès que el vigent Reglament d'Honors i Distincions d'aquest Ajuntament regula la
instrucció de l'oportú expedient per a la determinació dels mèrits o circumstàncies
que aconsellin o justifiquin l'atorgament d'una distinció, del qual se n'haurà de donar
compte posteriorment en la propera sessió plenària.
Atès el que s'estableix als articles 9 al 12, 16 i 17 del Reglament d'Honors i
Distincions de l'Ajuntament de Manresa aprovat pel Ple de la Corporació de 19
d'abril de 1994.
Per tot això, en ús de les atribucions que em confereixen els articles 21 de la Llei
7/85, de 2 d'abril, article 51 de la Llei 8/87, de 15 d'abril i article 10 del Reglament
Orgànic Municipal.
RESOLC:

"1r.- Incoar expedient a l'empara del que s'estableix al Reglament d'Honors i
Distincions, destinat a determinar els mèrits o circumstàncies que puguin aconsellar
la concessió de la medalla de la ciutat al Sr. Jaume Perramon i Ros.
2n.- Nomenar com a Instructor de l'expedient al Sr. Ramon Fontdevila i Subirana,
Regidor Delegat de Cultura, i com a Secretari del mateix a la Sra. Montserrat Simon i
Circuns, Cap de Secció de l'Area d'Acció Ciutadana.
3r.- Que es doni compte d'aquest Decret a l'Ajuntament en Ple, en la primera sessió
que es celebri."
El Sr. Arderiu i Freixa, en relació al punt 2.11 de l´ordre del dia, manifesta que el
seu grup està totalment d´acord amb la concessió de la medalla de la ciutat al Sr.
Jaume Perramon i Ros, i donen suport a aquesta iniciativa. En relació al punt 2.6,
sobre contractació del Sr. David Closes Nuñez com a Arquitecte Superior, manifesta
que el seu grup no té res en contra del Sr. Closes, però no estan d´acord amb el decret
perquè el treball d´estudi de l´impacte mediambiental per al qual se´l contracta, es
prodria encarregar a una empresa especialitzada evitant, d´aquesta manera,
l´increment de la despesa, per un concepte que es podria estalviar. L´ajuntament no
està en bona situació per fer aquests tipus de contractacions.
El Sr. Oms i Pons, en relació a la concessió de la medalla de la ciutat per al Sr.
Perramon, manifesta que el seu grup està totalment d´acord i creuen que aquesta és
una de les vegades que es concedeix a una persona que s´ho mereix, per la seva
abnegació, i per l´exemple que va donar a molts manresans, des de jove. De vegades
només som agraïts amb les persones quan ja són mortes, i en vida, com que els tenim
a prop, no ens en recordem. Val a dir, però, que "val més tard que mai". I voldria
demanar al Sr. Fontdevila si es manté el criteri establert per l´anterior equip de
govern de Convergència i Unió, de concedir la medalla de la ciutat sense categories.
El Sr. Fontdevila i Subirana contesta al Sr. Oms que, encara que ell ha conegut
aquest reglament molt recentment, en principi, l´equip de govern s´ha plantejat de
conservar el criteri d´atorgar la medalla de la ciutat sense categories.
El Sr. Oms i Pons, en relació a les contractacions del personal de l´ajuntament,
manifesta que, donada la situació de l´ajuntament, l´anterior equip de govern havia
procurat fer les substitucions amb personal de la casa. Això aportava un estalvi. En
relació al punt 2.10 referent a la contractació d´un cuiner, ells havien intentat crear
una política, consistent en que, a mesura que les cuineres anessin plegant, donar el
servei de menjador a les escoles a través del servei de "catering". Desconeix si, en
aquest cas, era totalment impossible, però ells havien procurat sempre cobrir les
baixes del personal de la cuina d´unes escoles amb personal d´un altre centre, per tal
d´anar deixant escoles lliures i servir-les amb "catering", que representa un estalvi
molt important per l´ajuntament. En relació a la contractació a temps parcial del Sr.
David Closes, el seu grup entén, pel què se´ls ha dit, que se li acaba el contracte el 31
de gener. Suposen que és per a un tema puntual, i, encara que potser es podria fer

amb personal de la casa, creuen que l´equip de govern pot fer allò que cregui més
convenient però demanen que es faci un esforç per mantenir la plantilla de personal
existent, encara que comprenen que de vegades és difícil.
El Sr. Canongia i Gerona explica, en relació a les substitucions del personal, que
són ineludibles i que és impossible cobrir-les amb personal de l´ajuntament. Estan
parlant d´una educadora de centres socials, que si desatén el servei, aquest s´ha de
tancar, i no hi ha manera de trobar una altra persona perquè totes estan ocupades.
Amb l´encarregat d´instal.lacions passaria exactament el mateix. I, en quan al cuiner,
es tracta d´una baixa que s´ha produït de sobte i han hagut de recórrer amb la màxima
urgència a cobrir-la, tenint present que, en aquests moments, els menjadors escolars
estan sobrecarregats i que han de trobar alguna solució per descarregar-los. En aquest
sentit, l´equip de govern, s´ha plantejat la política d´anar suprimint les places de
cuiners a mesura que el personal que les ocupa es vagi jubilant, mirant de
reestructurar el servei de menjador de les escoles per tal d´anar deixant els centres
lliures de personal per incorporar el servei de "catering". En relació a la contractació
de la persona a la que se li encarrega l´estudi de l´impacte ambiental de l´eix, per
problemes pressupostaris, no s´ha pogut contractar una empresa especialitzada, no hi
ha partida pressupostària, en canvi si n´hi ha per contractar una persona que ho faci.
S´ha hagut de fer amb la màxima urgència perquè l´eix ja s´està construint, no hi ha
cap estudi fet sobre l´impacte mediambiental, i és necessari fer algunes millores
puntuals en aquest sentit.
El Sr. Arderiu i Freixa agraeix les explicacions del Sr. Canongia però diu que no
hauria d´haver estat una urgència, s´hauria d´haver previst abans i estalviar, així,
alguns diners. Prega que en ocasions futures, es faci de manera que estalviï diners a
l´ajuntament.
El Sr. Oms i Pons diu que l´estudi de l´impacte ambiental ja estava fet i amb bastant
aprofundiment. L´equip de govern té tot el dret de fer un seguiment si ho vol.
El Sr. Canongia i Gerona comparteix la manera de veure les coses del Sr. Arderiu.
És possible que hi hagués algún estudi fet sobre l´impacte ambiental, però vol que es
sàpiga que, de la manera que està previst l´eix, entre Manresa i el Parc de l´Agulla no
hi ha cap pas per als vianants. No es podria anar a peu. Aquest tema no està resolt al
projecte i s´ha de trobar una solució.
3.-

ÀREA D´ALCALDIA
3.1

ACCEPTAR
LA
SUBVENCIÓ
D´1.000.000,-PTES.
ATORGADA PEL DEPARTAMENT DE COMERÇ, CONSUM
I TURISME DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA,
AFECTADA AL PROGRAMA "RUTA TRANSPIRINENCA
DE PELEGRINATGE MANRESA-MONTSERRAT-TARBESLOURDES"; PRÈVIA RATIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ DE
L´ASSUMPTE A L´ORDRE DEL DIA, PER RAONS
D´URGÈNCIA, CONFORME A L´ART. 82.3 DEL ROF.

Prèvia la ratificació de la inclusió d´aquest assumpte a l´ordre del dia, per raons
d´urgència, acordada per unanimitat dels 25 membres presents, de conformitat amb
l´art. 82.3 del Reglament d´Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre, s´entra en el
coneixement del dictamen, del què en dóna compte el Secretari i que, transcrit, diu el
següent:
" Atès que l'Alcalde va sol.licitar el dia 16 de febrer de 1995 davant del Departament
de Comerç, Consum i Turisme una subvenció afectada a l'actuació Ruta
transpirinenca de pelegrinatge Manresa-Montserrat-Tarbes-Lourdes, acollint-se a
l'Ordre del Conseller corresponent, de 29 d'abril de 1994.
Atès que el Secretari General del Departament esmentat, per delegació del Conseller,
ha resolt, segons disposició del dia 20 d'octubre darrer, atorgar a l'Ajuntament de
Manresa una subvenció d'un milió (1.000.000) de pessetes, afectada al finançament
d'aquesta actuació.
Atès l'article 22.2.j. de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim
local.
Com Alcalde, proposo al Ple Municipal l'adopció del següent
ACORD:
Acceptar la subvenció atorgada pel Secretari General del Departament de Comerç,
Consum i Turisme de la Generalitat de Catalunya en la Resolució de 20 d'octubre de
1995, per import d'un milió (1.000.000) de pessetes, afectada al programa Ruta
transpirinenca de pelegrinatge Manresa-Montserrat-Tarbes-Lourdes."
La Sra. Vila i Esteban explica que atesa l´ordre de 29 d´abril de 1994, per la qual
s´establien els criteris de distribució i el procediment per a la concessió de
subvencions dins els marc de programa de política turística, entitats públiques i
privades sense finalitat de lucre, dictada pel Conseller de Comerç, Consum i
Turisme, l´Ajuntament de Manresa, en data 20 de febrer d´enguany, va presentar la
sol.licitud de subvenció per la Ruta Transpirinenca de Pelegrinatge ManresaMontserrat-Tarbes-Lourdes, per l´import de 12.000.000 de ptes. Donat que, a sis de
novembre d´enguany, el Departament de Comerç, Consum i Turisme, ha notificat
l´aprovació d´una quantitat d´1.000.000 de ptes. dels 12.000.000 demanats, destinada
al finançament de la ruta, demanen l´acceptació de la subvenció.
El Sr. Oms i Pons intervé dient que no és que s´hagi donat un milió dels dotze que
es van demanar sinó que es van donant a poc a poc, l´any passat en van concedir un,
aquest any un altre, i que li sembla que hi ha un conveni que ho estableix d´aquesta
manera.
La Sra. Vila i Esteban diu al Sr. Oms que té l´expedient complet i que hi ha un

decret signat per l´alcalde, en el què es demanen 12.000.000 de ptes. dels 70.000.000
que s´establien en el primer conveni de la Ruta.
El Sr. Oms i Pons explica que la subvenció del programa dels 12 milions encara no
està concedit i, malgrat això, la Generalitat va pagant alguns diners.
La Sra. Vila i Esteban explica que el Sr. Oms té raó en quan al programa
INTERRED perquè va ser presentat fora de termini, però no la subvenció de la Ruta.
Sotmès el dictamen a votació, s´aprova per unanimitat dels 25 membres presents.
3.2

MODIFICAR EL FINANÇAMENT DE LES PARTIDES
D´INVERSIONS DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 1995,
RELATIVES A OBRES A L´EDIFICI CASINO; PRÈVIA
RATIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ DE L´ASSUMPTE A
L´ORDRE DEL DIA, PER RAONS D´URGÈNCIA,
CONFORME A L´ART. 82.3 DEL ROF.

Prèvia la ratificació de la inclusió d´aquest assumpte a l´ordre del dia, per raons
d´urgència, acordada per unanimitat dels 25 membres presents, de conformitat amb
l´art. 82.3 del Reglament d´Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre, s´entra en el
coneixement del dictamen, del què en dóna compte el Secretari i que, transcrit, diu el
següent:
" En el pressupost municipal per al 1995, una vegada incorporats els romanents del
1994, hi figuren les partides d´inversions relatives a obres a l´edifici del Casino que,
amb el seu respectiu finançament, es detallen:
Partida

Import

451.0.632.94..................................................................................................108.000.000
Finançament
Subvenció Diputació Provincial.....................................................................58.000.000
Préstec Banca Catalana de
121.885.671 pessetes ......................................................................................50.000.000
108.000.000
Partida

Import

451.0.632.........................................................................................................49.597.628
Finançament
Préstec Banc de Crèdit Local

de France-España, S.A....................................................................................49.597.628
Per Decret 125/1995, de 3 d´abril, de la Generalitat de Catalunya, es concedí a
l´ajuntament de Manresa una subvenció per a la construcció de la Biblioteca
Comarcal, a realitzar a l´edifici del Casino, per import de 79.000.000 de pessetes
sobre un pressupost total de 222.395.364 pessetes, del que formaven part les obres
que, per un import total de 157.597.628 pessetes, figuren consignades
pressupostàriament a les partides 451.0.632.94 i 451.0.632, abans esmentades, el que
suposa un 35,52 % del total import de les obres a realitzar.
Per acord del Ple de la Corporació de 28 de juliol de 1995, s´acordà acceptar la
subvenció concedida, tot ratificant el Decret de l´Alcaldia, en el mateix sentit, de 19
de juny de 1995.
Cal, en conseqüència, modificar el finançament de les partides 451.0.632.94 i
451.0.632 del vigent pressupost municipal per al 1995, que restarà així:
Partida

Import

451.0.632.94..................................................................................................108.000.000
Finançament
Subvenció Diputació Provincial.....................................................................58.000.000
Subvenció Generalitat.....................................................................................38.361.600
Préstec Banca Catalana de
121.885.671.....................................................................................................11.638.400
108.000.000
Partida

Import

451.0.632.........................................................................................................49.597.628
Finançament
Subvenció Generalitat Catalunya...................................................................17.617.077
Préstec Banc de Crèdit Local
France-España, S.A.........................................................................................31.980.551
49.597.628
Per tot l´exposat, es proposa al Ple municipal, l´adopció dels següents acords:
"Modificar el finançament de les partides 451.0.632.94 i 451.0.632 del vigent
pressupost municipal per al 1995, que restarà així:
Partida

Import

451.0.632.94..................................................................................................108.000.000
Finançament
Subvenció Diputació Provincial.....................................................................58.000.000
Subvenció Generalitat.....................................................................................38.361.600
Préstec Banca Catalana de
121.885.671.....................................................................................................11.638.400
108.000.000
Partida

Partida

451.0.632.........................................................................................................49.597.628
Finançament
Subvenció Generalitat Catalunya...................................................................17.617.077
Préstec Banc de Crèdit Local
France-España, S.A.........................................................................................31.980.551
49.597.628
El Sr. Garcia i Comas explica que es tracta d´una modificació tècnica del
finançament de l´edifici del Casino. En el pressupost de l´any 1995, un cop
incorporats els remanents de l´any 1994, el projecte d´inversions de l´edifici del
Casino, comprenia unes obres que ascendien a 157.597.628, ptes. això era una part
de la fase 3 que es va subdividir, que en dirien etapa 1 de la fase 3. El finançament
dels 157.597.628,-ptes. estava previst de la manera següent: 58.000.000 de ptes.
provenien de la Diputació Provincial, dos crèdits més provinents de la Banca
Catalana per un import de 50.000.000 de ptes. i un altre del Banc de Crèdit Local de
49 milions aproximadament. Es va incorporar una subvenció de la Generalitat per les
obres de la biblioteca comarcal per un import de 79.000.000 de ptes. Per això es
modifica tot el finançament del préstec, i el de les obres per l´any 1995 també queda
modificat perquè la subvenció de la Generalitat suposa el 35,52 % del pressupost
global de l´obra que és de 236.000.000 de ptes., és a dir el de la fase 3 del Casino. Per
tant els 157.597.628,-ptes. queden de la manera següent: Subvenció de la Diputació
de Barcelona, 58.000.000,-ptes., de la Generalitat, 55.000.000,-ptes. perquè
s´incorpora part d´aquesta en el crèdit de l´any que vé, Banca Catalana, 11 milions de
pessetes aproximadament, i el Banc de Crèdit Local, amb gairebé 32 milions de
pessetes. La suma de tot això és de 157 milions. Per finançament de la resta d´obra,
queda un total de 79 milions més, que és el mateix import del crèdit donat per la
Generalitat, però que es distribueixen així: 23 milions de la Generalitat, 38 milions de
Banca Catalana i 17 milions aproximadament del Banc de Crèdit Local. Amb aquesta
operació s´allibera de crèdits bancaris per l´any 1996 un import de 55 milions de
ptes.
Sotmès el dictamen a votació, s´aprova per unanimitat dels 25 membres presents.
3.3

DESESTIMAR

LA

SOL.LICITUD

DE

LA

SOCIETAT

URBANIZACIÓN CAN GÜELL, S.A., D´ABONAMENT DE
50.000.000,-PTES.
MÉS
INTERESSOS,
I
INICIAR
EXPEDIENT DE REVISIÓ D´OFICI.
El Secretari dóna compte del dictamen, que, transcrit, diu el següent:
" Vista la sol.licitud amb número de registre d'entrada 19.821, en la que el sr.
ENRIQUE HERNÁNDEZ CARRERAS, administrador de la societat
URBANIZACIÓN CAN GÜELL, S.A., demana una indemnització de 50.000.000,ptes. més interessos, en fonament al que preveu el pacte tercer lletra b) del conveni
urbanístic signat el dia 23 de novembre de 1989 entre aquest Ajuntament i el sr.
Magín Gallifa Argullol, i del qual s'adjunta còpia a aquest dictamen.
Atès l'informe emès en data 25 de setembre de 1995 conjuntament pel lletrat Cap de
la Secció d'Urbanisme i Política Ambiental i per la Cap dels Serveis Jurídics i de
Programació, segons el qual hi ha motius que fan pensar en la possible nulitat de ple
dret del conveni de 23-11-89, i per tant de l'acord plenari que en va aprovar la
minuta, adoptat el dia 3 de juliol de 1989, i del que s'adjunta còpia a aquest dictamen,
motius de nulitat que consten en l'informe esmentat, i que en síntesí són els següents:
-Nulitat segons l'article 62.1.b) de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú: l'acord va
ser dictat per un òrgan manifestament incompetent per raó de la matèria, ja
que en virtut del pacte 2n. del conveni urbanístic de 23/11/89 l'Ajuntament es
comprometia a unes modificacions del planejament que són competència
d'altra Administració Pública, en aquest cas, la Generalitat de Catalunya.
-Nulitat segons l'article 62.1.c) de la Llei 30/1992: motiu molt relacionat amb
l'anterior, en el sentit que el contingut del pacte era impossible perquè
l'Ajuntament adoptava un compromís impossible de complir, per
correspondre a una altra Administració Pública el seu compliment.
-Nulitat segons l'article 62.1.f) de la Llei 30/1992: ja que a través d'aquell
conveni urbanístic l'altra part signatària adquiria facultats o drets urbanístics
sense els requisits essencials per a la seva adquisició, com són els previstos
en aquest sentit per la legislació urbanística.
Atès que del mateix informe jurídic esmentat es desprenen altres elements d'ilegalitat
del conveni de 23/11/89 que fan inviable l'estimació de la pretensió d'indemnització
que s'ha sol.licitat, com ara la manca de constància a l'inventari municipal dels
terrenys que havia de cedir el sr. Gallifa, la discordància entre la minuta aprovada pel
Ple i el conveni finalment signat, i la clàusula de submissió als tribunals de Manresa,
ja que la jurisdicció contenciosa-administrativa és l'única competent per entendre de
les qüestions derivades dels convenis urbanístics.
Atès el que disposa l'article 89.5 de la Llei 30/1992, respecte de la motivació de les
resolucions administratives.

Atès que a partir d'haver-se informat de la possible existència de motius de nulitat de
l'acord i del conveni esmentat es fa precís d'iniciar el procediment de la revisió d'ofici
d'aquell acord, i que segons disposa l'article 102.2 de la Llei 30/1992, el procediment
de revisió d'ofici fonamentat en una causa de nulitat s'instruirà i resoldrà d'acord amb
les disposicions del Títol VI de l'esmentada Llei, i en aquest sentit, l'article 69.1
d'aquell cos legal estableix que els procediments d'iniciaran d'ofici per acord de
l'òrgan competent.
L'Alcalde-President proposa que pel Ple de la Corporació s'adoptin els següents
ACORDS:
1r.- DESESTIMAR la sol.licitud presentada en data 6 de setembre d'enguany
(registre d'entrada 19.821, expt. 7495A-V) pel sr. ENRIQUE HERNÁNDEZ
CARRERAS, administrador de la societat URBANIZACIÓN CAN GÜELL, S.A.,
en la que demanava que l'Ajuntament li abonés 50.000.000,-ptes. més interessos, en
fonament al que preveu el pacte tercer lletra b) del conveni urbanístic signat el dia 23
de novembre de 1989 entre aquest Ajuntament i el sr. Magín Gallifa Argullol, i del
qual s'adjunta còpia a aquest dictamen; aquesta desestimació es realitza en base a
l'existència de motius de nulitat en el conveni de 23/11/89, motius que han fet iniciar
el corresponent expedient encaminat a la declaració de nulitat segons disposa l'article
102 de la Llei 30/1992.
2n.- INICIAR EXPEDIENT DE REVISIÓ D'OFICI fonamentat en causa de nulitat,
segons els tràmits establerts als articles 102.2 i 69.1 de la Llei 30/1992, encaminat a
la declaració de nulitat de ple dret d'acord amb el que disposa l'article 62.1 b), c) i e)
de la Llei 30/1992, de l'acord del Ple de la Corporació del dia 3 de juliol de 1989 i
consegüentment, del conveni signat entre l'Ajuntament i el sr. Magín Gallifa de
Argullol el dia 23/11/89."
El Sr. Garcia i Comas explica que es tracta de desestimar una sol.licitud de
l´empresa Urbanización Can Güell, S.A. en la què demana 50 milions d´interessos,
provinents d´un conveni signat entre l´ajuntament i el Sr. Gallifa, el 23 de novembre
de 1989, on s´establia que el Sr. Gallifa cedia varis terrenys situats entre els Dolors i
El Guix i, a canvi, l´ajuntament de Manresa es comprometia a fer en el mateix
conveni, una requalificació de varis terrenys en aquest sector. Consta per les persones
que van negociar aquest conveni, encara que no està escrit, que hi havia el
compromís d´aportar la instal.lació d´una important indústria en aquests terrenys que
es requalificaven industrialment. L´ajuntament de Manresa va complir en part aquest
conveni, fent uns certs canvis en aquest sector, però en altres zones va rebre la
denegació per part de la Direcció General d´Urbanisme, per sotmetre´ls a canvis,
concretament aquells on s´havia d´instal.lar la indústria Bosch. Per tant, aquest
conveni no s´ha pogut complir en part per l´ajuntament. El Sr. Gallifa tampoc va
complir amb els seus compromisos perquè, en cap moment, va cedir els terrenys a
l´ajuntament. No consten al patrimoni municipal. D´altra banda, el Sr. Gallifa, va

cedir el crèdit que tenia amb l´ajuntament, a uns tercers, a Urbanització Can Güell
que és la qui fa la demanda del pagament dels interessos perquè constava en una de
les clàusules que si no es feia la requalificació, l´ajuntament es comprometia a pagar
els 50.000.000,-ptes. Per tant, si l´ajuntament no ha rebut mai els terrenys havent-se
fet les requalificacions, i, a la vista dels informes que consten a l´expedient demanen
que es declari nul el conveni i que els terrenys es retornin a la seva propietat inicial.
El Sr. Arderiu i Freixa diu que el seu grup s´abstindrà en la votació del dictamen
perquè els sembla que s´intenta arreglar un "nyap" amb una altre "nyap", per raons
tècniques. Si hi ha pacte, no s´oposaran, però no els sembla que el procediment que
s´ha seguit per fer la revisió d´ofici que es pretén sigui l´adequat.
El Sr. Iglesias i Sala diu que el seu grup s´abstindrà en la votació del dictamen
perquè seria incongruent per tractarse d´un acord de compromís de l´anterior govern
en la signatura d´aquest conveni. Hi ha hagut incompliment per les dues parts, per
diferents raons, com ara que no hi havia l´empresa. La Direcció General
d´Urbanisme sí hauria qualificat els terrenys si l´empresa hagués vingut, no es
qualificaven sense aquest compromís de l´empresa. El seu grup entén que la decisió
de l´equip de govern pot obrir vies de negociar acords a partir d´aquesta decisió i que,
com que els informes jurídics sembla que poden anar per aquesta línia, no votaran en
contra. És una opció legítima i lògica de forçar un acord que ha estat difícil per les
dues parts. Entenen que és una decisió que podria interpretar-se com un desdir-se
d´un acord de Ple que afectaria a tercers, però sembla que els informes jurídics
demostren que es podria perdre un possible plet, i si no es pot arribar a un acord
millor i això facilita una negociació d´arribar a acords d´allò que no ha de ser
possible, aquesta pot ser una bona mesura.
Sotmès el dictamen a votació s´aprova per 13 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC, i 2
GMIC-AUP-EV) i 12 abstencions (9 GMCIU i 3 GMPP).
3.1.1

REGIDORIA DELEGADA DE PRESIDÈNCIA
3.1.1

RATIFICAR
EL
REGLAMENT
INTERN
DE
FUNCIONAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL PER A LA
SOLIDARITAT I COOPERACIÓ DE MANRESA, APROVAT
PEL PLENARI DEL CONSELL EL 6-11-95; PRÈVIA
RATIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ DE L´ASSUMPTE A
L´ORDRE DEL DIA, PER RAONS D´URGÈNCIA
CONFORME A L´ART. 82.3 DEL ROF.

Prèvia la ratificació de la inclusió d´aquest assumpte a l´ordre del dia, per raons
d´urgència, acordada per unanimitat dels 25 membres presents, de conformitat amb
l´art. 82.3 del Reglament d´Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre, s´entra en el
coneixement del dictamen, del què en dóna compte el Secretari i que, transcrit, diu el
següent:

" Atès que pel Ple de la Corporació de data 16 d'octubre d'enguany es va aprovar la
creació del Consell Municipal per a la Solidaritat i Cooperació de Manresa, com a
òrgan de participació en la gestió municipal, amb la finalitat de solidaritzar-se amb el
conjunt de mobilitzacions ciutadanes en favor dels necessitats socials, qualsevol que
sigui la seva causa, amb l'objectiu d'estudiar, avaluar i proposar les actuacions
pertinents en aquest camp.
Atès que en el Plenari del Consell Municipal per a la Solidaritat i Cooperació de
Manresa de data 6 de novembre de 1995, l'esmentat Consell es va constituir
formalment i es va aprovar un Reglament Intern de Funcionament.
Atès el que s'estableix al títol III del Reglament de Participació Ciutadana de
l'Ajuntament de Manresa.
Aquest Regidor Delegat de Presidència proposa al Ple de la Corporació Municipal
l'adopció del següent:
ACORD
"Ratificar el Reglament Intern de Funcionament del Consell Municipal per a la
Solidaritat i Cooperació de Manresa, aprovat pel Plenari de l'esmentat consell de data
6 de novembre d'enguany, i que s'adjunta a l'expedient".
El Sr. Collado i Llort explica que amb aquest dictamen es ratifica el Reglament
intern de funcionament del Consell Municipal per a la Solidaritat i Cooperació de
Manresa, que ha estat debatut i consensuat per les 12 entitats que en formen part, que
són les associacions de veïns, Càrites Manresa, Catalunya Emissió, SOS Racisme,
Justícia i Pau, Creu Roja de Manresa, Grup 0,7 Bages Solidari, Mans Unides de
Manresa, Associació d´Amics de la Unesco de Manresa, i últimament s´han
incorporat el grup Sloboda i Associació d´Amics del Poble Saharaui. També es prega
que els diferents grups municipals de l´ajuntament intervinguin en aquest Consell
aportant les persones que es va demanar que s´hi integressin. Amb aquest dictamen
es consolida i es posa en marxa el Consell que és una bona eina per donar suport als
projectes de cooperació que es vagin realitzant.
El Sr. Arderiu i Freixa demana si és necessari que els representants de cada grup
polític siguin regidors o poden designar lliurement un representant com sembla que
es desprèn de l´article 5. I, en relació a l´article 6 que fa referència a la participació en
els agermanaments de Manresa amb altres ciutats de països del tercer món, opina que
s´hauria d´el.liminar i posar "amb altres ciutats", perquè també ens hem d´agermanar
amb ciutats del món desenvolupat, i això suposaria establir d´entrada una
discriminació.
La Sra. Riera i Monserrat manifesta que el seu grup votarà favorablement el
dictamen i pregunta en relació a l´article 11 del Reglament on s´estableix la
composició de la comissió permanent quins membres la formaran, com s´escolliran,

si seran representatius, quan temps durarà, etc.
El Sr. Collado i Llort contesta al Sr. Arderiu que, en principi s´havia demanat que
els representants dels grup municipals fossin regidors de l´ajuntament, i, en quan als
agermanaments, la voluntat del Consell Municipal no és tant el potenciar
l´agermanament entre els països del primer món, sinó aquells menys desenvolupats,
com podrien ser els de l´Est o altres. També explica, que la comissió permanent del
Consell Municipal per a la Solidaritat estarà formada per tres membres del Consell
més el president, o persona en qui delegui, en aquest cas, el Regidor de Participació
Ciutadana. La permanent ja està funcionant amb aquestes persones. Els tres membres
del Consell pertanyen a les tres entitats més antigues que ja formaven part de la
Coodinadora de Solidaritat. Falta establir quin és el període de vigència del Consell.
El Sr. Arderiu i Freixa insisteix en la qüestió de l´agermanament dient que és
important ser solidaris sempre que hi hagi una necessitat encara que no sigui amb un
país del tercer món.
El Sr. Collado i Llort diu que s´haurà d´ampliar el ventall i incorporar-hi països de
l´Est, etc. i aprofita per agraïr la participació del Sr. Arderiu i de la resta dels
membres que formen el Consell.
Sotmès el dictamen a votació, s´aprova per unanimitat dels 25 membres presents.
3.2.1

REGIDORIA DELEGADA DE TURISME
3.2.1

CREAR EL CONSELL MUNICIPAL DE TURISME DE
MANRESA.

El Secretari dóna compte del dictamen, que transcrit, diu el següent:
" Atès que l'Ajuntament de Manresa veu la necessitat de crear un òrgan que canalitzi
i potenciï els esforços de diversos sectors ciutadans que treballen en l'àmbit del
turisme.
Atès el que s'estableix als articles 45 del Reglament Orgànic Municipal, i 19 i 20 del
Reglament de Participació Ciutadana d'aquest Ajuntament, pel que fa a la creació de
Consells Municipals.
Atès que en el Ple de la Corporació del dia 16 d´octubre passat va quedar sobre la
taula el dictamen de creació del Consell Municipal de Turisme de Manresa, i vistos
els articles 60 del Reglament Orgànic Municipal i 92.1 del R.D. 2568/1986, que
aprova el Reglament d´Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Corporacions Locals, que disposen que dels expedients que quedin sobre la taula
s´aplaçarà la seva discusió per a la següent sessió.
La regidora delegada de Turisme, proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels
següents

ACORDS:
1r.- CREAR el Consell Municipal de Turisme de Manresa, com a òrgan de
participació en la gestió municipal, amb la comesa d'estudiar, avaluar i proposar les
actuacions pertinents en l'àmbit competencial del turisme, a l'empara del que
s'estableix als articles 19 i 20 del Reglament de Participació Ciutadana d'aquest
Ajuntament, i que estarà constituït de la forma que segueix:
President:

L'Alcalde-President de l'Ajuntament de Manresa, o Tinent
d'Alcalde en qui delegui.

Sots-president: La regidora de turisme de l'Ajuntament de Manresa.
Vocals:

Un representant de cadascuna de les entitats següents:
Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa
Gremi d'hoteleria
Comissió interprofessional dels vins de la terra del Bages
Gremi de Flequers i venedors de pa
Cambra de Comerç i Indústria
Federació empresarial de la Catalunya Central
Alberg de joventut del Carme (el seu director)

Secretari:

Un funcionari municipal nomenat per l'Alcalde, amb veu i sense vot.

2n.- FACULTAR l'Alcalde-President per a la signatura de tota la documentació
necessària per a la complimentació de l'expedient."
El Secretari dóna compte de l´esmena del GMPP, que va quedar sobre la taula en la
sessió plenària del dia 16-10-95, que transcrita, diu el següent:
" En ANTONI ARDERIU i FREIXA i en XAVIER JAVALOYES i VILALTA,
Regidors del Grup Municipal Partit Popular de l´Ajuntament de Manresa, d´acord
amb el que disposa l´art. 103 de la Llei Municipal de Catalunya i els art. 97.3 i 91.4
del Reglament d´Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions
Locals del 28 de novembre de 1986, atesa la urgència per raó de la matèria,
presentem la següent
ESMENA
Al dictamen 3.2.1 per el què es proposa crear el Consell Municipal de Turisme de
Manresa, inclòs en l´ordre del dia del Ple de 16 d´octubre de 1995.
Enten aquest Grup Popular que el Consell que es proposa hauria de ser un motor per
al turisme de la ciutat i denominar-se "Consell per a la Promoció Turística" donat que
és el que hauria de fer primordialment.
Així mateix enten que, en la seva composició, seria convenient incorporar-hi un

representant del Gremi de Pastissers, de la Seu i de la Cova i de la Federació
d´Empresaris del Bages, donat que molts tipus d´empreses, i no sols les hoteleres, es
veuen afectades pel desenvolupament del Turisme.
Per tot això esmenem el dictamen 3.2.1 en el sentit de proposar que el Consell que es
proposa crear es digui "Consell Municipal per a la Promoció del Turisme" i que, en la
seva composició s´incloguin un representant de la Seu de Manresa, de la Cova de
Sant Ignasi, del Gremi de Pastissers i de la Federació d´Empresaris."
La Sra. Vila i Esteban explica que, com a conseqüència de la pregunta formulada
pel GMCIU, en relació al tema de la creació del Consell Municipal de Turisme de
Manresa es van enviar tot un seguit de cartes datades el 26 d´octubre a aquells que
havien presentat la sol.licitud per tal de formar part del Consell. Els qui estan
interessats són la UBIC, la Cambra de Comerç, el Gremi d´Hoteleria, la Comissió
Interprofessional dels Vins del Bages, la Federació d´Empresaris, l´Agrupació
d´Agroturisme del Bages, i l´Alberg del Carme. L´Escola Joviat no ha donat contesta,
malgrat que se li va enviar un escrit en el què se li recordava que el propassat dia 4 de
juliol, en una reunió mantinguda amb el director de l´escola, se li va exposar la
possibilitat de formar part d´una possible comissió, donat que en aquell moment tant
sols era una petita idea. En tot cas, aquest Consell està obert a la seva ampliació en
qualsevol moment, sempre que les entitats que sol.licitin formar-ne part acreditin la
vinculació de les seves activitats amb els propòsits del Consell.
El Sr. Arderiu i Freixa diu que, donades les explicacions de la Sra. Vila, el seu grup
retira l´esmena i votarà afirmativament el dictamen.
El Sr. Oms i Pons pregunta a la Sra. Vila si va parlar amb l´Escola Joviat.
L´alcalde insisteix en la idea de que el Consell queda obert a qualsevol iniciativa o
persona que vulgui participar.
Sotmès el dictamen a votació, s´aprova per unanimitat dels 25 membres presents, i,
per tant, amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, conforme determina l´art. 112.3.b) de la Llei 8/1987.
4.-

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS

4.1

REGIDORIA DELEGADA DE CULTURA
4.1.1

ACORDAR LA DESPESA I APROVAR EL PAGAMENT DE
LA QUANTITAT D´1.392.146,-PTES., CORRESPONENTS A
LA 3ª PART DE LA QUOTA DE L´ANY 1993 COM A
MEMBRE
CONSORCIAT
DEL
CENTRE
DE
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA DE MANRESA.

El Secretari dóna compte del dictamen, que transcrit, diu el següent:
" Atès que aquest Ajuntament, per acord del Ple de la Corporació Municipal de data

18 de maig de 1988 va acordar integrar-se, com a membre de ple dret, al Consorci
per a la Normalització Lingüística.
Atès que l'article 22.a dels Estatuts que el regulen estableix que la Generalitat
aportarà un 65% de les necessitats financeres al consorci, i que l'aportació dels altres
ens consorciats cobreix el 35% restant.
Atès que l'article 14 del Reglament del Consorci per a la Normalització Lingüística
estableix que les aportacions dels membres del Consorci s'han de fer de conformitat
amb el que disposa l'article 22 dels Estatuts, i que la poden fer efectiva en un, dos o
tres pagaments anuals.
Atès que mitjançant acord del Ple de la Corporació de data 21 de setembre de 1993,
es va acordar aprovar tota la despesa de la quota i aprovar el pagament corresponent
a la 1a i 2a part de l'esmentada quota com a membre consorciat de l'any 1993.
Atès que queda pendent el pagament de la 3a part de la quota com a membre
consorciat de l'any 1993.
Per tot això, el Regidor Delegat de Cultura, proposa al Ple de la Corporació l'adopció
dels següents:
ACORDS:
Acordar la despesa i aprovar el pagament de la quantitat de 1.392.146'- ptes. (un
milió tres-centes noranta-dues mil cent quaranta-sis pessetes) corresponents a la 3a
part de la quota com a membre consorciat de l'any 1993, i que correspon a la part
proporcional del 35 % del pressupost del Centre de Normalització Lingüística de
Manresa (amb núm. de CIF Q-5856172-A), i que s'adjunta a l'expedient."
El Sr. Fontdevila i Subirana explica que es tracta del segon i últim pagament que
restava de l´any 1993 del Centre de Normalització Lingüística d´1.392.146,-ptes. i
que és important aprovar-ho donat que tot sovint, des del Centre de Normalització
Lingüística de Barcelona es reclama a aquest ajuntament el pagament dels deutes.
El Sr. Arderiu i Freixa diu que el seu grup votarà favorablement el dictamen però
vol preguntar si amb aquest pagament es liquida del tot.
El Sr. Fontdevila i Subirana explica que no s´acaba perquè amb el Consorci de
Normalització lingüística s´ha anat adquirint un deute perquè el pagament es pot
fraccionar i, de fet, sempre es fracciona i el 31 de desembre fan un capmàs entre el
què s´ha consignat com a despesa del Centre i el que ells han recollit en concepte de
cursets o altres, però en els últims anys, l´ajuntament s´ha anat endarrerint en els
pagaments, i, en algunes ocasions, paradoxalment perquè hi havia pressupost per
pagar-ho. Ara queden uns diners sense partida que es van arrossegant de l´any 1994,
i, amb aquest funcionament, a l´any 1995, lamenta que es no podrà acabar de liquidar
tot perquè no arriba el pressupost.

Sotmès el dictamen a votació, s´aprova per unanimitat dels 25 membres presents.
4.1.2

RECONEIXEMENT DE CRÈDIT D´1.000.000,-PTES. A
FAVOR DE L´ASSOCIACIÓ MANRESA DE FESTA,
ENTITAT ENCARREGADA DE L´ORGANITZACIÓ DE LA
FESTA MAJOR DE MANRESA.

El Secretari dóna compte del dictamen, que transcrit, diu el següent:
" Durant la Festa Major de Manresa d'enguany s'han devengat obligacions a càrrec
d'aquest Ajuntament amb motiu de la potenciació de diversos aspectes del programa
de la Festa Major que en principi no eren previstos per l'Associació Manresa de
Festa, però que l'Ajuntament va voler tirar endavant adoptant el compromís d'assumir
el major cost que això pogués comportar.
En conseqüència d'això, el Regidor Delegat de Cultura que subscriu, proposa al Ple
l'adopció dels següents acords:
"1er.- Reconèixer, a l'emparament d'allò que disposa l'article 23.1 e) del Reial Decret
Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril i 144 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre i 60.2
del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, un crèdit extrajudicial a favor de l'entitat
que a continuació es relaciona pels deutes acreditats i informats pel responsable del
Servei.
¡Error! Marcador no
definido.ENTITAT
ASSOCIACIÓ
MANRESA DE FESTA
(G-59337121)

CONCEPTE

Festa Major infantil,
millora del programa de
mà i projecció de films
en català.
Tanmateix, el Ple de la Corporació resoldrà ".

PESSETES
1.000.000,-ptes.

El Sr. Fontdevila i Subirana explica que al Ple del 28 de juliol es va aprovar
l´ampliació de la partida de festes en 2.200.000,-ptes. que s´havien de destinar, a la
Festa de la Tolerància, i a reforçar la Festa Major a la qual s´hi afegien tot un seguit
d´actes, com les películ.les en català, el programa de mà infantil, i alguns altres. Amb
aquest compromís es va aprovar el canvi de partides. Però quan es va poder disposar
d´aquests diners, la Festa Major ja s´havia acabat i no es podien destinar a pagar actes
que ja s´havien celebrat. Hi havia un conveni de 9.000.000,-ptes., s´havien consignat
10.000.000,-ptes., però la Festa Major ja havia passat, i ara s´ha de resoldre d´aquesta
manera. Es tracta doncs efectivament d´un reconeixement de crèdit provocat més pel
desconeixement de la mecànica dels canvis de partida que no per haver fet una
despesa superior a la prevista.

El Sr. Oms i Pons recorda que el mes passat, l´equip de govern, va dir que no es
presentaria cap més modificació de crèdit, encara que veuen que no es tracta d´un
reconeixement de crèdit normal. El seu grup ho entén, però s´abstindrà en la votació.
El Sr. Fontdevila i Subirana diu que, quan el Sr. Teixeiro va parlar d´aquest tema
dels reconeixements de crèdit, ell sabia que seria el primer en incomplir la fòrmula.
Però el grup municipal CIU ha d´admetre que va deixar una pila de reconeixements
de crèdit, i, ara l´equip de govern està mal predisposat a rebre´n més. Això els ha de
fer reflexionar abans d´aprovar el pressupost.
Sotmès el dictamen a votació, s´aprova per 13 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC, i
2 GMIC-AUP-EV) i 12 abstencions (9 GMCIU, i 3 GMPP).
4.2

REGIDORIA DELEGADA D´ENSENYAMENT I JOVENTUT
4.2.1

APROVAR L´ANNEX AL CONVENI DE CREACIÓ I
SOSTENIMENT DEL CENTRE D´EDUCACIÓ INFANTIL DE
1R. CICLE "EL SOLET", ENTRE EL DEPARTAMENT
D´ENSENYAMENT
DE
LA
GENERALITAT
I
L´AJUNTAMENT, CORRESPONENT A L´ANY 1995, I
ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DE LA GENERALITAT DE
547.970,-PTES.

El Secretari dóna compte del dictamen, que, transcrit, diu el següent:
" Atès que l'Ajuntament de Manresa des de l'any 1989 està oferint a la ciutat,
concretament a la barriada del Pare Ignasi Puig, un servei públic municipal d'atenció
assistencial i educativa a infants menors de tres anys.
Atès el conveni entre el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i
l'Ajuntament de Manresa, aprovat per Decret de l'Alcalde de 3-2-93 i signat el 18 de
gener de 1993, per a la creació i sosteniment del centre d'educació infantil de 1r. cicle
"EL SOLET", de titularitat municipal.
Atès que la clàusula setena de l'esmentat conveni permet la seva pròrroga per
períodes anuals, que s'instrumentarà en un Annex en el qual constarà el període de
vigència de la pròrroga i l'import de l'aportació del Departament d'Ensenyament de la
Generalitat.
Atesa la proposta d'annex a l'esmentat conveni, tramesa pel Departament
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per col.laborar en el sosteniment de la
llar d'infants municipal "El Solet", en virtut del qual subvenciona a l'Ajuntament de
Manresa amb la quantitat de 547.970'- pessetes, corresponents a l'any 1995.
Atès que l'Ajuntament de Manresa està interessat en formalitzar aquesta col.laboració.

Atès el que s'estableix a l'article 55 i 57 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de
les Bases de Règim Local, i a l'article 129.c) de la Llei 8/87, de 15 d'abril, Municipal
i de Règim Local de Catalunya.
Per tot això, aquest Regidor Delegat d'Ensenyament i Joventut proposa al Ple de la
Corporació l'adopció dels següents:
ACORDS:
1r.- Aprovar l'annex al conveni de creació i sosteniment del centre d'educació infantil
de 1r. cicle "EL SOLET", entre el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya i l'Ajuntament de Manresa, corresponent a l'any 1995, i que s'adjunta a
l'expedient.
2n.- Acceptar i consignar pressupostàriament com a ingrés la subvenció de 547.970'ptes. (cinc-centes quaranta-set mil nou-centes setanta pessetes), concedides pel
Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per al sosteniment de la
llar d'infants "El Solet", i que s'estableix al pacte primer de l'annex esmentat en el
punt anterior.
3r.- Facultar a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la documentació
necessària per a dur a terme aquest acord en tots els seus punts."
El Sr. Casserras i Gasol explica que aquest annex al conveni consisteix en
l´acceptació d´aquesta subvenció que es sol.licita anyalment al Departament
d´Ensenyament de la Generalitat per al sosteniment de la Llar d´Infants, la quantitat
de la qual varia poc cada any.
Sotmès el dictamen a votació, s´aprova per unanimitat dels 25 membres presents.
4.2.2

APROVAR EL PROJECTE DE CONVENI ENTRE
L´AJUNTAMENT I EL DEPARTAMENT D´ENSENYAMENT
DE LA GENERALITAT, SOBRE RECONEIXEMENT DE LA
VALIDESA ACADÈMICA OFICIAL DEL CONSERVATORI
DE GRAU MITJÀ DE MÚSICA DE MANRESA.

El Secretari dóna compte del dictamen, que, transcrit, diu el següent:
" Atès que el Conservatori de Música de Manresa estava classificat com a centre
oficial per a la impartició dels ensenyaments de música segons l'ordenació acadèmica
anterior a la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'Ordenació General del Sistema
Educatiu.
Atès que la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'Ordenació General del Sistema
Educatiu, i la disposició transitòria setena del RD 389/1992, de 15 d'abril, preveuen
un procés per al reconeixement de la validesa acadèmcia oficial dels centres públics

d'ensenyaments artístics la titularitat dels quals no correspongui al Departament
d'Ensenyament.
Atesa l'Ordre de 5-5-93 que determina la tramitació per sol.licitar el reconeixement
de la validesa acadèmica oficial de Grau Mitjà, la qual es realitzarà per conveni entre
aquest Ajuntament i el Departament d'Ensenyament de la Generalitat.
Atès que aquest Ajuntament en data 20 de gener de 1995 va presentar al Departament
d'Ensenyament la sol.licitud de subscripció de l'esmentat conveni per al
reconeixement de la validesa acadèmica oficial de Grau Mitjà per al Conservatori de
Música de Manresa.
Atesa la proposta de conveni tramesa pel Departament d'Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya.
Per tot això, el Regidor Delegat d'Ensenyament i Joventut proposa al Ple de la
Corporació l'adopció dels següents:
ACORDS:
1r.- Aprovar el projecte de conveni entre aquest Ajuntament i el Departament
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, en virtut del qual es reconeix la
validesa acadèmica oficial del Conservatori de Grau Mitjà de Música de Manresa, de
titularitat municipal, i amb una capacitat de 180 llocs escolars.
2n.- 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."
El Sr. Casserras i Gasol explica que aquest projecte de conveni és la formalització
del reconeixement de l´existència d´un conservatori amb ensenyaments que
s´adapten al nou pla d´estudis de la Reforma. El Conservatori té una capacitat total de
180 places, que és el mínim exigit per crear un conservatori. Això no vol dir que amb
la signatura d´aquest conveni estiguin resolts els dos temes pendents principals que hi
ha amb el Departament d´Ensenyament que són: l´admissió dels 29 alumnes que han
passat amb èxit la prova de maduresa d´accés a grau mitjà i, d´altra banda, la mida
del Conservatori que, hauria de ser de dues línies, per, 150 alumnes aproximadament
i no d´una sola línia i per un total de 75 alumnes que és el què proposa finançar el
Departament d´Ensenyament de la Generalitat. Aquests dos darrers temes segueixen
pendents. El Conveni és el requisit indispensable perquè el Conservatori s´adapti a la
Reforma.
El Sr. Arderiu i Freixa diu que el seu grup s´abstindrà en la votació del dictamen
per diverses raons: la qüestió de les places s´hauria d´haver previst i són poques per
la categoria que volen que tingui el Conservatori. També hi ha una sèrie d´errades
tècniques en la redacció del Conveni derivades de no respectar la jerarquia normativa
entre decrets de la Generalitat, Reials Decrets, i Lleis Orgàniques. Vol fer dues
observacions: una d´elles és la d´incorporar "...i la Constitució Espanyola" a la

clàusula cinquena on diu " ... que es derivin de l´Estatut d´Autonomia". L´altra és la
referent a que el Conservatori de Música potenciarà l´ús de la llengua catalana
establint els mitjans adients per assegurar-ne la comprensió i la utilització. En la seva
opinió, aquesta tasca li correspondria, en tot cas, al Consorci de Normalització
Lingüística.
El Sr. Casserras i Gasol diu que un conservatori amb 180 places de capacitat total
seria suficient entenent la nova modalitat d´ensenyament. S´està parlant del grau
professional, no del total d´alumnes. Hi ha el grau elemental o escola de música, en el
què hi ha més de 300 alumnes, i que es preveu que creixerà. Però el què volen es que
la Generalitat reconegui les dues línies que aproximadament són de 150 alumnes i
que les financiï.
Sotmès el dictamen a votació, s´aprova per 22 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC, 2
GMIC-AUP-EV, i 9 GMCIU) i 3 abstencions del GMPP.
4.3

REGIDORIA DELEGADA DE SANITAT

Per l´alcalde, es disposa el debat i votació conjunta dels dictàmens 4.3.1 i 4.3.2.
4.3.1

APROVAR EL PROJECTE DE CONVENI MARC DE
COL.LABORACIÓ
ENTRE
LA
DIPUTACIÓ
DE
BARCELONA I L´AJUNTAMENT, PER DESENVOLUPAR
UN PROGRAMA SOBRE SEGURETAT ALIMENTÀRIA, I
ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DE 50.000,-PTES.

El Secretari dóna compte del dictamen, que, transcrit, diu el següent:
" Atès que tant la Llei de Bases de Règim Local, Llei 7/85 de 2 d'abril, la Llei
General de Sanitat, Llei 14/1986 de 25 d'abril i la Llei d'Ordenació Sanitària a
Catalunya, Llei 15/1990 de 9 de juliol, atorguen competències en matèria de sanitat
als Ajuntaments, i en concret aquesta última en el seu article 68 assenyala les
responsabilitats mínimes que aquests han de cobrir en compliment de les normes i
plans sanitaris.
Atès que és competència de la Diputació de Barcelona, en virtut dels articles 36 de
l'esmentada Llei de Bases de Règim Local i 88 de la Llei Municipal i de Règim Local
a Catalunya, Llei 8/87, de 15 d'abril, la cooperació i assistència als municipis per a la
prestació dels serveis que li són propis, com és el control d'aliments i begudes.
Atès que durant l'any 1994 la Diputació de Barcelona, va signar entre diversos
Ajuntaments llurs convenis pel desenvolupament del Programa sobre Seguretat
Alimentària, amb resultats molt satisfactoris.
Atès que l'Ajuntament de Manresa ha sol.licitat a la Diputació de Barcelona dins del
programa de subvencions a ens locals per activitats de salut pública i consum 1995,
una subvenció econòmica i la seva col.laboració per poder realitzar el Programa de

Seguretat Alimentària, que té l'objectiu de millorar la qualitat dels aliments elaborats
i manipulats de dit municipi, especialment en l'aspecte higiènic sanitari.
Atès que en virtut de les anteriors consideracions, la Diputació de Barcelona i
l'Ajuntament de Manresa estan interessats en col.laborar en el desenvolupament de
l'esmentat programa sobre la seguretat alimentària.
Vist l'informe dels Serveis Jurídics.
Carles Esclusa i Espinal, Tinent d'Alcalde, Regidor-Delegat de Sanitat, President de
la Comissió Informativa Municipal de Serveis Personals, proposa al Ple de la
Corporació l'adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar el Projecte de Conveni marc de col.laboració que s'adjunta, a signar
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Manresa, per tal de desenvolupar
un programa sobre Seguretat Alimentària que té l'objectiu de millorar la qualitat dels
aliments elaborats i manipulats del citat municipi, especialment en l'aspecte
higiènico-sanitari.
Segon.- Acceptar la subvenció continguda en el pacte tercer del Conveni, i consistent
en la quantitat de cinquanta mil (50.000'-) pessetes, per a l'any 1995, amb la finalitat
de realitzar el Programa esmentat.
Tercer.- Facultat l'Il.lm. Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació necessària
per portar a terme aquest acord en tots els seus punts."
4.3.2

APROVAR EL PROJECTE DE CONVENI MARC DE
COL.LABORACIÓ
ENTRE
LA
DIPUTACIÓ
DE
BARCELONA I L´AJUNTAMENT, PER DUR A TERME EL
PROGRAMA
DE
CONTROL
D´ANIMALS
PERIDOMÈSTICS, I ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DE
122.300,-PTES.

El Secretari dóna compte del dictamen, que transcrit, diu el següent:
"Atès que tant la Llei de Bases de Règim Local, Llei 7/85 de 2 d'abril, la Llei General
de Sanitat, Llei 14/1986 de 25 d'abril i la Llei d'Ordenació Sanitària a Catalunya, Llei
15/1990 de 9 de juliol, atorguen competències en matèria de sanitat als Ajuntaments,
i en concret aquesta última en el seu article 68 assenyala les responsabilitats mínimes
que aquests han de cobrir en compliment de les normes i plans sanitaris.
Atès que és competència de la Diputació de Barcelona, en virtut dels articles 36 de
l'esmentada Llei de Bases de Règim Local i 88 de la Llei Municipal i de Règim Local
a Catalunya, Llei 8/87, de 15 d'abril, la cooperació i assistència als municipis per a la
prestació dels serveis que li són propis.

Atès que l'Ajuntament de Manresa ha sol.licitat a la Diputació de Barcelona dins del
Programa de subvencions als ens locals per activitats de Salut Pública i Consum per a
1995, una subvenció econòmica i la seva col.laboració per poder realitzar el
Programa sobre Control d'Animals Peridomèstics que formen part del nostre entorn, i
que per diversos factors s'ha incrementat la població d'aquests animals, comportant
seriosos problemes a la salut pública, l'alteració de la convivència ciutadana i afectant
al medi urbà.
Atès que en base a aquestes consideracions la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament
de Manresa estan interessades en col.laborar en la realització del Programa esmentat.
Vist l'informe dels Serveis Jurídics.
Carles Esclusa i Espinal, Tinent d'Alcalde, Regidor-Delegat de Sanitat, President de
la Comissió Informativa Municipal de Serveis Personals, proposa al Ple de la
Corporació l'adopció del següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar el projecte de conveni marc de col.laboració que s'adjunta, a signar
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Manresa, per dur a terme el
Programa de Control d'Animals Peridomèstics amb l'objectiu de controlar la població
i la sanitat d'aquests en el medi urbà, evitant la insalubritat i la transmissió de
zoonosi.
Segon.- Acceptar la subvenció continguda en el pacte tercer del conveni, i consistent
en la quantitat de cent vint-i-dues mil tres-centes (122.300'-) pessetes.
Tercer.- Facultar l'Il.lm. Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació necessària
per portar a terme aquest acord en tots els seus punts."
El Sr. Esclusa i Espinal explica, en relació al primer dictamen, que es tracta d´una
col.laboració entre la Diputació de Barcelona i l´Ajuntament per la realització d´un
programa sobre seguretat alimentària. L´import de la subvenció és de 50.000,-ptes.
L´objectiu és el de millorar la qualitat dels aliments elaborats i manipulats a Manresa.
Amb el segon dictamen es pretén dur a terme un programa de control d´animals
peridomèstics, començant per la realització d´un estudi per conèixer els cens de
població, el.laboració d´estratègies, etc.
El Sr. Arderiu i Freixa demana perquè figura que han mort 2.109 coloms; perquè
no han posat 2.110 o 2.000 ? quín objectiu té aquesta xifra tant especial.
L´alcalde intervé dient que hi ha certes preguntes que no han de ser contestades, i
que no cal que el Sr. Arderiu trenqui la dinàmica del Ple per fer aquest tipus
d´observacions.

Sotmesos els dos dictàmens a votació conjunta, s´aproven per unanimitat dels 25
membres presents.
L´alcalde disposa el debat i votació conjunta dels dictàmens a què fan referència els
punts 4.3.3, 4.3.4, i 4.3.5.
4.3.3

DICTÀMENS DE DATA 22-09-95 I 20-10-95 SOBRE
ATORGAMENT DE LA CONCESSIÓ DE DRET FUNERARI,
PER UN TERMINI DE 50 ANYS PRORROGABLES, SOBRE
DIVERSOS NÍNXOLS DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.

El Secretari dóna compte dels dictàmens, que transcrits, diuen el següent:
(dictamen de data 22-09-95)
" Vistes les sol.licituds de concessió de dret funerari sobre sepultures del Cementiri
Municipal, per un període de 50 anys prorrogables.
De conformitat amb l'article 9.2 del Reglament de Cementiri Municipal i de Policia
Mortuòria que estableix que la concessió del dret funerari sobre parcel.les, nínxols i
altres sepultures implica l'autorització del seu ús, durant 50 anys, per al dipòsit de
cadàvers o restes d'aquests i s'adquireix mitjançant el pagament dels drets que en
cada cas fixi l'Ordenança Fiscal i amb subjecció als deures i les obligacions que
s'estableixen en l'esmentat Reglament.
El Regidor Delegat de Sanitat, actuant per delegació del Sr. Alcalde-President
conferida mitjançant decret de 28 de juny de 1995, proposa al Ple de la Corporació,
l'adopció del següent
ACORD
Atorgar la concessió de dret funerari sobre les sepultures i a favor dels sol.licitants
que consten a la relació annexa a aquest dictamen per un termini de 50 anys
prorrogables, a comptar des de la data d'inici de la concessió que consta a la relació
esmentada, amb aplicació del preu públic per la utilització privativa de terrenys i
sepultures del Cementiri Municipal".
(dictamen de data 20-10-95)
" Vistes les sol.licituds de concessió de dret funerari sobre sepultures del Cementiri
Municipal, per un període de 50 anys prorrogables.
De conformitat amb l'article 9.2 del Reglament de Cementiri Municipal i de Policia
Mortuòria que estableix que la concessió del dret funerari sobre parcel.les, nínxols i
altres sepultures implica l'autorització del seu ús, durant 50 anys, per al dipòsit de
cadàvers o restes d'aquests i s'adquireix mitjançant el pagament dels drets que en
cada cas fixi l'Ordenança Fiscal i amb subjecció als deures i les obligacions que
s'estableixen en l'esmentat Reglament.

El Regidor Delegat de Sanitat, actuant per delegació del Sr. Alcalde-President
conferida mitjançant decret de 28 de juny de 1995, proposa al Ple de la Corporació,
l'adopció del següent
ACORD
Atorgar la concessió de dret funerari sobre les sepultures i a favor dels sol.licitants
que consten a la relació annexa a aquest dictamen per un termini de 50 anys
prorrogables, a comptar des de la data d'inici de la concessió que consta a la relació
esmentada, amb aplicació del preu públic per la utilització privativa de terrenys i
sepultures del Cementiri Municipal".
4.3.4

DICTÀMENS DE DATA 22-09-95 I 20-10-95 SOBRE
ATORGAMENT DE LA CONCESSIÓ DE DRET FUNERARI,
PER UN TERMINI DE 5 ANYS PRORROGABLES, SOBRE
DIVERSOS NÍNXOLS DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.

El Secretari dóna compte dels dictàmens, que, transcrits, diuen el següent:
(dictamen de data 22-09-95)
" Vistes les sol.licituds de concessió de dret funerari per un període de cinc anys
prorrogables, sobre sepultures del Cementiri Municipal.
De conformitat amb l'article 12 del Reglament del Cementiri Municipal i de Policia
Mortuòria que estableix que es podran atorgar concessions de dret funerari sobre
nínxols, limitades en el temps i reduïdes a un període de cinc anys, prorrogables per
períodes de cinc anys, mitjançant el pagament del canon que s'estableixi en
l'Ordenança Fiscal corresponent; i amb l'article 65 que preveu la petició simultània de
la concessió de dret funerari amb la d'inhumació.
El Regidor Delegat de Sanitat, actuant per delegació del Sr. Alcalde-President
conferida mitjançant decret de 28 de juny de 1995, proposa al Ple de la Corporació,
l'adopció del següent
ACORD
Atorgar la concessió de dret funerari sobre les sepultures i a favor dels sol.licitants
que consten a la relació annexa a aquest dictamen per un termini de cinc anys
prorrogables, amb aplicació del preu públic per utilització temporal, i a comptar des
de la data d'inici de la concessió que consta a la relació esmentada."
(dictamen de data 20-10-95)
" Vistes les sol.licituds de concessió de dret funerari per un període de cinc anys
prorrogables, sobre sepultures del Cementiri Municipal.

De conformitat amb l'article 12 del Reglament del Cementiri Municipal i de Policia
Mortuòria que estableix que es podran atorgar concessions de dret funerari sobre
nínxols, limitades en el temps i reduïdes a un període de cinc anys, prorrogables per
períodes de cinc anys, mitjançant el pagament del canon que s'estableixi en
l'Ordenança Fiscal corresponent; i amb l'article 65 que preveu la petició simultània de
la concessió de dret funerari amb la d'inhumació.
El Regidor Delegat de Sanitat, actuant per delegació del Sr. Alcalde-President
conferida mitjançant decret de 28 de juny de 1995, proposa al Ple de la Corporació,
l'adopció del següent
ACORD
Atorgar la concessió de dret funerari sobre les sepultures i a favor dels sol.licitants
que consten a la relació annexa a aquest dictamen per un termini de cinc anys
prorrogables, amb aplicació del preu públic per utilització temporal, i a comptar des
de la data d'inici de la concessió que consta a la relació esmentada."
4.3.5

DICTÀMENS DE DATA 22-09-95 I 20-10-95 SOBRE
ACCEPTACIÓ DE RENÚNCIA A LES CONCESSIONS
TEMPORALS DE DIVERSOS NÍNXOLS.

El Secretari dóna compte dels dictàmens, que, transcrits, diuen el següent:
(dictamen de data 22-09-95)
" 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 a una altra sepultura.
De conformitat amb l'article 33 del Reglament del ementiri Municipal i de Policia
Mortuòria que estableix que les sepultures o terrenys que no continguin restes podran
ser retrocedits a l'Ajuntament pels seus titulars i que, cas d'acceptar-se la retrocessió,
s'abonarà al titular la quantitat que per a cada any fixi la corresponent Ordenança
Fiscal.
El Regidor Delegat de Sanitat, actuant per delegació del Sr. Alcalde-President
conferida mitjançant decret de 28 de juny de 1995, proposa al Ple de la Corporació,
l'adopció del següent
ACORD
Acceptar la renúncia a les concessions temporals de les sepultures que consten a la
relació annexa a aquest dictamen, formulada pels respectius titulars, amb efectes des
del dia següent a la data de presentació de la sol.licitud de trasllat de restes i liquidar
a favor dels interessats les quantitats que resultin d'aplicar l'article 33 del Reglament
del Cementiri Municipal."

(dictamen de data 20-10-95)
" 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 a una altra sepultura.
De conformitat amb l'article 33 del Reglament del ementiri Municipal i de Policia
Mortuòria que estableix que les sepultures o terrenys que no continguin restes podran
ser retrocedits a l'Ajuntament pels seus titulars i que, cas d'acceptar-se la retrocessió,
s'abonarà al titular la quantitat que per a cada any fixi la corresponent Ordenança
Fiscal.
El Regidor Delegat de Sanitat, actuant per delegació del Sr. Alcalde-President
conferida mitjançant decret de 28 de juny de 1995, proposa al Ple de la Corporació,
l'adopció del següent
ACORD
Acceptar la renúncia a les concessions temporals de les sepultures que consten a la
relació annexa a aquest dictamen, formulada pels respectius titulars, amb efectes des
del dia següent a la data de presentació de la sol.licitud de trasllat de restes i liquidar
a favor dels interessats les quantitats que resultin d'aplicar l'article 33 del Reglament
del Cementiri Municipal."
El Sr. Esclusa i Espinalt explica que es tracta de dictàmens de tràmit. Els dos
primers atorguen el dret funerari per un període de 50 anys, els dos següents, per un
període de 5 anys i, el tercer, d´acceptació de renúncia de concessions temporals de
diversos nínxols.
Sotmesos els sis dictàmens a votació conjunta, s´aproven per unanimitat dels 25
membres presents.
4.4

REGIDORIA DELEGADA D´ESPORTS

L´alcalde disposa el debat i votació conjunta dels dictamen núm. 4.4.1 i 4.4.2.
4.4.1

ACCEPTAR I CONSIGNAR PRESSUPOSTÀRIAMENT LA
SUBVENCIÓ DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE L´ESPORT
DE LA GENERALITAT DE 500.000,-PTES., PER A LA
COMMEMORACIÓ DE LA XXVENA. EDICIÓ DE LA NIT
DE L´ESPORTISTA D´ENGUANY.

El Secretari dóna compte del dictamen, que, transcrit, diu el següent:
" Atès que la Comissió de Govern en data 2 de maig de 1995 va aprovar l'acord de
sol.licitar a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya una

subvenció per a la commemoració de la XXVena. edició de la "Nit de l'Esportista"
d'enguany.
Atès que en data 4 d'octubre de 1995 la Direcció General de l'Esport ha concedit una
subvenció de 500.000'- ptes. per aquest concepte.
Per tot això, el Regidor Delegat d'Esports de l'Ajuntament de Manresa, proposa al Ple
de la Corporació Municipal l'adopció dels següents:
ACORDS:
1r.- Acceptar i consignar pressupostàriament com a ingrés, la subvenció de 500.000'ptes. (cinc-centes mil pessetes), concedida per la Direcció General de l'Esport de la
Generalitat de Catalunya a l'Ajuntament de Manresa, per a la commemoració de la
XXVena. edició de la Nit de l'Esportista d'enguany.
2n.- Facultar a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la documentació
necessària per a dur a terme aquest acord en tots els seus punts."
4.4.2

ACCEPTAR I CONSIGNAR PRESSUPOSTÀRIAMENT LA
SUBVENCIÓ DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE L´ESPORT
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, DE 75.000,-PTES.,
PER LES ACTIVITATS D´ESTIU DE 1995.

El Secretari dóna compte del dictamen, que, transcrit, diu el següent:
" Atès que la Comissió de Govern d'aquest Ajuntament, en sessió del dia 24 d'abril de
1995, va adoptar, entre d'altres, l'acord de sol.licitar a la Generalitat de Catalunya una
subvenció per a les activitats d'estiu de 1995.
Atès que la Direcció General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya en data 24
d'octubre de 1995 ha concedit una subvenció de 75.000'- ptes. per a les esmentades
activitats.
Per tot això, 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 de 75.000'ptes. (setanta-cinc mil pessetes), concedides per la Direcció General de l'Esport de la
Generalitat de Catalunya, per les activitats d'estiu de 1995.
2n.- Facultar a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la documentació
necessària."
El Sr. Collado i Llort explica que es tracta d´acceptar dues subvencions de dues

activitats ja celebrades que són la 25èna. edició de la Nit de l´Esportista que es va
celebrar aquest any i les activitats que es van dur a terme a l´estiu del present any
1995.
Sotmesos els dos dictàmens a votació conjunta, s´aproven per unanimitat dels 25
membres presents.
5.-

ÀREA DE SERVEIS SOCIALS I POLÍTIQUES D´IGUALTAT

5.1

REGIDORIA DELEGADA DE SERVEIS SOCIALS
5.1.1

AMPLIAR EL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE
L´AJUNTAMENT I L´ASSEMBLEA PROVINCIAL DE CREU
ROJA DE BARCELONA, EN EL SENTIT D´AUGMENTAR
EL
NOMBRE
D´APARELLS
DE
TELEALARMES
INSTAL.LATS PER CREU ROJA BARCELONA AL
MUNICIPI DE MANRESA EN UN NOU APARELL.

El Secretari dóna compte del dictamen, que, transcrit, diu el següent:
" Atès l'acord adoptat pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el passat dia 18
d'abril de 1995, pel qual s'aprovava el conveni de col.laboració entre l'Ajuntament de
Manresa i l'Assemblea Provincial de la Creu Roja de Barcelona, per fer el servei de
manteniment i l'atenció d'urgència per a la gent gran o persones en risc, dels aparells
de telealarmes instal.lats al municipi de Manresa.
Atesa la proposta efectuada per la l'Assemblea Provincial de la Creu Roja de
Barcelona en què ofereix a aquest Ajuntament la cessió, instal.lació i gestió d'un nou
aparell de telealarma, totalment gratuït tant pel que fa a la inversió del terminal com
al seu manteniment.
Atès que aquest Ajuntament està interessat en acceptar aquesta proposta i incloure-la
en el conveni abans esmentat.
Per tot això, el Regidor Delegat de Serveis Socials, proposa al Ple de la Corporació
Municipal l'adopció del següent:
ACORD
Ampliar el conveni de col.laboració entre aquest Ajuntament i l'Assemblea
Provincial de Creu Roja de Barcelona, aprovat pel Ple de la Corporació del dia 18
d'abril de 1995 i signat el dia 20-4-95, en el sentit d'augmentar el nombre d'aparells
de telealarmes instal.lats per Creu Roja Barcelona al municipi de Manresa en un nou
aparell, de forma totalment gratuïta tant pel que fa a la inversió del terminal com al
seu manteniment."
El Sr. Mora i Villamate explica que l´ajuntament de Manresa té en vigor un conveni

amb la Creu Roja per al manteniment del servei de teleasistència. En el marc
d´aquest conveni, la Creu Roja, ha manifestat que està en disposició de fer la cessió
totalment gratuïta, tant per la inversió inicial, com per al seu manteniment, d´una
terminal. Cosa que fan en mèrit de l´interès que té l´ajuntament per aquest servei. Per
tant, el que es proposa, és la modificació puntual en el conveni, de forma que
s´integri aquest nou aparell en l´actual conveni.
Sotmès el dictamen a votació, s´aprova per unanimitat dels 25 membres presents.
6.-

ÀREA D´URBANISME, MEDI AMBIENT I VIA PÚBLICA

6.1

REGIDORIA DELEGADA D´URBANISME
6.1.1

RATIFICAR EL CONVENI TRANSACCIONAL SUBSCRIT
PER L´ALCALDE-PRESIDENT D´AQUEST AJUNTAMENT
AMB LES SOCIETATS "UNIVERSAL DE TECNOLOGIA Y
SERVICIOS, S.A." I "RECABAR, S.L.", DIRIGIT A LA
FINALITZACIÓ, DE MUTU ACORD, DEL RECURS
D´APEL.LACIÓ DEL TRIBUNAL SUPREM.

El Secretari dóna compte del dictamen, que, transcrit, diu el següent:
" Vist que per l’Il⋅lm. Senyor Alcalde, en data de 15 de juny de 1995, fou signat un
conveni transaccional amb el senyor Juan Revelles Albarral, actuant en nom i representació de les societats “Universal de Tecnología y Servicios, S.A.”, domiciliada al
carrer Casamada núm. 1 del municipi d'Abrera i amb Codi d'Identificació Fiscal núm.
A-58135799 i “Recabar, S.L.”, domiciliada al carrer Florida núm. 19 del municipi
d'Abrera i amb Codi d'Identificació Fiscal núm. B-60160058, dirigit bàsicament a la
finalització, de mutu acord, del recurs d'apel.lació que es troba pendent de Sentència
davant de la Secció 4ª, de lo contenciós-administratiu, del Tribunal Suprem,
interposat per part d'aquest Ajuntament contra la Sentència dictada, en primera
instància, per la Secció Tercera de la Sala de lo Contenciós-Administratiu del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en data de 23 de gener de 1991, amb la
següent resolució judicial:
FALLAMOS
Que ESTIMAMOS PARCIALMENTE el recurso contencioso-administrativo
promovido por la entidad mercantil "UNIVERSAL DE TECNOLOGIA Y
SERVICIOS, S.A. contra los acuerdos del AYUNTAMIENTO DE MANRESA de
fecha 21 de abril y 2 de junio de 1989 denegatorios de la licencia de apertura de un
Bar sito en la c/ Olaguer Miró, número 5, bloque P-1, local 1 del Polígono de La
Balconada de dicho término municipal, los que declaramos nulos por no ser
conformes a Derecho, ordenando al AYUNTAMIENTO demandado que trámite la
licencia interesada de conformidad con el párrafo 2º del artículo 30 del Reglamento
de Industrias Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas publicado por Decreto
2414/61 de 30 de noviembre. Sin hacer mención de las costas procesales".

Vist que el pacte vuitè del conveni indicat disposa:
Vuitè.- La totalitat de clàusules i pactes contemplats en el present conveni, és a dir, la
seva vigència i efectivitat, queden condicionats suspensivament a la seva ratificació
per part d'un Ple municipal, entrant en vigor de forma total i absoluta, en la plenitut
de les seves previsions, en el mateix moment de la seva aprovació per l'indicat òrgan
municipal”.
Vist que la fonamentació jurídica de la Sentència dictada pel Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya consisteix bàsicament en la inadequació de la denegació d'una
llicència en funció de la seva “incidencia social negativa”, la qual es troba en línia
amb la més recent jurisprudència del nostre Tribunal Suprem, podent-se citar, entre
d'altres les Sentències següents:
“REFERENCIA: 82CA709
FECHA: 19/04/82
ORGANISMO EMISOR: TS
PONENTE: Reyes Monterreal
NORMATIVA
OM 9_3_1964
TEXTO
El derecho del administrado a ejercer actividades como la de autos (bares, restaurantes, pensiones, etc.) no puede ser limitado por otras circunstancias que las que, en
consideración al orden publico, expresamente se consignan en la O.M. de 9-3-1946.
Y por ello la licencia o autorización solo puede negarse a quienes no observan buena
conducta o tengan antecedentes los cuales constituyen el soporte fáctico que ha de
actuar como hecho determinante de la única solución jurídicamente aceptable; debiendo partir de la presunción de que la actuación de toda persona es correcta mientras no se demuestre lo contrario y por ello la denegación solo puede fundarse en
circunstancias objetivas, unívocamente reveladoras de un estado peligroso del solicitante respecto al interés publico en el normal y ordenado ejercicio de la actividad que
pretende desarrollarse, sin que la facultad calificadora puede entenderse atribuída
discrecionalmente de autoridad gubernativa sin amparo legal.
OBSERVACIONES
V. S.S. 9-6-1976; 10-3-1977; 4-12-1978; 9-1-1977; 23-4-1980 y 17-2-1981 etc.
REFERENCIA: 83CA977
FECHA: 8/06/83
ORGANISMO EMISOR: TS
PONENTE: Díaz Eimil
NORMATIVA
RSCL Art1 Art2
Const Art35 Art38
TEXTO
La explotación comercial de una hostelería-bar con personal femenino al servicio del
publico, incluso en la modalidad vulgarmente conocida con el nombre de <<cama-

reras de alterne>>, es una actividad no prohibida por las Leyes, que requiere la previa
obtención de licencia municipal concedida como acto reglado de intervención
administrativa en la actividad privada, incardinable en los arts. 1.1 y 2 b) del
R.S.C.L.; la tesis de que un bar de camareras en un barrio de residencia habitual de
ciudadanos agravado con la concentración de este tipo de bares, atenta contra el
principio de tranquilidad y seguridad de la zona, supone confundir el establecimiento
de la actividad con las incidencias que puedan producirse posteriormente con ocasión
de su funcionamiento y entraña una negación del derecho a dedicarse a dicha clase de
actividad que no se aviene con el derecho de libertad de trabajo y empresa constitucionalmente declarado y que conlleva a una limitación territorial del ejercicio de este
derecho no impuesta expresamente en precepto legal alguno.
OBSERVACIONES
El mismo criterio lo recoge la S. de 13-6-1983”.
Vist l'informe emès pels serveis jurídics constatant la improbabilitat de prosperar del
recurs d’apel⋅lació interposat davant del Tribunal Suprem.
Atès que, en el suposat de recaure una Sentència contrària a aquest Ajuntament i
favorable als interessos de la societat “Universal de Tecnología y Servicios, S.A.”
podent-se plantejar per part d'aquesta l'exigència de danys i perjudicis derivats de
l'actuació municipal, comprenent aquests tant el dany emergent com el lucre no
obtingut.
Vist que el conveni es limita a una indemnització consistent en les despeses derivades dels recursos contenciosos-administratius interposats.
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer majoritari dels membres que componen la Comissió municipal informativa d'Urbanisme, Media Ambient
i Via Pública, ha de proposar al Ple municipal que sigui adoptat el següent
ACORD
Ratificar el conveni transaccional subscrit, en data de 15 de juny de 1995, per l'Alcalde-President d'aquest Ajuntament amb el senyor Juan Revelles Albarral actuant en
nom i representació de les societat “Universal de Tecnología y Servicios, S.A.” i
“Recabar, S.L.”, dirigit bàsicament a la finalització, de mutu acord, del recurs
d'apel.lació que es troba pendent de Sentència davant de la Secció 4ª, de lo contenciós-administratiu, del Tribunal Suprem, interposat per part d'aquest Ajuntament
contra la Sentència dictada, en primera instància, per la Secció Tercera de la Sala de
lo Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en data
de 23 de gener de 1991."
El Sr. Mas i Font explica que es tracta de la ratificació d´un conveni transaccional
que va subscriure l´alcalde amb el representant legal de les empreses "Universal de
Tecnologia y servicios, S.A." i " RECABAR, S.L.". Aquest conveni vol salvar els
recursos sobre la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, referent a

una llicència denegada d´un establiment de bar a la zona de La Balconada.
L´Ajuntament va basar aquesta denegació en una incidència social negativa, cosa en
la què es basa el Tribunal per estimar parcialment el recurs Contenciós-Administratiu
interposat pels interessats. S´aconsegueix, per tant, un conveni amb aquestes societats
per tal que l´ajuntament pagui únicament les costes judicials, l´import de les quals
ascendeix a 703.665,-ptes., i no exigeixin danys i perjudicis.
El Sr. Javaloyes i Vilalta diu que el seu grup votarà afirmativament el dictamen
però volen deixar constància de que els sembla inversemblant i fora de mida el fet
que l´ajuntament denegui les llicències donat que els tribunals estimen els recursos
que presenten els interessats. Ara, com a conseqüència d´una gestió nefasta de
l´anterior equip de govern, l´ajuntament ha de pagar més de set-centes mil pessetes.
Demana que no es repeteixi aquest fet, donat que, si els interessats anessin amb mala
fe i reclamessin danys i perjudicis, hauria pogut costar molts diners a l´ajuntament.
El Sr. Oms i Pons explica, en relació al què ha manifestat el Sr. Javaloyes, que a
Manresa hi havia massificació d´establiments de bar. Quan es sol.licita llicència per
obrir un establiment d´aquestes característiques, es demana a les associacions de
veïns si hi tenen inconvenient. En aquest cas concret, als veïns no els va semblar bé,
que es concedís llicència, i el govern de CIU tenia la política de no augmentar la
ploriferació de bars. I, per tant, va denegar la llicència. No és l´únic cas que van
denegar, i li sembla que l´actual equip de govern manté la mateixa línia de no obrir
bars d´una forma indiscriminada.
El Sr. Mas i Font explica que es tracta d´una llicència del juny de l´any 1989, i que
el problema s´arrosega, i no tant per negligència sinó per manca de previsió. És
voluntat d´aquesta regidoria i d´aquest ajuntament, subsanar la deficiència que els
condueix cap a aquests atzucacs, establint un Reglament o Ordenança i unificació en
el nou Pla General, i, a partir d´aqui, d´una manera efectiva controlar i ordenar
aquestes activitats, cosa que ja s´hauria d´haver fet abans. Felicita als serveis tècnics
per haver aconseguit que només s´hagin de pagar set-centes mil pessetes, que hauria
pogut ser una xifra molt més alta. S´està fent, d´altra banda, una política de contenció
de la nova creació d´aquest bars, però no d´una manera arbitrària, sinó explicant i
raonant amb cadascún dels promotors quina és la voluntat d´aquest equip de govern i
ajornar la seva decisió fins que estigui disponible l´Ordenança o Reglament que
pogui fer possible la seva activitat a la nostra ciutat.
El Sr. Javaloyes i Vilalta manifesta que, tal i com es va portar aquest assumpte, va
ser una gestió nefasta. Com moltes altres coses que es van fer. La presumpció
d´inocència existeix per a tothom, i no s´han de considerar culpables als propietaris
d´un establiment pel sol fet que una associació de veïns digui que hi ha situacions
estranyes al local. I, de totes maneres, potser els veïns més immediats de
l´establiment en qüestió, sí que volien que s´hi instal.lés, potser no es van donar tots
els passos per a averiguar l´opinió dels veïns. Recorda que a l´any 1985, a Manresa hi
havia 130 establiments de bar de les categories 1, 2 i 3, i, a l´any 1994 n´hi havien
208.

El Sr. Oms i Pons diu que si l´equip de govern manté la mateixa política en quan a
l´atorgament de llicències d´obertura d´establiments de bar, que el grup de CIU
considera encertada, hauran de córrer els riscos que calgui, donat que, per més
ordenances que aprovin, aquestes no podran anar mai contra la Constitució. Sempre
hi haurà el risc de que es presentin recursos i que, de vegades, aquests es guanyin.
El Sr. Mas i Font diu que amb l´ordenança els problemes seran més fàcils de
resoldre que si no hi és. El percentatge de recursos serà mínim. Aquells que vulguin
invertir, sabran com ho han de fer.
Sotmès el dictamen a votació, s´aprova per unanimitat dels 25 membres presents, i,
per tant, es declara acordat:
Ratificar el conveni transaccional subscrit, en data de 15 de juny de 1995, per l'Alcalde-President d'aquest Ajuntament amb el senyor Juan Revelles Albarral actuant en
nom i representació de les societat “Universal de Tecnología y Servicios, S.A.” i
“Recabar, S.L.”, dirigit bàsicament a la finalització, de mutu acord, del recurs
d'apel.lació que es troba pendent de Sentència davant de la Secció 4ª, de lo contenciós-administratiu, del Tribunal Suprem, interposat per part d'aquest Ajuntament
contra la Sentència dictada, en primera instància, per la Secció Tercera de la Sala de
lo Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en data
de 23 de gener de 1991.
6.1.2

APROVAR
INICIALMENT
EL
PLA
PARCIAL
D´ORDENACIÓ DEL SECTOR INDUSTRIAL "ELS
COMDALS" PRESENTAT PER LA SOCIETAT TADEC, S.A.,
SI BÉ AMB UNA PRESCRIPCIÓ O CONDICIÓ, I
SUSPENDRE
L´ATORGAMENT
DE
LLICÈNCIES
D´EDIFICACIÓ, PARCEL.LACIÓ I ENDERROCAMENT, EN
L´ÀMBIT DEL PLA PARCIAL.

El Secretari dóna compte del dictamen, que transcrit, diu el següent:
"Atès que pel Ple municipal, en sessió celebrada el dia 16 de maig de 1995, fou
aprovat Dictamen amb els acords següents:
"1r.- Aprovar el text refós de la modificació puntual del Pla general d’ordenació
urbana de Manresa consistent en la modificació de la delimitació de I'àmbit de la
unitat integrada "Els Comtals", provisionalment aprovada per aquest Ple municipal
en sessió celebrada el dia 20 d’octubre de 1992, amb incorporació de les prescripcions fixades en la resolució de l’Honorable Senyor Conseller de Política Territorial i
Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.
2n.- Elevar novament a l’aprovació definitiva el text refós de la modificació puntual
del Pla general d’ordenació urbana de Manresa consistent en la modificació de la
delimitació de I'àmbit de la unitat integrada "Els Comtals" que s’adjunta al present
Dictamen i que ha estat aprovada en l’apartat anterior de conformitat al que disposa

l’article 59 .3 del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s'aprovà la refosa
dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística".
Atès que en la mateixa sessió del Ple municipal, del dia 16 de maig de 1995, fou
aprovat un altre Dictamen amb els acords següents:
"1r.- Aprovar inicialment l’avanç de planejament parcial del sector industrial dels
Comptals, presentat per la societat TADEC, S.A., de conformitat al que disposa
l’article 63 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. Exposar al públic l’avanç de planejament parcial del sector industrial dels
Comptals, inicialment aprovat en l’anterior acord, durant el termini d’un mes comptat
a partir de l’endemà de l’inserció del corresponent anunci en el Butlletí oficial de la
província.
3r. Significar a la societat promotora de l’avanç de Pla parcial inicialment aprovat en
el primer apartat que, en el seu cas i moment, l’executivitat i vigència de l’aprovació
del’avanç quedarà supeditada a l’aprovació definitiva del Programa d’Actuació
Urbanística de la Unitat Integrada dels Comtals, a la qual desenvolupa".
Atès que no existeix cap mena de limitació en les normes procedimentals de caràcter
urbanístic per a la tramitació conjunta dels diferents expedients, sempre que aquesta
es porti a terme en expedients separats.
Vist l'informe emès pels serveis tècnics i jurídics municipals proposant l'aprovació
inicial dels treballs presentats sempre i quan es porti a terme, simultàniament i en
expedients separats, la modificació del Pla general d'ordenació urbana de Manresa i
la tramitació de l'avanç de pla parcial per a la definició dels subsectors, per tal d'adequar les previsions de tots els instruments de planejament, sense que aquest pugui
entrar en vigor sense la vigència d'aquells.
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer dels membres que
componen la Comissió Municipal Informativa d'Urbanisme, ha de proposar que pel
Ple Municipal siguin adoptats els següents
ACORDS:
1r.- Aprovar inicialment el Pla parcial d'ordenació del sector industrial “Els Condals”, presentat per la societat TADEC, S.A., en compliment del que disposa l'article
60 .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.
2n.- Significar a la promoció que, amb caràcter previ a l'aprovació provisional del pla
parcial d'ordenació, caldrà que presenti un text refós incorporant-hi la següent
prescripció:

-Atesa la importància de l'espai actualment existent vora dels terrenys de l'ermita dels
Condals com a espai natural del territori municipal i que el Pla parcial tant sols
qualifica parcialment com espai públic, es modificarà l'ordenació proposada englobant la totalitat dels terrenys del bosquet com espai lliure.
3r.- Exposar al públic el pla parcial d'ordenació inicialment aprovat durant el termini
d'un mes, mitjançant la publicació dels anuncis adients en el Butlletí Oficial de la
Província, en un dels diaris de major circulació de la província i en medis locals de
comunicació, en compliment del que disposa l'article 60 .3 del Decret Legislatiu
1/1990, de 12 de juliol.
4t.- SUSPENDRE L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES D'EDIFICACIÓ, PARCEL⋅LACIÓ I ENDERROCAMENT en la totalitat de l'àmbit del pla parcial d'ordenació inicialment aprovat, en compliment del que disposa l'article 41 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de
juliol."
El Sr. Garcia i Comas explica que es tracta d´aprovar un Pla Parcial industrial que
està situat a la Ctra. 1411, entre la gasolinera de St. Jordi i els Comdals. Anteriorment
ja s´havia fet el programa d´actuació urbanística en aquest sector, perquè era un sòl
no programat. Ara es demana que, en succesives tramitacions, es faci una
modificació per tal d´adequar un bosc d´alzines que hi ha molt proper a la casa
edificada dels Comdals. Es tracta de preservar aquest bosc que, a l´anterior
planejament podria haver quedat malmès. El Pla industrial, permet posar en
funcionament una oferta de sòl industrial a la nostra ciutat, que afecta a unes 27
hectàrees de les quals el 50 % són qualificades com a sòl industrial pròpiament.
Serien 135.000 metres de sòl industrial, dels quals hi ha una part que està destinada a
petita indústria. La urbanització d´aquest Pla Parcial representa una inversió en
urbanització d´uns 552.000.000,-ptes. Aquest espai quedarà connectat amb la
població de Castellgalí.
Sotmès el dictamen a votació, s´aprova per unanimitat dels 24 membres presents, i,
per tant, amb el quòrum que determina l´art. 47.3.i) de la Llei 7/1985 i l´art. 112.3.k)
de la Llei 8/1987, es declara acordat:
1r.- Aprovar inicialment el Pla parcial d'ordenació del sector industrial “Els Condals”, presentat per la societat TADEC, S.A., en compliment del que disposa l'article
60 .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.
2n.- Significar a la promoció que, amb caràcter previ a l'aprovació provisional del pla
parcial d'ordenació, caldrà que presenti un text refós incorporant-hi la següent
prescripció:
-Atesa la importància de l'espai actualment existent vora dels terrenys de l'ermita dels
Condals com a espai natural del territori municipal i que el Pla parcial tant sols
qualifica parcialment com espai públic, es modificarà l'ordenació proposada englobant la totalitat dels terrenys del bosquet com espai lliure.

3r.- Exposar al públic el pla parcial d'ordenació inicialment aprovat durant el termini
d'un mes, mitjançant la publicació dels anuncis adients en el Butlletí Oficial de la
Província, en un dels diaris de major circulació de la província i en medis locals de
comunicació, en compliment del que disposa l'article 60 .3 del Decret Legislatiu
1/1990, de 12 de juliol.
4t.- SUSPENDRE L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES D'EDIFICACIÓ, PARCEL⋅LACIÓ I ENDERROCAMENT en la totalitat de l'àmbit del pla parcial d'ordenació inicialment aprovat, en compliment del que disposa l'article 41 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de
juliol.
6.1.3

APROVAR INICIALMENT L´ESTUDI DE DETALL
PRESENTAT PER LA SOCIETAT SABUREDO,S.A.,
REFERENT AL BLOC NÚM. 4 D´UN CONJUNT FORMAT
PER SIS EDIFICIS PLURIFAMILIARS ENTRE MITGERES
AL CARRER SÈQUIA-PÇA. DE LES AIGÜES- CARRER
GUIFRÉ EL PILÓS.

El Secretari dóna compte del dictamen, que, transcrit, diu el següent:
" Vista la instància presentada en aquest Ajuntament pel senyor Alberto Parera i
Biosca, actuant en nom i representació de la societat “SABUREDO, S.A.” demanant
la tramitació i aprovació d'un Estudi de detall referent al bloc núm. 4 d'un conjunt
format per sis edificis plurifamiliars entre mitgeres al carrer Sèquia-plaça del les
Aigües-carrer Guifré el Pilós.
Vist l'informe emès pels serveis tècnics municipals informant favorablement l'Estudi
de detall i manifestant:
a)
Que l'aplicació de les determinacions del planejament en front de façana corresponent a la plaça Parc de les Aigües comporten una composició
volumètrica que provoca una discontinuitat del pla de façana configurador de
la plaça.
b)
Que la proposta de l'Estudi de detall planteja un únic coronament a una altura
reguladora constant, unificant el conjunt edificatori resultant, amb la
continuitat de les façanes pels carrers Sèquia i Guifré el Pilós.
c)
Que no s'augment l'aprofitament o volum edificatori previst en el planejament
mitjançant la corresponent compensació de volums.
Vist l'informe emès pels serveis jurídics municipals proposant l'aprovació inicial de
l'Estudi de detall i la seva exposició pública per un termini de vint dies.
Vist que l'Estudi de detall planteja una distribució interior de l'edificació sense les
necessàries mesures de ventilació i sanejament en determinades estances o dependències, si bé no constitueixi l'objectiu i la funció dels estudis de detall la distribució interior dels habitatges resultants.

El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer majoritari dels membres que componen la Comissió municipal informativa d'Urbanisme, Medi Ambient i
Via Pública, ha de proposar al Ple municipal que siguin adoptats els següents
ACORDS:
1r.- Aprovar inicialment l'Estudi de detall presentat en aquest Ajuntament pel senyor
Alberto Parera i Biosca, actuant en nom i representació de la societat “SABUREDO,
S.A.”, referent al bloc núm. 4 d'un conjunt format per sis edificis plurifamiliars entre
mitgeres al carrer Sèquia-plaça del les Aigües-carrer Guifré el Pilós, de conformitat
amb el que disposa l'article 66, en relació a l'article 64, tots dos del Decret legislatiu
1/1990, de 12 de juliol, pel qual fou aprovada la refosa dels textos legals vigents a
Catalunya en matèria urbanística.
2n.- Significar a la societat “SABUREDO, S.A.”, en la seva condició de promotora
de l'Estudi de detall, que el projecte o projectes d'obres que es formulin en desenvolupament d'aquest Estudi de Detall hauran de respecta, en el seu cas i de resultar
necessari, un pati de ventilació de 3m x 3m, així com les restants normes legalment
aplicables.
3r.- Sotmetre a informació pública, durant un termini de vint dies comptats a partir de
l'endemà al dia de la seva publicació, l'Estudi de detall inicialment aprovat en
l'apartat anterior, mitjançant l'inserció del corresponent anunci en el Butlletí oficial de
la província, de conformitat al que preveu l'article 64 .1, lletres a) i b), del Decret
legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, redactat segons Decret legislatiu 16/1944, de 26 de
juliol, d'adequació a la Llei 30/1992, de 26 de novembre."
El Sr. Garcia i Comas explica que es tracta d´aprovar un estudi de detall que està
situat al xamfrà del carrer de La Sèquia, Guifré el Pilós i la Pça. de les Aigües. Hi ha
un fort desnivell entre els carrer de La Sèquia i Guifré el Pilós. Hi ha una escalinata
que conforma la Pça. de les Aigües. Aquesta diferència de nivell, fa que, en el
planejament i d´acord amb les definicions de l´edifici tal i com preveu el Pla General,
quedava un graó per l´edificació alineada des del carrer de La Sèquia, respecte de la
que s´alineava al carrer del Gifré el Pilós. Amb aquest estudi de detall es manté una
mateixa alçada de coronament per tal que l´edifici tingui un millor acabat urbà. S´ha
tret espai edificable de l´interior de l´illa per compensar-lo per aquest espai que es
situa a la façana de l´edifici. No hi ha un major aprofitament abans i després de
l´estudi de detall i demana el vot favorable per ser una millora per l´entorn.
Sotmès el dictamen a votació, s´aprova per unanimitat dels 25 membres presents, i,
per tant, amb el quòrum que determina l´art. 47.3.i) de la Llei 7/1985 i l´art. 112.3.k)
de la Llei 8/1987, es declara acordat:
1r.- Aprovar inicialment l'Estudi de detall presentat en aquest Ajuntament pel senyor
Alberto Parera i Biosca, actuant en nom i representació de la societat “SABUREDO,
S.A.”, referent al bloc núm. 4 d'un conjunt format per sis edificis plurifamiliars entre
mitgeres al carrer Sèquia-plaça del les Aigües-carrer Guifré el Pilós, de conformitat

amb el que disposa l'article 66, en relació a l'article 64, tots dos del Decret legislatiu
1/1990, de 12 de juliol, pel qual fou aprovada la refosa dels textos legals vigents a
Catalunya en matèria urbanística.
2n.- Significar a la societat “SABUREDO, S.A.”, en la seva condició de promotora
de l'Estudi de detall, que el projecte o projectes d'obres que es formulin en desenvolupament d'aquest Estudi de Detall hauran de respecta, en el seu cas i de resultar
necessari, un pati de ventilació de 3m x 3m, així com les restants normes legalment
aplicables.
3r.- Sotmetre a informació pública, durant un termini de vint dies comptats a partir de
l'endemà al dia de la seva publicació, l'Estudi de detall inicialment aprovat en
l'apartat anterior, mitjançant l'inserció del corresponent anunci en el Butlletí oficial de
la província, de conformitat al que preveu l'article 64 .1, lletres a) i b), del Decret
legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, redactat segons Decret legislatiu 16/1944, de 26 de
juliol, d'adequació a la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
6.2

REGIDORIA DELEGADA DE MEDI AMBIENT
6.2.1

APROVAR
L´ANNEX
III
DEL
CONVENI
DE
COL.LABORACIÓ
ENTRE
LA
DIPUTACIÓ
DE
BARCELONA I L´AJUNTAMENT DE MANRESA, PER A LA
CESSIÓ D´ÚS DE CAPTADORS DE MOSTRES D´AIRE.

El Secretari dóna compte del dictamen, que, transcrit, diu el següent:
" Atès que en data 10 de març de 1989 es va signar un conveni entre la Diputació de
Barcelona i aquest Ajuntament , per a la cessió de captadors de mostres d'aire.
Atès que l'esmentat Conveni incorpora els Annexos I i II, el primer signat
conjuntament amb el document originari i el segon, en data 6 de juliol de 1992.
Atès que la Diputació ha tramès l'esborrany d'Annex III, pel qual s'actualitza la
relació d'aparells captadors de mostres , amb les ubicacions en les que efectivament
es troben ja instal.lats, per tal que sigui degudament incorporat al conven, prèvia la
seva aprovació i signatura.
Magí Mas Font, Regidor Delegat de Medi Ambient, proposa al Ple de la Corporació
l'adopció del següent
ACORD
Aprovar l'Annex III del Conveni de Col.laboració entre la Diputació de Barcelona i
l'Ajuntament de Manresa, per a la cessió d'ús de captadors de mostres d'aire, amb la
finalitat d'actualitzar els aparells objecte de la cessió així com les respectives
ubicacions reals."

El Sr. Mas i Font explica que es tracta de l´aprovació d´un annex de tràmit,
consistent en donar d´alta uns aparells instal.lats per la Diputació de Barcelona i que
els tècnics han comprovat que ja s´han instal.lat en els llocs previstos per la
Diputació.
Sotmès el dictamen a votació, s´aprova per unanimitat dels 25 membres presents.
7.-

ÀREA D´HISENDA I ADMINISTRACIÓ
7.1

PRORROGAR LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL
SERVEI
MUNICIPAL
DE
MANTENIMENT
I
CONSERVACIÓ D´INSTAL.LACIONS D´ENLLUMENAT
PÚBLIC I SEMAFÒRIQUES EN EL TERME MUNICIPAL DE
MANRESA, ADJUDICADA A L´ENTITAT MERCANTIL
"SOCIEDAD
IBÈRICA
DE
CONSTRUCCIONES
ELÉCTRICAS, S.A."

El Secretari dóna compte del dictamen, que, transcrit, diu el següent:
" Atès que el dia 22 de desembre de 1995 finalitza la concessió administrativa del
servei municipal de manteniment i conservació d’instal.lacions d’enllumenat públic i
semafòriques en el terme municipal de Manresa.
Atès que per atorgar la nova concessió s’ha d’actualitzar el règim de prestacions i el
seu pressupost, i s’ha de tramitar un nou expedient de contractació.
Atès que l’art. 53 del plec de clàusules regulador del servei estableix la prerrogativa
administrativa de pròrrogar el contracte, de forma obligatòria pel contractista, per un
període màxim de 6 mesos, amb la finalitat de garantir la continuïtat del servei, a
l’espera d’un nou contracte.
Atès que s’ha donat audiència al contractista abans d’exercitar aquesta prerrogativa.
Amb la finalitat de garantir la continuïtat del servei durant la tramitació de la nova
concessió, el Tinent d’Alcalde d’Hisenda proposa al Ple de la Corporació l’adopció
del següent
ACORD:
1r. Pròrrogar, obligatòriament per al contractista, pel període de temps comprès entre
els dies 23 de desembre de 1995 i el 23 de juny de 1996 (amdós inclosos), la
concessió administrativa del servei municipal de manteniment i conservació
d’instal.lacions d’enllumenat públic i semafòriques en el terme municipal de
Manresa, adjudicada a l’entitat mercantil “SOCIEDAD IBÈRICA DE
CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS SA” (A-28002335 - Ca. Monturiol 16-18
Barcelona), per acord plenari de 20 de novembre de 1989, amb subjecció a l’art. 53
del plec de clàusules regulador del servei, a l’espera d’un nou contracte. L’efectivitat

d’aquest acord quedarà condicionada a la dotació de crèdits oportuns que per aquest
fi es consignin en el pressupost de l’exercici 1996.
2n. Facultar al senyor Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per a
la complimentació de l’expedient."
El Sr. Canongia i Gerona explica que el dia 22 de desembre acaba la concessió
administrativa del servei municipal de manteniment i conservació de les
instal.lacions d´enllumenat públic i la xarxa semafòrica a Manresa. Han de
reconèixer que, l´Equip de Govern, no ha estat capaç de posar en funcionament tota
la maquinària administrativa que suposa, per tal que el dia 23, qualsevol altra nova
empresa es pogués fer càrrec d´aquest servei. És per això que s´han vist obligats a
prorrogar la concessió per un període màxim de 6 mesos, durant els quals es posarà
en marxa l´expedient de contractació.
Sotmès el dictamen a votació, s´aprova per unanimitat dels 25 membres presents.
7.2

APROVAR LA IMPOSICIÓ DE LES CONTRIBUCIONS
ESPECIALS PER L´EXECUCIÓ DE LES OBRES
D´URBANITZACIÓ
DEL
CARRER
ARQUITECTE
MONTAGUT DES DEL CARRER VILADORDIS A LA CTRA.
PONT DE VILOMARA (TRAM A) I APROVAR
PROVISIONALMENT L´EXPEDIENT D´ORDENACIÓ I
APLICACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS.

El Secretari dóna compte del dictamen, que, transcrit, diu el següent:
" El President de la Comissió d´Hisenda i Règim Interior té l´honor de proposar al
Ple de la Corporació l´adopció dels següents acords:
"Primer.- Aprovar la imposició de les Contribucions Especials per l´execució de les
obres d´urbanització del carrer Arquitecte Montagut, des del carrer Viladordis a la
carretera del Pont de Vilomara (Tram A).
Segon.- Aprovar provisionalment l´expedient d´ordenació i aplicació de
Contribucions Especials, el qual consta dels documents relatius a la determinació del
cost de les obres, la quantitat a repartir entre els beneficiaris, les bass de repartiment i
les quotes assignades a cada contribuent, essent les característiques principals les
següents:
Import del projecte d´execució de l´obra .....................................................33.903.173
Cost de l´obra suportat pel Municipi ............................................................33.903.173
Percentatge d´aplicació ...........................................................................................90 %
Base Imposable .............................................................................................30.512.855
Suma dels mòduls de distribució .....................................................................8.077 m2
Preu unitari dels mòduls (Ptes./m2 sostre) ...................................................3.777,7461

Tercer.- Establir els següents terminis de cobrament de les quotes:
- 1/3 a l´inici de l´execució de les obres.
- 1/3 un cop s´hagi executat el 50 % del pressupost.
- 1/3 a l´acabament de les obres.
Quart.- Exposar al públic els acords precedents al tauler d´edictes de l´Ajuntament,
durant trenta dies comptats a partir del següent al de la publicació del corresponent
anunci en el Butlletí Oficial de la Província, i també en un Diari dels de més difusió
de la Província. En aquest termini els interessats podran examinar l´expedient i
presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes. Transcorregut el període indicat
sense haver-se formulat cap, els acords adoptats restaran aprovats definitivament."
El Sr. Garcia i Comas explica que es tracta d´aplicar les contribucions especials per
a la urbanització del Carrer de l´Arquitecte Montagut. Aquesta urbanització l´executa
l´Institut Català del Sòl, i consta de tres parts: la part central que executa directament
l´Institut Català del Sòl, una més propera a la Ctra. del Pont de Vilomara, que també
executa l´ICS, però que com a conseqüència d´un acord amb els propietaris d´aquesta
zona, no s´aplica cap tipus de contribució especial, i una altra que prové d´un conveni
signat entre l´ajuntament i l´ICS segons el qual, el qui executa les obres és l´ICS i
l´ajuntament aporta 33.900.000,-ptes. en concepte d´execució de les obres. D´aquesta
aportació s´ha derivat l´aplicació de contribucions especials per als veïns afectats i
que representa una aportació, d´acord amb la distribució prevista, d´un 10 % per part
de l´ajuntament, que suposen uns 3.390.000,-ptes., més 9.900.000,-ptes. que també
aporta l´ajuntament però com a propietari del parc de la piscina. Per tant, l´aportació
total de l´ajuntament és d´aproximadament 13.000.000,-ptes. i els aproximadament
20 milions restants seran distribuïts entre els veïns afectats.
Sotmès el dictamen a votació, s´aprova per unanimitat dels 25 membres presents, i,
per tant, amb el quòrum que determina l´art. 47.3.h) de la Llei 7/1985 i l´art. 112.3.j)
de la Llei 8/1987.
7.1.1

REGIDORIA DELEGADA D´HISENDA
7.1.1

DICTAMEN CONJUNT DE LA REGIDORIA DE SERVEIS
SOCIALS I DE LA REGIDORIA D´HISENDA, REFERENT A
LA CESSIÓ D´ÚS A LA GENERALITAT DE CATALUNYA,
PER UN PERÍODE DE 30 ANYS, DE PART DE LA FINCA
PROPIETAT DE L´AJUNTAMENT DE MANRESA UBICADA
AL MAS D´EN PLA I PUIGBERENGUER, I APROVAR EL
PROJECTE DE CONVENI QUE REGULA EL CONTINGUT I
LA FINALITAT DE LA CESSIÓ D´ÚS.

El Secretari dóna compte del dictamen, que, transcrit, diu el següent:
" Atès l'interès de l'Ajuntament de Manresa en pal.liar el dèficit que hi ha a la
Barriada Mion d'instal.lacions per la gent gran i de dotacions comunitàries pel barri.

Atès que la Generalitat de Catalunya (Departament de Benestar Social) ha manifestat
el seu interès en construir a la Barriada Mion habitatges tutelats per la gent gran i un
local social pels veïns d'aquest barri.
Atès que el lloc més adient per situar aquestes construccions es troba a l'immoble
propietat de l'Ajuntament de Manresa, ubicat a la zona coneguda com Mas d'en Pla i
Puigberenguer, inscrit al Registre de la Propietat al Tom 2.142, Llibre 771, Full 207,
Finca número 38.988, que figura al full número 331.66 de l'Inventari general
consolidat de béns, drets i obligacions de l'Ajuntament de Manresa, la comprovació
del qual va ser aprovada per acord plenari de 17 de juliol de 1995.
Atès que una de les manifestacions de la utilització de béns patrimonials és la seva
cessió d'ús a altres administracions o entitats públiques amb fins d'utilitat pública o
interès social, sempre en benefici d'interessos de caràcter local.
Atès que mitjançant Decret del tinent d'alcalde d'Hisenda, de data 10 de març de
1995, es va incoar expedient de cessió d'ús a la Generalitat de Catalunya
(Departament de Benestar Social) de part de la finca indicada en el tercer paràgraf i
es va obrir alhora un termini d'informació pública de 15 dies, a l'efecte que els
possibles interessats formulessin les reclamacions o al.legacions que consideressin
pertinents, de conformitat amb l'article 75.3 del Reglament de patrimoni dels ens
locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d'octubre.
Atès que l'expedient a què fa referència el paràgraf anterior ha estat exposat al públic
en aquest Ajuntament per un termini de 15 dies, comptats des del 3 d'abril al 21
d'abril d'enguany, ambdós inclosos, previ anunci publicat al Butlletí Oficial de la
Província número 78, del dia 1 d'abril de 1995, sense que durant el període
d'exposició s'hagi presentat cap reclamació.
Vistos els informes emesos per la Cap de Secció de l'Àrea d'Acció Ciutadana, per
l'Arquitecte Municipal i pel TMG de Contractació i Patrimoni.
De conformitat amb l'article 205 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de
Règim Local de Catalunya i amb subjecció al Capítol II del Títol III del Reglament
de Patrimoni dels Ens Locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d'octubre, el
Regidor-Delegat de Serveis Socials i el Regidor-Delegat d'Hisenda proposen al Ple
de la corporació l'adopció del següent
ACORD
1r CEDIR L'ÚS a la Generalitat de Catalunya (Departament de Benestar Social), per
un període de 30 anys comptats des del dia següent al de la signatura del conveni de
cessió, de part de la finca de la qual és propietari l'Ajuntament de Manresa, ubicada a
la zona coneguda com Mas d'en Pla i Puigberenguer, inscrita al Registre de la
Propietat, al Tom 2.142, Finca 38.988, Llibre 771, Foli 207, que figura al full 331.66
de l'Inventari general consolidat de béns drets i obligacions de l'Ajuntament, la

comprovació del qual va ser aprovada per acord plenari de 17 de juliol de 1995, amb
la qualificació jurídica de bé patrimonial.
Les dades de la porció de terreny cedit són les següents:
. Superfície: 2.018 m2
. Descripció: Terreny de forma trapezoïdal. En el seu interior es troba una
edificació prefabricada de planta baixa de 248 m2. de poc valor i en
mal estat de conservació.
. Límits:

Al Nord, la finca de l'Ajuntament de Manresa destinada a la
perllongació del vial Puigmal; al Sud, part amb la finca del sr. Xavier
de Puig i March destinada a zona verda i part amb la finca de
l'Ajuntament de Manresa, destinada també a zona verda; a l'Est, amb
la finca de l'Ajuntament de Manresa destinada a l'ampliació del camí
de Juncadella; i a l'Oest, part amb la finca del Bisbat de Vic i part amb
la finca de la Caixa d'Estalvis de Manresa.

.Qualificació urbanística:

Sòl urbà
Sistema General d'Equipament Polivalent.
Clau Ep.

(S'acompanya plànol com annex I).
2n El terreny objecte de cessió descrit al punt anterior es destinarà per part de la
Generalitat de Catalunya (Departament de Benestar Social), en la seva qualitat
d'entitat beneficiària, a la finalitat de construcció i funcionament d'habitatges tutelats
per la gent gran i d'un local social pels veïns de la Barriada Mion.
3r Fer constar que la titularitat dominical de l'immoble objecte de cessió d'ús
correspon exclusivament a l'Ajuntament de Manresa, que mantindrà en tot moment el
dret de reversió de l’ús cedit, ja sigui pel transcurs del termini establert o bé per
denúncia o incompliment del destí al qual se subjecta la cessió, amb les millores que
s'hi hagin produït i en perfectes condicions de conservació.
4t Aprovar en tot el seu contingut el projecte de conveni que s'adjunta a aquest
dictamen com annex II i que regula el contingut i la finalitat de la cessió d'ús.
5è Facultar a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la documentació
necessària per a l'acompliment de l’expedient."
El Sr. Mora i Villamate explica que es proposa la cessió d´ús a la Generalitat de
Catalunya d´una part d´una propietat municipal per un període de 30 anys, amb la
finalitat de que el Departament de Benestar Social construeixi habitatges tutelats per
a la gent gran, i un local social per al barri d´acord amb la petició formulada per
l´associació de veïns del barri Mion-Puigberenguer. Hauria estat desitjable que,
prèviament a l´acord, s´hagués concertat amb el Departament de Benestar Social les

condicions en les quals s´havia de fer la cessió, concretar d´una forma més correcta la
finalitat, i establir un calendari per a la realització de l´obra. Això no ha estat
possible, malgrat els esforços de l´ajuntament, i, per tant, s´han establert les
condicions d´aquesta cessió de la forma que s´ha considerat més favorable per
aconseguir l´objectiu, que no és altre que el de que es faci l´equipament i, seguint les
indicacions de l´associació de veïns, en base a les converses que ells havien tingut
amb el Conseller. No creuen que aquest sigui el procediment correcte de fer les coses
i, en tot cas, ha d´expresar el seu descontent pel capteniment que ha tingut la
Conselleria de Benestar Social en tot aquest afer i que s´ha caracteritzat per la manca
de transparència en la informació i, també, per la manca de consideració i respecte
institucional vers l´ajuntament de Manresa. Demanen, malgrat tot, que s´aprovi la
cessió, perquè confien en què, a partir d´ara, sigui possible establir una via de diàleg
racional que faciliti el camí cap a un acord institucional entre la Generalitat de
Catalunya i la ciutat de Manresa, representada, bàsicament, pel seu ajuntament per tal
de completar la xarxa d´equipaments socials que la ciutat necessitat i que són
competència de la Generalitat i no s´està parlant només dels habitatges tutelats, sinó
d´altres equipaments que cal concretar amb el Departament de Benestar Social.
El Sr. Oms i Pons manifesta que s´han de felicitar per cedir aquest terrenys, cosa
que havia estat molt desitjada pels veïns del sector de la barriada Mion. És per a ells
una satisfacció que es porti avui a l´aprovació del Ple. Aquesta és una qüestió que
havia començat malament i que ha acabat bé. Creuen que s´ha d´iniciar una
col.laboració i una bona entesa amb la Conselleria, desfer els malsentesos i, en totes
aquestes qüestions, el seu grup està al costat de l´Equip de Govern, per tot el què
calgui.
Sotmès el dictamen a votació, s´aprova per unanimitat dels 25 membres presents, i,
per tant, es declara acordat:
1r CEDIR L'ÚS a la Generalitat de Catalunya (Departament de Benestar Social), per
un període de 30 anys comptats des del dia següent al de la signatura del conveni de
cessió, de part de la finca de la qual és propietari l'Ajuntament de Manresa, ubicada a
la zona coneguda com Mas d'en Pla i Puigberenguer, inscrita al Registre de la
Propietat, al Tom 2.142, Finca 38.988, Llibre 771, Foli 207, que figura al full 331.66
de l'Inventari general consolidat de béns drets i obligacions de l'Ajuntament, la
comprovació del qual va ser aprovada per acord plenari de 17 de juliol de 1995, amb
la qualificació jurídica de bé patrimonial.
Les dades de la porció de terreny cedit són les següents:
. Superfície: 2.018 m2
. Descripció: Terreny de forma trapezoïdal. En el seu interior es troba una
edificació prefabricada de planta baixa de 248 m2. de poc valor i en
mal estat de conservació.
. Límits:

Al Nord, la finca de l'Ajuntament de Manresa destinada a la
perllongació del vial Puigmal; al Sud, part amb la finca del sr. Xavier

de Puig i March destinada a zona verda i part amb la finca de
l'Ajuntament de Manresa, destinada també a zona verda; a l'Est, amb
la finca de l'Ajuntament de Manresa destinada a l'ampliació del camí
de Juncadella; i a l'Oest, part amb la finca del Bisbat de Vic i part amb
la finca de la Caixa d'Estalvis de Manresa.
.Qualificació urbanística:

Sòl urbà
Sistema General d'Equipament Polivalent.
Clau Ep.

(S'acompanya plànol com annex I).
2n El terreny objecte de cessió descrit al punt anterior es destinarà per part de la
Generalitat de Catalunya (Departament de Benestar Social), en la seva qualitat
d'entitat beneficiària, a la finalitat de construcció i funcionament d'habitatges tutelats
per la gent gran i d'un local social pels veïns de la Barriada Mion.
3r Fer constar que la titularitat dominical de l'immoble objecte de cessió d'ús
correspon exclusivament a l'Ajuntament de Manresa, que mantindrà en tot moment el
dret de reversió de l’ús cedit, ja sigui pel transcurs del termini establert o bé per
denúncia o incompliment del destí al qual se subjecta la cessió, amb les millores que
s'hi hagin produït i en perfectes condicions de conservació.
4t Aprovar en tot el seu contingut el projecte de conveni que s'adjunta a aquest
dictamen com annex II i que regula el contingut i la finalitat de la cessió d'ús.
5è Facultar a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la documentació
necessària per a l'acompliment de l’expedient.
7.2.1

REGIDORIA DELEGADA D´ADMINISTRACIÓ
7.2.1

APROVAR L´OFERTA D´OCUPACIÓ PÚBLICA D´AQUEST
AJUNTAMENT CORRESPONENT A L´ANY 1995.

El Secretari dóna compte del dictamen, que, transcrit, diu el següent:
" Atès que l'article 91 de la Llei 7/85 de 2 d'agost, reguladora de les Bases de Règim
Local i el 128 del Reial Decret Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril, l'article 292 de la
Llei 8/87 de 15 d'abril de la Generalitat de Catalunya, 56 i 57 del Decret Llei
214/1990 de 30 de juliol, art. 18 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de Mesures per a la
Reforma de la Funció Pública, determinen que les Corporacions Locals aprovaran i
publicaran l'Oferta d'Ocupació Pública de l'any, incorporant-se els llocs de treball
dotats a la Plantilla que han d'ésser provistos durant l'any per personal funcionari o bé
laboral.
El Tinent d'Alcalde, Delegat d'Administració, proposa al Ple de la Corporació

l'adopció dels acords següents:
1r.- Aprovar l'Oferta d'Ocupació Pública d'aquest Ajuntament corresponent a l'any
1995, i que es conté en dos documents annexos a aquest dictamen, expressius dels
llocs de treball reservats a funcionaris i llocs de treball de personal laboral, dotats
pressupostàriament.
2n.- Procedir a la publicació de l'Oferta d'Ocupació Pública aprovada i trametre còpia
de la mateixa a la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de
Catalunya i al Govern Civil de la Província per al seu curs a la Dirección General de
la Función Pública."
El Sr. Canongia i Gerona explica que el dictamen fa referència a l´oferta
d´ocupació per a l´any 1995 que es composa d´un total de 24 places, de les quals 9
són de funcionaris de carrera, de l´escala d´Administració General. Vuit d´ells són de
la sots-escala auxiliars-administratius, i un de la sots-escala de subalterns. I d´un total
de 15 places de personal laboral: 1 encarregat de cementiri, 2 encarregats
d´instal.lacions, 1 oficial primer de paleta, 4 peons operaris, 2 peons vigilants, 3
subalterns, i 2 netejadores.
El Sr. Arderiu i Freixa diu que el seu grup s´abstindrà de votar el dictamen perquè
és una qüestió de govern i no volen entrar massa en el tema. Li sembla recordar que
amb aquesta oferta d´ocupació, es pretén regularitzar les relacions laborals o
funcionarials de personal que està, en aquests moments, en règim d´interinitat o
eventualitat. No els sembla malament, en principi, però preguen que es faci un esforç
per amortitzar alguna d´aquestes places. No necessàriament totes les places han de
ser fixes a l´ajuntament. Perquè amb això consolidem la despesa fixa de l´ajuntament.
El Sr. Oms i Pons diu que el seu grup s´abstindrà en la votació d´aquest dictamen.
Efectivament amb aquesta aprovació es consoliden places i, potser, hauria siguit bo
estudiar-les per tal d´averiguar si era possible d´amortitzar-ne alguna. Aquesta era la
intenció de l´anterior Equip de Govern. Són conscients de que aquestes places són
difícils d´amortitzar, i, per tant, no insistiran però fan el prec que s´estudiï la
possibilitat d´amortitzar les places que queden.
El Sr. Canongia i Gerona diu que a tots els hauria agradat poder amortitzar algunes
de les places, però la qüestió és que, en aquest moment estan en una situació il.legal
total. En aquests moments, encara que no volguessin, aquests treballadors serien
fixos de l´ajuntament i després hi hauria recursos Contenciós-Administratiu. Amb
aquesta oferta, s´intenta, doncs, regularitzar per la via legal la situació dels
treballadors afectats. Aquests no són els únics, però han començat pels nivells més
baixos que són els C i E que són els qui ténen els ingressos més baixos, no per una
qüestió de cost, sino perquè entenen que són les situacions que més depressa s´han
d´aclarir perquè a aquests treballadors els quedi clar quin és el seu futur.
El Sr. Arderiu i Freixa diu que els arguments al.ludits per part del Sr. Canongia, des
del punt de vista econòmic, no li serveixen perquè sigui quina sigui la situació final,

si s´amortitza una plaça, encara que sigui amb l´obligació d´indemnitzar al qui
l´ocupava, aquesta indemnització la podrà amortitzar, segurament, en menys d´un
any, en canvi de l´altra manera, per guardar les formes, s´està incrementant la
despesa de l´ajuntament. A títol d´exemple, esmenta la plaça d´una netejadora inclosa
en l´oferta. I li sembla recordar que, fa pocs dies, es va aprovar pel Ple la concessió
del servei de neteja de les instal.lacions municipals a una empresa.
El Sr. Canongia i Gerona puntualitza, en relació a la intervenció del Sr. Arderiu,
que les places de netejadores que s´oferten, no són les que van anar a concurs, que
eren les de totes les dependències municipals a exepció d´aquests dos edificis de la
Plaça Major.
Sotmès el dictamen a votació, s´aprova per 13 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC i 2
GMIC-AUP-EV) i 12 abstencions (9 GMCIU i 3 GMPP), i, per tant, es declara
acordat:
1r.- Aprovar l'Oferta d'Ocupació Pública d'aquest Ajuntament corresponent a l'any
1995, i que es conté en dos documents annexos a aquest dictamen, expressius dels
llocs de treball reservats a funcionaris i llocs de treball de personal laboral, dotats
pressupostàriament.
2n.- Procedir a la publicació de l'Oferta d'Ocupació Pública aprovada i trametre còpia
de la mateixa a la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de
Catalunya i al Govern Civil de la Província per al seu curs a la Dirección General de
la Función Pública.
7.2.2

APROVAR EL CONVENI MARC DE COL.LABORACIÓ
ENTRE L´AJUNTAMENT I LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA, PER A LA REALITZACIÓ CONJUNTA
D´ACTIVITATS FORMATIVES DEL PERSONAL AL SERVEI
DE L´AJUNTAMENT DE MANRESA.

El Secretari dóna compte del dictamen, que, transcrit, diu el següent:
" Atès que la implantació de la formació en el món municipal és una de les claus per
superar el model burocràtic tradicional, i també per aprofitar la plena capacitat de la
primera força dels Ajuntaments -els seus equips humans- i els diferents recursos que
mobilitzen i és gràcies a la formació que es pot avançar en el camí de la
modernització de la cultura de gestió municipal.
Atès que es fa necessari dotar als empleats municipals dels nivells de coneixement i
habilitats necessàries per realitzar el procés permanent de la millora de la gestió en
qualitat eficàcia i eficiència.
Atesa l'existència del Servei de Formació Local de la Diputació de Barcelona, que és
l'expressió de la voluntat de col.laboració amb els Ajuntaments, la missió del qual és
aplegar esforços i cooperar activament amb les accions dels Ajuntaments orientades a

capacitar els seus equips humans i a contribuir a millorar el rendiment i les habilitats
dels professionals que hi col.laboren, de manera que l'esforç de tots permeti assegurar
el compliment dels programes d'acció municipal i la satisfacció dels interessos
ciutadans.
El Tinent d'Alcalde Delegat d'Administració que subscriu, proposa al Ple l'adopció
dels següents
ACORDS:
1r.- Aprovar el conveni marc DE COL.LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA I L'AJUNTAMENT DE MANRESA, per a la realització conjunta
d'activitats formatives del personal al servei de l'Ajuntament de Manresa.
2n.- Facultar a l'Il.lm. Sr. Alcalde per a la signatura de l'esmentat conveni de
col.laboració, així com de tota la documentació que sigui necessària per l'efectivitat
dels presents acords."
El Sr. Canongia i Gerona, explica que és voluntat de l´Equip de Govern donar la
màxima formació als treballadors de la casa i, per això, s´han posat en contacte amb
la Diputació de Barcelona que té un programa formatiu per als funcionaris públics i
per la gent que treballa a l´administració pública, per tal de dur a terme una sèrie de
cursos formatius, a fi i efecte de millorar la qualitat del servei que ofereix
l´ajuntament envers als ciutadans. Aquests cursos seran subvencionats en el 50 % per
la Diputació de Barcelona. L´ajuntament farà una proposta del tipus de curs que
necessita, i la Diputació elaborarà el programa formatiu, aportant també el
professorat, i l´ajuntament aportarà el local. Per començar, s´han marcat dues línies
bàsiques: una per als funcionaris del grup D i E sobre l´atenció al ciutadà, és a dir, les
relacions de l´ajuntament amb l´exterior. I, per als funcionaris del gru B i C, s´han
plantejat el tema de la direcció per objectius, el treball de programes, etc. Aquests són
els dos àmbits d´actuació a nivell general, i, després, sortiran altres projectes per a
places concretes. No és un nivell baix. Es parteix d´un nivell acceptable, encara que
tot és millorable, i, per això, procuraran donar el màxim de formació. Els treballadors
estan molt interessats en rebre formació. Els cursos d´informàtica que s´estan
impartint a l´ajuntament estan tenint una molt bona acollida.
Sotmès el dictamen a votació, s´aprova per unanimitat dels 25 membres presents.
7.2.3

RECONÈIXER ELS CRÈDITS EXTRAJUDICIALS A FAVOR
DEL SR. LLUIS QUINTANA I VENDRELL PER UN IMPORT
DE 55.120,-PTES. I ISIDORO DE GREGORIO I PASCUAL,
PER UN IMPORT DE 9.630,-PTES.

El Secretari dóna compte del dictamen, que, transcrit, diu el següent:
" Atès que per diversos motius, que no eren previstos, s'han devengat obligacions a
càrrec d'aquest Ajuntament.

En conseqüència d'això, el Tinent d'Alcalde, Delegat d'Administració 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 i, 144 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre i 60.2
del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, els crèdits extrajudicials a favor de les
persones que a continuació es relacionen, pels deutes acreditats.
NOM

CONCEPTE

PESSETES

LLUIS QUINTANA VENDRELL
(DNI núm. 39.265.981)

Treballs d´investigació

.... 55.120,-ptes.

ISIDORO DE GREGORIO PASCUAL
(DNI núm. 135.171-T)

Subministrament 6 dinars en motiu
d´Eleccions Sindicals a
l´Ajuntament

...... 6.930,-ptes.

No obstant això, el Ple de la Corporació resoldrà ".

El Sr. Canongia i Gerona diu que no en té la culpa que s´hagi de fer aquest
reconeixement de crèdit, que és totalment heredat. Fa referència, en primer lloc, a sis
dinars que es van pagar quan es van celebrar les eleccions sindicals, donat que
sembla ser que no hi havia partida pressupostària per això. I, en segon lloc, a un
pendent que quedava sobre la contractació per part de l´ajuntament, d´un detectiu
privat per tal de seguir la vida fora de l´ajuntament d´un dels treballadors de la casa,
per tal d´averiguar si feia altres feines fora de l´ajuntament a fi i efecte d´obrir-li un
expedient.
Sotmès el dictamen a votació, s´aprova per unanimitat dels membres presents.
8.-

PROPOSICIONS
8.1

PROPOSICIÓ
DEL
GMCIU,
REFERENT
A
LA
REALITZACIÓ DEL CENTRE DE CREACIÓ D´EMPRESES.

El Secretari dóna compte de la proposició que, transcrita, diu el següent:
" Una de les mesures polítiques en que tots els grups municipals de l´Ajuntament
coincidim és potenciar i estimular la creació d´empreses pròpies, l´atracció
d´inversions productives i conseqüentment en la creació de llocs de treball pels
ciutadans de Manresa.
Si més no, tots els grups coincidiem en el mandat anterior en impulsar decididament
el Centre de Creació d´Empreses com un dels eixos bàsics per completar les
infraestructures de servei a la indústria i millorar els recursos de la política de

promoció econòmica de la nostra ciutat i la comarca del Bages.
En aquest sentit CIU, en el darrer mandat, va realitzar tota la política de gestió per
endegar el Centre de Creació d´Empreses, va cercar el finançament exterior que ho
fes possible i, fins i tot, va adquirir la maquinària essencial per instal.lar el més
ràpidament possible un laboratori de serveis per a la indústria tèxtil i metal.lúrgica.
Atès que per a la realització d´aquest important centre, el 13 de març de 1995 es va
aprovar el projecte que porta implicit l´obtenció de seixanta-sis milions tres-centes
mil pessetes de subvenció del FEDER, i tenint en compte que ens trobem a finals de
l´exercici pressupostari de l´any 95, i considerant el desconeixement actual de la
situació en què es troba el procés d´execució per a la realització del Centre i els
laboratoris de Servei a la indústria.
El Grup Municipal de CIU, proposa l´adopció del següent
ACORD:
Posar en marxa ràpidament el procés per l´adjudicació de les obres per a la realització
del Centre de Creació d´Empreses, d´acord amb el projecte aprovat per Decret de
l´Alcaldia el 13 de març de 1995."
El Secretari dóna compte de l´esmena de substitució, presentada per l´Equip de
Govern, que, transcrita, diu el següent:
" Atenent el fet que la Unió Europea va atorgar a l´ajuntament de Manresa
66.300.000 pessetes, a través del programa FEDER, per tal de realitzar el Centre de
Creació d´Empreses al Palau Firal.
Atès que l´esmentada subvenció comportava l´obligació per part de l´ajuntament de
finançar amb una quantitat exactament igual, és a dir, un 50 %, fins a arribar a la total
quantitat de 132.600.000 ptes.
Atès que en data 13 de març, mitjançant Decret d´alcaldia va ser aprovat un projecte
de Centre de Creació d´Empreses, per import 59 milions i escaig de pessetes.
Atenent l´absoluta necessitat de millorar l´esmentat projecte, així com justificar
davant la Unió Europea una despesa igual als 132.600.000 pessetes.
L´equip de govern proposa al Ple de la Corporació, l´adopció del següent
ACORD
Continuar i accelerar el procés d´adjudicació del projecte del Centre de Creació
d´Empreses, a ubicar al Palau Firal, millorant el projecte aprovat per Decret
d´Alcaldia de 13-3-95, així com una vegada completat aquest, procedir amb tràmit
d´urgència, a l´adjudicació de les corresponents obres."

El Sr. Oms i Pons explica que el seu grup entén que l´Equip de Govern necessita un
temps per anar-se situant en totes les qüestions. Quan ells van deixar l´ajuntament
encara no hi havia la confirmació oficial de la concessió del FEDER, i, donat que
aquesta va entrar al mes de juny, o juliol, van deixar passar les vacances, setembre,
octubre i novembre. Ara s´acaba l´any i no hi ha l´adjudicació de les obres, i els
sembla que és un tema perillós perquè les obres han d´estar acabades el 31 de
desembre de 1996. L´Equip de Govern diu que refà el projecte però que s´ha
d´aprovar novament i s´ha d´iniciar el procés. D´aquesta manera, es poden trobar
que, fins a l´abril o maig no es puguin adjudicar les obres i només queden sis mesos
per dur-les a terme. Qualsevol entrebanc pot portar problemes greus. Creu que, en el
projecte actual, és possible fer un refós i adjudicar-lo d´una forma immediata.
L´anterior Equip de Govern tenia valorat aquest projecte en 58.000.000,-ptes. i que
quedava una sèrie de milions per adjudicar; però, donat que no sabien exactament
quina quantitat atorgaria el fons FEDER, van deixar pendent un altre projecte que era
el Centre de Formació. La preocupació real del seu grup, són els terminis i la inversió
d´aquests diners. Aquesta qüestió s´ha endarrerit per diverses circumstàncies, van
molt justos de temps, tenen les màquines del laboratori comprades de fa temps, i no
es poden utilitzar, cosa que agreuja la qüestió. Manresa i la comarca necessita
ràpidament un centre en el què hi hagi el Consell Tecnològic amb la finestreta única
de serveis als empresaris. Han presentat aquesta proposició per conscienciar a
l´Equip de Govern per tal que s´adjudiqui ràpidament i cremar terminis.
El Sr. Garcia i Comas diu que coicideix amb el Sr. Oms en què el Centre de Servei
a les empreses és un important projecte per a la nostra ciutat i que com, bé ha
explicat, ve finançat pel fons FEDER. El problema ve donat perquè el fons FEDER
adjudica una obra l´import de la qual ha de ser de 132.000.000,-ptes. i l´ajuntament
es troba amb un projecte de 60.000.000,-ptes. És per això que no hi ha tots els
projectes aprovats. Encara que no es coneixia l´import per a l´adjudicació, sí que
s´havien demanat uns 120.000.000,-ptes. Per tant, s´hauria pogut preveure la manera
d´emprar-los en el cas de que s´haguessin concedit tots. D´altra banda, en la
legislatura anterior, aquest expedient es va tramitar al marge de la comissió
informativa d´urbanisme, i tampoc va passar per cap Ple i li agradaria que el Sr. Oms
expliqués perquè projectes d´aquesta importància passen d´amagat dels grups que
representen a la ciutat. També podrà explicar el Sr. Oms la precipitació amb la que es
va fer aquest projecte, donat que té certes deficiències i, en aquests moments, té greus
problemes d´organització tant per al funcionament del propi centre com del Palau.
S´ha de creure que el Palau Firal pot funcionar i no "triturar-lo a pesigades". L´Equip
de Govern també està preocupat pels terminis; l´obra es pot adjudicar a l´abril i pot
estar acabada al desembre de l´any 1996. Per això han presentat l´esmena de
substitució en la què proposen el redactat següent: "Continuar i accelerar el procés
d´adjudicació del projecte Centre de Servei a les empreses a ubicar al Palau Firal
millorant el projecte aprovat per decret de l´alcaldia del 13-03-95, així com, una
vegada completat aquest, procedir, en tràmit d´urgència, a l´adjudicació de les
corresponents obres". De manera que aquest nou projecte hauria de completar i
adequar-se a les necessitats del propi Consell Tecnològic del Bages amb la seva
màquina tridimensional i totes les seves necessitats i també els requeriments que

indiqui la patronal metal.lúrgica i tèxtil. Entenen que és un projecte que ha de
funcionar independentment de la pròpia activitat de la Fira. No es poden barrejar les
dues circulacions. D´altra banda, aquest centre, hauria de tenir una imatge pròpia.
Hauria de ser un punt important que podria tenir la visita de gent d´altres poblacions,
i, inclús estrangers. També hauria de constar d´una sala d´actes.
El Sr. Oms i Pons explica que el seu grup va fer aquest projecte conjuntament amb
els integrants del Consell Tecnològic, i els serveis tècnics de la casa el van adequar a
les necessitats. Era intenció de la Regidoria de Promoció Econòmica fer un Centre
que no fos luxós, sinó útil, funcional i amb un pressupost el màxim d´ajustat possible,
perquè no es pot rebre als empresaris amb luxes quan venen a buscar ajuda. I, tot
això, a fi i efecte que sobressin diners per fer el Centre de Formació. També s´hauria
de parlar del què cal fer amb la resta de diners del FEDER. No sap quin és el projecte
de l´Equip de Govern però ell estaria d´acord amb la qüestió de la sala d´actes, encara
que aquesta sala es podria convertir en tres aules. Per fer-ho tot el màxim de
funcional i útil, hauria de servir també per al Palau Firal, però amb uns criteris
d´austeritat com es fa en altres països. Li sembla que, amb els diners que hi ha, es
podria fer, encara que sap que als tècnics no els hi agrada. Amb els bons tècnics que
hi ha a la casa, es podrien donar bones solucions tècniques. Per tot això, el seu grup
manté la proposició, i, si no es pot en aquest moment, en algun altre, s´hauria de
parlar del Centre de Formació. Ha llegit a la premsa que es pensa fer a Casa Caritat, i
li sembla que s´hauria de tenir un debat seriós, o l´Equip de Govern hauria de prendre
una decisió. Casa Caritat té més de 1.400 metres, i el Conservatori ocupa actualment
900 metres quadrats, i al Casino es destinaven al Conservatori 1.800 metres quadrats.
Per això, creu que l´edifici de Casa Caritat no dóna per tant. La seva proposta era la
de fer-ho sota el Palau Firal, sota del Centre d´Empreses, crear un centre de formació.
No es tracta de fer la competència a ningú. Es tracta d´incorporar al treball la gent de
més de 40 anys, a la què la tecnologia ha depassat i per la qual no és fàcil trobar
feina, perquè els joves estan més preparats en relació a les noves tecnologies. Es
tractaria de fer 2 o 3 naus grans amb un pont grua perquè puguin entrar màquines, fer
convenis amb cases de màquines, i amb el Departament de Treball de la Generalitat,
amb els centres creadors de matriceria. Aquesta era la filosofia de l´anterior Equip de
Govern, i no sap si ara encara es manté. Aquest és un tema urgent de resoldre, no és
fàcil però sí possible. Li sembla que aquest projecte es podria aprovar i començar a
pensar el què es pot fer amb el Centre de Formació, i tenir-lo fet a finals d´any. Si no,
es poden trobar que perdin 40 milons de pessetes. Demana, per tant, que es faci una
reflexió, i un esforç comú per tal de tirar endavant aquest projecte, per al qual el seu
grup estarà al costat de l´Equip de Govern per tot allò que calgui. És un paquet de
130 milions que s´han de gastar en un any. El dia 31 de desembre del 1996 ja s´han
de presentar les factures. Es poden aconseguir bons preus perquè es pot pagar d´una
forma ràpida. Reconeix que el pressupost té mancances, però explica que això passa
perquè, l´anterior Equip de Govern, el van fer amb els criteris establerts pel Consell
Tecnològic, la Federació d´Empresaris, la Cambra, etc. I, les dificultats que s´hi
detectin, es poden modificar. Ell no té interès especial en mantenir el projecte tal i
com està perquè no hi va intervenir; van intervenir altres als qui ell va dir que allò
que decidissin ja li estaria be. Va optar d´aquesta manera perquè preferia que aquells
que ho havien de tirar endavant opinessin. Està d´acord en què s´ha de millorar, però

insisteix en què s´ha d´adjudicar ràpidament.
El Sr. Garcia i Comas diu que el Sr. Oms confon el luxe amb la dignitat. El projecte
ha d´estar ben fet. S´ha de poder entrar als edificis per les portes, i hi ha d´haver uns
vestíbuls. No voldria entrar en detalls, però és que el Sr. Oms els fa entrar per l´escala
d´emergències, al costat dels "waters". S´ha de fer una nova proposta que es pugui
presentar a la ciutat amb uns mínims criteris de dignitat. El Consell Tecnològic
demanava unes modificacions, quan va veure la distribució; ja volia fer servir la
pròpia sala d´actes del Palau, i això creava problemes perquè, de la manera que
estava prevista al projecte, a la unió amb la sala d´actes del Palau hi ha la sortida
d´emergències. Hi ha conflictes en el projecte que s´han de resoldre. Es pot fer una
ampliació, però això vol dir fer modificacions de partides, i, posteriorment s´haurà de
contractar un projecte que, més tard, s´haurà de modificar. I, si es va amb terminis
curts i amb un pressupost acotat, poden surgir problemes. Vista la previsió que al mes
d´abril pot estar aprovat un nou projecte amb el què poden estar tots d´acord, i en el
què hi pot participar l´ajuntament de Manresa i el Consell Tecnològic del Bages i la
Patronal; en el què hi poden estar consensuades totes les posicions i ser un projecte
útil, aquesta és la via més fàcil. El Centre de Formació, d´altra banda, és només una
filosofia que s´ha de desenvolupar en tres mesos en un projecte, amb uns amidaments
i un pressupost. Ha d´estar fet en aquests quatre mesos. Fins ara no hi ha res fet; no hi
ha cap projecte que es pugui adequar. Demana al Sr. Oms que participi el màxim
amb la nova regulació i obtenir així un Centre de Formació adient i un Centre de
Servei a les empreses, útil i digne.
El Sr. Oms i Pons diu que enten el què explica el Sr. Garcia però ja ho podrien haver
fet al setembre, i ara ja es podria adjudicar el projecte. No té res en contra que el facin
més maco però té por que l´aire condicionat no funcioni, o altres coses. Per això
proposava aprofitar el projecte actual fent els modificats que calgui. Són 130 milions,
i, malgrat tot, costen de gastar si es vol fer amb criteris i que siguin útils per al Bages.
De la forma que estan les coses, li sembla que aquesta serà la inversió més important
que farà l´Equip de Govern, en un edifici d´aquest tipus. L´ajuntament hi fa el seu
sacrifici i això és important.
L´alcalde intervé dient que seria interessant que el Ple reflectís les coincidències que
hi ha entre els diferents grups entorn d´aquest tema, com ara la necessitat de fer el
Centre de Servei, que es faci al Palau Firal, i en tot cas, el que sí es pot discutir és si
es contracta de forma immediata un projecte de 59.000.000,-ptes. No volen entrar a
discutir si es va fer per una qüestió d´urgència o no. El que sí diuen és que tenen la
necessitat de justificar projectes o obres per valor de 130.000.000,-ptes. I, de la
mateixa forma que el Sr. Oms li demana celeritat en aquests dos mesos, també ells
l´haurien pogut tenir en el seu moment. Vol insistir en la idea que el Centre de
Serveis és un element estratègic que es pot i que s´ha de realitzar al Palau Firal i que
l´Equip de Govern comparteix la preocupació del Sr. Oms. L´Equip de Govern creu
que les coses s´han de fer bé i que les presses poden comportar que un projecte
estigui equivocat. Aquest és un risc que assumeixen. Seria ideal que les obres
estiguessin acabades abans del 31 de desembre de 1996, i, encara que els períodes
poden allargar-se fins al primer semestre de l´any 1997, no volen utilitzar l´amplitud

d´aquest termini.
El Sr. Oms i Pons diu que a l´any 1995 no hi haurà res adjudicat. Es començarà a
tirar endavant a l´any 1996. Sap que a Madrid acumulen un any amb un altre, però li
sembla que la Llei no obliga a fer-ho, sinó que es fa per costum, i demana a l´alcalde
que procuri tenir-ho per escrit perquè poden haver canvis en el govern, i poden surgir
problemes legals. I, encara que ells ho ha demanat reiteradament, no té clar, a hores
d´ara, si es poden acumular els anys sense haver fet cap despesa a l´any 1995.
L´Alcalde es dirigeix al Sr. Oms dient-li que la passió que posa en la presentació
d´aquesta proposició la podria haver aplicat molt abans, i, d´aquesta manera, l´actual
Equip de Govern, tindria un projecte ben fet, no tant sols de 60.000.000,-ptes. sinó de
132.000.000,-ptes. Ho diu perquè li sembla que està insistint molt en les presses
volent responsabilitzar a l´Equip de Govern sobre el fet de si es perderà o no una
subvenció. No tenen cap intenció de crear un debat sobre un tema en el què
políticament estan d´acord.
L´alcalde disposa que es voti en primer lloc l´esmena i, posteriorment, la proposició.
Sotmesa l´esmena de substitució a votació, s´aprova per 16 vots afirmatius (8 GMS,
3 GMERC, 2 GMIC-AUP-EV i 3 GMPP) i 9 vots negatius (GMCIU), i, per tant, es
declara acordat:
Continuar i accelerar el procés d´adjudicació del projecte del Centre de Creació
d´Empreses, a ubicar al Palau Firal, millorant el projecte aprovat per Decret
d´Alcaldia de 13-3-95, així com una vegada completat aquest, procedir amb tràmit
d´urgència, a l´adjudicació de les corresponents obres.
Sotmesa la proposició del GMCIU a votació, és rebutjada per 13 vots negatius (8
GMS, 3 GMERC, i 2 GMIC-AUP-EV), 9 vots afirmatius (GMCIU), i 3 abstencions
(GMPP).
8.2

PROPOSICIÓ DEL GMCIU, REFERENT A LA GRATUÏTAT
PER ALS PENSIONISTES AMB RECURSOS ECONÒMICS
LIMITATS, DELS TRANSPORTS URBANS DE LA CIUTAT
DE MANRESA.

El Secretari dóna compte de la proposició, que, transcrita, diu el següent:
" Considerant que la política que s´ha portat a terme des de l´Ajuntament de Manresa
durant els darrers mandats, en matèria de transports urbans ha contemplat millores i
ajuts per als ciutadans amb menys possibilitats econòmiques. I atès que els beneficis
socials que resultarien d´aprovar aquesta proposició per a un ampli sector de la
població, que els permetria desplaçar-se per la ciutat aprofitant les hores del dia que
els autobusos funcionen a menys de la meitat de la seva capacitat.

El Grup Municipal de CIU, proposa l´adopció del següent
ACORD:
Facilitar als pensionistes amb recursos econòmics limitats (a determinar pels Serveis
Socials), el bitllet d´autobús gratuït durant les hores que no es consideren punta
(horari a determinar pels serveis tècnics d´aquest ajuntament). També proposem, que
es mantingui la reducció actual, és a dir, el 50 % del cost del bitllet per les hores
punta."
El Secretari dóna compte de l´esmena de substitució presentada per l´Equip de
Govern, que, transcrita, diu el següent:
" De conformitat amb el compromís electoral, posteriorment refrendat en el pacte de
govern de les tres forces polítiques, PSC, ERC i IC-AUP-EV, l´equip de govern
proposa al Ple l´adopció dels següents
ACORDS
1r.- Manteniment de l´actual bonificació del 50 % del cost del bitllet del transport
públic per als pensionistes amb recursos econòmics limitats, de conformitat i amb les
mateixes condicions en que fins ara s´ha anat aplicant.
2n.- Consignar en el pressupost de l´exercici 1996, una partida d´aproximadament
2.400.000 pessetes, per tal de reduir en un futur el cost del bitllet dels pensionistes
d´atenció social.
3r.- Estudiar la fórmula més adequada i justa per tal que es puguin acollir a aquesta
bonificació aquells pensionistes amb els recursos més limitats."
El Sr. Oms i Pons diu que li sembla que no s´ha entès la seva filosofia. El què
proposaven en el seu programa electoral era la gratuïtat del servei. Posteriorment, i
vist que aquest era un tema conflictiu, van proposar la qüestió de les hores que no
siguin punta. No creu que representi molts diners donat que la gratuïtat podria
suposar 6 o 7 milions, que no és més que deixar d´incorporar 2 milions de pessetes.
Els semblava que la proposició que presentaven era adequada perquè tots els grups
poguessin estar d´acord.
El Sr. Canongia i Gerona es dirigeix al Sr. Oms dient-li que l´Equip de Govern no
té ganes d´aprofundir en les diferències. Tots estan d´acord amb la qüestió de fons de
buscar fórmules que permetin que, els pensionistes de pocs ingressos, tinguin més
facilitats per moure´s per la ciutat. El GMCIU proposa la gratuïtat del servei de
transport per als pensionistes, i això té tot un seguit de dificultats tècniques que s´han
d´estudiar. Recorda que al programa electoral de CIU, deien que estudiarien aquest
tema, no que ho farien. Van tardar vuit anys a dir que ho estudiarien. L´actual Equip
de Govern ho està estudiant des del primer dia. I pot garantir que "aprovaran
l´examen" abans que passi un any. Són fórmules complexes i costoses, perquè també

han de conviure amb el funcionament normal del transport. No valdria que s´enlentís
el transport o que hi entrés el joc de la picaresca. Davant d´això, fan una proposta que
els sembla més correcta, segons la qual es mantindria la bonificació actual del 50 %
del billetatge a totes hores, que, dins el pressupost del 1996, s´hi contempla una
partida de 2.400.000,-ptes. que és el cost que han calculat que pot comportar aquesta
operació. Estan convençuts que podran aplicar-ho dins el proper exercici, però no
poden precisar amb quina velocitat donat que depèn de factors que no controlen
directament. Fa dies que hi treballen intentant trobar la solució més fàcil, però no és
senzill, tenen por d´equivocar-se, i, un error d´aquestes característiques, seria força
lesiu pels interessos de la ciutat. Demana que se´ls deixi prendre la decisió quan
tinguin tots els elements. Amb l´esmena de substitució que ha presentat l´Equip de
Govern, li sembla que es contempla l´esperit de la proposició, però deixant-los un
marge de treball.
El Sr. Oms i Pons es dirigeix al Sr. Canongia dient-li que no tindrien inconvenient si
s´acotés el temps. Proposa a l´Equip de Govern que faci l´estudi i que s´ho miraran
tots plegats. En relació als pressupostos, l´únic que cal fer, és incloure als ingressos
dos milions menys que ara.
El Sr. Canongia i Gerona contesta que, pressupostàriament, el que cal fer és
augmentar la partida de subvenció al transport públic. Que, d´acord amb els càlculs
que ha fet l´Equip de Govern, representarien 2.400.000,-ptes. aproximadament.
Respecte a l´acotació del temps, l´Equip de Govern, estaria en disposició d´afirmar
que s´aplicarà dins de l´any 1996.
L´alcalde intervé dient que el tercer punt podria quedar redactat de la manera
següent: "Estudiar la fórmula més adequada i justa per tal de que es puguin acollir a
aquesta bonificació, aquells pensionistes amb el recursos més limitats i executar o
posar en servei aquesta fórmula abans del 31-12-96."
El Sr. Oms i Pons manifesta que està d´acord amb aquest redactat, i, en
conseqüència, que es retira la proposició.
L´alcalde diu, en armonia amb la manifestació del Sr. Oms, que la proposició queda
retirada i disposa que es passi a la votació de l´esmena de substitució amb l´esmena
"in voce" incorporada.
Sotmesa l´esmena de substitució amb l´esmena "in voce" incorporada, s´aprova per
unanimitat dels 25 membres presents, i, per tant, es declara acordat el següent:
1r.- Manteniment de l´actual bonificació del 50 % del cost del bitllet del transport
públic per als pensionistes amb recursos econòmics limitats, de conformitat i amb les
mateixes condicions en que fins ara s´ha anat aplicant.
2n.- Consignar en el pressupost de l´exercici 1996, una partida d´aproximadament
2.400.000 pessetes, per tal de reduir en un futur el cost del bitllet dels pensionistes
d´atenció social.

3r.- Estudiar la fórmula més adequada i justa per tal que es puguin acollir a aquesta
bonificació aquells pensionistes amb els recursos més limitats i executar o posar en
servei aquesta fórmula abans del 31-12-96.
8.3

PROPOSICIÓ DEL GMCIU, PER A LA CREACIÓ DEL
CONSELL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN.

El Secretari dóna compte de la proposició, que, transcrita, diu el següent:
" Des de fa uns anys CIU ha vingut desenvolupant a l´Ajuntament de Manresa una
política de foment de la participació de la gent gran en el govern de la ciutat per tot
allò que afecta a aquest col.lectiu.
A més a més cal valorar molt positivament l´alt grau d´iniciativa de la gent gran de
Manresa, que es concreta en la participació en diferents associacions, organitzacions,
casals i fins i tot, les aportacions i la participació a títol particular en altres entitats
civils de la ciutat, i en general en totes aquelles manifestacions ciutadanes on cal
aportar voluntarisme i solidaritat.
Atès doncs, que la gent gran de Manresa mostra un índex de participació elevat en la
vida ciutadana i que, si més no, en els darrers mandats la nostra gestió en el govern
de la ciutat ha rebut valuoses aportacions d´aquet col.lectiu amb el qual a
començaments d´any vam plantejar diferents activitats i actuacions encaminades a
crear un òrgan estable per participar en el govern de la ciutat.
El Grup Municipal de CIU, proposa al Ple l´adopció del següent
ACORD
La creació del Consell Municipal de la Gent Gran, que hauria d´integrar a totes les
organitzacions ciutadanes d´aquest col.lectiu."
El Secretari dóna compte de l´esmena de substitució presentada per l´Equip de
Govern, que, transcrita, diu el següent:
" Vist la proposició al Ple que presenta el grup municipal de CIU per a la creació del
Consell Municipal de la Gent Gran, que hauria d´integrar a totes les organitzacions
ciutadanes d´aquest col.lectiu.
Atès que l´equip de govern té el ferm propòsit de potenciar tots aquells instruments
que facilitin la participació dels ciutadans i ciutadanes i, per tant, impulsar l´aplicació
del Reglament de Participació Ciutadana.
Atès que en l´aplicació de l´esmentat Reglament dins l´àmbit de serveis socials i
polítiques d´igualtat cal partir d´una visió de conjunt que contempli tots els
instruments de participació necessaris dins l´esmentat àmbit.

Els Grups Municipals Socialista, ERC i IC-AUP-EV, proposen al Ple l´adopció dels
següent
ACORD:
Impulsar, al llarg del primer semestre de 1996, l´aplicació del Reglament de
Participació Ciutadana en l´àmbit de l´Àrea de Serveis Socials i Polítiques d´Igualtat
i, en aquest marc, iniciar el procediment per a la creació del Consell Municipal de la
Gent Gran que hauria d´integrar a totes les organitzacions ciutadanes d´aquest
col.lectiu."
La Sra. Riera i Monserrat explica que van presentar la proposició al Ple perquè,
des de finals de l´any passat, havien començat a treballar conjuntament amb entitats
de gent gran, com la Coordinadora de Jubilats i Pensionistes i la FATEC.
Ja se´ls havia parlat de crear aquest Consell, iniciant-se ja el treball del reglament,
donat que havien demostrat el seu interès en formar part de les reunions, sempre
d´una manera voluntària, la participació, tant en qüestions de l´ajuntament, com
pròpies d´ells. Ara ho porten al Ple perquè es pugui accelerar, la creació d´aquest
Consell Municipal de Vellesa, donat que el seu grup ho tenia en el programa
electoral. El seu grup no té inconvenient en acceptar l´esmena de substitució.
Prefereixen que les coses es comencin i es facin ben fetes, i estan disposats a esperar
un temps però demanen que si pot ser dins del primer quadrimestre, millor que no
pas el semestre, donat que aquest tema ja estava bastant treballat per part dels tècnics.
El Sr. Mora i Villamate diu que, malgrat estar d´acord amb el fons de la qüestió de
la proposició del GMCIU, no es pot votar de la manera que es presenta perquè hi ha
aspectes que, més enllà dels matissos, indiquen una forma diferent d´abordar el
problema. L´Equip de Govern té el ferm propòsit de potenciar tots els intruments que
facilitin la participació dels cuitadans i ciutadanes i aprofundir en els mecanismes de
concertació. Des d´aquesta perspectiva global i, amb referència específica a l´àrea de
Serveis Socials i Polítiques d´Igualtat, el què cal és plantejar-se quina és l´estratègia
d´abordatge d´aquesta participació. Hi hauria, com a mínim dos models, i, dins d´ells,
matissos. El primer model seria el de crear un gran Consell de Serveis Socials i,
dintre d´ell, crear diversos àmbits o comissions, o bé, crear consells sectorials
específics. Aquesta regidoria optarà pel segon model per anar creant consells
d´àmbits específics i, per tant, no només s´ha de crear el Consell de La Gent Gran,
sinó també el de la infància i adolescència, el de l´emigració i, en la mesura en que
madurin altres polítiques, com la de la dona, també els consells corresponents.
Impulsar la participació en aquest sector, implica tenir una visió global de tots
aquests aspectes i anar-los desenvolupant d´una forma ordenada i racional. Des
d´aquest punt de vista, l´esmena de substitució que plantegen, té dos objectius, un és
situar un horitzó temporal, concret i realista per la posada en marxa d´aquest Consell
de la Gent Gran, i, en tot cas, incloure la constitució d´aquest consell en el marc
global de la participació dins de l´àmbit de Serveis Socials. És per això que es
planteja que durant el primer semestre s´apliqui el reglament en l´àmbit de Serveis
Socials, i, en aquest marc, es proposi la creació del Consell Municipal. Planteja la

qüestió del primer semestre, no perquè hi hagi una estimació científica del temps que
es necessita per fer-ho, sinó per una certa intuició de que, segurament serà necessari.
Tanmateix, no hi té inconvenient en acceptar que sigui dins del primer quadrimestre,
i, en tot cas, serà, com a mínim, vint-i quatre vegades més depresa que en l´etapa
anterior. Sense que vulgui dir, amb això, que tot ho faran igual.
L´alcalde diu que, en armonia amb la manifestació de la Sra. Riera, queda retirada la
proposició del GMCIU i disposa que es procedeixi a la votació de l´esmena de
substitució amb l´esmena "in voce" incorporada.
Sotmesa a votació l´esmena de substitució amb l´esmena "in voce" incorporada,
s´aprova per unanimitat dels 25 membres presents, i, per tant, amb el quòrum que
determina l´art. 112.3.b) de la Llei 8/1987, es declara acordat:
Impulsar, al llarg del primer quadrimestre de 1996, l´aplicació del Reglament de
Participació Ciutadana en l´àmbit de l´Àrea de Serveis Socials i Polítiques d´Igualtat
i, en aquest marc, iniciar el procediment per a la creació del Consell Municipal de la
Gent Gran que hauria d´integrar a totes les organitzacions ciutadanes d´aquest
col.lectiu.
9.-

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

Sotmesa a votació conjunta la prèvia i especial declaració d´urgència dels sis
assumptes sobrevinguts presentats, s´aprova per unanimitat dels 25 membres
presents, de conformitat amb allò que disposa l´art. 51 del RDLEG 781/1986, i l´art.
51.1.e) del ROM.
L´alcalde disposa el debat conjunt de les dues primeres mocions, atenent al fet de que
ambdues fan referència al mateix tema, i, posteriorment procedir a la votació per
separat.
9.1

MOCIÓ DEL GMPP REFERENT AL PAGAMENT AMB
TARGETA DE CRÈDIT DE LA TAXA PEL SERVEI DE
GRUA MUNICIPAL PER LA RETIRADA DE VEHICLES DE
LA VIA PÚBLICA.

El Secretari dóna compte de la moció, que, transcrita, diu el següent:
" En ANTONI ARDERIU i FREIXA i en XAVIER JAVALOYES i VILALTA,
Regidors del Grup Municipal Partit Popular de l´Ajuntament de Manresa, d´acord
amb el que disposa l´art. 103 de la Llei Municipal de Catalunya i els art. 97.3 i 91.4
del Reglament d´Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions
Locals del 28 de novembre de 1986, atesa la urgència per raó de la matèria,
presentem la següent
MOCIÓ

Alguns ciutadans de Manresa es troben en la circumstància desagradable de que la
grua li ha retirat el seu vehicle. Una vegada personats al dipòsit del Servei de Grua
(La Florinda), aquests ciutadans es troben que han d´abonar el servei de grua, amb
independència del grau de satisfacció que això pot ocasionar-li amb el ciutadà, sí que
s´ha constatat que el pagament s´ha de fer en efectiu, és a dir, en metàl.lic. I l´import
del Servei sol esser el suficientment important com que per norma general, el ciutadà
no sol tenir tant efectiu a la seva butxaca. El qual ha d´abandonar les instal.lacions de
la G.U. i anar a la recerca del diner en efectiu.
En sintonia a l´apropament de l´Administració envers al ciutadà, i de voler facilitar
les coses al mateix proposem
TEXT DE LA MOCIÓ
Instal.lar els aparells adequats perque aquells ciutadans que així ho desitgin, facin els
pagaments del Servei de Grua amb TARGETES DE CRÈDIT, modalitat que no
existeix a la Florinda i que podria facilitar als ciutadans el compliment de les seves
obligacions."
9.2

MOCIÓ DEL GMPP REFERENT AL PAGAMENT AMB
TARGETA DE CRÈDIT, DELS IMPOSTOS MUNICIPALS.

El Secretari dóna compte de la moció, que, transcrita, diu el següent:
" En ANTONI ARDERIU i FREIXA i en XAVIER JAVALOYES i VILALTA,
Regidors del Grup Municipal Partit Popular de l´Ajuntament de Manresa, d´acord
amb el que disposa l´art. 103 de la Llei Municipal de Catalunya i els art. 97.3 i 91.4
del Reglament d´Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions
Locals del 28 de novembre de 1986, atesa la urgència per raó de la matèria,
presentem la següent
MOCIÓ
Molts ciutadans de Manresa prefereixen realitzar el pagament dels seus impostos
municipals mitjançant el servei de recaptació obert al públic a les oficines d´aquest
Ajuntament.
Com ja és sabut per a tothom, a quasi tothom, també existeix la modalitat del
pagament mitjançant domiciliació bancària.
La primera opció, molt concorreguda, s´ha de realitzar amb pagament en efectiu, és a
dir, s´han de dur els diners en metàl.lic. En sintonia a l´apropament de
l´Administració envers al ciutadà, i de voler facilitar les coses al mateix proposem
TEXT DE LA MOCIÓ
Instal.lar els aparells adequats perque aquells ciutadans que així ho desitgin, facin els
pagaments dels impostos municipals amb TARGETES DE CRÈDIT, modalitat que

no existeix a Recaptació i que podria facilitar als ciutadans el compliment de les
seves obligacions."
El Sr. Javaloyes i Vilalta explica que es tracta de facilitar el pagament de la taxa pel
servei de grua municipal mitjançant targeta de crèdit, a aquells a qui se´ls retiri el
vehicle de la via pública, a la vegada que també es facilita la feina al personal que
treballa a l´edifici de la Florinda i als agents de la Policia Local. Amb la segona
moció, malgrat haver la modalitat del pagament mitjançant domiciliació bancària, hi
ha gent a la qui no li agrada domiciliar els pagaments, però també els representa un
problema dur els diners en efectiu. El pagament amb targeta seria una novetat que els
ciutadans, i el personal de l´ajuntament agrairien.
El Sr. Canongia i Gerona diu que, malauradament, no podran votar favorablement
les dues proposicions malgrat que és la seva voluntat modernitzar al màxim
l´administració a l´ajuntament i donar el màxim de facilitats als ciutadans per complir
amb les seves obligacions. L´ús de les targetes de crèdit, en aquests moments, té un
punt d´al.legalitat que s´hauria de mirar de salvar de la millor manera. L´Equip de
Govern no es pot comprometre en el dia d´avui, a complir qualsevol d´aquestes dues
propostes, sense haver trobat la manera de salvar aquesta possible al.legalitat. És cert
que altres administracions han escollit la via més fàcil, però li sembla que aquest
ajuntament hauria de mirar de trobar la fórmula per "vestir-ho" perquè no passés com
en altres administracions, quan opten per la via fàcil, per intentar solucionar certs
problemes, donat que, després, apareixen altres de més greus. Estan molt interessats
en aquests assumpte, i intentaran trobar una solució encara que no sigui ben bé la del
pagament amb targeta que sembla més complicat. Hi ha altres mecanismes de
pagament que no són necessàriament la domiciliació bancària i que ja s´estan
aplicant a altres ajuntament, sembla ser que de forma legal. Tot i que, per aplicar-los,
s´hauria de canviar l´ordenança corresponent. De qualsevol manera la modernització
de l´administració a l´ajuntament, és un dels principals objectius de l´Equip de
Govern en els propers quatre anys. Que el ciutadà vegi que l´ajuntament no és un
aparell burocràtic antiquat, sinó que està obert, modernitzat, i que evoluciona.
Malgrat que, informàticament, l´ajuntament ha evolucionat molt, és cert que, respecte
al ciutadà, encara no s´hi ha entrat a fons i aquest és el gran repte d´aquest
ajuntament.
El Sr. Oms i Pons diu que el seu grup votarà favorablement la primera moció perquè
creuen que les multes a la Policia Local, no comporten problemes tècnics. I, respecte
a la segona, demanarien que quedés sobre la taula per tal que els serveis tècnics
informin respecte a la viabilitat del pagament amb targeta de crèdit. El seu grup no es
pot pronunciar sobre aquest tema perquè desconeix la complexitat del mateix.
El Sr. Javaloyes i Vilalta diu que li ha sobtat les excuses al.ludides per part del Sr.
Canongia respecte a aquest tema, i no enten perquè s´han de tardar quatre anys a
aplicar una qüestió tant senzilla com és la del pagament amb targeta de crèdit que ja
s´està aplicant en altres Institucions. Entendria que es deixés sobre la taula, fins que
s´estudiï més a fons, el pagament dels impostos; però no el de la taxa de grua.

El Sr. Canongia i Gerona explica que no es tracta d´un tema de complexitat tècnica,
que es pot resoldre i que, només cal trobar la manera més correcta per dur-ho a terme,
sinó de deficultat legal. I això és tant per un cas com per un altre. Un cop salvat el
problema legal, el de la complexitat tècnica és relatiu. Tant és, en aquest cas, el
pagament d´una taxa com d´un impost.
El Sr. Javaloyes i Vilalta demana al Sr. Canongia quina és la il.legalitat que es
produeix.
L´alcalde diu que l´Equip de Govern està d´acord amb l´aplicació de la modalitat del
pagament per targeta de crèdit, i el problema de l´al.legalitat prové de la dificultat en
la notificació. És un element important notificar correctament un tribut fiscal de la
Corporació Local o de qualsevol altra administració. Actualment s´està
desenvolupant el sistema del pagament amb targeta de crèdit, com a experiència
pilot, a l´ajuntament de Barcelona, i s´està fent amb una certa correcció. Hi ha hagut
dues propostes, una d´elles, el manteniment de la primera, que, en tot cas, es sotmet a
votació. I, l´altra, proposada pel GMCIU en el sentit que els serveis tècnics de
l´ajuntament informin respecte a la viabilitat d´aplicació del sistema de pagament
amb targeta de crèdit per als tributs fiscals, amb la qual l´Equip de Govern estaria
d´acord. Si es manté la primera proposta, l´Equip de Govern, votarà en contra, però
en el moment en què tinguin clar la manera de fer-ho, ho aplicarien de forma
immediata.
El Sr. Javaloyes i Vilalta diu que el seu grup manté la primera proposició, perquè no
hi veu problema en la notificació, donat que, quan un ciutadà retira el seu vehicle de
la Policia Local, se li notifica el que paga, i, llavors, només es tracta de passar la
targeta. Per tant, creu que hi ha una manca de voluntat de tirar-ho endavant. Respecte
a la segona moció, estan d´acord amb el fet de deixar-ho sobre la taula, fins que els
serveis tècnics informin al respecte.
Sotmesa a votació la moció continguda en el punt 9.1, és rebutjada per 13 vots
negatius (8 GMS, 3 GMERC i 2 GMIC-AUP-EV) i 12 vots afirmatius (9 GMCIU i 3
GMPP).
La moció continguda en el punt 9.2, declara el President que queda sobre la taula fins
que els serveis tècnics informin respecte a la viabilitat de la seva aplicació.
9.3

MOCIÓ DEL GMPP REFERENT A LA BONIFICACIÓ DEL
50 % DE L´IBI i L´IAE

El Secretari dóna compte de la moció, que, transcrita, diu el següent:
" En ANTONI ARDERIU i FREIXA i en XAVIER JAVALOYES i VILALTA,
Regidors del Grup Municipal Partit Popular de l´Ajuntament de Manresa, d´acord
amb el que disposa l´art. 103 de la Llei Municipal de Catalunya i els art. 97.3 i 91.4
del Reglament d´Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions
Locals del 28 de novembre de 1986, atesa la urgència per raó de la matèria,

presentem la següent
MOCIÓ
Durant els aiguats que van caure a la ciutat de Manresa en el passat mes d´Agost i
primers de Setembre, es va constatar el deficitari estat de la xarxa de clavegueram,
impedint engollir l´aigua o be sobreïxeint de les mateixes. A això cal fer esment de
l´extraordinària caiguda d´aigües que en pocs moments van inundar a la ciutat, i que
van esser pluges extraordinàries i gens habituals. Davant d´aquest fet, locals,
comerços, parkings i habitatges de planta baixa varen veure´s afectats de manera
molt directa, seria i econòmicament perjudicats.
TEXT DE LA MOCIÓ
En sintonia al recolzament del comerç manresà i de l´indústria de la ciutat, aprovar
una bonificació especial de l´Impost d´Activitats Econòmiques d´un 50 %.
En solidaritat a les economies domèstiques i familiars, aprovar una bonificació
especial de l´Impost de Bens Immobles d´un 50 %.
Per a accedir a les bonificacions esmentades caldria que els afectats presentessin
documentació acreditativa dels desperfectes ocasionats pels aiguats, la pòlissa
d´assegurances en vigor al moment dels aiguats, i documentació acreditativa de que
els seus desperfectes no van esser riscos coberts per la seva assegurança, així com
estar al corrent dels pagaments de qualsevol qüestió tributària amb l´Ajuntament.
Aquests condicionants són a fi i efecte d´evitar possibles especulacions i per a
recolzar a aquell contribuïent afectat."
El Sr. Javaloyes i Vilalta explica que el motiu de sol.licitar les bonificacions és el
dels aiguats provocats per les fortes pluges caigudes a Manresa durant el passat mes
d´agost. A més a més de constatar el fet de que la xarxa del clavegueram és
deficitària, hi va haver molts aparcaments i locals de planta baixa que van resultar
molt afectats a causa de les innundacions provocades per la forta pluja. Per tal de
recolzar la promoció del comerç a Manresa, així com les inversions que puguin
generar productivitat a la ciutat, demanen que es realitzi la bonificació del cinquanta
per cent de l´impost d´activitats econòmiques. També ho demanen per a aquells
locals de planta baixa que van patir inundacions i que, malgrat que no tenen res a
veure amb el comerç, creuen necessari recolzar-los, aplicant també una bonificació
del 50 % en l´impost dels béns immobles. Per evitar especulacions, caldria acreditar
d´una banda, els desperfectes ocasionats, i, d´una altra banda, la no cobertura per part
de la pòlissa d´assegurança dels mateixos. Malgrat no tractar-se d´un nombre elevat
de contribuents, creu que es mereixen, com en altres indrets de la geografia de
Catalunya, el reconeixement de la seva tasca, del dia a dia, i d´afrontar els reptes.
Això representaria pocs diners a les arques municipals, i seria un gran detall envers
els afectats.
El Sr. Canongia i Gerona diu que va ser una experiència molt dura per l´Equip de
Govern, veure com la natura va castigar tant violentament la ciutat en setanta-dues
hores. És un fet que va marcar profundament a cadascún dels membres de l´Equip de

Govern. Van fer tot el que van poder, i una mica més, cosa, que d´altra banda, era la
seva obligació. Han posat tota la voluntat per intentar suavitzar al màxim les
dificultats que van patir alguns ciutadans, en el seus béns. A l´Equip de Govern li
agradaria votar afirmativament la proposta, perquè està tant o més sensibilitzat amb
el tema com els membres del GMPP, però es tracta d´un problema legal; està
expressament prohibit per la llei, tal i com consta a l´informe emès d´ofici per part
del Secretari, sense que cap membre de la Corporació o de l´Equip de Govern li hagi
demanat.
El Secretari intervé dient que, en aquest tema, agrairia que el Sr. Interventor també
informés, perquè és matèria que afecta més a l´aspecte econòmic, cosa que se li va
demanar per escrit.
El Sr. Canongia i Gerona cedeix la paraula a l´Interventor.
L´Interventor diu que l´informe és emès per Secretaria, i, els Serveis Financers,
tenen per costum no informar, d´entrada, les mocions i els sobrevinguts, perquè en
les mocions es solen presentar esmenes i, és molt difícil, en un moment determinat,
informar donat que es poden presentar en qualsevol moment. Posteriorment, i si així
se li demana, pot emetre informe al respecte. No té inconvenient en adherir-se a
l´informe del Secretari, tenint en compte que aquesta és una matèria reglada.
Fiscalment no està previst aquest supòsit. En tot cas, si el tema s´ho mereix, en
situacions de catàstrofe, seria més apropiat atorgar una subvenció. I, segurament, és
més just que sigui així perquè es podrien trobar que una persona hagués sofert un
dany molt petit, i pagués un impost molt alt, produint-se, en aquest cas, un
desequilibri. A l´Estat, quan es produeixen situacions d´aquest tipus, no hi ha una
exempció sobre l´impost del patrimoni, ni sobre la renda, sinó que hi ha ajudes. Amb
això intenta explicar la filosofia del tema per completar, en la mesura que calgui,
l´informe jurídic del Secretari.
El Sr. Javaloyes i Vilalta diu que el seu grup retira el text de la moció, i que el que
pretén és que quedi palès el sentiment, que hi va haver en el seu moment per part dels
membres de l´Equip de Govern, del grup municipal de CIU i del GMPP. I, que si el
Sr. Canongia es vol penjar medalles, i només ell fa ciutat, se n´alegra molt i que s´ho
faci tot sol. Pero el GMPP és aquí per contribuir a fer ciutat des de, la molt dura i
lleial, oposició. Li agradaria que quedés entès el text de la moció i, en tot cas, la
presentarien en un proper Ple ordinari per no trencar el ritme d´aquest. I, el que
presentaran, serà un text en què els afectats sol.licitin una subvenció del 90 % dels
danys, adaptant-se d´aquesta manera a la llei, i, d´aquesta manera, comprovar fins a
quin punt arriba la solidaritat de l´Equip de Govern.
L´alcalde intervé dient que entén que el GMPP retira la moció, i que, com a oposició
i com a membre d´aquest ajuntament, pot fer allò que cregui més oportú.
9.4

MOCIÓ DEL GMPP REFERENT A LA REALITZACIÓ DE
LA PRESTACIÓ SOCIAL SUBSTITUTÒRIA PER TEMES DE
SERVEIS SOCIALS.

El Secretari dóna compte de la moció, que, transcrita, diu el següent:
" En ANTONI ARDERIU i FREIXA i en XAVIER JAVALOYES i VILALTA,
Regidors del Grup Municipal Partit Popular de l´Ajuntament de Manresa, d´acord
amb el que disposa l´art. 103 de la Llei Municipal de Catalunya i els art. 97.3 i 91.4
del Reglament d´Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions
Locals del 28 de novembre de 1986, atesa la urgència per raó de la matèria,
presentem la següent
MOCIÓ
Donada la necessitat d´atenció en el que a Serveis Socials respecta, de manera global
i genèrica.
Donada l´escasetat de recursos econòmics de l´Ajuntament.
Donada que ciutadans, en edat del servei militar, realitzen la Prestació Social
Substitutòria. Servei que realitzen fora de la nostra ciutat.
TEXT DE LA MOCIÓ
Realitzar i aprovar, mitjançant Comissió Informativa de Serveis Socials, un Pla
Serveis Socials perquè l´Ajuntament de Manresa ofereixi la possibilitat de realitzar la
PSS a la ciutat de Manresa. I a serveis socials, on es detecta un clar dèficit de
personal per a poder atendre totes les demandes.
És evident, que no es tracta de suplir llocs de treball, sino al contrari, d´alleugerir i
poder donar més agilitat al Departament de Serveis Socials de la ciutat, d´aqui la
necessitat de crear el Pla Serveis Socials per no crear disfuncions ni males
interpretacions, i donar la possibilitat als joves acollits a la PSS de realitzar aquest
servei a la seva ciutat i no fora com es dóna en circumstàncies actuals."
El Sr. Javaloyes i Vilalta explica que es tracta que l´ajuntament demani la prestació
del servei social substitutori per part dels joves que no han volgut fer el servei militar,
en el departament de Serveis Socials. I, en concret, un, anomenat per ells, Pla de
Serveis Socials. Amb l´existència d´aquest Pla s´eviten les disfuncions, la duplicitat
de tasques, i les interpretacions errònies que el què es pretén, amb aquest servei, és
cobrir alguna vacant de lloc de treball, cosa que no és la seva intenció. Només volen
que, els joves de la ciutat de Manresa, que s´han acollit lliurement a la Prestació
Social Substitutòria, si així ho volen, puguin realitzar-la al departament de Serveis
Socials de l´ajuntament.
El Sr. Casserras i Gasol diu que cal impulsar seriosament les polítiques d´igualtat i
de Serveis Socials d´aquest ajuntament. I, per això, l´Equip de Govern, prendrà tot un
seguit de mesures, entre les quals, la que pot contribuir, de forma efectiva, a millorar
la qualitat, la quantitat i la motivació dels treballadors dels Serveis Socials d´aquesta
casa, és la de regularitzar la seva situació laboral, donat que, molts d´ells, es troben
en una situació d´inseguretat i anormalitat, pel que fa a la seva relació laboral amb

l´ajuntament. Així mateix, és voluntat de l´Equip de Govern, augmentar la
cooperació en un marc de coordinació amb les entitats no governamentals que estan
incidint en diferents programes d´acció social en aquest municipi. Un altre tema és la
Prestació Social Substitutòria que, més que una forma barata de prestació de serveis
socials, va lligada a la problemàtica del servei militar obligatori. L´Equip de Govern
és plural, encara que comparteixen la voluntat de contribuir a construir un món en
pau i opten per la desmilitarització. La pròpia pluralitat implica que hi puguin haver
diferents filosofies i estratègies de la manera d´arribar a aquesta finalitat que tots
comparteixen. Uns pensen que això pot començar per la supressió del servei militar
obligatori, i altres pensen que no. En qualsevol cas, com a acord polític, i, donat que
aquest és un tema d´una càrrega política important, en general, i en aquesta ciutat
també, l´Equip de Govern ha près l´acord polític, en el seu pacte, de no obrir places
de prestació social en aquest ajuntament com a terme mig entre les diferents
posicions. D´altra banda, el fet que alguns joves s´hagin de desplaçar de Manresa, no
depèn de l´existència de places de prestació social en aquest ajuntament, sinó de la
Llei del servei militar que determina aquesta mobilització forçosa de joves sigui
mitjançant el servei militar o prestació social substitutòria. En qualsevol cas, si això
preocupa als proponents, és una qüestió que es va decidir al Parlament de Madrid que
va aprovar, en el seu moment la Llei del Servei Militar amb el seus vots, i, en
qualsevol cas, es pot replantejar com disminuir aquesta mobilitat forçosa dels joves,
o, fins i tot, com suprimir aquesta obligació de prestació de servei. Però no és
competència d´aquest ajuntament.
El Sr. Oms i Pons diu que el seu grup està d´acord amb la filosofia però no ho està
quan es diu "... donada l´escassetat de recursos econòmics de l´ajuntament i el dèficit
de personal...". Creuen que, donat que està instituït, en aquest moment, que hi hagi un
servei substitutori que pot ser d´un gran ajut per a la societat, a la gent que opta per
aquesta sortida, se l´hauria de donar l´oportunitat de ser útils a la societat. El 16 de
gener del 1993, l´anterior Equip de Govern, va demanar setze objectors. Suposa que
l´actual Equip de Govern hi renunciarà. En volien destinar 3 a Protecció Civil, a
Serveis Socials, 2 a la gent gran, 6 a la infància, 1 a minories ètniques, 2 a medi
ambient-restauració, i 1 a campanyes d´educació. No es tracta d´ocupar llocs de
treball, sinó de ser útil en qüestions que no es cobreixen amb llocs de treball. Estan
bàsicament d´acord amb la proposta però no comparteixen la mateixa motivació. Per
tant, si s´eliminen les dues qüestions econòmiques que ha explicat, el seu grup
votaria afirmativament.
El Sr. Javaloyes i Vilalta diu que, el GMCIU, comparteix la mateixa filosofia que el
seu grup, no estan d´acord amb que s´ocupin llocs de treball. No es tracta d´ocupar
llocs de treball, sinó que, en tot cas, constaten una realitat quan diuen que
l´ajuntament té recursos econòmics escassos. I, és evident, que hi ha una escassetat
clara de personal a Serveis Socials. Diria, que, amb matissos, estan tots d´acord. Els
sembla bé que el personal de Serveis Socials estigui degudament remunerat, i que no
tinguin contractes precaris. Això s´hauria de solucionar i confien en que l´Equip de
Govern ho farà. No plantegen si el Servei Militar està bé o no, si s´ha de
desmilitaritzar l´exercit o no. És evident que tots volen la pau i que el Ple no és el lloc
apropiat per debatre aquests temes. Malgrat que l´Equip de Govern vulguin la pau, en

el seu moment, van presentar una moció d´intervenció militar a Bòsnia. Aquesta
qüestió passa a un segon terme, només demanen que l´ajuntament sol.liciti les places
dels joves que s´acullen al servei social substitutori. Els joves estarien contents de
poder oferir aquests serveis a la seva ciutat, i per al seu ajuntament. També agrairia
que l´Equip de Govern expliqués públicament les diferències que hi ha entre els
diferents grups que l´integren i els pactes que es fan en casos concrets com aquest,
perquè així s´evitaria que altres grups municipals presentessin propostes que no es
podran acceptar mai.
L´alcalde contesta al Sr. Javaloyes que els pactes de l´Equip de Govern sempre han
estat públics. I, com que el GMPP manté la seva moció, es procedeix a la votació de
la mateixa, tal i com està redactada.
Sotmesa la moció a votació, és rebutjada per 13 vots negatius (8 GMS, 3 GMERC i 2
GMIC-AUP-EV), 8 abstencions (GMCIU) i 3 vots afirmatius (GMPP).
9.5

MOCIÓ DEL GMPP SOBRE CREACIÓ D´UNA COMISSIÓ
MUNICIPAL PER A LA QUALITAT DE LA SANITAT.

El Secretari dóna compte de la moció, que, transcrita, diu el següent:
" En ANTONI ARDERIU i FREIXA i en XAVIER JAVALOYES i VILALTA,
Regidors del Grup Municipal Partit Popular de l´Ajuntament de Manresa, d´acord
amb el que disposa l´art. 103 de la Llei Municipal de Catalunya i els art. 97.3 i 91.4
del Reglament d´Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions
Locals del 28 de novembre de 1986, atesa la urgència per raó de la matèria,
presentem la següent
MOCIÓ
La Reordenació Sanitària efectuada a Manresa, ha portat uns profunds canvis que
preocupen als ciutadans i que fan que es creïn unes disfuncions que afecten al nivell
de qualitat que hom espera d´un servei públic necessari per a la vida humana.
TEXT DE LA MOCIÓ
Crear una Comissió Municipal per a la Qualitat de la Sanitat, que tingui per objecte
l´estudi de la prestació del servei, denunciar les disfuncions detectades i proposar
mesures adients per millorar la qualitat.
Aquesta comissió hauria d´ésser composada per:
- Sr. Alcalde com a President (o Regidor delegat)
- Un membre de cada partit polític amb representació municipal.
- Un membre de la Federació d´Associacions de Veïns.
- Un membre del Col.legi de Metges.
- Un membre del Col.legi de Diplomats en Infermeria.
- Un membre de cada sindicat.
- Un membre del Col.legi d´Assistents Socials."

El Sr. Arderiu i Freixa explica que no fa gaire temps, a Manresa es va fer una
reordenació sanitària que va variar bastant la manera de fer dels Serveis Sanitaris. Hi
ha un sentit popular sobre l´existència de disfuncions respecte a la forma en què
funcionava abans. Per això proposen la creació d´aquesta Comissió Municipal per a
la qualitat de la Sanitat, a fi i efecte de fer un seguiment del servei de prestació
d´assistència sanitària com a globalitat, i anar-lo millorant.
El Sr. Esclusa i Espinal explica que, a la signatura dels acords sobre la reordenació
sanitària a Manresa, ja es preveia la creació d´una comissió de seguiment de tota
l´ordenació. Aquesta comissió ja es va formar i es reuneix periòdicament i, en ella,
s´analitza el compliment de tots els punts que es van signar. D´aquesta comissió, en
forma part el Servei Català de la Salut, l´Ajuntament, el sindicat que va signar
l´acord, juntament amb els comitès de personal i les gerències de l´Hospital General
de Manresa, de l´Hospital de St. Andreu, i del Centre Hospitalari de Manresa. La
regidoria de Sanitat ha demanat, d´altra banda, la constitució del Consell de Salut, la
creació i composició del qual ja estan previstes per la Llei 15/1990 de la Generalitat,
sobre Ordenació Sanitària i que era un altre dels punts acordats a la reordenació
sanitària a Manresa. En el Consell de la Salut hi ha quatre representants de la
Generalitat, dos del Consell Comarcal, dos dels ajuntaments del territori
corresponent, dos d´organitzacions empresarials, un d´associacions de consumidors o
associacions de veïns, i un de les corporacions professionals sanitàries. A més a més,
al Consell de Participació, també hi haurà quatre representants del Departament de
Sanitat i Seguretat Social, dos de les organitzacions sindicals més representatives a
l´àmbit del sector corresponents, i dos representants d´associacions de comsumidors i
usuaris, que podrien ser associacions de veïns. Aquesta demanda de la Regidoria de
Sanitat va quedar aturada a les eleccions municipals amb motiu de la constitució tant
dels nous Ajuntaments, com dels Consells Comarcals, i de la Federació de
Municipis. Després de les eleccions que hi ha hagut, el Servei Català de la Salut
crearà el Consell de la Salut i de La Participació. Per tant, votaran negativament
perquè no creuen adient la creació d´un altre comissió, perquè seria multiplicar
esforços.
El Sr. Arderiu i Freixa agraeix les explicacions del Sr. Esclusa, i diu que
l´ordenació hospitalària és un fet i els consells no funcionen encara amb l´excusa de
les eleccions. Però els Consells no serveixen. En primer lloc, perquè són ells
mateixos, i és el que diuen que "llops entre llops no es mosseguen". I en segon lloc,
perquè hi ha massa gent perquè sigui operatiu. El seu grup insisteix en la creació
d´una comissió d´àmbit estrictament municipal, les facultats de la qual serien les
establertes en la moció i que sigui més operativa que tots els macroconsells que es
creen. No es poden anar creant comissions pel sol fet de crear-les, i de tenir
organismes inoperants que no porten enlloc.
El Sr. Esclusa i Espinal diu que tots aquells que participen a les comissions són els
més adequats per fer el seguiment d´aquesta ordenació. No queda la ciutadania
desprovista de llocs per reivindicar allò que calgui. La ciutat de Manresa està ben
representada.

Sotmesa la moció a votació, és rebutjada per 22 vots negatius (8 GMS, 3 GMERC, 2
GMIC-AUP-EV, i 9 GMCIU) i 3 vots afirmatius (GMPP).
9.6

MODIFICAR LA COMPOSICIÓ DE LA
MUNICIPAL SOBRE DROGODEPENDÈNCIES.

COMISSIÓ

El Secretari dóna compte del dictamen, que, transcrit, diu el següent:
" Atès que per acord plenari de 16 de març de 1993 es van nomenar els membres de
la Comissió Municipal sobre drogodependències, òrgan que està format per
representants del Consistori municipal i tècnics municipals dels diferents
departaments implicats o amb influència en aquesta matèria, acord que va ser
parcialment modificat en sessió plenària del dia 7 de juliol de 1995.
Atès que la modificació de la composició del Consistori, així com el cessament d'alguns dels tècnics municipals que integraven la Comissió, comporta la necessitat de
nomenar els nous membres integrants.
Carles Esclusa i Espinal, Tinent d'Alcalde, Regidor-Delegat de Sanitat, President de
la Comissió Informativa Municipal de Serveis Personals, proposa al Ple de la
Corporació l'adopció del següent
A C O R D:
Modificar la composició de la Comissió Municipal sobre drogodependències, i
nomenar les persones que tot seguit s'indiquen com a membres integrants d'aquesta
Comissió:
President: Sr. Carles Esclusa i Espinal. Com a suplent, el Sr. Josep-Ramon Mora i
Villamate.
Vocals:
En representació dels diferents departaments municipals:
- Elisenda Solsona i Serrat, Cap de Negociat de Salut.
- Roser Torra i Bastardes, Coordinadora.
- Montserrat Mestres i Angla, Cap de Negociat de Benestar Social.
- Francesc Reverter i Farré, Tècnic Mig de Joventut.
- Manel Martínez i Montes, Cap de Negociat de Cultura.
- Sílvia Saura i Villar, Cap de Negociat d'Esports.
- Justina Zapata i Arcos, Cap de Negociat d'Ensenyament.
- Immaculada Freixenet i Rosell, TAGE Promoció Económica.
- Miquel Martínez i Pavon, representant de la Policia Local.
- Sr. Josep Tomàs i Puig, Cap de Comunicació.- Oficina d'Informació.
En representació dels grups municipals a l'oposició:
- Sr. Joaquim Sotoca i Cornet, regidor del Grup Municipal del PP, com a titular. Com

a suplent, la Sra. Mª Rosa Riera i Monserrat, Regidora del Grup Municipal de CiU."
El Sr. Esclusa i Espinal explica que, al Ple del set de juliol, es va acordar modificar
un acord del Ple del 16 de març del 1993, en el què es nomenava parcialment la
Comissió de Seguiment sobre Drogodependències. El present acord actualitza els
membres de la comissió d´acord amb la nova composició de l´ajuntament.
La Sra. Riera i Monserrat diu que el seu grup està d´acord amb aquest tema, i ja
han manifestat a la comissió i al Sr. Esclusa, la seva voluntat de treballar en aquest
camp. Però demana poder votar separadament els dos punt perquè en l´acord del Ple
del set de juliol ella constava com a titular i en el present acord consta com a suplent.
Enten perfectament la qüestió però prefereix abstenir-se, i votar favorablement la
composició amb la resta dels vocals.
L´alcalde disposa que es voti tot el dictamen, excepte l´últim punt que fa referència
als grups de l´oposició.
Sotmès a votació el dictamen, excepte la part final que fa referència als grups de
l´oposició, s´aprova per unanimitat dels 25 membres presents.
Sotmès a votació l´últim apartat del dictamen, que fa referència als grups de
l´oposició, s´aprova per 16 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC, 2 GMIC-AUP-EV i
3 GMPP) i 9 abstencions (GMCIU).
Conseqüentment, a la vista de les esmentades votacions, es declara acordat:
En representació dels grups municipals a l´oposició:
- Sr. Joaquim Sotoca i Cornet, regidor del Grup Municipal del PP, com a titular. Com
a suplent, la Sra. Mª Rosa Riera i Monserrat, Regidora del Grup Municipal de CIU.
10.-

PRECS, PREGUNTES I INTERPEL.LACIONS
10.1

PREGUNTA DEL GMCIU

El Secretari dóna compte de la pregunta, que, transcrita, diu el següent:
" D´acord amb les notícies aparegudes en els mitjans de comunicació, ens hem
assabentat de la captura de 2.109 coloms.
Degut a que hi havia un compromís de fer una proposta completa sobre aquest tema
(cens, colomars, etc.) ja en l´anterior legislatura.
El Grup Municipal de CIU
PREGUNTA
Com està, si s´ha fet, l´estudi complet d´aquest tema ?

Quants colomars es posen i on s´instal.len ?
Qui reparteix el pinso hormonat ?
Amb quin pressupost total s´ha de comptar ? "
El Sr. Mas i Font diu que ha rebut la pregunta a mitja tarda, i els serveis tècnics
acaben la jornada a les tres de la tarda, per la qual cosa li serà difícil contestar
puntualment cadascún dels temes que se li demana. Per tant, deixa a la decisió del
GMCIU, el contestar-la ara o deixar-la pendent per un altre dia.
El Sr. Oms i Pons diu que tenien previst portar la pregunta a Secretaria a primera
hora del matí, però la persona que l´havia de baixar està malalta, i no ha estat
possible. Per això demana disculpes. La intenció del GMCIU no és que el Sr. Mas
faci una exposició profunda sobre el tema sinó que es tracta que han quedat sorpresos
de la celeritat amb què l´Equip de Govern ha portat aquest tema donat que, quan
l´anterior Equip de Govern, va fer la recollida de coloms, el Sr. Mas "va posar el crit
al cel". Han suposat que l´Equip de Govern ja deu tenir l´estudi fet i que els colomars
ja funcionen.
El Sr. Mas i Font explica que aquesta és una aplicació del programa coordinada
entre els departament de Sanitat i el de Medi Ambient, i respon amb el vist i plau del
Regidor de Sanitat. Evidentment, ja tenen elaborat l´estudi del cens, que determina la
zonificació dels coloms a la ciutat, el nombre de coloms que hi havia abans de fer la
batuda, el nombre de coloms sostenible per a aquesta ciutat, per a l´elaboració i
aplicació del programa.
L´alcalde intervé dient-li al Sr. Oms que, en tot cas, el Sr. Mas està a la seva
disposició, tant a la comissió informativa, com a la Regidoria, per ampliar-li
qualsevol informació.
I, havent-se tractat ja tots els assumptes de l´ordre del dia, el Sr. President aixeca la
sessió, quan són les 23 h. i 35 min., de tot el qual, com a Secretari, ho certifico, i
queda estès en els fulls del paper segellat de la Generalitat núm. 030115-A i
correlativament fins el 030153-A.
EL SECRETARI

L´ALCALDE

