Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Manresa, el dia
21 de març de 1995. Es reuneixen els Srs. que tot seguit es diran, a
l'objecte de celebrar sessió del Ple de la Corporació núm. 4, amb caràcter
ordinari, en primera convocatòria.¡Error! Marcador no definido.
ASSISTENTS:
Alcalde-President
Il.lm. Sr. Juli Sanclimens Genescà
Tinents d'Alcalde
Sr. Marcel.lí Llobet Corominas
Sr. Francesc De Puig Viladrich
Sr. Pere Oms Pons
Sr. Eduard Bohígas Santasusagna
Sr. Josep Maria Sala Rovira
Sra. Teresa Just Riba
Sra. Maria Rosa Riera Montserrat
Regidors
Sr. Pere Sobrerroca Camps
Sr. Antoni Berenguer Casas
Sr. Jordi Rodó Rodà
Sr. Pere Vilarasau Serracanta
Sr. Manuel Cano Navarro
Sra. Carme Vidal Vintró
Sr. Jordi Valls Riera
Sr. Joaquim García Comas
Sr. Jacint Carrió Vilaseca
Sr. Joaquim Collado Llort
Sr. Joan Carles Canongia Gerona
Sra. Mª Angels Crusellas Serra
Sr. Ignasi Perramon Carrió
Sr.
Carles
Esclusa
Sr. Josep Balet Oller

Espinal

Secretari General
Sr. Miquel Corbella Pijuan
Interventor
Sr. Josep Trullàs Flotats
ABSENTS:
Sr. Jordi Marsal Muntalà
Sr. Magí Mas Font
Oberta la sessió per la Presidència, essent les 20 h i 25 min de la tarda, i
després de comprovar el quòrum d'assistència perquè pugui ser iniciada, es
procedeix tot seguit a conèixer els assumptes compresos en l'ordre del dia
següents.
Com a qüestió prèvia, el Sr. Alcalde, de conformitat amb la petició del Sr.
Oms i Pons, manifesta que queda retirat de la sessió l'assumpte comprès en
el punt 7.1.1. de l'ordre del dia.
que ha estat substituït per un sobrevingut, i queda retirat també el 4.1.1
per unes qüestions sorgides a darrera hora.

1.-APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ CORRESPONENT AL DIA 22 DE
FEBRER DE 1995
El President pregunta si cap membre del Consistori ha de formular alguna
observació a l'acta de la sessió anterior, que va tenir lloc el dia 22 de
febrer de 1995, la còpia de la qual s'ha distribuït juntament amb la
convocatòria.
I en no formular-se cap observació en relació al contingut de l'acta, es
considera i es declara aprovada per unanimitat dels 23 membres presents,
l'acta de la sessió del dia 22 de febrer de 1995, sense cap modificació.
2- QüESTIONS PRèVIES
2.1CONTROL I FISCALITZACIO PEL PLE DELS ORGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIO I,
EN CONCRET, DELS ACORDS ADOPTATS PER LA COMISSIO DE GOVERN, EN LES
SEVES SESSIONS NUMS. 7, 8, 9 i 10, CORRESPONENTS ALS DIES 13, 20, i
27 DE FEBRER I 6 DE MARÇ DE 1995, RESPECTIVAMENT, PEL REPARTIMENT
QUE DE LES ACTES DE LES MATEIXES S'HA EFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS
PARTITS POLITICS, EN ELS TERMES DE L'ARTICLE 22.2 a) DE LA LLEI
7/85, DE 2 D'ABRIL I DELS ARTICLES 104 I 113.1.b) DEL RD 2568/86, DE
28 DE NOVEMBRE.
Per assentiment dels presents queden assabentats del contingut dels acords
i actes de les sessions de la Comissió de Govern de dates 13, 20 i 27 de
febrer i 6 de març 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.
2.2CONTROL I FISCALITZACIO PEL PLE DELS ORGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIO I,
EN CONCRET, DELS DECRETS DEL SR. ALCALDE-PRESIDENT I ELS SEUS
DELEGATS, MITJANÇANT DONACIO DE COMPTE, EN ELS TERMES DE L'ARTICLE
22.2 a) DE LA LLEI 7/85, DE 2 D'ABRIL, I DELS ARTICLES 42 I 104 DEL
RD 2568/86, DE 28 DE NOVEMBRE.
Es posen a disposició dels Srs. Regidors els Decrets dictats per l'Il.lm.
Sr. Alcalde-President
i els seus delegats, des de l'anterior donació de
compte, quedant acomplert per l'assentiment unànime dels presents el tràmit
de control, en els termes de l'article 22-2 a) de la Llei 7/85, de 2
d'abril, i articles 42 i 104 del RD 2568/86, de 28 de novembre.
2.3. DONACIÓ DE COMPTE DE L'ESCRIT DEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT DE LA
GENERALITAT, DE DATA 9-3-95, JUSTIFICANT RECEPCIÓ DE L'ACORD ADOPTAT
PEL PLE DE 22-2-95, SOBRE LA CREACIÓ D'UNA COMISSIÓ D'ÀMBIT COMARCAL
PER A ESTUDIAR DIFERENTS ASPECTES DE L'ENSENYAMENT SECUNDARI
OBLIGATORI
Vist l'escrit que, transcrit, diu el següent:
"Benvolgut alcalde,
Mitjançant aquest escrit, acusem recepció del certificat de l'acord del Ple
de la Corporació de l'Ajuntament de Manresa, corresponent a la sessió del
proppassat 22 de febrer, que heu tramès al Conseller.
Atentament,"
2.4. DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA, DE DATA 28-2-95, SOBRE
INTERPOSICIÓ DE RECURS D'APEL.LACIÓ DAVANT L'AUDIÈNCIA PROVINCIAL DE
BARCELONA, CONTRA LA SENTÈNCIA QUE RESOLIA DESESTIMAR DEMANDA DE
TERCERIA DE MILLOR DRET CONTRA BÉNS EMBARGATS
Es dóna compte del Decret de l'Alcaldia, de data 28-2-95, que, trascrit, diu

el següent:
"Atès que el dia 20 de juliol de 1993 va interposar-se la demanda en la
terceria de millor dret a favor de l'Ajuntament i respecte els béns
embargats a PROMOCIONS FARRÉ VILANOVA, S.A, a causa del judici executiulletres de canvi núm. 290/89 seguit al jutjat de Primera Instància número 1
de Vic, per la quantia de 1.704.780'- ptes.
Vista la Sentència dictada el dia 21 de febrer passat pel Jutjat de Primera
Instància número 1, de Vic, en la qual es resol desestimar la demanda
interposada per aquest Ajuntament.
Atès l'informe de la Cap del Servei dels Serveis Jurídics i de Programació
que proposa la interposició de recurs d'apel.lació davant l'Audiència
Provincial de Barcelona, contra la Sentència esmentada, per ser lesiva als
interessos municipals, dit en termes d'estricta defensa.
Atès que la competència per a exercir accions judicials i administratives en
cas d'urgència correspon a l'Alcalde, segons estableix l'article 53.1.j) de
la Llei 8/1987, municipal i de Règim local de Catalunya, tenint en compte el
breu termini per interposar aquest recurs.
Aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les atribucions que té legalment
atribuïdes, ha resolt:
1r.- INTERPOSAR RECURS D'APEL.LACIÓ davant l'Audiència Provincial de
Barcelona, contra la Sentència de 21 de febrer de 1995, dictada pel Jutjat
de Primera Instància número 1 de Vic, i que resolia desestimar la demanda de
terceria de millor dret iniciada per aquest Ajuntament contra els béns
embargats a PROMOCIONS FARRÉ VILANOVA, SA
2n.- DESIGNAR el Sr. ARTURO COT MONTSERRAT, Procurador dels Tribunals,
perquè representi aquest Ajuntament en el recurs d'apel.lació esmentat, i
designar l sra. MONTSERRAT MORROS i MARTINEZ, lletrada en exercici dels
Serveis Jurídics Municipals, directora de la defensa jurídica inherent al
procés."
2.5. DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA, DE DATA 8-3-95 SOBRE
COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT SOCIAL NÚM. 3 DE BARCELONA COM A
CONSEQÜÈNCIA DE LA DEMANDA FORMULADA CONTRA AQUEST AJUNTAMENT EN
MATÈRIA D'ACOMIADAMENT
Es dóna compte del Decret de l'Alcaldia, de data 8-3-95, que, transcrit, diu
el següent:
"Atès que en data 6 de març de 1995 ha tingut entrada en aquest Ajuntament
la Provisió del Jutjat Social núm. 3 de Barcelona, per celebrar el judici
d'actuacions núm. 173/1995, el proper dia 30 de març de 1995 a causa de la
demanda interposada pel sr. ALBERT CAPELLAS i FATJO contra aquest Ajuntament
per acomiadament.
Atès el que disposa l'article 68.1 de la llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local, sobre l'obligació de les Entitats
Locals de defensar els seus béns i drets, així com el 160.1 de la Llei
8/1987, Municipal i de Règim Local de Catalunya, en el mateix sentit.
Atès que la demanda s'ha interposat davant un Jutjat incompetent
territorialment i sense haver esgotat la via administrativa, és procedent
d'interposar recurs de reposició contra la Provisió de data 06-03-95
esmentada, sens perjudici de la compareixença formal en judici, i tenint
present que la interposició d'aquest recurs s'ha de realitzar en un termini
de 3 dies, és procedent l'aplicació de l'art. 51.1 j) de la Llei 8/87,
Municipal i de Règim Local de Catalunya sobre la competència de l'alcalde
per a l'exercici de les accions administratives i judicials en cas
d'urgència, donant compte posteriorment al Ple de la resolució.
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Aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les atribucions que té legalment
atribuïdes, HA RESOLT:
1r.- COMPARÈIXER davant el Jutjat Social núm. 3 de Barcelona en el judici
assenyalat per al proper dia 30 de març de 1995 dins les actuacions núm.
173/1995, com a conseqüència de la demanda formulada contra aquest
Ajuntament en matèria d'acomiadament pel sr. ALBERT CAPELLAS i FATJO.
2n.- NOMENAR el senyor ARTURO COT i MONTSERRAT, Procurador dels Tribunals,
representant d'aquest Ajuntament en el judici esmentat a l'apartat anterior
i designar la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, la sra.
MONTSERRAT MORROS i MARTÍNEZ, directora de la defensa jurídica en el judici
referenciat."
2.6. DONACIÓ DE COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE
L'EXERCICI DE 1994, APROVADA PER DECRET DE L'ALCALDIA DE DATA 28-295
Vist l'escrit de l'Alcaldia, de data 1-3-95 que, transcrit, diu el següent:
" L'Alcalde que subscriu, en acompliment d'allò que disposen els articles
174.4 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes i
Locals, i 90.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, dóna compte al Ple
de la Corporació de la Liquidació del Pressupost de l'exercici de 1994, que
va ser aprovada per Decret de l'Alcaldia de 28 de febrer de 1995, que
transcrit diu:
Juli Sanclimens i Genescà, Alcalde-President de l'Ajuntament de Manresa.
Considerant les potestats atribuïdes a la meva autoritat pels articles 21 de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 10 del Reglament Orgànic Municipal, 51 de la
Llei 8/1987, de 15 d'abril, de la Generalitat de Catalunya, i 24 del Reial
Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril.
Atès que s'ha formulat per la Intervenció d'aquesta Corporació, en
compliment del que disposa l'article 6è. del R.D. 1174/1987, de 18 de
setembre, la Liquidació d'ingressos i despeses del Pressupost de l'exercici
de 1994.
Previ l'assessorament favorable de la Comissió de Govern i, en conseqüència
del que ha estat exposat, resolc i disposo:
Primer.- Aprovar la liquidació del pressupost de l'exercici de 1994, en
aplicació d'allò que disposen els articles 172 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les Hisendes Locals i 90 del Reial Decret 500/1990,
de 20 d'abril, formulada per la Intervenció Municipal, el resultat de la
qual és el següent:
1) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT I OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT (Art. 94
RD 500/1990)
1.1. Drets pendents de cobrament................1.254.537.145
1.2. Obligacions pendents de pagament ..........1.418.685.234
2) RESULTAT D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Art. 96 RD 500/1990)
2.1. Drets pressupostaris liquidats
durant l'exercici..........................4.551.050.264
2.2. Obligacions pressupostàries
reconegudes durant l'exercici ............-3.974.715.699

-------------576.334.565
2.3

Diferències derivades de despeses
amb finançament afectat..................289.998.452
-------------286.336.113

ROMANENTS DE CRÈDIT (Art. 98 RD 500/1990)
3.1. Romanents de crèdit que queden anul.lats
a 31-12-94 i no s'incorporen a l'exercici
de 1995 ...................................

412.814.027

- Saldos de crèdit ......... 412.814.027
3.2. Romanents de crèdit existents a 31-12-94 i
que s'incorporen al Pressupost de l'exercici de 1995 (Art. 163 Llei 39/88) .......... 289.998.452
-------------702.812.479
4) ROMANENTS DE TRESORERIA (Art. 101. RD 500/1990)
4.1. Drets pendents de cobrament................1.254.359.672
4.1.1. Drets pressupostaris
liquidats durant
l'exercici pendent
de cobrament...........

644.091.307

4.1.2. Drets pressupostaris
liquidats en exercicis anteriors pendents
de cobrament.........

610.445.838

4.1.3

Ingressos pendents
d'aplicació..........
-----------1.254.359.672

177.473

4.2. Obligacions pendents de pagament.........-2.571.299.460
4.2.1.

Obligacions pressupostàries pendents de pagament reconegudes durant l'exercici.........819.502.029

4.2.2.

Obligacions pressupostàries pendents de pagament reconegudes en
exercicis anteriors.... 599.183.205

4.2.3.

Saldos comptes d'acreditors no pressupostaris.
1.152.614.226
-----------------

4.3.

Fons líquids ..........................

4.4
4.5

Romanent afectat a despeses
amb finançament afectat ............... -

595.608.475
------------- 721.331.313

Saldos de dubtós cobrament ............ -

289.998.452
118.246.669

-----

3)

-------------4.6. ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA .......- 1.129.576.434
===============
Segon.- Una vegada aprovada la Liquidació per l'Alcaldia-Presidència, caldrà
donar compte d'aquesta aprovació al Ple de la Corporació en la primera
sessió que es celebri, en aplicació d'allò que disposa l'article 174.4 de la
Llei 39/1988 esmentada i l'article 90.2 del R.D. 500/1990, de 20 d'abril.
Tercer.- Caldrà tenir en compte el que disposa l'article 174 de la Llei
39/1988, en els seus apartats 1,2 i 3, que transcrit literalment, diu així:
"Artículo 174
1.- En caso de liquidación del presupuesto con Remanente de Tesorería
negativo, el Pleno de la Corporación o el órgano competente del Organismo
Autónomo, según corresponda, deberán proceder, en la primera sesión que
celebren a la reducción de gastos del nuevo Presupuesto por cuantía igual al
déficit producido. La expresada reducción sólo podrà revocarse por acuerdo
del Pleno, a propuesta del Presidente, y previo informe del Interventor,
cuando el desarrollo normal del Pressupuesto y la situación de la Tesorería
lo consintiesen.
2.- Si la reducción de gastos no resultase posible, se podrá acudir al
concierto
de operación de crédito por su importe, siempre que se den las
condiciones señaladas en el artículo 158.5 de esta Ley.
3.- De no adoptarse ninguna de las medidas previstas en los dos apartados
anteriores, el Presupuesto del ejercicio siguiente habrá de aprobarse con un
superávit inicial de cuantía no inferior al repetido déficit."
Quart.- Informar al Ple de la Corporació, del previst en la disposició
transitòria quarta de la Llei 22/1993, de 29 de desembre, que transcrita
literalment diu així:
"Disposición transitoria cuarta.
Durante el período comprendido entre 31 de diciembre de 1992 y 31 de
diciembre de 1996, las Corporaciones Locales podrán aplicar los preceptos
contenidos en los apartados 1, 2 y 3 del artículo 174 de la Ley 39/1988, de
28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, o adoptar
optativamente las medidas que a continuación se señalan previo acuerdo del
Pleno de la respectiva Corporación.
1. Aprobar un Plan Financiero que permita en el período señalado sanear los
Remanentes de Tesorería negativos generados hasta 31 de diciembre de 1993
mediante los sucesivos ajustes anuales que por el mismo se determinen, de
forma que se produzca una paulatina incorporación al Presupuesto de los
desfases entre los recursos disponibles y los gastos incurridos.
2. El Plan deberá contener las medidas necesarias para dar de baja en
cuentas los débitos de terceros originados en ejercicios anteriores al de
referencia de imposible realización como consecuencia de haber operado la
prescripción en contra de la Entidad en los términos previstos por la Ley.
3. Igualmente se procederá a reducir el Remanente de Tesorería generado en
cada ejercicio en función del grado de realización de los créditos a favor
de la Entidad en el tiempo, en la forma que se prevé en el artículo 172 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, y en los artículos 101, 102, 103 y 104
del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.
4. Se deberán adoptar a través del indicado Plan de Medidas de Gestión,
Fiscales y Presupuestarias que permitan obtener los márgenes necesarios de
equilibrio financiero, a fin de que los Remanentes de Tesorería negativos no

se vean incrementados con tal signo a partir del 1 de enero de 1994.
5. En cualquier caso, las medidas a adoptar no podrán sobrepasar el
horizonte de 1 de enero de 1997, fecha en que volverá a adquirir su
virtualidad el artículo 174 antes citado, salvo en el caso de que en tal
fecha se encuentre la Corporación correspondiente en una situación que le
permita la continuidad del Plan dentro de los márgenes señalados en dicho
precepto."
Ho mana i ho signa, l'Alcalde-President, davant meu, el Secretari, que ho
certifico, a Manresa, el dia vint-i-vuit de febrer de mil nou-cents norantacinc, i queda estès en els fulls de paper segellat de la Generalitat de
Catalunya números 644216-A i 644217-A."
3.-PRESIDÈNCIA
3.1. ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT A LA DECLARACIÓ SOBRE LA CIUTAT I LES PERSONES
AMB DISMINUCIÓ
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Vista la declaració sobre LA CIUTAT I LES PERSONES AMB DISMINUCIÓ,
que
serà proclamada i signada per responsables municipals en la sessió final del
Congrés Europeu del mateix nom, promogut per l'Institut Municipal de
Disminuïts de l'Ajuntament de la ciutat de Barcelona.
Atès que es valora la importància
de donar suport a aquesta iniciativa,
aprovant l'adhesió de l'Ajuntament de Manresa a la Declaració esmentada, com
compromís en els principis inspiradors d'una política de promoció de la
igualtat d'oportunitats per a les persones amb disminució.
Aquesta Alcaldia-Presidència proposa que pel Ple de la Corporació s'adoptin
els següents
ACORDS
1r.- APROVAR l'adhesió de l'Ajuntament a la declaració sobre LA CIUTAT I LES
PERSONES AMB DISMINUCIÓ, que serà proclamada i signada per responsables
municipals en la sessió final del Congrés Europeu del mateix nom, promogut
per l'Institut Municipal de Disminuïts de l'Ajuntament de Barcelona.
2n.- FACULTAR la Tinent d'Alcalde, regidora delegada de Benestar Social i
Sanitat, Sra. Maria Rosa Riera i Montserrat, per a la signatura de la
Declaració esmentada en l'acord anterior, i de tota la documentació
necessària per a la complimentació de l'expedient."
El Sr. Oms i Pons diu que en el dictamen queda prou clar el tema, i expressa
que hi ha hagut una proposta adreçada a l'Ajuntament per tal que s'adhereixi
a aquesta declaració i creuen que és necessari adherir-s'hi.
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 23 membres
presents.
3.2. INTERPOSICIÓ DE DEMANDA EN JUDICI DECLARATIU DE MENOR QUANTIA DAVANT EL
JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ DE MANRESA, PER DEUTES A LA
HISENDA MUNICIPAL
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès l'expedient de constrenyiment número 39.259.668/02 seguit contra el
sr. VALENTÍ FÀBREGA FORRADELLAS, per un deute tributari que suma la quantia
de 133.410 ptes, segons diligència d'acumulació de data 1 de febrer de 1994.
Atès que després de perseguir els béns del sujecte passiu deutor en la forma
i prelació que estableix l'article 112 del Reglament General de Recaptació,

aprovat per R.D. 1.684/1990, de 20 de desembre, va resultar necessari
l'embargament del bé immoble propietat del deutor, consistent en una finca
urbana en el Passeig de Pere III, núm. 49, 8è 2a de Manresa.
Atès que l'esmentada propietat no consta inscrita al seu nom en el Registre
de la Propietat Urbana de Manresa, essent imprescindible aquesta inscripció
per permetre la continuació del procediment de constrenyiment.
Atès que consta en aquest Ajuntament que la propietat de la finca esmentada
correspon realment al Sr. VALENTÍ FÀBREGA FORRADELLAS, a través de la
declaració tributària realitzada en el moment de la transmissió de la
propietat al seu favor, de la còpia de l'escriptura pública de compra venda
i de figurar com a tal en el Cadastre municipal, condició que permet
pressumir aquesta titularitat, en virtut del que disposa l'article. 119 de
la Llei General Tributària.
Atès que el Decret dictat per l'alcalde accidental el dia 1 d'agost de 1994,
en el que s'ordenava que pels Servies Jurídics de l'Ajuntament es
realitzessin els tràmits necessaris per inscriure aquella finca a nom del
deutor VALENTÍ FÀBREGA FORRADELLAS.
Atès que l'article 160.1 de la Llei 8/1987, Municipal i de Règim Local de
Catalunya, que estableix l'obligació de les Entitats Locals de defensar els
seus béns i drets.
Atès que segons l'article 50.2 l), de la Llei 8/1987, Municipal i de Règim
Local de Catalunya, és competència del Ple de la Corporació l'exercici de
les accions judicials i administratives.
Atès l'informe jurídic emès per la lletrada Cap del Servei dels Serveis
Jurídics i de Programació, que per tal de complir el Decret d'1 d'agost
esmentat proposa la interposició de demanda en judici declaratiu de menor
quantia davant el Jutjat de Primera Instància i Instrucció de Manresa,
exercint acció judicial de rectificació d'assentament registral, o
alternativament lliurament de segona còpia judicial de
l'escriptura de compra venda, contra el sr. VALENTÍ FÀBREGA FORRADELLAS i
contra l'actual titular registral, la societat ARRENDAMIENTOS Y VENTAS RALOP
CINCO, S.A.
Aquesta Alcaldia-Presidència proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels
següents
ACORDS:
1r.- INTERPOSAR DEMANDA en judici declaratiu de menor quantia davant del
Jutjat de Primera Instància i Instrucció de Manresa, per promoure acció
judicial de rectificació d'assentament registral o, alternativament,
lliurament de segona còpia judicial de l'escriptura, en què es fonamenta la
demanda, contra el sr. VALENTÍ FÀBREGA FORRADELLAS, deutor de la Hisenda
Municipal, per tal que sigui inscrita al seu nom la finca del Passeig de
Pere III, núm. 49, 8è 2a de Manresa, i contra la societat ARRENDAMIENTOS Y
VENTAS RALOP CINCO, S.A., actual titular registral.
2n.- NOMENAR el sr. MIQUEL VILALTA i FLOTATS, Procurador dels Tribunals,
representant d'aquest Ajuntament en el judici declaratiu esmentat a l'acord
antorior, i designar la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics
Municipals, la Sra. MARIA ÀNGELS CLOTET i MIRÓ, directora de la defensa
jurídica en el judici referenciat."
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 23 membres
presents.
3.3. APROVACIÓ INICIAL DEL NOU QUADRE DE TARIFES DELS SERVEIS MORTUORIS DE
MANRESA, PER A L'EXERCICI DE 1995

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que procedeix actualitzar les tarifes dels Serveis Mortuoris de
Manresa a fi de regularitzar el seu import a l'increment del cost del
servei, per a la seva aplicació en aquest exercici de 1995, i alhora cal
aprovar les tarifes del servei de sortida de cadàvers.
De conformitat amb el que disposa la clàusula vuitena del Plec de Clàusules
de la Concessió dels Serveis Mortuoris de Manresa, l'Alcalde-President
proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent
ACORD:
1r.- Aprovar inicialment el nou quadre de tarifes dels Serveis Mortuoris de
Manresa que es relacionen a continuació, a raó d'un increment del 4'3%, amb
la inclusió de les tarifes del servei de sortida de cadàvers, regulat pel
reglament aprovat definitivament pel Ple de la Corporació del dia 29 d'abril
de 1994:
1r.- SERVEIS BASICS:
1.1. Serveis Normals
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

Servei
Servei
Servei
Servei

núm.
núm.
núm.
núm.

1
2
3
4

Import pessetes
5.958
18.624
35.288
-

1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
1.1.10
1.1.11
1.1.12
1.1.13
1.1.14
1.1.15
1.1.16
1.2

núm. 5
núm. 6
núm. 7
núm. 8
núm. 9
núm. 10
núm. 11
núm. 12
núm. 13
núm. 14
núm. 15
especial

51.209
64.420
79.848
93.539
115.916
142.594
174.636
218.081
267.104
311.650
423.268
541.167

Serveis de Pàrvuls

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.3

Servei
Servei
Servei
Servei
Servei
Servei
Servei
Servei
Servei
Servei
Servei
Servei

Servei
Servei
Servei
Servei
Servei
Servei
Servei
Servei
Servei

econòmic A
econòmic B
núm. 1
núm. 2
núm. 3
núm. 4
núm. 5
núm. 6
especial

3.363
7.961
13.466
21.684
26.963
44.455
66.819
102.435
175.809

Cotxes fúnebres

1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6

Número
Número
Número
Número
Número
Número

1
2
3
4
5
6

3.517
4.827
9.685
14.185
23.543
37.444

El contingut dels serveis bàsiscs serà el definit per l'acord del Ple
Municipal del dia 21 de novembre de 1988 (publicat al B.O.P. núm. 53, de 3
de març de 1989).
2n.- SERVEIS COMPLEMENTARIS
2.1

Caixes de zenc

2.1.1

Econòmica, Classe 2a, 3a.
i 4a.
2.1.2
Classe 1a i luxe
2.2

16.046
21.176

Urnes per a restes

2.2.1
2.2.2
2.2.3

Número 1
Número 2
Número 3

6.635
13.270
21.971

2.3

Túmul de metall amb
Dossier i Creu

3.618

2.4

Taula de firmes i llibre

3.301

2.5

Auto-furgó de trasllats

2.5.1
2.5.2
2.5.3

Trasllat a domicili,
capelles o altre lloc
de destí
Sortida a carretera
Quilòmetre de despla-

8.434
6.888
48

2.5.4
2.6

çament per la península
Quilòmetre de desplaçament per l'estranger

64

Expedients de recepció i trasllats

2.6.1

Expedient de recepció de
9.489
cadàvers procedents de qualsevol província de l'Estat i que impliqui tràmit de documentació al Departament de Sanitat, gestions davant altres Administracions i desplaçament del personal de l'empresa
2.6.2
Expedient de recepció de
12.932
cadàvers procedents de l'estranger i que impliqui tràmit de documentació al Departament de Sanitat, gestions davant altres Administracions i
desplaçament del personal
de l'empresa
2.6.3
Expedient de trasllat de
18.976
càdavers per sortida de
Manresa a qualsevol punt
de les províncies de l'Estat i que impliqui tràmit
de documentació al Departament de Sanitat, gestions
davant altres Administracions i desplaçament del
personal de l'empresa
2.6.4
Expedient de trasllat de
cadàvers per sortida de
Manresa a l'estrager i que impliqui tràmit de documentació al Departament
de Sanitat, gestions davant
altres Administracions i desplaçament de personal de
l'empresa.
2.6.5
Operació de recepció de ca9.685
dàvers procedents d'una altra població per al seu trasllat al Cementiri de Manresa.
El servei inclou la tarifa del cotxe fúnebre núm. 3
En el supòsit que l'usuari
sol.licités un cotxe fúnebre
dels núms. 4,5 o 6, li correspondria pagar la diferència en
el preu de servei d'aquests cotxes fúnebres.
2.6.6
Expedient d'incineració de
4.498
cadàvers.
2.7 Drets sobre l'Embalsament
Quan l'operació de l'embalsament
es realitzi en la Sala de l'Empresa concessionària.

7.519

2.8 Funda protectora

1.827

2.9 Llençol sanitari

2.109

25.864

2.10 Caixa d'embaltge per trasllats en
avió o vaixell
2.11 Sudari en serveis de luxe

25.583
8.434

Són serveis de luxe els serveis
núms. 12, 13, 14, 15 i especial
enumerats en l'apartat de " 1.Serveis Bàsics ".
2.12 Dietes per desplaçament
2.12.1
2.12.2

Quan durant el desplaçament sigui necessari efectuar menjars,
per cada empleat
En trasllat dins de l'Estat,
quan el desplaçament sigui superior a un trajecte d'anada i
tornada a 600 Km. per cada empleat.

2.109
9.838

2.13 Capelles
2.13.1

Fins a 24 hores d'estada del
cadàver en la capella de
l'Empresa concessionària.
Per cada 6 hores o fracció
que excedeixi de 24 hores

14.057

2.14 Recollida de cadàvers per ordre
judicial

11.085

2.13.2

3.514

3r.- Prestació del Servei de sortida
3.1

Servei de sortida

3.2

Per cada fracció de 12 hores
o menys d'excès de les 24 hores

14.753
2.100

2n.Obrir un període d'informació pública de 20 dies hàbils, de
conformitat amb l'art. 86 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, a fi que
quantes persones tinguin interès en la revisió de tarifes dels Serveis
Mortuoris, puguin examinar l'expedient i addueixin el que estimin procedent.
3r.Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura
necessària per a la complimentació de l'expedient".

de

la

documentació

El Sr. Sala i Rovira diu que es tracta de l'actualizació de tarifes dels
serveis mortuoris, tal i com es ve fent de forma continuada cada exercici.
En aquest cas, es presenta amb una proposat d'increment del 4'3% i que fa
referència a l'IPC de l'any anterior, i també en el contingut del tarifari
dels diferents serveis s'hi afegeix el punt tercer, concretament, la
prestació del servei de sortida. Recorda que fa uns mesos es va aprovar el
Reglament i quedaven pendents d'aprovació les tarifes a què es feia esment
en el Reglament i, amb aquesta proposta de dictamen i tarifes, es donaria
compliment al reglament ja aprovat.
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 23 membres
presents.
4.-AREA D'ACCIO CIUTADANA
4.1. REGIDORIA-DELEGADA DE CULTURA
4.1.1

MODIFICACIÓ DE LA DENOMINACIÓ DE L'ACTUAL CARRER D'OLEGUER MIRÓ, EN
EL SENTIT DE REDUIR EL TRAÇAT AL QUAL S'ATORGAVA AQUESTA
DENOMINACIÓ, I ATORGAMENT DELS NOMS DE CARRER DEL MESTRE AGUSTÍ COLL

I PLAÇA DEL DIBUIXANT VILANOVA A DOS INDRETS DE LA CIUTAT
El Sr. Alcalde diu que aquest dictamen queda retirat, tal i com s'ha
expressat a l'inici de la sessió.
A petició del Sr. Oms i Pons, el Sr. Alcalde disposa la lectura i votació
conjunta dels dictàmens 4.1.2, 4.1.3 i 4.1.4.
4.1.2

ATORGAR EL NOM DE CARRER DEL GERMÀ ISIDRE AL CARRER UBICAT EN
DIRECCIÓ SUD-NORD DES DEL CARRER DE LLEVANT FINS EL CARRER FRA
JACINT COMA I GALÍ

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que per Decret de l'Alcalde-President de l'Ajuntament de Manresa, de
data 25 de gener de 1995, s'acordà incoar expedient, a l'empara del que
s'estableix al Reglament d'Honors i Distincions, per tal de donar el nom de
"GERMÀ ISIDRE" a un carrer de la ciutat de Manresa, nomenant com a
Instructor de l'Expedient al 1r.Tinent d'Alcalde de Cultura i Participació
Ciutadana, actuant com a Secretari del mateix la Cap de Secció de l'Area
d'Acció Ciutadana.
Atès l'informe-proposta de la Comissió Informativa de l'Area d'Acció
Ciutadana, en relació a l'atorgament del nom de "Germà Isidre" al carrer que
va en direcció sud-nord des del carrer de Llevant fins al carrer de Fra
Jacint Coma i Galí, limitat lateralment per l'encreuament amb el Pge. de
Mísser Mas (esquerra) i el sector dels Trullols (dreta).
Atès l'informe emès per la Cap de Secció de l'Àrea d'Acció Ciutadana, el Cap
de Secció de Planejament i Llicències i el Cronista Oficial de la Ciutat.
Atès el que s'estableix als articles 14, 15, 18 i 21 del Reglament d'Honors
i Distincions, aprovat el dia 19 d'abril de 1994, i atès que s'han realitzat
tots els actes previstos en el articles 16 i 17 del mateix text.
Per tot això, el 1r. Tinent d'Alcalde de Cultura i Participació Ciutadana
proposa al Ple de la Corporació Municipal l'adopció dels següents:
A C O R D S
1r.- Atorgar el nom de "Carrer del Germà Isidre"
sud-nord des del carrer de Llevant fins al carrer
limitat lateralment per l'encreuament amb el Pge.
el sector dels Trullols (dreta); segons es grafia

al vial que va en direcció
de Fra Jacint Coma i Galí,
de Mísser Mas (esquerra) i
en el plànol adjunt.

2on.- Col.locar les plaques i retolacions que corresponguin a la plaça
esmentada, per part dels serveis tècnics municipals corresponents.
3er.- Inscriure al Llibre-Registre de Distincions Honorífiques, les
circumstàncies personals de l'afavorit, així com la relació detallada dels
mèrits que motivaren la seva concessió, i la data de la mateixa."
4.1.3.

ATORGAR EL NOM DE CARRER DEL PINTOR BASIANA AL VIAL UBICAT EN
DIRECCIÓ SUD-EST/NORD-OEST DES DEL CARRER DE NAVARRA FINS EL
LÍMIT AMB EL SÒL URBANITZABLE PROGRAMAT (SECTOR TOSSAL DELS
CIGALONS)

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que per Decret de l'Alcalde-President de l'Ajuntament de Manresa, de
data 25 de gener de 1995, s'acordà incoar expedient, a l'empara del que
s'estableix al Reglament d'Honors i Distincions, per tal de donar el nom de
"PINTOR BASIANA" a un carrer de la ciutat de Manresa, nomenant com a
Instructor de l'Expedient al 1r.Tinent d'Alcalde de Cultura i Participació
Ciutadana, actuant com a Secretari del mateix la Cap de Secció de l'Area
d'Acció Ciutadana.
Atès l'informe-proposta de la Comissió Informativa de l'Area d'Acció
Ciutadana, en relació a l'atorgament del nom de "Pintor Basiana" al carrer
que va en direcció sud-est/nord-oest des del carrer de Navarra fins al límit

amb el sòl urbanitzable programat (sector Tossal dels Cigalons), i limitat
lateralment per espai edificable (esquerra) i per la Pl.de Catalunya i
equipament educatiu (dreta).
Atès l'informe emès per la Cap de Secció de l'Àrea d'Acció Ciutadana i el
Cap de Secció de Planejament i Llicències.
Atès el que s'estableix als articles 14, 15, 18 i 21 del Reglament d'Honors
i Distincions, aprovat el dia 19 d'abril de 1994, i atès que s'han realitzat
tots els actes previstos en el articles 16 i 17 del mateix text.
Per tot això, el 1r. Tinent d'Alcalde de Cultura i Participació Ciutadana
proposa al Ple de la Corporació Municipal l'adopció dels següents:
A C O R D S
1r.- Atorgar el nom de "Carrer del Pintor Basiana" al vial que va en
direcció sud-est/nord-oest des del carrer de Navarra fins al límit amb el
sòl urbanitzable programat (sector Tossal dels Cigalons), i limitat
lateralment per espai edificable (esquerra) i per la Pl.de Catalunya i
equipament educatiu (dreta); segons es grafia en el plànol adjunt.
2on.- Col.locar les plaques i retolacions que corresponguin a la plaça
esmentada, per part dels serveis tècnics municipals corresponents.
3er.- Inscriure al Llibre-Registre de Distincions Honorífiques, les
circumstàncies personals de l'afavorit, així com la relació detallada dels
mèrits que motivaren la seva concessió, i la data de la mateixa."
4.1.4.

ATORGAR EL NOM DE PLAÇA DE PRAT DE LA RIBA, A LA FORMADA PER
L'ENCREUAMENT DE LA CRA. DE VIC (N-141), CARRER DE SALLENT, AV.
DELS DOLORS I AV. DE LES BASES DE MANRESA, SEGONS ES GRAFIA EN EL
PLÀNOL ADJUNT

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que per Decret de l'Alcalde-President de l'Ajuntament de Manresa, de
data 25 de gener de 1995, s'acordà incoar expedient, a l'empara del que
s'estableix al Reglament d'Honors i Distincions, per tal de donar el nom de
"PLAÇA DE PRAT DE LA RIBA" a una plaça de la ciutat de Manresa, nomenant com
a Instructor de l'Expedient al 1r.Tinent d'Alcalde de Cultura i Participació
Ciutadana, actuant com a Secretari del mateix la Cap de Secció de l'Area
d'Acció Ciutadana.
Atès l'informe-proposta de la Comissió Informativa de l'Area d'Acció
Ciutadana, en relació a l'atorgament del nom de"Prat de la Riba" a una plaça
de la ciutat de Manresa, formada per l'encreuament de la Cra. de Vic (N141), carrer de Sallent, Av. dels Dolors i Av. de les Bases de Manresa.
Atès l'informe emès per la Cap de Secció de l'Àrea d'Acció Ciutadana i el
Cap Secció de Planejament i Llicències.
Atès el que s'estableix als articles 14, 15, 18 i 21 del Reglament d'Honors
i Distincions, aprovat el dia 19 d'abril de 1994, i atès que s'han realitzat
tots els actes previstos en el articles 16 i 17 del mateix text.
Per tot això, el 1r. Tinent d'Alcalde de Cultura i Participació Ciutadana
proposa al Ple de la Corporació Municipal l'adopció dels següents:
A C O R D S
1r.- Atorgar el nom de "Plaça de Prat de la Riba" a la formada per
l'encreuament de la Cra. de Vic (N-141), carrer de Sallent, Av. dels Dolors
i Av. de les Bases de Manresa, segons es grafia en el plànol adjunt.
2on.- Col.locar les plaques i retolacions que corresponguin a la plaça
esmentada, per part dels serveis tècnics municipals corresponents.
3er.- Inscriure al Llibre-Registre de Distincions Honorífiques, les
circumstàncies personals de l'afavorit, així com la relació detallada dels

mèrits que motivaren la seva concessió, i la data de la mateixa."
El Sr. Llobet i Corominas diu que es tracta de donar nom a aquests carrers,
i que tot s'ha fet d'acord amb peticions i consens entre els grups
implicats. En el primer cas, es a petició de la Associació de Veïns de la
Sgda. Família, i també s'ha fet saber a la direcció de la Salle, per si
volen aprofitar per fer un reconeixement. En el segon cas, pintor Basiana,
és a petició del Cercle Artístic de Manresa, i la col.locació està prevista
per al dia que es pugui fer la inauguració de la pèrgola de la plaça de
Catalunya, ja que això està allà al costat. I en el tercer cas, que és de la
plaça Prat de la Riba, on s'hi ha plantat recentment el rebroll de llorer de
la casa de Prat de la Riba, i que està previst que es pugui inaugurar amb
motiu de la festivitat de St. Jordi. Val a dir, que els noms de tots aquests
carrers han estat supervisats pel cronista de la ciutat, el qual ha donat el
seu vist-i-plau.
El Sr. Balet i Oller intervé per recordar que encara s'ha de donar
compliment a un acord de Ple de fa nou anys, i que deia que es posaria el
nom de la monja manresana Angela Soler Nieva al pròxim carrer de la ciutat,
i n'han passat molts per aquest Ple, sense que això s'hagi complert. Aquesta
monja va morir en olors de santedat, fora de Manresa, però que és una
ciutadana que ara està en procés de beatificació. A casa seva a la Baixada
de la Seu, se li va col.locar una placa commemorativa del seu naixement, i
després es va fer aquest acord de Ple, i ningú més se n'ha recordat. Demana
doncs, que es faci complir aquell acord de Ple. Pel que fa a la resta de
noms de la proposta diu que tots els noms li estan bé, però insisteix a
recordar que es faci aquest compliment.
El Sr. Llobet i Corominas diu que no deixen pas de reconeixer aquest acord,
i per tant, està present, però en aquests casos d'avui no estava previst el
nom al qual s'ha referit el Sr. Balet, fins i tot en la comissió informativa
es va tractar i consta en acta, que està anotat i recollit el suggeriment
del Sr. Balet.
Sotmesos a votació conjunta els dictamens 4.1.2, 4.1.3 i 4.1.4, són aprovats
per unanimitat dels 23 membres presents.
4.1.5.

APROVACIÓ DE PROJECTE DE CONVENI DE COL.LABORACIÓ A SIGNAR AMB
L'AGRUPACIÓ CULTURAL DEL BAGES, PER A L'ORGANITZACIÓ DE L'ACTE DE
PROCLAMACIÓ DE LA PUBILLA I DAMES D'HONOR DE LA CIUTAT

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que l'Ajuntament de Manresa, dins la dinàmica de manteniment de les
tradicions amb gran arrelament a la ciutat de Manresa i a Catalunya, té la
voluntat de seguir potenciant el costum de la proclamació de la Pubilla i
Dames d'Honor de la ciutat.
Atesa la voluntat de cooperació i impuls que l'Ajuntament té envers les
entitats de la ciutat, creu convenient col.laborar amb una de les entitats
culturals manresanes, per a la celebració de la tradició abans esmentada.
Atès que a la ciutat de Manresa existeix una entitat anomenada Agrupació
Cultural del Bages, fortament vinculada al manteniment de les tradicions i
folklore català.
Atès el que s'estableix a la Llei 7/85 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
de Règim Local, a la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de
Catalunya, al Reglament de Serveis de les Corporacions Locals, així com al
Reglament de Subvencions de l'Ajuntament de Manresa.
És pel que, el 1r. Tinent d'Alcalde-Delegat
Ciutadana proposa al Ple de la Corporació
següents:

de Cultura i Participació
Municipal, l'adopció dels

A C O R D S
1r.- Aprovar el projecte de conveni de col.laboració a signar entre aquest
Ajuntament i Agrupació Cultural del Bages (amb el núm. de CIF G-58126285),

per a l'organització de l'acte de Proclamació de la Pubilla i Dames d'Honor
de la ciutat de Manresa durant l'any 1995, i de conformitat amb el text que
s'acompanya a l'expedient.
2n.- Facultar a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la
documentació necessària per tal de dur a terme aquest acord en tots els seus
punts."
El Sr. Llobet i Corominas diu que es tracta d'un conveni que té exactament
la mateixa fórmula i quantitat que va ser l'any anterior. No és pel seu
valor que es porta com a conveni, sino per evitar tot un seguit de tràmits
petits que van comportant el fet de les visites de les pubilles a d'altres
pobles de la comarca, i cada vegada s'hauria de fer una despesa molt petita,
i, per tant, sembla que agrupat amb un conveni, s'estalvia la formulació de
documents.
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 23 membres
presents.
4.2. REGIDORIA-DELEGADA D'ENSENYAMENT
4.2.1

APROVACIÓ DEL PROJECTE DE CONVENI DE COL.LABORACIÓ AMB EL
DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL
SOSTENIMENT DE LES DESPESES DE FUNCIONAMENT I DE PERSONAL, GENERADES
PELS ENSENYAMENTS MUSICALS ALS ALUMNES DE 4 A 13 ANYS DEL
CONSERVATORI DE MUSICA, I ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que el conveni signat entre el Departament d'Ensenyament de la
Generalitat, la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana
de Municipis, de la qual aquest Ajuntament en forma part, possibilita la
formalització
de
convenis
de
col.laboració
entre
el
Departament
d'Ensenyament i l'Administració Local titular d'escoles de música o de
dansa.
Atès que en data 06-05-94 aquest Ajuntament i el Departament d'Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya, varen signar un conveni per al sosteniment,
durant el curs 93/94, del Conservatori Professional Municipal de Música de
Manresa.
Atesa
la
proposta
de
conveni
presentada
enguany
pel
Departament
d'Ensenyament per col.laborar amb l'Ajuntament de Manresa en el sosteniment,
durant el curs 94/95, del Conservatori Professional Municipal de Música de
Manresa.
Atès el que s'estableix a la Llei Orgànica
d'Ordenació General del Sistema Educatiu.

1/1990,

de

3

d'octubre,

Per tot això, la Regidora Delegada d'Ensenyament proposa al Ple de la
Corporació l'adopció dels següents:
A C O R D S
1r.- Aprovar el conveni de col.laboració a signar entre aquest Ajuntament i
el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per al
sosteniment de les despeses de funcionament i de personal generades pels
ensenyaments musicals als alumnes de 4 a 13 anys del Conservatori
Professional Municipal de Música de Manresa; de conformitat amb el text que
s'adjunta a l'expedient.
2n.- Acceptar i consignar pressupostàriament la subvenció de 11.470.285'ptes. (onze milions quatre-centes setanta mil dues-centes vuitanta-cinc
pessetes) establerta a la clàusula tercera del conveni esmentat en el punt
anterior.
3r.- Facultar a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la
documentació necessària per tal de dur a terme aquest acord en tots els seus
punts."

La Sra. Just i Riba diu que atès que el conveni signat entre el Departament
d'Ensenyament de la Generalitat, la Federació de Municipis de Catalunya i
l'Associació Catalana de Municipis possibilita la formalització de convenis
de col.laboració entre el Departament d'Ensenyament i els ajuntaments
titulars d'escoles de música. Es va signar aquest conveni de col.laboració
per a alumnes de 4 a 13 anys, quedant pendent els alumnes de grau
professional que corresponen a aquests 11.470.285 pessetes.
El Sr. Valls i Riera diu que valoren positivament el conveni, però tenen per
fer un parell de preguntes. En primer lloc, diu que el conveni estableix un
màxim de 261 alumnes, pregunta si aquesta és la capacitat màxima del conveni
o la realitat del Conservatori. Es a dir, en aquest moments pregunta quin
nombre d'alumnes té el Conservatori. I per altra banda, pregunta per quin
criteri s'estableix que el conveni afecta única i exclusivament els alumnes
fins a 13 anys, i no a més de 13 anys. Per altra, part ja ha expressat que
valoren molt positivament aquest conveni perquè fa dos o tres anys que dins
el marc de la comissió d'Hisenda se n'està parlant, del Conservatori de
Música i la seva financiació. El seu grup sempre ha plantejat, i té la
sensació que tota la comissió hi estava d'acord, que el finançament es fes
33%, 33%, 33%, és a dir, un terç la matrícula dels pares, un terç
l'Ajuntament i un terç la Generalitat. De conformitat amb aquest conveni
surt que un cost alumne/any seria entre 205.000 i 226.000 pessetes, depenent
de si s'agafa el primer trimestre o s'agafa el semestre, i que representaria
un 20% o 18% la Generalitat, d'un 17% o 15'5% de matriculació, i un 63% o un
66% l'Ajuntament. Ho valoren positivament en el sentit que s'està iniciant
un element, però els sembla que s'hauria d'insistir en el terç estricte, ja
que en aquests moment el cost del Conservatori afecta el pressupost de
l'Ajuntament en uns 120 milions de pessetes aproximadament a l'any. Per
tant, concreta les dues preguntes del principi, si les 261 places són reals
o són el màxim, i perquè el màxim de tretze anys.
La Sra. Just i Riba diu que el que s'ha fet amb els Conservatoris és
establir un nombre que seran les places que més o menys es calcula que
s'estabilitzaran. Es a dir, hi haurà conservatoris més grans, mitjans, i
petits. Aleshores aquest nombre ve donat. La gent que hi ha al Conservatori
són 586 alumnes, però calculen que d'aquí a uns anys l'estabilitat serà a
l'entorn d'uns 300, que podran optar a aquest conveni. Però això ve donat
per la Generalitat perquê ha fixat uns criteris a tots els Conservatoris
d'acord amb això. I pel que fa a la segona pregunta, diu que no hi entra més
gent suposa que per manca de diners. Diu que a la darrera reunió que es va
tenir es va dir que s'hi incorporaria el grau professional. Es a dir, que
s'hauria d'arribar a l'entorn de 30 milions, donat que el darrer any hi
havia 8 milions i ara són 11 milions.
El Sr. Valls i Riera diu que votaran favorablement perquè és un element
positiu, malgrat que creuen que s'ha continuar insitint fins arribar al terç
que correspon a cadascú, que és la situació ideal.
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 23 membres
presents.
4.3. REGIDORIA-DELEGADA D'ENSENYAMENT
A petició del Sr. De Puig i Viladric, el Sr. Alcalde disposa la lectura
conjunta dels dictamens 4.3.1 i 4.3.3 de l'ordre del dia.
4.3.1

APROVACIÓ DEL PROJECTE DE CONVENI DE COL.LABORACIÓ AMB L'ASSOCIACIÓ
ESPORTIVA LA SALLE-MANRESA, PER A L'ORBANITZACIÓ I COMMEMORACIÓ DE
LA XXV EDICIÓ DE LA NIT DE L'ESPORTISTA DE MANRESA

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que des de l'any 1971 es realitza anualment a Manresa, la celebració
de la "Nit de l'Esportista", consistent en un acte protocolari en el que es
fa entrega de diversos guardons als esportistes més destacats de la ciutat,
així com també a diverses persones i entitats vinculades amb l'esport local,
ja sigui com a directius, monitors, o altres.

Atès que l'entitat organitzadora d'aquest acte és "l'Associació Esportiva La
Salle-Manresa", la qual destaca per la seva dedicació al foment,
desenvolupament i pràctica continuada de l'activitat física i esportiva,
principalment de caire federat, i referent a l'esport del basquetbol.
Atès que enguany es celebra la XXV edició d'aquest acte de la "Nit de
l'Esportista", l'Ajuntament de Manresa i l'Associació Esportiva La SalleManresa tenen interès en col.laborar per donar-li un caire especial de
commemoració al tractar-se d'un dels esdeveniments esportius de caràcter
anual amb més tradició de la ciutat.
Atès el que s'estableix a la Llei 7/85 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
de Règim Local, a la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de
Catalunya, així com al Reglament de Subvencions de l'Ajuntament de Manresa.
Per tot això, el Regidor Delegat d'Esports proposa al Ple de la Corporació
l'adopció dels següents:
A C O R D S
1r.- Aprovar el projecte de conveni de col.laboració a signar entre aquest
Ajuntament i l'Associació Esportiva La Salle-Manresa, per a l'organització i
commemoració de la XXV edició de la Nit de l'Esportista de Manresa; de
conformitat amb el text que s'acompanya a l'expedient.
2n.- Facultar a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la
documentació necessària per tal de dur a terme aquest acord en tots els seus
punts."
4.3.3

APROVACIÓ DEL PROJECTE DE CONVENI DE COL.LABORACIÓ AMB LA FUNDACIÓ
CAIXA DE MANRESA I L'ASSOCIACIÓ ESPORTIVA LA-SALLE MANRESA PER A
L'EDICIÓ DEL LLIBRE "MANRESA, UNA CIUTAT ESPORTIVA"

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atesa la gran trajectòria esportiva que té la nostra ciutat, tant a nivell
d'esportistes com de teixit associatiu esportiu, s'ha cregut convenient
efectuar l'edició d'un llibre que sigui reflex fidel de l'esport manresà,
així com una guia sobre les diferents opcions de la pràctica esportiva que
s'hi poden trobar.
Atès que la Fundació Caixa de Manresa i l'Associació Esportiva La SalleManresa estan interessades en col.laborar en l'esmentada iniciativa per tal
de donar el màxim relleu a aquest acte, i presentar la publicació del llibre
dins el marc de la XXVena. edició de la "Nit de l'Esportista".
Atès que l'Ajuntament de Manresa creu convenient la col.laboració amb les
dues entitats anteriorment esmentades, per tal de realitzar una tasca de
divulgació que contribueixi al coneixement popular del paper històric de
Manresa en la promoció de l'esport.
Atès el que s'estableix a la Llei 7/85 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
de Règim Local, a la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de
Catalunya, i a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del procediment administratiu comú.
Per tot això, el Regidor Delegat d'Esports proposa al Ple de la Corporació
Municipal, l'adopció dels següents
A C O R D S
1er.- Aprovar el projecte de conveni de col.laboració a signar entre aquest
Ajuntament, la Fundació Caixa de Manresa i l'Associació Esportiva La SalleManresa, per a l'edició d'un llibre que sigui reflex fidel de la realitat
esportiva de la ciutat i que portarà com a títol "Manresa, una ciutat
esportiva", i de conformitat amb el text que s'acompanya a l'expedient.
2n.- Facultar a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la
documentació necessària per tal de dur a terme aquest acord en tots els seus
punts."

El Sr. De Puig i Viladrich diu que aquí es porten dos convenis relacionats
amb el 25 aniversari de la nit de l'esportista, ja que com tothom sap aquest
any la festa de la "Nit de l'Esportista" celebra el seu 25è. aniversari, i
des de l'Ajuntament i sobretot des de l'entitat que ha organitzat durant
aquests anys aquest acte, la Unió Esportiva La Salle, es va intentar que
aquest any fos una festa més participativa i que durant un espai
aproximadament de 15 dies que es poguessin celebrar tot un seguit d'actes,
reunions i xarrades i que totes les entitats poguessin participar més
d'aquesta nit de l'esportista. Dins de les reunions prèvies van sortir, a
part de totes les organitzacions purament esportives, algunes coses més, com
la possibilitat de publicar un llibre que recollís les activitats de moltes
de les entitats de Manresa i d'alguna manera recollís el que seria el
trajecte dels darrers anys d'activitats esportives a Manresa en els últims
25 anys. Aquesta proposta que, en principi, va ser proposada per les
entitats, després va ser proposada a l'Ajuntament. I la veritat és que en
aquest moment, tot i anar justos de temps, el llibre ja està a impressió, i
s'espera que el dia 7 es pugui tirar endavant. El primer dictamen marca
l'aportació de l'Ajuntament a la nit de l'esportista, i el segon dictamen
l'aportació a la publicació del llibre.
El Sr. Valls i Riera diu que votaran favorablement tots dos dictamens, i en
tot cas, en el 4.3.3 diu que no queda determinat quants exemplars del llibre
serien de l'Ajuntament, quants de la Fundació la Caixa, perquè només estan
especificats els 500 de la Salle, i en tot cas, si aquests són per a la
venda, quin preu es creu oportú de plantejar. A part d'aquests elements, com
que és el 25 aniversari, creu que l'administració, en aquest cas l'ajuntament, val la pena que faci un esforç per lluir una miqueta més aquesta
festa.
El Sr. De Puig i Viladrich diu que, en principi es feien tres parts, és a
dir, es compte que amb la repartició a les entitats, la representació
institucional, i els que es quedaria la Caixa, serien 500 llibres
aproximadament; l'Ajuntament se'n quedaria 500 més en dipòsit, i els altres
500 són els de la Salle, per a la venda, i el preu del llibre es pensava
treure'l a 1.500 pessetes.
Sotmesos a votació conjunta els dictamens 4.3.1 i 4.3.3 són aprovats per
unanimitat dels 23 membres presents.
4.3.2

ACCEPTACIÓ I CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE LA SUBVENCIÓ DE 1.040.000
PTES. CONCEDIDA PER LA DIRECCIÓ GENERAL DE L'ESPORT DE LA
GENERALITAT, PER A LES ACTIVITATS DE MULTIMÈDIA DE L'ANY 1995

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que la Comissió de Govern en data 10 d'octubre del 1994 va aprovar
l'acord de sol.licitar a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat
de Catalunya una subvenció per a les activitats de Centres d'Esport
d'Iniciació -Multimèdia- per a l'any 1995.
Atès que en data 23 de febrer de 1995 la Direcció General de l'Esport ha
concedit una subvenció de 1.040.000'- ptes. per aquest concepte.
És pel que, el Regidor Delegat d'Esports de l'Ajuntament de Manresa, proposa
al Ple de la Corporació Municipal l'adopció dels següents:
A C O R D S
1r.- Acceptar i consignar pressupostàriament com a ingrés, la subvenció de
1.040.000'- ptes. (un milió quaranta mil pessetes), concedida per la
Direcció General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya a l'Ajuntament
de Manresa, per a les activitats de Multimèdia de l'any 1995.
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."
El Sr. De Puig i Viladrich diu que aquesta subvenció és per al programa

multimèdia que cada any s'ha anat ampliant una mica. Aquesta subvenció
servei bàsicament per finançar les despeses del que es coneix com a escoles
municipals d'iniciació esportiva, per tal que el dèficit cada any hagi estat
més reduït, fins gairebé a equilibrar costos i despeses.
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 23 membres
presents.
4.4. REGIDORIA-DELEGADA DE BENESTAR SOCIAL
4.4.1

APROVACIÓ DEL CONVENI MARC DE COL.LABORACIÓ AMB LA DIRECCIÓ GENERAL
DE JUSTÍCIA JUVENIL DE LA GENERALITAT PER A L'EXECUCIÓ DE LES
MESURES JUDICIALS IMPOSADES ALS MENORS I JOVES DEL MUNICIPI, I
APROVACIÓ DEL CORRESPONENT CONVENI FILIAL PER A L'ANY 1995

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atesa la Llei 11/1985, de 13 de juny, de Menors, modificada parcialment per
la Llei 12/1988, de 21 de novembre.
Atès el que s'estableix a l'article 25.k) de la Llei 7/85, Reguladora de les
Bases de Règim Local, i a l'article 11.b) de la Llei 26/1989, de 27 de
desembre, de Serveis Socials, en referència a les competències dels
Ajuntaments en aquest sentit.
Atesa la necessitat de col.laboració i coordinació entre l'Ajuntament de
Manresa i el Departament de Justícia de la Generalitat, en ordre a
aconseguir un servei més eficaç en l'atenció de menors.
És pel que la Regidora Delegada de Benestar Social de l'Ajuntament de
Manresa, proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents
A C O R D S
1r.- Aprovar el conveni marc de col.laboració a signar entre la Direcció
General de Justícia Juvenil de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de
Manresa per a l'execució de les mesures judicials imposades als menors i
joves del municipi, així com en els processos de reinserció que se'n
derivin, de conformitat amb el text que s'adjunta a l'expedient.
2n.- Aprovar el conveni filial per a l'any 1995 que es deriva del conveni
marc, aprovat en el punt primer i de conformitat amb el text que s'adjunta
al dictamen.
3r.- Facultar a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la
documentació necessària per a portar a terme aquest acord en tots els seus
punts."
La Sra. Riera i Montserrat diu que aquest conveni és igual que el de l'any
passat, que és el de col.laboració entre la Direcció general de Justícia
Juvenil per les mesures imposades als menors i joves del municipi. Són sis
casos per atendre i, l'any passat hi havia 120.000 pessetes per cas, i
aquest any s'ha augmentat a 126.000 .
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 23 membres
presents.
4.4.2

APROVACIÓ DEL PROTOCOL D'ACTUALITZACIÓ I PRÒRROGA PER A L'ANY 1995
DEL CONVENI-MARC DE COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA SUBSCRIT AMB EL
DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL DE LA GENERALITAT, EN MATÈRIA DE
DIFERENTS PROGRAMES D'AQUEST ÀMBIT

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès el que estableixen la Llei 7/85 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
de Règim Local, la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de
Catalunya, i la Llei 26/85 de 27 de desembre, de Serveis Socials, en quant a
les competències dels municipis per a programar i gestionar les prestacions
de Serveis Socials, coordinant-se amb altres Administracions o entitats

privades.
Atès el que estableix el Decret 39/88 d'11 de febrer pel que es regula la
promoció, el finançament i les prestacions econòmiques dels Serveis Socials.
Atès que aquest Ajuntament compta amb uns Serveis Socials Municipals
d'Atenció Primària i Serveis Socials Especialitzats, i que garanteixen
aquest tipus d'assistència a tots els habitants de la ciutat que ho
necessitin.
Atès el conveni marc de cooperació en matèria de benestar social, entre el
Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya i aquest
Ajuntament de Manresa, signat el dia 15-10-93 i aprovat pel Ple de la
Corporació de data 19-10-93, el qual preveia la possibilitat de pròrroga i
actualització per als anys 1994 i 1995.
Atès que en data 20-12-94 aquest Ajuntament va presentar al Departament de
Benestar Social de la Generalitat, una sol.licitud de pròrroga i
actualització per a l'any 1995 de l'esmentat conveni marc.
Aquesta Regidora-Delegada de Benestar
Corporació, l'adopció dels següents

Social

proposa

al

Ple

de

la

A C O R D S
1r.- Aprovar el protocol d'actualització i pròrroga per a l'any 1995 del
conveni-marc de cooperació interadministrativa subscrit entre el Departament
de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Manresa,
en matèria de diferents programes en l'àmbit del benestar social; de
conformitat amb el text que s'adjunta al Dictamen.
2n.- Acceptar i consignar pressupostàriament
consignen, en els següents apartats:

les

subvencions

que

s'hi

a) Atenció Primària ..........................23.301.765'- ptes.
b) Atenció comunitària i inserció social........ 750.000'- ptes.
c) Atenció a la Infància i a l'adolescència:
* Centres oberts i pre-taller............ 8.286.321'- ptes.
d) Atenció a la Vellesa:
* Residència "Catalunya"................. 1.351.637'- ptes.
* Residència "Ramona Miró i Viola"..... 3.758.033'- ptes.
3r.- Facultar a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la
documentació necessària per a dur a terme aquests acords."
La Sra. Riera i Montserrat diu que aquest és el conveni marc que
l'Ajuntament té amb el Departament de Benestar Social de la Generalitat, i
és força igual que el de l'any passat, només que, en atenció primària,
atenció a la infància i vellesa hi ha un 3'5% d'augment, i com a cosa nova,
hi ha 750.000 per atenció comunitària i inserció social, que és l'educador
de drogues que l'Ajuntament que tindrà a partir del mes que ve.
La Sra. Vidal i Vintró diu que la lectura d'aquest conveni els ha causat un
certa sopresa i una certa preocupació. Sorpresa perquè l'any 1994 es va
aprovar la nova Llei de Serveis Socials, i es va aprovar a proposta de
l'equip de CiU, amb els vots en contra de tots els partits de l'oposició.
Aleshores aquesta Llei aprovada per CiU contempla la descentralització dels
Serveis Socials i contempla que tot el que són residències d'avis són
competència dels Consells Comarcals, i l'estranya que una cosa que CiU han
defensat i aprovat, en el conveni de 1995 no es porti encara a la pràctica,
i sigui l'Ajuntament qui rebi aquests diners quan en realitat els hauria de
rebre el Consell Comarcal. Mostra preocupació pel fet que en aquesta mateixa
Llei posa que el servei d'atenció primària s'ha d'autofinançar en el propi
municipi. En aquest conveni també posa que l'atenció primària ve
subvencionada o bé conveniada en tres parts. Una part de la qual se'n fa
càrrec l'Ajuntament, i dels altres dos terços se'n fa càrrec la Generalitat.

D'aquests dos terços, una part suposa que són els diners que rep la
Generalitat a través del Plan de Cooperación del Ministerio de Asuntos
Sociales, que dóna aquests diners a les Comunitats Autònomes. La preocupació
del seu grup està, no en què es rebin els diners que sempre són benvinguts,
però sí en que aquest conveni no es resitua en aquesta Llei. I això vol dir
que en qualsevol moment es pot posar en pràctica, i en canvi es troben en
què l'Ajuntament ha d'autofinançar tot això. Diu que al seu grup li
semblaria més lògic que aquest conveni, ja que els diners han de venir a
Manresa, que vinguin per les competències que ha d'assumir la pròpia
Generalitat i que l'Ajuntament, si no tot, comencés a ressituar-se amb el
que es trobarà no sap en quin moment, però que haurà d'autofinançar tot el
servei d'atenció primària. S'ha de tenir en compte també que, egons aquesta
LLei, els centres oberts també formen part de l'atenció primària.
La Sra. Riera i Montserrat diu que aquest planteig ja el van discutir també
amb Benestar Social, perquè quan es va aprovar la Llei, a l'abril del 1994,
de descentralització, en què els ajuntaments tenen plena competència en
atenció primària, i si Benestar Social no vol, no ha de donar cap diner,
això és cert, però també ho és que, Benestar Social, de moment, almenys en
tots aquests convenis de col.laboració, té el compromís de continuar-los, i
de mica en mica veure les competències que es poden assumir, però això són
coses que no es poden fer d'un dia per l'altre. Pel que fa a residències,
amb la manca que n'hi ha, fins que no pugui agafar-ne la competència el
Consell Comarcal, l'ajuntament les continuarà tenint i demanaran la
subvenció a la Generalitat. I en atenció primària, de moment, continuen
venint aquests diners, amb el compromís fins i tot de fer un annex per a
algún altre tema en matèria d'informàtica, però que vindrà més endavant que,
també és competència dels ajuntaments i que la Generalitat tampoc s'ha
plantejat deixar de donar el suport econòmic. Sí que tot aquest tema s'ha de
ressituar, és cert, però pensa que es s'haurà d'anar fent mica en mica, i de
moment és una continuïtat, i es continuaran fent els serveis, malgrat haverhi unes competències que són pròpies de l'Ajuntament i d'altres que, un dia
o altre, seran competències dels Consells Comarcals. Però tot i així, sempre
que a l'Ajuntament li interessi tenir un d'aquests serveis, el poden tenir,
el que passaria és que potser, si no hi ha un concert o pacte previ, no en
reberien subvenció.
La Sra. Vidal i Vintró diu que la seva intervenció simplement era per dir
que al seu grup com que els sembla que si s'aproven les lleis és per posarles
en
pràctica,
davant
d'aquesta
situació
una
mica
incoherent,
s'abstindran, tot i que estan d'acord en rebre aquests diners.
El Sr. Perramon i Carrió diu que tal i com ha explicat la Sra. Carme Vidal,
el seu grup també va estar en desacord amb la Llei que es va aprovar al
Parlament sobretot en el tema de serveis socials. En qualsevol cas també vol
dir que si s'hagués aplicat immediatament en aquests moments hauria creat
unes dificultats financeres importants a l'Ajuntament, per tot el tema de
serveis socials, i manifesta que la seva opinió respecte a la política de
determinats temes de Benestar Social és molt diferent de la que té el propi
govern de la Generalitat, perquè pensen que, des de Benestar Social de
l'Ajuntament, des de Serveis Socials, s'estan atenent casos absolutament
necessaris, i de vegades, alguns poden quedar per atendre, i des de Benestar
Social s'estan dedicant recursos a temes que serien més prescindibles. De
qualsevol manera, com que això representa una aportació econòmica important
per mantenir un nivell acceptable de serveis socials, votaran favorablement,
però volien manifestar el posicionament global del seu grup referent a la
política i la distribució de competències sobre Benestar Social.
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per 15 vots afirmatius (12 CiU, 2
ENM i 1 GMP) i 7 abstencions (GMS) i, per tant, es declara acordat:
1r.- Aprovar el protocol d'actualització i pròrroga per a l'any 1995 del
conveni-marc de cooperació interadministrativa subscrit entre el Departament
de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Manresa,
en matèria de diferents programes en l'àmbit del benestar social; de
conformitat amb el text que s'adjunta al Dictamen.
2n.- Acceptar i consignar pressupostàriament
consignen, en els següents apartats:

les

subvencions

que

s'hi

a) Atenció Primària ..........................23.301.765'- ptes.
b) Atenció comunitària i inserció social........ 750.000'- ptes.
c) Atenció a la Infància i a l'adolescència:
* Centres oberts i pre-taller............ 8.286.321'- ptes.
d) Atenció a la Vellesa:
* Residència "Catalunya"................. 1.351.637'- ptes.
* Residència "Ramona Miró i Viola"..... 3.758.033'- ptes.
3r.- Facultar a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la
documentació necessària per a dur a terme aquests acords.
4.4.3

APROVACIÓ DE PROPOSTA DE CONVENI A SIGNAR AMB L'EMPRESA MOBILURBAN,
SL I L'ASSOCIACIÓ DE PARAPLÈGICS I GRANS MINUSVÀLIDS ASPAYM, PER A
LA CESSIÓ DE FORMA GRATUÏTA A L'AJUNTAMENT, DE MOBILIARI URBÀ

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que l'Ajuntament de Manresa té interès en avançar en la millora de
l'accessibilitat a tota la població, i que l'adequació del mobiliari urbà és
un element important per facilitar a tots l'ús dels espais públics.
Atesa la sol.licitud efectuada
per MOBILURBAN, S.L. i ASPAYM, per tal
d'obtenir autorització per part d'aquest Ajuntament, per a la instal.lació
de bancs en llocs públics, i la seva explotació comercial mitjançant la
contractació dels espais publicitaris previstos en els mateixos.
Atès que és voluntat de l'Ajuntament de Manresa avançar en la supressió de
les barreres arquitectòniques existents a la nostra ciutat, així com
fomentar l'ocupació de persones amb discapacitats físiques.
Atès el que s'estableix als articles 8 i 10 del Decret 3.410/75, de 25 de
novembre, pel que s'aprova el Reglament general de Contractació de l'Estat,
així com l'article 50 de la Llei 8/87, de 15 d'abril, Municipal i de Règim
Local de Catalunya, i legislació concordant.
És pel que, la Regidora de Benestar Social de l'Ajuntament de Manresa,
proposa al Ple de la Corporació, l'adopció dels següents:
A C O R D S
1er.- Aprovar la proposta de conveni a signar entre aquest Ajuntament,
l'empresa Mobilurban, S.L. i l'Associació de Paraplègics i Grans Minusvàlids
Aspaym, per a la cessió de forma gratuïta a l'Ajuntament de Manresa de
mobiliari urbà consistent en bancs de pedra per a la col.locació a la via
pública, i la seva explotació comercial i manteniment per part de les
empreses esmentades, de conformitat amb el document que s'adjunta a
l'expedient.
2on.- Facultar a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la
documentació necessària per a portar a terme aquest acord en tots els seus
punts".
La Sra. Riera i Montserrat diu que aquest és un conveni nou, amb aquesta
fundació, que va proposar a l'Ajuntament que si es continuava treballant per
la supressió de barreres arquitectòniques, ells posarien bancs a la ciutat,
sempre a criteri dels tècnics, i en els llocs on digués l'Ajuntament, i a
més, contractarien a persones disminuïdes físiques perquè anessin a les
empreses per tal que la propaganda que porten aquestes bancs servís pel sou
d'aquestes persones, i també perquè faran cursos de formació als disminuïts,
i també hi haurà algún disminuït que no anirà a les empreses a contractar
publicitat sino que faran a casa seva, treballs de bancs petits, etc. Diu
que això és un conveni de col.laboració, no costa diners a l'Ajuntament,
però sí que a canvi de deixar posar aquests bancs i de treballar per la
supressió de les barreres arquitectòniques de la ciutat, puguin gaudir
d'aquests bancs que passen a ser de propietat municipal.

El Sr. Perramon i Carrió diu que la intenció de la proposta els sembla
correcta, i fins i tot, per a determinats espais urbans, el model de banc
que es planteja sembla que és prou interessant. Ara bé, diu que hi ha un cas
particular on el seu grup expressa alguna reticència. En primer lloc, diu
que són 83 bancs, que representa un cert impacte en el mobiliari urbà. I en
segon lloc, parla de deu bancs a la Plaça de Sant Domènec i voltants, i aquí
diu que li sembla que dins el pla d'ordenació hi ha marcat que dins el
primer quadrienni s'acondicionaria almenys la part que ja té la funció de
plaça, condicionar aquests moments amb aquest tipus de mobiliari aquella
obra, li sembla una mica delicat, llevat que hi hagués la possibilitat de
canviar les ubicacions. En el conveni això li sembla que no s'expressa
directament. Per tant, hauria preferit, que ja que és un tema de cert
impacte en el mobiliari urbà, s'hagués passat per la comissió d'urbanisme,
s'hagués pogut discutir en aquell marc, i es portaria avui aquí amb un cert
consens. Perquè no es tracta tan sols d'un tema de serveis socials, sino de
ciutat. Demana si això pogués passar per la comissió d'urbanisme, o acabar
d'afinar aquest tema del trasllat en un moment determinat, ho votarien amb
plena convicció. En aquests moments, si es planteja així s'abstindran, però
simplement per aquest motiu. Si sembla que retardar-ho un mes, no és cap
obstacle, preferirien que aquest tema quedés sobre la taula.
El Sr. Canongia i Gerona diu que l'annex de situació dels bancs, d'aquest
conveni, és vinculant, perquè així ho diu el primer punt del conveni. I a
part d'això expressa que el model de banc, de pedra, té un problema i és
que, tèrmicament, absorbeix molt bé la calor i el fred, la qual cosa en una
ciutat com la nostra de temperatures fortes a l'hivern i a l'estiu, no és un
model massa adient per a la nostra ciutat. A part d'això, malgrat els deu
primers anys el manteniment és de l'empresa, però l'efecte visual és per a
tots els ciutadans, i no és precisament el disseny més apropiat per dir que
és un banc antivandàlic, doncs la superfície que queda a la part posterior
del banc, és prou llisa com per a fer-hi força graffiti. Si no s'és el
suficient exigent amb el fabricant del banc, perquè hi posi una superfície
anti-graffiti, estaran pintats constantment. Els agradaria poder estudiar el
tema millor, i per això, el GMS també demana que quedi sobre la taula.
El Sr. Alcalde expressa que aquest model de banc l'ha vist força en
poblacions de la costa brava, i queden molt dignes, ara en això de la calor
no sap què dir-hi, i pel que fa als graffiti no n'hi va veure, però potser
feia poc que els havien estrenat i ara ja n'hi ha, doncs d'això ningú no se
n'escapa.
La Sra. Riera i Montserrat diu que n'hi ha en moltes ciutats, com Girona,
Palamós, Vilafranca del Penedès etc, i no hi ha graffiti perquè porten
varies capes d'una pintura que, amb aigua a pressió marxa el graffiti.
Després diu que la concessió és per a deu anys, malgrat ells la feien per
20, però a l'ajuntament li va semblar excessiu, i es va escurçar. Pel que fa
als llocs d'ubicació dels bancs diu que és obert, doncs s'aniria modificant.
Va ser a criteri dels tècnics, aquesta ubicació, però si sembla que a la
plaça St. Domènec de moment no se n'hi posen, doncs no s'hi posen fins que
es digui alguna altra cosa.
El Sr. Perramon i Carrió diu que si no és molt urgent, preferiria que se
n'acabés de parlar, perquè potser hi ha alguna ubicació millor en algún
barri, per exemple, i es podria valorar el tema de St. Domènec. No
qüestionen el model de banc, però voldrien poder acabar de valorar les
ubicacions.
La Sra. Riera i Montserrat diu que li agrada fer les coses amb consens, i
expressa que potser sí que s'havia d'haver passat per una altra comissió, a
més de la del SAC que és on va passar, però a la comissió del SAC es va
aprovar per unanimitat. Si es vol deixar sobre la taula hi estarà d'acord,
però vol fer constar que els disminuïts físics estan esperant que això es
tiri endavant
perquè els hi va la seva feina. Preferiria no deixar-ho sobre la taula i
proposa d'eliminar l'annex que és on hi ha la ubicació dels bancs, i
eliminar la quantitat, però que almenys la gent pugui començar a treballar.
Pel que fa a la quantitat diu que va demanar als tècnics municipals on feien
falta bancs i van fer aquesta llista, però si no sembla bé, es pot fer una

nova proposta sobre 20 bancs, i que els tècnics tornin a fer la proposta
d'ubicació. Però, de moment que l'empresa i els disminuïts puguin començar a
treballar.
El Sr. Canongia i Gerona expressa que es podria substituir el que diu
l'annex, que és el detall de la ubicació de tots els bancs, per un redactat
que digués el total de bancs, sense més explicació. I així no seria
necessari fer un Ple cada vegada que s'ha de canviar de lloc un banc. Li
sembla que aquesta proposta que fa, com a mínim, és de sentit comú.
La Sra. Riera i Montserrat expressa que li sembla bé, que es pot acceptar
que a l'annex només hi consti que hi ha 83 unitats.
El Sr. Valls i Riera diu que ja que la Sra. Riera ha dit que li agrada fer
les coses ben fetes, li demana que quan presenti un dictamen posi les dades
de l'associació ASPAYM, d'una forma correcta, perquè no hi consta, ni el
domicili ni el CIF.
El Sr. Perramon i Carrió diu que li sembla bé perquè quedaria suficientment
obert, però demanaria que aleshores en el marc de la comissió d'urbanisme es
parlés de les ubicacions.
El Sr. Alcalde clarifica que la proposta final és la d'aprovar la proposta
de conveni amb l'afegitó "si bé l'annex 1 que s'adjunta
especificarà només el total de 83 unitats".
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels presents i, per
tant, es declara acordat:
1er.- Aprovar la proposta de conveni a signar entre aquest Ajuntament,
l'empresa Mobilurban, S.L. i l'Associació de Paraplègics i Grans Minusvàlids
Aspaym, per a la cessió de forma gratuïta a l'Ajuntament de Manresa de
mobiliari urbà consistent en bancs de pedra per a la col.locació a la via
pública, i la seva explotació comercial i manteniment per part de les
empreses esmentades, de conformitat amb el document que s'adjunta a
l'expedient, si bé l'annex I, especificarà només el total de 83 unitats.
2on.- Facultar a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la
documentació necessària per a portar a terme aquest acord en tots els seus
punts.
4.5. REGIDORIA-DELEGADA DE JOVENTUT
4.5.1

APROVACIÓ DEL PROJECTE DE CONVENI DE COL.LABORACIÓ AMB L'ASSEMBLEA
LOCAL DE LA CREU ROJA, PER AL MANTENIMENT D'UNA LUDOTECA, AMB EL
RECOLZAMENT D'UN EDUCADOR-ANIMADOR

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que en el món d'avui, en el que l'educació humana es pensa com un
procés optimista i creatiu, inclòs dins un sistema dinàmic de comunicació
humana i social, es considera la importància del joc com un element educatiu
més que influeix en el conjunt de circumstàncies educatives que la persona
rep al llarg de la vida.
Atès que s'ha cregut convenient crear un espai a on els nens puguin usar de
forma compartida i variada joguines que serveixin per a l'esbarjo i alhora
per a la seva educació com a persones.
Atès que per aquest motiu s'ha vist la necessitat de tenir una Ludoteca a on
els nens puguin aconseguir joguines i poder jugar, amb el recolzament d'un
educador-animador que organitzi a més del joc lliure, jocs dirigits, ajudant
a l'infant en el desenvolupament del joc.
Atès que l'entitat Creu Roja, a través del Departament de Joventut de
l'Assemblea Local de Manresa, té endegat un projecte d'aquest tipus , en un
local habilitat per a ells a l'efecte, situat a la Baixada de la Seu, núm.
6-8, de Manresa.

Atès el que s'estableix als articles 25 de la Llei 7/85 de 2 d'abril, de
Reguladora de les Bases de Règim Local, 63 i 68 de la Llei 8/87 de 15
d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, així com els articles 23 a
29 del Reglament de Subvencions de l'Ajuntament de Manresa i legislació
concordant.
És pel que, el Regidor de Joventut proposa al Ple de la Corporació l'adopció
dels següents:
A C O R D S
1er.- Aprovar el projecte de conveni de col.laboració a signar entre aquest
Ajuntament i l'Assamblea Local de la Creu Roja, en representació de la Creu
Roja de la Joventut, per al manteniment d'una Ludoteca destinada a que els
nens puguin aconseguir joguines i poder jugar amb elles, amb el recolzament
d'un educador-animador, i de conformitat amb el text que s'adjunta al
dictamen.
2n.- Facultar a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la
documentació necessària per tal de dur a terme aquest acord en tots els seus
punts."
El Sr. Rodó i Rodà diu que es tracta de renovar el conveni amb la Creu Roja
de la Joventut per a la gestió de la ludoteca en els mateixos termes que
l'any passat.
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels presents.
5.-AREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
5.1. ACCEPTACIÓ I CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER
L'HONORABLE CONSELLER DE TREBALL DE LA GENERALITAT, D'IMPORT
17.900.000 PTA PER A LA REALITZACIÓ DELS CURSOS DE FORMACIÓ
OCUPACIONAL. INSTAL.LACIÓ DE GAS, VITRALLS, JARDINERIA ECOLOGICA,
RECEPCIONISTA I ATENCIÓ AL PÚBLIC.
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès l'interès d'aquest Ajuntament a participar i col.laborar en el foment
i promoció dels treballadors en atur mitjançant la gestió de programes
formatius i ocupacionals, adreçats principalment a aquells col.lectius amb
més dificultat d'accés al món del treball
Atès el títol 2n., capítol 1r. de l'Ordre del Departament de Treball del 3
de febrer de 1993, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya núm. 1713 del 26 de febrer de 1993, per la qual es regula el
programa d'actuació de formació ocupacional, així com l'Ordre de 13 de
desembre de 1993, publicada en el DOG núm. 1834 de 20 de desembre de 1993.
Atès el decret de l'Alcalde-President núm. 507253-A de data 23 de juny de
1994 que va resoldre sol.licitar al Departament de Treball de la Generalitat
de Catalunya una subvenció de 2.500.000.-PTA pel curs de Recepcionista i
atenció al públic, 4.500.000.-PTA pel curs d'Instal.lació de gas 2a part,
4.500.000.-PTA pel curs de Jardineria Ecològica i 6.500.000.-PTA pel curs de
Vitralls i que es va materialitzar en la sol.licitud feta pel sr. AlcaldePresident amb registre de sortida núm. 7360 de data 30 de juny de 1994.
Atesa la carta adreçada al Departament de Treball amb registre de sortida
núm. 11563 de data 25 de novembre de 1994, en la que es sol.licita que els
esmentats cursos participin en la convocatòria d'aprovació del Pla de
Formació Ocupacional per l'any 1995.
Atesa la resolució del Departament de Treball de la Generalitat de
Catalunya, amb registre d'entrada núm. 5623 de data 6 de març de 1995, per
la qual ha estat concedida, en data 10 de gener de 1995, una subvenció de
17.900.000.-PTA per a la realització durant l'any 1995 dels cursos de
formació ocupacional abans esmentat.

Atès el que disposa la Llei 8/1987, Municipal i de Règim Local de Catalunya
i la Llei 39/88, d'Hisendes Locals, sobre subvencions a les entitats locals.
Atès l'informe
Programació.

emès

pel

Cap

de

Negociat

dels

Serveis

Jurídics

i

de

És per tot això que el President de la Comissió de Promoció Econòmica
proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents
A C O R D S
1.- ACCEPTAR i consignar pressupostàriament com a ingrés la subvenció
concedida per l'Honorable Conseller de Treball de la Generalitat de
Catalunya d'un import de 17.900.000.-PTA per a la realització dels cursos
de formació ocupacional anomenats Instal.lació de gas, Vitralls, Jardineria
Ecològica, Recepcionista i Atenció al Públic.
2.- FACULTAR a l'Alcalde-President per a la signatura de
documentació necessària per a la complimentació de l'expedient."

tota

la

El Sr. Oms i Pons diu que els ha estat concedit per la Generalitat de
Catalunya una aportació als programes que ja s'han esmentat, i consisteix en
17.900.000, i es podrà fer el curset d'instal.ladors de gas, vitralls que
permetran acabar els de Crist Rei, jardineria ecològica, recepcionista, i
atenció al públic.
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels presents.
5.2. SOL.LICITUT AL DEPARTAMENT DE TREBALL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DE
TRES SUBVENCIONS, CORRESPONENTS ALS PROJECTES ANOMENATS BARRERES
ARQUITECTÒNIQUES, LA JARDINERIA I LA DISMINUCIÓ I ACOMPANYAMENT A
AVIS
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès l'interès d'aquest Ajuntament a participar i col.laborar en el foment
i promoció dels treballadors en atur mitjançant la gestió de programes
formatius i ocupacionals, adreçats principalment a aquells col.lectius amb
més dificultat d'accés al món del treball
Atès el títol 2n., capítol 4t, secció 1a , relatiu al Pla d'Ocupaciió en
col.laboració amb els Ajuntaments, de l'Ordre del Departament de Treball del
21 de març de 1994, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya núm. 1879 de 30 de març, per la qual es regulen els programes
d'ocupació i formació ocupacional del Departament de Treball, així com
l'Ordre de 3 de novembre de 1994, publicada en el DOG núm. 1972 de 14 de
novembre.
Vist el que estableix l'article 25.1 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local, l'article 68.1g) de la llei 8/1987
de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya i la Llei 39/88
d'Hisendes Locals, sobre subvencions a les entitats locals.
Atès l'informe
Programació.

emès

pel

Cap

de

Negociat

dels

Serveis

Jurídics

i

de

És per tot això que el President de la Comissió de Promoció Econòmica
proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents
A C O R D S
1.- SOL.LICITAR al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya una
subvenció de 4.802.400.-pta pel projecte anomenat Barreres arquitectòniques,
contractant-se a 6 persones.
2.- SOL.LICITAR al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya una
subvenció de 4.189.500.-pta pel projecte anomenat La jardineria i la
disminució, contractant-se a 6 persones.

3.- SOL.LICITAR al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya una
subvenció de 1.599.444.-pta pel projecte anomenat Acompanyament a avis,
contractant-se a 2 persones.
4.- FACULTAR a l'Alcalde-President per a la signatura de
documentació necessària per a la complimentació de l'expedient."

tota

la

El Sr. Oms i Pons diu que aquí se sol.licita una subvenció que en conjunt de
totes les especialitats puja 9.180.000 pessetes. El primer consisteix en
suprimir les barreres arquitectòniques, en el qual s'han de llogar 6
persones majors de 45 anys, amb dificultats a l'hora de la integració en el
món del treball. El de la jardineria i la disminució es fa mitjançant un
conveni amb Ampans, que permetrà de tenir el parc de Puigterrà en perfectes
condicions. El tercer programa, acompanyants a avis, consta de dues persones
que ajuden als avis en dificultats, pel que fa a trasllats i qüestions
diverses.
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels presents.
6.-AREA D'INTERIOR
6.1.1

APROVACIÓ DEL PROCEDIMENT DE GESTIÓ DELS
DIFERENTS SERVEIS DE L'ESTACIÓ D'AUTOBUSOS

CÀNONS

I

TARIFES

PELS

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que el Reglament d'explotació de l'Estació d'Autobusos, aprovat per
Resolució de la Direcció General de Transports de 16 de juliol de l.982,
regula als articles 20, 21, 22 i 39, el procediment de gestió del cànon i
tarifes autoritzats pels diferents serveis, i els sistemes de control de
viatgers i expedicions. D'acord amb aquest procediment, el pagament del
cànon de viatger es realitza conjuntament amb el del bitllet o títol de
transport, on hi figurarà aquest concepte degudament desglossat, i
l'Ajuntament, com a Ens titular de l'explotació, haurà de subministrar a les
empreses de transport concessionàries els corresponents talonaris de
bitllets. El control del bitlletatge es realitzarà en el moment de la
sortida o arribada dels viatgers a l'Estació, utilitzant una única porta
d'accés. El pagament del cànon per expedicions i els altres conceptes es
realitzarà mensualment, prèvia pràctica de la corresponent liquidació i la
seva notificació a les empreses concessionàries.
Atès que, per acord del Ple de la Corporació del dia 9 d'abril de l.984, es
va establir un sistema de tarifa consolidada, que inclou els cànons de
viatger i expedició a partir d'uns índexs d'ocupació per expedició, a la que
s'hi poden acollir les empreses que ho sol.licitin.
Atès que les dificultats d'aplicació del sistema vigent -motivades
fonamentalment per la inexistència d'un únic accés a les andanes de
l'Estació, l'autorització de parades de trànsit, origen o destí fora del
recinte de l'Estació, i la introducció de sistemes informatitzats
d'expedició automàtic de bitlletatge mitjançant màquines expenedores per
part de la majoria de les empreses de transport - així com la conveniència
d'introduir la modalitat de declaració-liquidació, d'aplicació per a la
majoria dels tributs i preus públics que constitueixen el sistema de
recursos de la Hisenda Municipal, aconsellen i fan necessària la modificació
de l'actual procediment de gestió del cànon dels serveis de l'Estació
d'Autobusos.
Atès que, de conformitat amb l'article 39 del Reglament de l'Estació
d'Autobusos, les normes de gestió del cànon poden ser objecte de modificació
prèvia l'autorització de la Direcció General de Transports.
El President de la Comissió d'Hisenda i Règim Interior té l'honor
proposar al Ple de la Corporació Municipal l'adopció dels següents
ACORDS:

de

Primer.- Aprovar el procediment de gestió dels cànons i tarifes pels
diferents serveis de l'Estació d'Autobusos, que consta de vuit clàusules i
figura com a Annex únic al present Dictamen.

Segon.- Sotmetre l'acord precedent a l'aprovació de la Direcció General de
Transports del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat, de conformitat amb el que preveu l'article 39 del vigent
Reglament d'explotació de l'Estació d'Autobusos de Manresa."
El Sr. Sala i Rovira expressa que en l'esmentat document de proposta de
gestió es fa referència als diferents cànons a cobrar, per part de
l'ajuntament, com a concessionàri de l'estació, així com també el dret
d'inspecció que es reserva l'Ajuntament com a concessionari, i els
incompliments de les obligacions de presentació i pagament de les degudes
liquidacions per part dels usuaris de les companyies de transport.
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels presents.
6.1.2

DESESTIMACIÓ DE LA RECLAMACIÓ DEL DRET A INDEMNITZACIÓ FETA PEL SR.
FRANCESC XAVIER MERCADÉ SANTACANA

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que mitjançant instància de referència registre d'entrada núm.
22.486/30.11.1994, el Sr. Fc. Xavier Mercadé Santacana (DNI 36.481.487-Z i
domicili al Passatge Ferrer, núm. 12 B de Manresa) va efectuar una
reclamació en concepte de danys ocasionats al seu vehicle, marca Renault R25 (B-4099-HD), deguts a unes obres sense senyalitzar al carrer St. Francesc
en data 3 de novembre de 1994.
Atès que la conservació de les vies públiques és un servei que han de
prestar els Municipis, de conformitat amb els articles 26.1.a) de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i 64.a) de la
Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Atesa la remissió a la legislació general sobre responsabilitat administrativa que efectuen els articles 54 de la Llei 7/1985 i 159 de la Llei 8/1987.
Atès que els particulars tenen dret a ser indemnitzats per les Administracions Públiques, de tota lesió que pateixin en qualssevol dels seus béns i
drets, excepte en els casos de força major, sempre que la lesió sigui
conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics, en els
termes previstos en el Capítol Primer del Títol X de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú.
Atesos els informes emesos pel cap del Servei de Seguretat Ciutadana, pel
Servei d'Urbanisme i Política Ambiental i pel tècnic mitjà de gestió de
Contractació i Patrimoni de Secretaria General.
Atès que, de conformitat amb la normativa citada anteriorment, no ha
resultat provada la relació de causalitat entre el dany i el funcionament
del servei públic.
Atès que s'ha realitzat el tràmit d'audiència que prescriu l'article 11 del
Reial Decret 429/1993, de 26 de març, pel qual s'aprova el Reglament dels
Procediments de les Administracions Públiques en matèria de Responsabilitat
Patrimonial.
Com a tinent d'alcalde, regidor-delegat d'Hisenda, proposo al Ple l'adopció
del següent
A C O R D
Desestimar la reclamació del dret a indemnització feta pel Sr. Fc. Xavier
Mercadé Santacana (DNI 36.481.487-Z i domicili al Passatge Ferrer, núm. 12 B
de Manresa) mitjançant instància de referència registre d'entrada número
22.486/30.11.1994, un cop valorades les proves aportades, entenent que no ha
quedat provat el nexe causal entre la lesió i el funcionament del servei
públic."
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels presents.

6.1.3

PRÒRROGA DE CONTRACTE D'ARRENDAMENT A FAVOR DEL SR. JOSEP M. CREUS I
GIRABAL, DE LA INSTAL.LACIÓ COMPLEMENTÀRIA DE LLIBRERIA DE L'ESTACIÓ
D'AUTOBUSOS DE MANRESA, PER UN PERÍODE DE 5 ANYS

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que en sessió plenària de 24 d'abril de 1990, es prorrogà
l'arrendament administratiu de la instal.lació complementària de llibreria
de l'Estació d'Autobusos de Manresa, a favor del sr. Josep M. Creus i
Girabal (DNI 39.307.613, C. Fonollar, 6 de Manresa).
Atès que el proper dia 25 d'abril acaba el termini de 5 anys establert pel
plec de clàusules que regulen l'esmentat arrendament.
Atès que la condició tercera permet la pròrroga unilateral per part de
l'administració, per un altre període de 5 anys.
De conformitat amb l'article 265 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal
i de Règim Local de Catalunya, que atribueix la competència per a la
resolució de totes les incidències derivades del contracte a l'òrgan de
contractació, el Regidor-Delegat d'Hisenda proposa al Ple de la Corporació
l'adopció del següent
A C O R D
1r.- Prorrogar el contracte d'arrendament en favor del sr. Josep M. Creus i
Girabal (DNI 39.307.613, C. Fonollar, 6 de Manresa), en aplicació de la
condició
tercera
del
Plec
de
clàusules
que
regulen
l'arrendament
administratiu de la instal.lació complementària de llibreria de l'Estació
d'Autobusos de Manresa, per un període de 5 anys, a comptar des del dia 25
d'abril de 1995.
2n.- Facultar el sr. Alcalde per a la signatura
necessària per a l'acompliment de l'expedient."

de

la

documentació

Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels presents.
Pel Sr. Alcalde es disposa la lectura i debat conjunt dels dictàmens 6.1.4 i
6.1.5 de l'ordre del dia.
6.1.4

INCREMENT DEL LLOGUER ESTIPULAT AMB LA SRA. MONTSERRAT PERRAMON
FONT, PER A L'ARRENDAMENT DEL LOCAL UBICAT A LA CRA. DE SANTPEDOR,
188-192, BAIXOS, DESTINAT A CENTRE SOCIAL MUNICIPAL DEL DISTRICTE

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Vista la instància presentada per la senyora MONTSERRAT PERRAMON FONT (DNI
núm. 39.194.833, carrer Sant Valentí, 15 -1r, de Manresa), en què sol.licita
l'increment del preu de l'arrendament del local situat a la Ctra. de
Santpedor, 188-192, bxs., d'aquesta ciutat.
Vist el pacte addicional vuitè del contracte d'arrendament subscrit per la
sra. MONTSERRAT PERRAMON FONT i l'Excm. Ajuntament de Manresa en data 3
d'abril de 1985, en què s'estableix que la renda estipulada es revisarà
anualment, segons les variacions que experimenti l'Index de Preus al Consum
que fixi l'Institut Nacional d'Estadística.
Vist el Certificat emès per l'Institut Nacional d'Estadística.
Atès que els arrendaments es troben gravats amb un 16% de l'Impost sobre el
Valor Afegit, que ha de suportar l'arrendatari.
Atesos els articles 11, 78, 84, 88, 89 i 90 de la Llei 37/1992, de 28 de
desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit, article 98 de la Llei
d'Arrendaments Urbans, i les pròpies clàusules del contracte d'arrendament.
Atès l'informe emès pel tècnic mitjà de gestió de la Unitat de Contractació
i Patrimoni, del qual en resulta l'increment a aplicar a la renda per a
l'any 1995.

El tinent d'alcalde regidor d'Hisenda, proposa al Ple de la Corporació
l'adopció del següent
A C O R D
1r.- Incrementar en un 4'3% (augment experimentat per l'Index General de
Preus al Consum durant l'any 1994), el lloguer estipulat amb la sra.
MONTSERRAT PERRAMON FONT, per a l'arrendament del local ubicat a la Ctra. de
Santpedor, 188-192, baixos, d'aquesta ciutat, destinat a Centre Social
Municipal del Districte, i deixar, per tant, fixat el lloguer mensual en la
suma de 59.947'- (CINQUANTA-NOU MIL NOU-CENTES QUARANTA-SET) pessetes, o bé
179.841 (CENT SETANTA-NOU MIL VUIT-CENTES QUARANTA-UNA) pessetes trimestrals, a partir del mes de gener de 1995.
2n.- Incrementar en un 16% (percentatge d'IVA que es repercuteix) el lloguer
que queda fixat amb l'augment establert al punt anterior, essent per tant
fixada la renda en 69.539 (SEIXANTA-NOU MIL CINC-CENTES TRENTA-NOU) pessetes
mensuals, o bé 208.617 (DUES-CENTES VUIT MIL SIS-CENTES DISSET) pessetes
trimestrals (IVA inclòs), a partir del mes de gener de 1995."
6.1.5

INCREMENT DEL LLOGUER ESTIPULAT AMB LA SRA. DOLORS CARNE CAMPRODON,
PER A L'ARRENDAMENT DEL PIS 1R, PORTES 1 I 2 DE LA MURALLA DEL
CARME, NÚM. 9-11, DESTINAT A LLAR D'AVIS

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Vista la instància presentada per
núm. 37.095.593, carrer València,
sol.licita l'increment del preu de
"Ramona Miró i Viola", situada a
ciutat.

la senyora DOLORS CARNÉ CAMPRODON (DNI
320 - 4t, 2a, de Barcelona), en què
l'arrendament de la residència d'avis
la Muralla del Carme, 9-11, d'aquesta

Vist el pacte addicional tercer del contracte d'arrendament subscrit per la
Sra. DOLORS CARNÉ CAMPRODON i l'Excm. Ajuntament de Manresa en data 21
d'octubre de 1981, en què s'estableix que la renda estipulada es revisarà
anualment, segons les variacions que experimenti l'Index de Preus al Consum
que fixi l'Institut Nacional d'Estadística.
Vist el Certificat emès per l'Institut Nacional d'Estadística.
Atès que els arrendaments es troben gravats amb un 16% de l'Impost sobre el
Valor Afegit, que ha de suportar l'arrendatari.
Atesos els articles 11, 78, 84, 88, 89 i 90 de la Llei 37/1992, de 28 de
desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit, article 98 de la Llei
d'Arrendaments Urbans, i les pròpies clàusules del contracte d'arrendament.
Atès l'informe emès pel tècnic mitjà de gestió de la Unitat de Contractació
i Patrimoni, del qual en resulta l'increment a aplicar a la renda per a
l'any 1995.
El tinent d'alcalde regidor d'Hisenda, proposa al Ple de la Corporació
l'adopció del següent
A C O R D
1r.- Incrementar en un 4'3% (augment experimentat per l'Index General de
Preus al Consum durant l'any 1994), el lloguer estipulat amb la Sra. DOLORS
CARNÉ CAMPRODON, per a l'arrendament del pis 1r., portes 1a. i 2a., de la
Muralla del Carme núm. 9-11 d'aquesta ciutat, destinat a llar d'avis, i
deixar, per tant, fixat el lloguer mensual en la suma de 121.035'- (CENT
VINT-I-UNA MIL TRENTA-CINC) pessetes, o bé 363.105 (TRES-CENTES SEIXANTATRES MIL CENT CINC) pessetes trimestrals, a partir del mes de gener de 1995.
2n.- Incrementar en un 16% (percentatge d'IVA que es repercuteix), el
lloguer que queda fixat amb l'augment establert al punt anterior, essent per
tant fixada la renda en 140.400 (CENT QUARANTA MIL QUATRE-CENTES) pessetes
mensuals, o bé 421.200 (QUATRE-CENTES VINT-I-UNA MIL DUES-CENTES) pessetes

trimestrals (IVA inclòs), a partir del mes de gener de 1995."
El Sr. Sala i Rovira diu que es tracta d'actualitzar els preus dels lloguers
de dos locals que té arrendats l'Ajuntament, i on s'hi porten a terme
diferents activitats.
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens 6.1.4 i 6.1.5, són aprovats per
unanimitat dels presents.
6.1.6

DEVOLUCIÓ DE GARANTIA DEFINITIVA A L'ENTITAT "CONSTRUCCIONES COTS Y
CLARET, S.L", PER RESPONDRE DEL COMPLIMENT DEL CONTRACTE DE L'OBRA
DEL PAVELLÓ POLISPORTIU AL CONGOST, FASE II.

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Tramitat l'expedient de devolució de garantia corresponent al contracte de
l'obra del Pavelló Polisportiu al Congost, Fase II, adjudicat a l'entitat
mercantil "CONSTRUCCIONES COTS Y CLARET, S.L."
El Tinent d'Alcalde Regidor-Delegat
Corporació, l'adopció del següent:

d'Hisenda,

proposa

al

Ple

de

la

A C O R D
Tornar a l'entitat mercantil "CONSTRUCCIONES COTS Y CLARET, S.L." (C.I.F. B08136905 ca. Sant Fruitós, 4 2n - Manresa), un aval de la "COMPAÑIA DE
CREDITO Y CAUCION", per la quantitat de 13.902.081'- PTA, corresponent a la
garantia definitiva constituida per respondre del compliment del contracte
de l'obra del Pavelló Polisportiu al Congost, Fase II, adjudicat per acord
plenari del dia 10 de juny de 1991, amb fonament al compliment contractual
acreditat en l'expedient incoat a l'efecte, amb subjecció a l'art. 88 del
Reglament de Contractació de les Corporacions Locals."
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels presents.
Pel Sr. Alcalde es disposa la lectura conjunta dels dictamens 6.1.7, 6.1.8 i
6.1.9 de l'ordre del dia.
6.1.7

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA D'ÚS
PRIVATIU DEL QUIOSC DE VENDA DE PREMSA SITUAT A LA PLAÇA DE
CATALUNYA, PER UN PERÍODE DE 5 ANYS, A FAVOR DEL SR. CARLOS BLASCO
CANO

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que per acord plenari del dia 18 d'octubre de 1994, s'aprovà
l'expedient de contractació de la concessió administrativa d'ús privatiu del
quiosc de venda de premsa situat a al Plaça Catalunya.
Atès que durant el període
presentat una oferta.

de

presentació

de

proposicions,

només

s'ha

Vist l'informe emès pel senyor Cap del
Servei d'Hisenda en relació a la
valoració dels criteris establerts a la clàusula 19a. del Plec de Clàusules
que regulen aquesta contractació.
El Tinent d'Alcalde, Regidor-Delegat
Corporació l'adopció del següent:

d'Hisenda,

proposa

al

Ple

de

la

A C O R D
1r.- Adjudicar el contracte de la concessió administrativa d'US PRIVATIU DEL
QUIOSC DE VENDA DE PREMSA SITUAT A LA PLAÇA CATALUNYA, per un període de 5
anys, comptats a partir de l'endemà de recepció de la notificació de l'acord
municipal d'adjudicació, a favor del Sr. CARLOS BLASCO CANO (NIF 39.313.306G, domiciliat al ca. General Prim, 42 - Manresa), per un cànon anual de
187.500'- PTA, d'acord amb la puntuació obtinguda i atès que resulta ser
l'única proposició presentada al concurs públic convocat a l'efecte per
anunci publicat en el D.O.G.C. núm. 2002 de 25 de gener de 1995, en relació

a l'expedient de contractació aprovat en sessió plenària de 18 d'octubre de
1994.
2n.- Requerir a l'adjudicatari Sr. CARLOS BLASCO CANO, per a que en el
termini de 15 dies, comptats a partir del dia següent al de la recepció de
la notificació d'aquest acord, constitueixi la garantia definitiva de
20.000'- PTA, a la Caixa de la Corporació i presenti el document acreditatiu
a la Secció de Contractació i Patrimoni de la Secretaria General.
3r.- Tornar la garantia provisional de 10.000'- PTA a l'adjudicatari Sr.
CARLOS BLASCO CANO, prèvia la constitució de la garantia definitiva.
4t.- Publicar l'adjudicació del contracte en el Butlletí Oficial de l'Estat,
en el Butlletí Oficial de la Provincia i en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb l'article 285 de la Llei 8/87
de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya.
5è.- Facultar al senyor Alcalde per a la signatura de la documentació
necessària per a la complimentació de l'expedient."
6.1.8

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA D'ÚS
PRIVATIU DEL QUIOSC DE VENDA DE PREMSA SITUAT AL PASSEIG DE PERE
III, DAVANT EK NÚM. 58 (SECTOR PL. ESPANYA, A FAVOR DE L'ENTITAT
MERCANTIL "LLIBRERIA SOBRERROCA, S.A"

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que per acord plenari del dia 18 d'octubre de 1994, s'aprovà
l'expedient de contractació de la concessió administrativa d'ús privatiu del
quiosc de venda de premsa situat al Passeig de Pere III, davant el núm. 58
(sector Pl. Espanya).
Atès que durant el període
presentat una oferta.

de

presentació

de

proposicions,

només

s'ha

Vist l'informe emès pel senyor Cap del Servei d'Hisenda en relació a la
valoració dels criteris establerts a la clàusula 19a. del Plec de Clàusules
que regulen aquesta contractació.
El Tinent d'Alcalde, Regidor-Delegat
Corporació l'adopció del següent:

d'Hisenda,

proposa

al

Ple

de

la

A C O R D
1r.- Adjudicar el contracte de la concessió administrativa d'US PRIVATIU DEL
QUIOSC DE VENDA DE PREMSA SITUAT AL PASSEIG DE PERE III, DAVANT EL NUM. 58
(SECTOR PL. ESPANYA), per un període de 5 anys, comptats a partir de
l'endemà de recepció de la notificació de l'acord municipal d'adjudicació, a
favor de l'entitat mercantil "LLIBRERIA SOBRERROCA, S.A. (CIF núm. A08899023, domiciliada al ca. Prolongació General Prim núm. 12 - Manresa) per
un cànon anual de 650.000'- PTA, d'acord amb la puntuació obtinguda i atès
que resulta ser l'única proposició presentada al concurs públic convocat a
l'efecte per anunci publicat en el D.O.G.C. núm. 2005 de 30 de gener de
1995, en relació a l'expedient de contractació aprovat en sessió plenària de
18 d'octubre de 1994.
2n.- Requerir a l'adjudicataria "LLIBRERIA SOBRERROCA, S.A.", per a que en
el termini de 15 dies, comptats a partir del dia següent al de la recepció
de la notificació d'aquest acord, constitueixi la garantia definitiva de
40.000'- PTA, a la Caixa de la Corporació i presenti el document acreditatiu
a la Secció de Contractació i Patrimoni de la Secretaria General.
3r.- Tornar la garantia provisional de 15.000'- PTA a l'adjudicataria
"LLIBRERIA SOBRERROCA, S.A.", prèvia la constitució de la garantia
definitiva.
4t.- Publicar
l'adjudicació del contracte en el Butlletí Oficial de
l'Estat,
en el Butlletí
Oficial
de
la
Provincia
i
en
el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb l'art. 285

de la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya.
5è.- Facultar al senyor Alcalde per a la signatura de la documentació
necessària per a la complimentació de l'expedient."
6.1.9

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA D'ÚS
PRIVATIU DEL QUIOSC DE VENDA DE PREMSA SITUAT AL BARRI DE LA PARADA,
CARRER LLUIS MILLET, A FAVOR DE LA SRA. TERESA MUÑOZ PASTOR

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que per acord plenari del dia 18 d'octubre de 1994, s'aprovà
l'expedient de contractació de la concessió administrativa d'ús privatiu del
quiosc de venda de premsa situat al barri La Parada, carrer Lluís Millet.
Atès que durant el període
presentat una oferta.

de

presentació

de

proposicions,

només

s'ha

Vist l'informe emès pel senyor Cap del Servei d'Hisenda en relació a la
valoració dels criteris establerts a la clàusula 19a. del Plec de Clàusules
que regulen aquesta contractació.
El Tinent d'Alcalde, Regidor-Delegat
Corporació l'adopció del següent:

d'Hisenda,

proposa

al

Ple

de

la

A C O R D
1r.- Adjudicar el contracte de la concessió administrativa d'US PRIVATIU DEL
QUIOSC DE VENDA DE PREMSA SITUAT AL BARRI LA PARADA, CARRER LLUIS MILLET,
per un període de 5 anys, comptats a partir de l'endemà de recepció de la
notificació de l'acord municipal d'adjudicació, a favor de la Sra. TERESA
MUÑOZ PASTOR (DNI 43.394.573, ca. Numancia núm. 10 1r. 2a. - Manresa), per
un cànon anual de 150.000'- PTA, d'acord amb la puntuació obtinguda i atès
que resulta ser l'única proposició presentada al concurs públic convocat a
l'efecte per anunci publicat en el D.O.G.C. núm. 2002 de 25 de gener de
1995, en relació a l'expedient de contractació aprovat en sessió plenària de
18 d'octubre de 1994.
2n.- Requerir a l'adjudicataria Sra. TERESA MUÑOZ PASTOR, per a que en el
termini de 15 dies, comptats a partir del dia següent al de la recepció de
la notificació d'aquest acord, constitueixi la garantia definitiva de
20.000'- PTA, a la Caixa de la Corporació i presenti el document acreditatiu
a la Secció de Contractació i Patrimoni de la Secretaria General.
3r.- Tornar la garantia provisional de 10.000'- PTA a l'adjudicataria Sra.
TERESA MUÑOZ PASTOR, prèvia la constitució de la garantia definitiva.
4t.- Publicar l'adjudicació del contracte en el Butlletí Oficial de l'Estat,
en el Butlletí Oficial de la Provincia i en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb l'article 285 de la Llei 8/87
de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya.
5è.- Facultar al senyor Alcalde per a la signatura de la documentació
necessària per a la complimentació de l'expedient."
El Sr. Sala i Rovira
de quioscs de venda
només hi ha hagut un
a cadascún d'aquests

diu que es tracta de tres adjudicacions de la concessió
de premsa, i en tots tres s'ha donat la casualitat que
únic ofertant. Un cop analitzades les tres ofertes, per
tres quioscs o punts de venda, han sembl(at correctes.

Sotmesos a votació conjunta els dictamens 6.1.7, 6.1.8 i 6.1.9, són aprovats
per unanimitat dels membres presents.
6.1.10

MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ I GESTIÓ DE
SERVEI DEL MERCAT MUNICIPAL D'ABASTAMENT I APARCAMENT PÚBLIC DEL
SECTOR DE PUIGMERCADAL, PER INCORPORACIÓ DE LA GESTIÓ DE LA
UTILITZACIÓ DELS NOUS OBRADORS, I APROVACIÓ DE LES CLÀUSULES
ADDICIONALS AL CONTRACTE

El secretari llegeix el dictament que, transcrit, diu el següent:
"Atès que l'entitat mercantil PUIGMERCADAL,SA, adjudicatària del contracte
de concessió de la construcció i gestió del servei de mercat municipal
d'abastament i aparcament públic del sector de Puigmercadal del municipi de
Manresa, ha construït uns locals destinats a activitat d'obrador a l'espai
existent a la planta soterrània de l'esmentat mercat.
Atès que la construcció dels obradors realitzada pel concessionari i la
consegüent gestió es compensa per part d'aquest amb la percepció del preu
d'adjudicació de cada local, xifra que s'obté en funció de la seva
superfície en relació al cost global de l'obra, més el benefici industrial
del concessionari.
Atès que a l'expedient s'informen els aspectes jurídics i econòmics
d'aquesta modificació de la concessió del servei de mercat municipal
d'abastament i aparcament públic del sector de Puigmercadal del municipi de
Manresa, i queda justificada la seva adequació a dret i el manteniment de
l'equilibri econòmic-financer de la concessió.
Atès que s'ha complimentat el tràmit d'audiència al concessionari que
prescriu l'art. 265.2 de la llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim
Local de Catalunya, de conformitat amb l'article 84 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú.
De conformitat amb l'art. 127 del Reglament de Serveis de les Corporacions
Locals de 1955.
El regidor-delegat d'Hisenda, proposa al Ple de la Corporació, l'adopció del
següent
A C O R D
1r.- Modificar el contracte de concessió de la construcció i gestió del
servei de mercat municipal d'abastament i aparcament públic del sector de
Puigmercadal del municipi de Manresa, per incorporació de la gestió de la
utilització dels nous obradors, a compensar mitjancant la percepció per part
de PUIGMERCADAL,SA del preu d'adjudicació de cada local, xifra que s'obté en
funció de la seva superfície en relació al cost global de l'obra més el
benefici industrial del concessionari.
2n.- Aprovar les clàusules addicionals al contracte concessional de la
construcció i gestió del servei de mercat municipal d'abastament i
aparcament públic del sector de puigmercadal, les quals regulen la
modificació que s'aprova per primer punt d'aquest acord.
3r.- Facultar al Sr. Alcalde-President per a la signatura de la documentació
necessària per a la complimentació de l'expedient."
El Sr. Sala i Rovira diu que aquí es tracta de modificar el contracte
existent en l'actualitat amb la concessionària, en el sentit d'incorporar
uns nous obradors que s'han portat a terme dins el local del mercat, i
poder-li donar l'adjudicació i sortida. Això feia necessari clausular els
imports d'adjudicació d'aquests obradors.
Sotmès el
presents.
6.1.11

dictamen

a

votació,

és

aprovat

per

unanimitat

dels

membres

APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES QUE HAURÀ DE REGIR LA CONCESSIÓ
ADMINISTRATIVA DEL SERVEI D'EXPLOTACIÓ DE LES INSTAL.LACIONS
ESPORTIVES MUNICIPALS DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE "EL
CONGOST", APROVACIÓ DEL CORRESPONENT EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I
DELEGAR LA FACULTAT D'ADJUDICAR LA COMISSIÓ DE GOVERN

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que en sessió Plenària del dia 17 de juliol de 1989, s'adjudicà la
concessió administrativa del servei d'explotació de les instal.lacions del
Camp de Futbol Municipal de "El Congost" de Manresa.

Atès que s'ha elaborat un nou Plec de Clàusules que regularà la concessió
administrativa del servei d'explotació de les instal.lacions esportives
municipals del Camp de Futbol Municipal d'El Congost".
De conformitat amb els articles 268 i següents de la llei 8/1987, Municipal
i de Règim Local de Catalunya, el Tinent d'Alcalde, Regidor-Delegat
d'Hisenda, proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent:
A C O R D
1r.- Aprovar el Plec de Clàusules que haurà de regir la concessió
administrativa del servei d'explotació de les instal.lacions esportives
municipals del Camp de Futbol Municipal d'"El Congost", a adjudicar
mitjançant contractació directa.
2.- Aprovar l'expedient de contractació de la concessió administrativa del
servei d'explotació de les instal.lacions esportives municipals del camp de
Futbol Municipal d'"El Congost", per un període de 5 anys, mitjançant
Contractació directa, fixant-se una subvenció anual de 2.300.000'- PTA i
obrir el procediment d'adjudicació del contracte, amb inclusió dins
l'esmentat expedient del Plec de Clàusules d'explotació que s'aprova en el
punt primer d'aquest acord.
3r.- Sotmetre a informació pública pel termini de 15 dies, el Plec de
Clàusules d'explotació, mitjançant anunci a publicar en el Butlletí Oficial
de la Provincia, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler
d'anuncis d'aquesta Casa Consistorial, de conformitat amb l'article 270.1 de
la Llei 8/1987, de 15 d'abril Municipal i de Règim Local de Catalunya.
4t.- Delegar a la Comissió Municipal de Govern la facultat d'adjudicar la
concessió administrativa d'explotació de les instal.lacions municipals del
Camp de Futbol Municipal d'"El Congost", de conformitat amb els articles 55
i 264.3 de la Llei 8/1987.
5è.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura
necessària per a la complimentació de l'expedient."

de

la

documentació

El Sr. De Puig i Viladrich intervé dient que aquest plec de clàusules
reuneix un seguit de condicions bones de cara a la instal.lació. La primera
és que en el conjunt del plec de clàsules es garanteix una cosa important
que és el manteniment d'aquesta instal.lació. També garanteix el màxim d'ús
de la instal.lació, dins de les limitacions que té el tema de la gespa
natural. Finalment, diu que el cost que això representa, és correcte, doncs
s'estalvien d'alguna manera diners, respecte al que havia costat. Finalment
diu que és una concessió prudent, ja que cinc anys, donen el temps suficient
per poder fer-ne el control, i esperar si de cas a fer una renovació, quan
arribi el termini. Aquest conveni ha estat pactat i discutit amb l'entitat
que en aquest moment està utilitzant la instal.lació.
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 23 membres
presents, i per tant, amb el quòrum que determina l'art. 55 de la Llei
8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya.
7.1. REGIDORIA-DELEGADA DELS SERVEIS D'AIGUA, NETEJA I CEMENTIRI
7.1.1

ATORGAR LA CONCESSIÓ DE DRET FUNERARI PER UN TERMINI DE CINC ANYS
PRORROGABLES, SOBRE DIVERSOS NÍNXOLS DEL CEMENTIRI MUNICIPAL

El Sr. Alcalde declara que aquest dictamen queda retirat, per duplicitat.
Pel Sr. Alcalde es disposa la lectura i debat conjunt dels dictàmens 7.1.2 i
7.1.3 de l'ordre del dia.
7.1.2

ATORGAR LA CONCESSIÓ DE DRET FUNERARI PER UN TERMINI DE CINC ANYS
PRORROGABLES, SOBRE DIVERSOS NÍNXOLS DEL CEMENTIRI MUNICIPAL

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

"Vistes les sol.licituds de concessió de dret funerari per un període de
cinc anys prorrogables, sobre nínxols del Cementiri Municipal.
De conformitat amb l'article 12 del Reglament del Cementiri Municipal i de
Policia Mortuòria que estableix que es podran atorgar concessions de dret
funerari sobre nínxols, limitades en el temps i reduïdes a un període de
cinc anys, prorrogables per períodes de cinc anys, mitjançant el pagament
del canon que s'estableixi en l'Ordenança Fiscal corresponent; i amb
l'article 65 que preveu la petició simultània de la concessió de dret
funerari amb la d'inhumació.
El Regidor Delegat dels Serveis d'Aigua, Neteja i Cementiri, actuant per
delegació de l'Alcalde conferida el dia 17 de juny de 1991, proposa al Ple
de la Corporació, l'adopció del següent
ACORD
Atorgar la concessió de dret funerari sobre els nínxols i a favor dels
sol.licitants que consten a la relació annexa a aquest dictamen per un
termini de cinc anys prorrogables, amb aplicació del preu públic per
utilització temporal de nínxols, a comptar, segons el cas, o des del dia
següent al de finalització dels respectius "lloguers", o bé des del dia
d'inhumació."
7.1.3

ATORGAR LA CONCESSIÓ DE DRET FUNERARI PER UN TERMINI DE 50 ANYS
PRORROGABLES, SOBRE DIVERSOS NÍNXOLS DEL CEMENTIRI MUNICIPAL

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Vistes les sol.licituds de concessió de dret funerari sobre nínxols del
Cementiri Municipal, per un període de 50 anys prorrogables.
De conformitat amb l'article 9.2 del Reglament de Cementiri Municipal i de
Policia Mortuòria que estableix que la concessió del dret funerari sobre
parcel.les, nínxols i altres sepultures implica l'autorització del seu ús,
durant 50 anys, per al dipòsit de cadàvers o restes d'aquests i s'adquireix
mitjançant el pagament dels drets que en cada cas fixi l'Ordenança Fiscal i
amb subjecció als deures i les obligacions que s'estableixen en l'esmentat
Reglament.
El Regidor Delegat dels Serveis d'Aigua, Neteja i Cementiri, actuant per
delegació de l'Alcalde conferida el dia 17 de juny de 1991, proposa al Ple
de la Corporació, l'adopció del següent
A C O R D
Atorgar la concessió de dret funerari sobre els nínxols i a favor dels
sol.licitants que consten a la relació annexa a aquest dictamen per un
termini de 50 anys prorrogables, a comptar des de la data d'inici de la
concessió que consta a la relació esmentada, amb aplicació del preu públic
per la utilització privativa de terrenys i sepultures del Cementiri
Municipal".
Sotmesos a votació conjunta els dictamens 7.1.2 i 7.1.3 són aprovats per
unanimitat dels 23 membres presents
8.-ASSUMPTES SOBREVINGUTS
Sotmesa a votació conjunta la prèvia i especial declaració d'urgència dels
tres assumptes sobrevinguts presentats, s'aprova per unanimitat dels 23
membres presents, de conformitat amb allò que disposa l'art. 51 del RDLEG
781/1986 i l'art. 51.1.e) del ROM.
8.1RATIFICACIÓ DE SOL.LICITUD DE SUBVENCIONS FORMULADA A LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA PER A DIFERENTS PROGRAMES I SERVEIS
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Atès que aquest Ajuntament ha sol.licitat a la Diputació de Barcelona un

ajut econòmic per als programes de : "Desinfecció, Desinsectació i
Desratització", "Control d'animals peridomèstics" (coloms), "Connexió HIVNET
(Sida)" i "Control d'Aliments, Begudes i Establiments".
Atesa la normativa de subvencions a ens locals per a activitats per l'any
1995, publicades per aquesta Diputació de Barcelona.
Vist l'informe dels Serveis Jurídics.
Maria Rosa Riera i Montserrat, Tinent d'Alcalde, Presidenta de la Comissió
Informativa de Política Ambiental, proposa al Ple de la Corporació l'adopció
dels següents
A C O R D S
Ratificar la sol.licitud formulada a la Diputació de Barcelona per les
subvencions que s'especifiquen en les fitxes adjuntes (les dades de les
quals es corresponen amb les originals), per un total de quatre-centes
cinquanta mil (450.000) pessetes, per tal de portar a terme diferents
programes i serveis adreçats a la Ciutat en el camp de la salut pública,
essent formulada l'esmentada sol.licitud per l'Il.lm. Sr. Alcalde amb
caràcter d'urgència, per motiu dels terminis fixats per presentar-la."
El Sr. Oms i Pons diu que es tracta de demanar una subvenció de 400.000
pessetes, per a la desinfecció, desinsectació i desratització, i control
d'animals peridomèstics.
El Sr. Perramon i Carrió diu que suposa que una de les peticions que s'ha
fet a la Diputació ha tingut una variació, que era la que es referia a
l'actuació per a disminuir la població de coloms, per tal d'intentar actuar
més sobre les causes que no pas sobre les conseqüències, i en tot cas, seria
confirmar si aquesta variació en comptes de fer unes actuacions continuades
sobre les conseqüències si hi ha el compromís d'aplicar un pla que intenti
actuar sobre les causes d'aquesta sobrepoblació.
La Sra. Riera i Montserrat diu que en la darrera comissió de política
ambiental es va tractar aquest tema, i pensa que el compromís hi era i es va
prendre per unanimitat de fer l'estudi i portar-lo a la comissió. També es
va dir que ara es faria una recollida puntual, per unanimitat, i que aquesta
subvenció que es va demanar, es va escriure una carta canviant la finalitat
i posant que era per a estudi per a fer un programa per controlar la
població de coloms. Es va comprometre que quan estés fet aquest programa el
portarien a la comissió.
El Sr. Perramon i Carrió diu que veient que hi ha aquesta actuació més
correcte d'actuar sobre les causes i no només sobre les conseqüències
votaran favorablement.
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 23 membres
presents.
8.2ACCEPTACIÓ DE RENÚNCIA
CEMENTIRI MUNICIPAL

A

CONCESSIONS

TEMPORALS

DE

SEPULTURES

DEL

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Vistes les instàncies de renúncia a les concessions temporals de cinc anys,
presentades pels respectius titulars, amb motiu d'haver sol.licitat el
trasllat de les restes contingudes cap a una altra sepultura.
De conformitat amb l'article 33 del Reglament del Cementiri Municipal i de
Policia Mortuòria que estableix que les sepultures o terrenys que no
continguin restes podran ser retrocedits a l'Ajuntament pels seus titulars i
que, cas d'acceptar-se la retrocessió, s'abonarà al titular la quantitat que
per a cada any fixi la corresponent Ordenança Fiscal.
El Regidor-Delegat dels Serveis d'Aigua, Neteja i Cementiri, actuant per
delegació de l'Alcalde conferida el dia 17 de juny de 1991, proposa al Ple
de la Corporació, l'adopció del següent

ACORD
Acceptar la renúncia a les concessions temporals de les sepultures que
consten a la relació annexa a aquest dictamen, formulada pels respectius
titulars, amb efectes des del dia següent a la data de presentació de la
sol.licitud de trasllat de restes i liquidar a favor dels interessats les
quantitats que resultin d'aplicar l'article 33 del Reglament del Cementiri
Municipal."
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 23 membres
presents.
8.3RATIFICACIÓ DE LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL SUBSCRITA PER L'IL.LM. SENYOR
ALCALDE, EN EL CONVENI DE CESSIÓ GRATUÏTA DE VIALS ATORGAT AMB MÚTUA
MANRESANA, MUTUALITAT DE PREVISIÓ SOCIAL
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Vist l'acord pel Ple municipal, en sessió celebrada el dia 20 de desembre
de 1994, aprovant un esborrany de conveni entre aquest Ajuntamet i l'entitat
MÚTUA MANRESANA, MUTUALITAT DE PREVISIÓ SOCIAL quin pacte tercer disposava:
"Tercer.En
el
moment
que
l'Ajuntament
indiqui
a
MUTUA
MANRESANA, MUTUALITAT DE PREVISIO SOCIAL, que cessi en l'activitat
d'aparcament, per necessitat del planejament, aquesta ho farà d'immediat,
sense necessitat d'indemnització de capt tipus".
Vist que, en el moment de la signatura del conveni, per part de l'entitat
MÚTUA MANRESANA, MUTUALITAT DE PREVISIÓ SOCIAL fou plantejada una disposició
addicional modificant el pacte tercer indicat i donant-li el no redactat
següent:
"Tercer.- En el moment en que s'indiqui per part de l'Ajunta ment
de
Manresa, la Mútua Manresana, Mutualitat de Previsió Social,
posarà a la lliure disposició de l'Ajuntament els terrenys
destinats a vials descrits en el pacte anterior, lliures de
càrregues i ocupants, podent continuar l'activitat d'aparcament
en la resta de terrenys propietat de la Mútua Manresana,
Mutualitat de Previsió Social, i que no són objecte de cessió en
el present conveni. L'efectivitat de la present disposició
addicional queda condicionada a la seva ratificació per un Ple
municipal".
Atès l'informe emès pels serveis jurídics municipals manifestant que no es
constata cap il.legalitat en la redacció del pacte tercer contingut en la
disposició addicional, resultant per altra banda congruent el manteniment de
l'activitat privada en aquells sòls no destinats a activitat pública, amb
carácter provisional i precari segons la llicència d'instal.lació atorgada,
en tant que no perjudiqui a l'interès públic.
El Regidor Delegat d'Urbanisme, de conformitat amb el parer majoritari dels
membres que composen la Comissió municipal informativa d'urbanisme, ha de
proposar al Ple municipal que sigui adoptat el següent
ACORD
RATIFICAR LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL subscrita per l'Il.lm.Senyor Alcalde en
data de 10 de març de 1995 en el conveni de cessió gratuïta de vials atorgat
entre aquest Ajuntament i l'entitat MUTUA MANRESANA, MUTUALITAT DE PREVISIO
SOCIAL, modificant el
pactar tercer del conveni aprovat per aquest Ple en sessió del dia 20 de
desembre de 1994."
El Sr. De Puig i Viladrich diu que havent passat per la comissió amb els
vots favorables de tots els grups, només demanarà també ara el vot
favorable.
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat dels 23 membres
presents.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es declara aixecada la sessió,
quan són les 21 h i 45 min de la nit, de tot el qual, com a Secretari,
certifico, i s'estén la present acta en els fulls del paper segellat de la
Generalitat núm. .............. i correlatius fins el núm ...........

